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اللعبة صخصائ  
الكرة الطائرة هي رياضة تلعب بين فريقين على ملعب مقسم بواسطة شبكة، وهناك صـيغ 

  مختلفة متاحة لظروف معينة بغرض تقديم تعددية اللعبة لكل فرد.

الهـدف مــن اللعبــة هـو إرســال الكــرة فـوق الشــبكة بغــرض إسـقاطها علــى ملعــب المنــافس 
للفريق ثالث ضربات إلعادة الكرة (باإلضافة إلـى ومنع نفس المحاولة بواسطة المنافس، 

  لمسة الصد).

توضــع الكــرة فــي اللعــب باإلرســال، تضــرب بواســطة المرســل فــوق الشــبكة إلــى المنــافس 
يستمر التداول حتى يتم إسقاط الكرة على الملعب أو تذهب "خارجا" أو يفشل الفريـق فـي 

  إعادتها بصورة صحيحة.

فائز بالتـداول يسـجل نقطـة (نظـام تتـابع النقطـة) عنـدما يفـوز في الكرة الطائرة، الفريق ال

الفريق المسـتقبل بالتـداول، فإنـه يكسـب نقطـة والحـق فـي اإلرسـال، ويـدور العبـوه مركـزا 
  واحدا باتجاه عقرب الساعة.
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    مقدمةال  
وأكثر األلعاب التنافسية شعبية وترويحية في العالم، فهي سريعة ومثيـرة تعتبر الكرة الطائرة من أنجح 

وممارســــتها ســــريعة االنفعــــال، ومــــع ذلــــك، تشــــمل الكــــرة الطــــائرة عــــدة عناصــــر حاســــمة ومتالحقــــة، 
  وتفاعالتها المتكاملة تجعلها فريدة بين ألعاب التداول.

  
جهـــود عظيمـــة فـــي تشـــكيل اللعبـــة لتناســـب فـــي الســـنوات األخيـــرة، قـــام االتحـــاد الـــدولي للكـــرة الطـــائرة ب

  .الجمهور الحديث
يســـتهدف هــــذا الــــنص شــــعبية واســــعة للكــــرة الطـــائرة، العبــــين، مــــدربين، حكــــام، متفــــرجين أو معلقــــين 

  لألسباب التالية:
فهــم القواعـــد التـــي تســـمح بلعـــب أفضـــل، ويســتطيع المـــدربون ابتكـــار تشـــكيالت وتكتيكـــات أفضـــل  •

  هار مهاراتهم الكاملة.للفريق، بما يسمح لالعبين إظ
  فهم العالقة بين القواعد التي تسمح للرسميين التخاذ قرارات أفضل. •

تركـــز هـــذه المقدمـــة فـــي البدايـــة علـــى الكـــرة الطـــائرة كرياضـــة تنافســـية قبـــل معرفـــة النوعيـــات الرئيســـية 
  المطلوبة للتحكيم الناجح.

  الكرة الطائرة كرياضة تنافسية:

نـة، فهـي تظهـر أفضـل القـدرات، الـروح، واإلبـداع الفنـي، والقواعـد تـنظم تولد المنافسة مصادر قوة كام
السماح لكل هذه النوعيات مع استثناءات قليلة، ولذلك فإن الكرة الطائرة تسمح لجميع الالعبين العمل 

  معًا عند الشبكة (في الهجوم) وفي المنطقة الخلفية للملعب (للدفاع أو اإلرسال).
تكــر اللعبــة يــدرك ذلــك، ألن الكــرة الطــائرة قــد حافظــت علــى عناصــر مميــزة مــا زال وليــام مورجــان مب

  وأساسية معينة عبر السنين، وتشارك في ذلك األلعاب التي تستخدم فيها الشبكة/ الكرة والمضرب.
  اإلرسال. •
  الدوران (التحرك لإلرسال). •
  الهجوم. •
  الدفاع. •

يكون للشبكة دور كبير فيها، حيث إن الكرة على كل حال، فالكرة الطائرة فريدة من بين األلعاب التي 
تكون في الطيران دائمًا وذلك بالسماح لكل فريـق بقـدر مـن التمريـر الـداخلي قبـل وجـوب إرسـال الكـرة 

  إلى الفريق المنافس.
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إن إيجــاد العــب الــدفاع المتخصــص "ليبــرو" قــد أدى إلــى نقــل اللعبــة إلــى األمــام مــن حيــث زيــادة مــدة 
التـــداول ومراحـــل اللعـــب، وكـــذلك فـــإن التعـــديالت التـــي طـــرأت علـــى قاعـــدة اإلرســـال قـــد غيـــرت عمـــل 

  اإلرسال من مجرد وسيلة لوضع الكرة في اللعب إلى سالح هجومي. 
دوران جميــع الالعبــين، والقواعــد التــي تخــص مراكــز الالعبــين، هنــا فكــرة ترتيــب الــدوران قــد ســمحت بــ

  يجب إعطاء الفرق المرونة إليجاد وتطوير في الخطط الهجومية.
يســتخدم المنافســون إطــار هــذا العمــل فــي زيــادة القــدرات الفنيــة والتكتيكيــة والقــوة، وكــذلك هــذا اإلطــار 

المشـــاهدين، وبـــذلك تكـــون لعبـــة الكـــرة الطـــائرة يعطـــي الالعبـــين الحريـــة فـــي التعبيـــر إلثـــارة الجمهـــور و 
  باستمرار في حالة تحسن وتطور. 

  بال شك إن هذه الخطوات سوف تؤدي إلى التغيير بل إلى األفضل واألقوى واألسرع.
  دور الحكم في هذا اإلطار:

  يكمن أساس الحكم الجيد في مفهوم العدالة والثبات:
  أن يكون عادًال مع جميع المشاركين. •
  نظر إليه كحكم عادل من الجمهور.أن ي •

هذا يتطلب إلى عنصر الثقة، ويجب أن تتم الثقة بالحكم لكي يسمح لالعبين االستمتاع واإلبداع فـي 
  اللعب:

  أن يكون صائبًا في حكمه. •
  أن يكون ملمًا بأسباب توثيق القواعد. •
  أن يكون منظما كفئًا. •
  السماح بجريان المنافسة وتوجيهها إلى النهاية. •
  يكون مربيًا، وأن يستخدم القواعد لمعاقبة المخطئ أو مجازاة غير المؤدب. أن •
أن يشجع اللعبـة، وذلـك بالسـماح لعناصـر الجمهـور بالتشـجيع وٕاظهـار الالعبـين أفضـل مـا لـديهم  •

  لترفيه الجمهور.
  المعنيين.أخيرًا، يمكننا القول بأن الحكم الجيد يستخدم القواعد لجعل المسابقة مليئة بالخبرات لجميع 

بناء على ما سـبق، فـإن النظـر إلـى القواعـد الحاليـة تـوحي إلـى تطـوير لعبـة عظيمـة، مـع الوضـع فـي 
  االعتبار أن للفقرات السابقة نفس األهمية لك ضمن موقعك في إطار الرياضة.

 

   
 كن متص4ً 

 دع الكرة تكون طائرة
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الثانيالقسم   

 الجزء ا�ول

 اللعبة



 

 

12 

 

 الفصل ا�ول
 التجھيزات وا�دوات

  

    منطقة اللعب  1

ويجــــــب أن تكــــــون  ،للعــــــب  أرض الملعــــــب والمنطقـــــة الحــــــرةتتضـــــمن منطقــــــة ا  
  مستطيلة الشكل ومتماثلة

1.1, D1a, D1b 

 D2  األبعاد  1 . 1

أمتــــار ومحاطــــة  X 9متــــر  18أرض الملعــــب عبــــارة عــــن مســــتطيل مقاســــاته  
  أمتار من جميع الجوانب 3بمنطقة حرة ال يقل عرضها عن 

 

المجـــال الحـــر للعـــب هـــو المجـــال الموجـــود فـــوق منطقـــة اللعـــب وخـــال مـــن أيـــة  
أمتــار  7عوائــق ويجــب أن ال يقــل قيــاس المجــال الحــر للعــب فــي اإلرتفــاع عــن 

  من سطح اللعب.

 

ـــاس العالميـــة التحـــاد الـــدولي للكـــرة الطـــائرة المســـابقات   يجـــب أن ال يقـــل قي
أمتــار مــن خطــوط  6.5أمتــار مــن الخطــوط الجانبيــة و 5المنطقــة الحــرة عــن 

متــر مــن  12.5النهايــة ويجــب أن ال يقــل إرتفــاع المجــال الحــر للعــب عــن 
  مسطح اللعب.

 

   مسطح اللعب 1.2

يجــب أن يكــون المســطح مســتويا وأفقيــا وموحــدا، ويجــب أن ال يشــكل أي خطــر   1.2.1
  إلصابة الالعبين، ويمنع اللعب على المسطحات الخشنة أو الزلقة.

 

والرســـمية، يســـمح فقـــط العالميـــة التحـــاد الـــدولي للكـــرة الطـــائرة المســـابقات   
بمسطح خشبي أو من المواد الصـناعية، ويجـب أن يكـون أي مسـطح معتمـد 

  مسبقا من االتحاد الدولي للكرة الطائرة.

 

   اللعب من لون فاتح في المالعب المغطاةيجب أن يكون مسطح   1.2.2

ــدولي للكــرة الطــائرة المســابقات    والرســمية، يتطلــب اللــون العالميــة التحــاد ال

األبيض للخطوط، وتتطلب ألوان أخـرى مختلفـة كـل عـن اآلخـر ألرض الملعـب 

  والمنطقة الحرة

1.1  
1.3 

الميـاه وتمنـع  ملـم لكـل متـر فـي المالعـب المكشـوفة لصـرف 5يسمح بميل قـدره   1.2.3
  خطوط الملعب المصنوعة من مواد صلبة

1.3  

  

 انظر القواعد
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  D2  الخطوط على الملعب  1.3

سم ويجب أن تكون بلـون فـاتح الـذي يختلـف عـن لـون 5جميع الخطوط بعرض   1.3.1
  األرض وأية خطوط أخرى.

1.2.2 

   الخطوط الحدودية  1.3.2

وخطــين للنهايــة ويرســم كــل مــن خطــي الجانــب ين ييحــدد الملعــب بخطــين جــانب  
  أرض اللعب. دوالنهاية داخل أبعا

1.1 

    خط المنتصف  1.3.3

 9X9يقســم محــور خــط المنتصــف أرض الملعــب إلــى ملعبــين متســاويين بقيــاس   
أمتار لكل منهما، وعلى كل حال، يعتبر العرض الكلي للخط مختصـًا للملعبـين 

  الشبكة من الخط الجانبي إلى الخط الجانبيبالتساوي ويمتد هذا الخط أسفل 

D2 

   خط الهجوم  1.3.4

تتحــدد المنطقــة األماميــة فــي كــل ملعــب بخــط الهجــوم الــذي ينتهــي حــده بثالثــة  
  أمتار خلف محور خط المنتصف.

1.3.3,1.4.1 

والرسـمية، يمتـد خـط الهجـوم العالميـة التحاد الدولي للكرة الطـائرة المسابقات  
إضافية من الخطوط الجانبيـة، بخمسـة خطـوط قصـيرة بطـول بخطوط متقطعة 

سـم كـل عـن اآلخـر بطـول إجمـالي 20سم، يرسم علـى بعـد 5سم وبعرض 15
خط تقييد المدرب: (خطوط متقطعـة ممتـدة مـن خـط الهجـوم إلـى  متر. 1.75

متـر منـه) ويتكـون مـن  1.75نهاية الملعب، مواز الخـط الجـانبي وعلـى بعـد 
سم من بعضها لبيان حـدود منطقـة 20على بعد  سم وترسم15خطوط قصيرة 
  عمل المدرب.

D2 

  D1b, D2  المساحات والمناطق 1.4

 ,19.3.1.4  المنطقة األمامية  1.4.1
23.3.2.3e, D2 

تحـــدد المنطقـــة األماميـــة فـــي كـــل ملعـــب بواســـطة محـــور خـــط المنتصـــف وخـــط   
  الهجوم والحافة الحقيقية لخط الهجوم

1.3.3,1.3.4, 
19.3.1.4, 
23.3.2.3e 

ــــة    تعتبــــر المنطقــــة األماميــــة ممتــــدة إلــــى مــــا وراء الخطــــوط الجانبيــــة حتــــى نهاي
  المنطقة الحرة.

1.1, 1.3.2 

   منطقة اإلرسال  1.4.2

   أمتار خلف خط النهاية. 9تكون منطقة اإلرسال بعرض  

سـم 20سم ويرسمان على بعد 15تحدد جانبيا بخطين قصيرين طول كل منهما  
النهايـــة كامتـــداد للخطـــين الجـــانبين، وكـــال الخطـــين القصـــيرين مـــن خلـــف خـــط 

  ضمن عرض منطقة اإلرسال.

1.3.2,12,D1b  

 1.1  تمتد منطقة اإلرسال في العمق إلى نهاية المنطقة الحرة. 

  

 انظر القواعد
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    منطقة التبديل  1.4.3

  D1b,1.3.4,15.6.1  تحدد منطقة التبديل بامتداد خطي الهجوم حتى طاولة المسجل.  

   منطقة تغيير الالعب الحر  1.4.4

تكـــون منطقـــة تغييـــر الالعـــب الحـــر كجـــزء مـــن المنطقـــة الحـــرة مـــن جهـــة مقعـــد   
  الفريق، ومحددة بامتداد خط الهجوم حتى خط النهاية

19.3.2.7,D1b 

   منطقة اإلحماء  1.4.5

ــدولي للكــرة الطــائرةالمســابقات    والرســمية، تكــون مســاحة  العالميــة التحــاد ال

أمتــار تقريبــا وتكــون علــى كــال الــركنين مــن مخطــط  3X3منــاطق اإلحمــاء 
  الملعب بجانب المقاعد خارج المنطقة الحرة.

24.2.5,D1a, D1b 

   منطقة الجزاء  1.4.6

ومكانهـــا داخـــل  بكرســـيينمتـــر ومجهـــزة  1x1لمنطقـــة الجـــزاء  المســـاحة التقريبيـــة  
منطقـــة المراقبـــة خـــارج امتـــداد كـــل خـــط نهايـــة، ويجـــوز تحديـــدهما بواســـطة خـــط 

  سم5أحمر بعرض 

21.3.2.1,D1a, 
D1b  

   درجة الحرارة  1.5

درجــــــة  50درجــــــات مئويــــــة ( 10ال يقــــــل الحــــــد األدنــــــى لدرجــــــة الحــــــرارة عــــــن   
  فهرنهيت).

 

زيد أعلى درجة توالرسمية، ال العالمية التحاد الدولي للكرة الطائرة المسابقات   

 16درجـة فهرنهيـت) وال يقـل األدنـى عـن  77درجـة مئويـة ( 25للحـرارة عـن 

  درجة فهرنهيت). 61درجة مئوية (

 

   اإلضاءة  1.6

والرســمية، يجــب أن تكــون العالميــة التحــاد الــدولي للكــرة الطــائرة المســابقات   

لـوكس، تقـاس علـى  1500إلـى  1000اإلضاءة على منطقة اللعب مـا بـين 
  ارتفاع متر واحد فوق مسطح منطقة اللعب.

1 

  D3  الشبكة والقوائم  2

   إرتفاع الشبكة 2.1

 2,43توضع الشبكة عموديًا فوق خط المنتصف، وتكون حافتهـا العليـا بارتفـاع   2.1.1
  متر للسيدات 2,24متر للرجال و

1.3.3 

ويجــــب أن يكــــون ارتفــــاع يقــــاس إرتفــــاع الشــــبكة مــــن منتصــــف أرض الملعــــب،   2.1.2
الشــبكة (فــوق الخطــين الجــانبيين) بالضــبط نفســه ويجــب أال يزيــد عــن االرتفــاع 

  .سم 2القانوني عن 

1.1, 1.3.2 
2.1.1 

  

 انظر القواعد
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    التركيب  2.2

 50إلـى  25أمتـار (مـع  10إلـى  9.5يكون عـرض الشـبكة متـر واحـد وطولهـا   
ســـم مـــن كـــل جانـــب مـــن األشـــرطة الجانبيـــة)، مصـــنوعة بعيـــون مربعـــة ســـوداء 

  سم.10بقياس 

D3  

لمســـابقات االتحـــاد الـــدولي للكـــرة الطـــائرة العالميـــة والرســـمية وبـــالتزامن مـــع   
اإلعـــالن طبقـــًا  بغـــرضاللــوائح المحـــددة للبطولـــة يــتم تعـــديل عيـــون الشــبكة 

  .التفاقية التسويق المسبقة

 

سم مصنوع من قطعتـين مطـويتين 7شريط أفقي عند حافتها العليا بعرض يوجد   
القنــب األبــيض مخــاط بطــول الشــبكة الكامــل، ويوجــد عنــد كــل مــن  شمــن القمــا

نهــايتي الشــريط ثقــب يمــر مــن خاللــه حبــل لتثبيــت الشــريط بالقــائمين للمحافظــة 
  على شد حافتها العليا.

 

بالقــائمين والمحافظــة علــى شــد  يوجــد ســلك مــرن داخــل الشــريط لتثبيــت الشــبكة  
  حافتها العليا.

 

سـم مشـابه للشـريط العلـوي، يمـر 5أسفل الشـبكة يوجـد شـريط أفقـي آخـر بعـرض   
مــن خاللــه حبــل، وهــذا الحبــل لتثبيــت الشــبكة بالقــائمين والمحافظــة علــى إبقــاء 

  الجزء السفلي مشدودًا.

 

   األشرطة الجانبية  2.3

عموديـا علـى الشـبكة ويوضـعان مباشـرة فـوق كـل يثبت شريطان باللون األبيض   
  سم وبطول متر واحد، ويعتبران جزءًا من الشبكة 5خط جانبي. إنهما بعرض 

1.3.2 
D3 

   العصي الهوائية    2.4

ــــة عبــــارة عــــن قضــــيب مــــرن طولهــــا    ــــر وبُقطــــر 1.80العصــــا الهوائي ملــــم 10مت
  مصنوعة من األلياف الزجاجية أو اية مادة مماثلة.

 

العصــــاتان الهوائيتــــان علــــى الحــــد الخــــارجي لكــــل مــــن شــــريطي الجانــــب تثبــــت   
  وتوضعان على الجانبيين العكسيين للشبكة.

2.3  
D3 

سـم فـوق الشـبكة ويقسـم إلـى أجـزاء 80يمتد الجـزء العلـوي مـن كـل عصـا وطولـه   
  سم بلونين متباينين ويفضل األحمر واألبيض.10بطول 

  

 D3,10.1.1  مجال العبور. أفقياً تعتبر العصاتان الهوائيتان جزءًا من الشبكة وتحددان   
,D5a,D5b 

   القوائم  2.5

متـر خـارج  1,00-0,50يوضع القائمان المثبتان للشبكة علـى مسـافة تتـراوح مـا بـين  2.5.1
  متر ويفضل أن يكونا قابلين للتعديل 2.55الخطين الجانبيين وهما بإرتفاع 

D3 

والرســمية، يوضــع القائمــان العالميــة التحــاد الــدولي للكــرة الطــائرة المســابقات   
  المثبتان للشبكة على بعد متر خارج الخطوط الجانبية.

 

يكـــون القائمـــان مســـتديرين وأملســـين ويثبتـــان فـــي األرض بـــدون أســـالك وتحظـــر   2.5.2
  التجهيزات الخطرة أو المعرقلة.

 

 انظر القواعد

الجزء األول: اللعبة –القسم الثاني   
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    األدوات اإلضافية    2.6

    جميع األدوات اإلضافية بواسطة لوائح االتحاد الدولي للكرة الطائرة تحدد  

    الكرات 3

    المقاييس 3.1

يجب أن تكون الكرة مستديرة مصنوعة من جلـد مـرن أو جلـد صـناعي وبـداخلها   
  كيس هوائي مصنوع من المطاط أو مادة مماثلة.

  

    األلوان.يجب أن يكون لونها فاتحا موحدا أو من تشكيلة من   

الكـــــرات المصـــــنوعة مـــــن مـــــادة الجلـــــد الصـــــناعي وذات تشـــــكيلة مـــــن األلـــــوان   
المســتخدمة فـــي المنافســـات الدوليـــة الرســـمية، يجـــب أن تكـــون مطابقـــة لمقـــاييس 

  االتحاد الدولي للكرة الطائرة.

  

    جرام 280 – 260سم، وزنها  67 – 65يكون محيط الكرة   

 2كيلـــــــــــــو جرام/ســـــــــــــم 0,325 – 0,30يكـــــــــــــون ضـــــــــــــغط الهـــــــــــــواء الـــــــــــــداخلي   
)4,26 – 4,61 psi) (294,3- 318,82 (مليبار أو هكتو باسكال  

  

    توحيد الكرات  3.2

يجب أن تكون جميع الكرات المستخدمة في المباراة بنفس المقاييس فيما يتعلـق   
   بالمحيط والوزن والضغط والنوع واللون.. إلخ.

3.1  

والرسـمية وكـذلك الوطنيـة أو العالميـة التحاد الدولي للكـرة الطـائرة المسابقات   
بطوالت الدوري، يجب أن يتم اللعـب بكـرات معتمـدة مـن االتحـاد الـدولي للكـرة 

  الطائرة، إال إذا تمت الموافقة من قبل االتحاد الدولي للكرة الطائرة.

  

    نظام الخمس كرات  3.3

يـــتم إســـتخدام  ،والرســـمية العالميـــة الطـــائرةالتحـــاد الـــدولي للكـــرة المســـابقات   
واحـد عنـد كـل ركـن  ،يقف سـتة ملتقطـي كـرات ،وفي هذه الحالة .خمس كرات

  من المنطقة الحرة وواحد خلف كل حكم.

D10  
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 الفصل الثاني

 المشاركون
  

    الفرق  4

   تكوين الفريق  4.1

   العب كحد أقصى، باإلضافة: 12يجوز أن يتكون الفريق من  للمباراة  4.1.1

   .مساعد مدرب عدد اثنين كحد أقصىالطاقم التدريبي: مدرب واحد،  -   

   ، طبيب بشري واحد.معالج واحدالطاقم الطبي:  -   

يجـــوز فقـــط لهـــؤالء المســـجلين علـــى اســـتمارة التســـجيل دخـــول منطقـــة المســـابقة/   
  والمشاركة في اإلحماء الرسمي في المباراة.المراقبة 

 

   لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمية والرسمية للكبار:  

   ورقة تسجيل المباراة ويلعبون في المباراة. فيالعب  14 حتى يجوز تسجيل  

للرسميين خمسة يحق لهم الجلوس علـى مقاعـد االحتيـاط (بمـا  األقصىالحد   
ــل المــدرب نفســه، ويجــب تســجيلهم فــي  ــدهم مــن قب فــيهم المــدرب) يــتم تحدي

  .2 0 (bis)استمارة المباراة، ومسجلين أيضا في 

 

مدير الفريق أو الصحفي ال يحق له الجلوس على مقاعد البـدالء أو ال يحق ل  
  في منطقة المراقبة. هاخلف

 

يجب أن يكون الطبيب البشري وٕاخصـائي العـالج الطبيعـي لمسـابقات االتحـاد   
الــدولي لكــرة الطــائرة، العالميــة والرســمية مــن ضــمن أعضــاء الوفــد ومعتمــدين 
مسـبقًا بواسـطة االتحـاد الـدولي لكــرة الطـائرة. لمسـابقات االتحـاد الـدولي لكــرة 

مـن ضـمن األعضـاء الــذين  الطـائرة، العالميـة والرسـمية للكبـار، إذا لــم يكونـوا
ــوس علــى مقاعــد االحتيــاط. يجــب أن يجلســوا داخــل منطقــة  يحــق لهــم الجل
المراقبة مقابل اللوحـات اإلعالنيـة، ويجـوز لهـم التـدخل فـي حالـة اسـتدعائهم 

ــ ــل الحك ــن أن امــن قب ــين. ويمك ــة لالعب ــة الطارئ م للتعامــل مــع الحــاالت الطبي
يكـن علـى مقعـد االحتيـاط) أن يشارك أخصـائي العـالج الطبيعـي (حتـى لـو لـم 

  يساعد في حصة اإلحماء إلى ان تبدأ حصة األحماء الرسمي على الشبكة.

D1a 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.1 

اللـــوائح الرســــمية لكـــل حــــدث يمكــــن االطـــالع عليهــــا فـــي الكتيــــب الخــــاص   
  بالمسابقة.

 

يكـون أحــد الالعبـين مــا عـدا الالعــب الحــر، رئيسـا للفريــق الـذي يجــب أن يشــار   4.1.2
  إليه في إستمارة التسجيل

5.1, 19.1.3 

  

    

 انظر القواعد

الجزء األول: اللعبة –القسم الثاني   
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يحــق فقــط لالعبــين المســجلين فــي اســتمارة التســجيل دخــول الملعــب واللعــب فــي  4.1.3
ال يمكــن تغييــر الالعبــين المســجلين بعــد توقيــع المــدرب ورئــيس الفريــق  .المبــاراة
  ستمارة التسجيل.إعلى 

1,4.1.1,5.1.1, 
5.2.2 

   مكان الفريق  4.2

أن يجلس الالعبون غير المشاركين في اللعب، إما علـى مقعـد الفريـق أو يجب  4.2.1
التواجــد  فــي منطقــة اإلحمــاء الخاصــة بهــم، ويجلــس المــدرب وأعضــاء الفريــق 

  اآلخرين على المقعد، ولكن يمكنهم مغادرته مؤقتا

1.4.5  
5.2.3  
7.3.3 

  D1a.D1b  الحرة.يكون موقع مقاعد الفريقين بجانب طاولة المسجل خارج المنطقة   

يســمح فقــط ألعضــاء الفريــق الجلــوس علــى المقعــد أثنــاء المبــاراة والمشــاركة فــي   4.2.2
  فترة اإلحماء

4.1.1 
7.2 

يحـــق لالعبـــين غيـــر المشـــاركين فـــي اللعـــب اإلحمـــاء بـــدون كـــرات علـــى النحـــو   4.2.3
  التالي:

 

 1.4.5,8.1  أثناء اللعب: في مناطق اإلحماء 4.2.3.1
D1a,D1b 

أثناء األوقات المستقطعة واألوقات المسـتقطعة الفنيـة: فـي المنطقـة الحـرة خلـف   4.2.3.2
  ملعبهم.

1.3.3  
15.4 

منطقـتهم فـي : يحـق لالعبـين اإلحمـاء بـالكرات بين األشـواط أثناء فترات الراحة  4.2.4
الحرة، كذلك في األوقات المطولة بين الشوط الثاني والثالث (إذا طبـق) يحـق 

  استخدام ملعبهم.لهم 

18.1  

    األدوات  4.3

    تتكون أدوات الالعب من فانيلة وشورت وجوارب (متماثلة) وحذاء رياضي.  

يجـــب أن يكـــون لـــون وتصـــميم الفـــانيالت والشـــورتات والجـــوارب موحـــدًا للفريـــق   4.3.1
  (ماعدا الالعب الحر) ويجب أن تكون المالبس نظيفة.

4.1  
19.2  

األحذيــــة خفيفــــة ومرنــــة وذات نعــــل مطــــاطي أو مركــــب بــــدون يجــــب أن تكــــون   4.3.2
  كعوب.

  

  4.3.3.2  20إلى  1يجب أن ترقم فانيالت الالعبين من   4.3.3

حيث عدد في مسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة العالمية والرسمية للكبار   
  الالعبين المشاركين يكون كبير يمكن زيادة أرقام الفانيالت.

  

يوضـــع الـــرقم علـــى الفانيلـــة فـــي المنتصـــف مـــن األمـــام ومـــن الخلـــف،  نأ يجـــب  4.3.3.1
  ويجب أن يكون لون ووضوح األرقام متباينا مع لون ووضوح الفانيالت

  

سم على الصـدر وأن ال يقـل اإلرتفـاع عـن 15يجب أن ال يقل إرتفاع الرقم عن   4.3.3.2
  أدنى.سم كحد 2سم على الظهر، ويكون عرض الشريط المكون لألرقام 20
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يوضـع تحـت الـرقم  2X8يجـب أن يكـون علـى فانيلـة رئـيس الفريـق شـريط بقيـاس  4.3.4
  على الصدر

5.1 

ــــان   4.3.5 ــــين اآلخــــرين (ماعــــدا الالعب ــــون مختلــــف عــــن الالعب يمنــــع إرتــــداء مالبــــس بل
  الحران) أو بدون أرقام رسمية.

19.2  

    األدواتتغيير   4.4

  23  يحق للحكم األول السماح لالعب أو أكثر:  

    اللعب حافياً   4.4.1

تغييــر المالبــس المبتلــة أو التالفــة بـــين األشــواط أو بعــد التبــديل بشــرط أن تكـــون   4.4.2
  المالبس الجديدة بنفس اللون والتصميم والرقم

4.3, 15.5 

أن تكــون بــنفس اللــون والتصــميم اللعــب ببــدالت التــدريب فــي الجــو البــارد، بشــرط   4.4.3
  4.3.3 ةلجميع أفراد الفريق (ما عدا الالعبان الحران) ومرقمة طبقا للقاعد

4.1.1  
19.2 

    األشياء الممنوعة  4.5

يمنــع إرتــداء األشــياء التــي يمكــن أن تســبب اإلصــابة أو تعطــي ميــزة إصــطناعية   4.5.1
  لالعب.

  

    على مسئوليتهم الخاصة.يحق لالعبين لبس النظارات أو عدسات   4.5.2

يحــق ارتــداء الضــاغط للحمايــة أو المســاعدة. (ضــاغط طبــي مــبطن للحمايــة مــن   4.5.3
  اإلصابة).

  

هذه الضواغط والرسمية للكبار، العالمية ي للكرة الطائرة التحاد الدولالمسابقات   
يجب أن تكون بنفس لون قطعة المالبس المقابلة، ويمكن أن تكون سـوداء أو 

  أو ألوان محايدة (مختلفة). بيضاء

  

    قادة الفريق  5

يكـــون رئـــيس الفريـــق والمـــدرب كالهمـــا مســـئولين عـــن ســـلوك وٕانضـــباط أعضـــاء   
  فريقهما.

20  

    ال يستطيع الالعبان الحران أن يكونا رئيسًا للفريق  

    رئيس الفريق  5.1

 ,7.1  .يوقع رئيس الفريق على إستمارة التسجيل ويمثل فريقه في القرعة قبل المباراة  5.1.1
25.2.1.1 

وتواجده فـي الملعـب، يكـون رئـيس الفريـق رئيسـًا للشـوط، وعنـدما ال  أثناء المباراة  5.1.2
يتواجـــد رئـــيس الفريـــق فـــي الملعـــب، يجـــب علـــى المـــدرب أو رئـــيس الفريـــق تعيـــين 
العبا آخر في الملعب بخالف الالعب الحر، ليواصل القيام بدور رئيس الشـوط، 

الفريـق إلـى  ويستمر رئـيس الشـوط هـذا بمسـئولياته لحـين إسـتبداله أو عـودة رئـيس
  اللعب أو بإنتهاء الشوط

15.2.1 

  

الجزء األول: اللعبة –القسم الثاني   
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عنــــدما تكــــون الكــــرة خــــارج اللعــــب، يكــــون رئــــيس الشــــوط هــــو الوحيــــد المخــــول  
  .بالتحدث مع الحكام

8.2 

يطلــب إيضــاحا حــول تطبيــق أو تفســير القواعــد، ويقــدم أيضــا طلبــات أو أســئلة  5.1.2.1
، يحــق لــه أن يقــرر  زمالئــه، وٕاذا لــم يقتنــع رئــيس الشــوط بإيضــاح الحكــم األول

اإلحتجاج ضد مثل هذا القرار، ويشـير للحكـم األول فـورًا إحتفاظـه بحـق تسـجيل 
  إحتجاج رسمي على إستمارة التسجيل عند نهاية المباراة.

23.2.4  

    يطلب السماح بـ:  5.1.2.2

  a– 4.4.2 ,4.3  تغيير كل أو جزء من األدوات  

  b – 7.6 ,7.4  التحقق من مراكز الفريقين 

  c – 1.2,2,3  فحص األرضية والشبكة والكرة.. إلخ  

 ,15.3.1,15.4.1  يطلب األوقات المستقطعة والتبديالت في حالة غياب المدرب.  5.1.2.3
15.5.2 

 6.3  :يقوم رئيس الفريق عند نهاية المباراة  5.1.3

  25.2.3.3  يشكر الحكام ويوقع على إستمارة التسجيل إلقرار ما جاء بها.  5.1.3.1

عنـــد االشـــعار فـــي الوقـــت المحـــدد للحكـــم األول، يجـــوز التأكيـــد والتســـجيل علـــى   5.1.3.2
  بخصوص تطبيق الحكم أو تفسيره للقواعد رسمياً  إحتجاجاً استمارة التسجيل 

5.1.2.1, 
25.2.3.2 

   المدرب  5.2

على مدى فترة المباراة، يقوم المدرب بتوجيه تحركـات فريقـه مـن خـارج الملعـب،  5.2.1
ويختار ترتيب الدوران األساسـي والبـدالء ويطلـب األوقـات المسـتقطعة، فـي هـذه 

  المهمات يكون ارتباطه مع الرسميين هو الحكم الثاني.

1.1,7.3.2, 
15.4.1,15.5.2  

أو يتأكــد مــن أســماء وأرقــام العبيــه وقائمــة الفريــق قبــل المبــاراة، يســجل المــدرب   5.2.2
  عليها.على إستمارة التسجيل ثم التوقيع 

4.1, 19.1.3 
25.2.1.1 

   أثناء المباراة، يقوم المدرب:  5.2.3

يعطــي قبــل كــل شــوط الحكــم الثــاني أو المســجل ورقــة ترتيــب الــدوران مســتوفاة   5.2.3.1
  وموقعة.

7.3.2,7.4,7.6  

 4.2  يجلس على مقعد الفريق األقرب إلى المسجل، ولكن يحق له مغادرته  5.2.3.2

 15.5 ,15.4  المستقطعة والتبديالت يطلب األوقات  5.2.3.3

يحق له وكذلك أعضـاء الفريـق اآلخـرين إعطـاء تعليمـات لالعبـين فـي الملعـب،   5.2.3.4
ويحـــق للمـــدرب إعطـــاء هـــذه التعليمـــات إمـــا واقفـــا أو ماشـــيا فـــي حـــدود المنطقـــة 

منطقـة الهجـوم حتـى منطقـة اإلحمـاء دون  خط الحرة أمام مقعد فريقه من إمتداد
  إزعاج أو تأخير للمباراة.

1.3.4,1.4.5, 
D1a,D1b,D2 

أداء بوالرسمية، يتقيد المدرب العالمية التحاد الدولي للكرة الطائرة المسابقات   

  المباراة. مدة وظيفته من خلف خط تقييد المدرب طوال

D1a, D1b 
D2 
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   مساعد المدرب 5.3

   يجلس مساعد المدرب على مقعد الفريق ولكن ال يحق له التدخل في المباراة. 5.3.1

مـــع إســـتبعاد حالـــة  إذا التـــزم تـــرك المـــدرب لفريقـــه ألي ســـبب ويشـــمل العقوبـــة،  5.3.2
يجـــوز لمســـاعد المـــدرب وبنـــاء علـــى طلـــب مـــن رئـــيس  دخولـــه الملعـــب كالعـــب

  الشوط وموافقة الحكم األول، القيام بمهام المدرب لفترة غيابه.

5.1.2  
5.2 

  

   

األول: اللعبة الجزء –القسم الثاني   
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 الفصل الثالث

 شكل اللعب
 انظر القواعد

   لتسجيل نقطة والفوز بالشوط والمباراة 6

   لتسجيل نقطة 6.1

   النقطة  6.1.1

   يسجل الفريق نقطة:  

 10.1.1 ,8.3  الكرة بنجاح على ملعب المنافس. أرتطام 6.1.1.1

 6.1.2  عندما يرتكب الفريق المنافس خطأ.  6.1.1.2

 1b.2.3, 21.3.1  عندما يجازي الفريق المنافس بإنذار  6.1.1.3

   الخطأ  6.1.2

يرتكب الفريق خطأ بجعـل اللعـب مخالفـا للقواعـد (أو بانتهاكهـا بطريقـة أخـرى)،   
  األخطاء ويحددوا النتائج طبقا للقواعد.يقدر الحكام 

 

   إذا أرتكب خطأ  أو أكثر على التوالي، يحسب الخطأ األول فقط.  6.1.2.1

إذا أرتكـــب خطـــأ أو أكثـــر بواســـطة المتنافســـين فـــي وقـــت واحـــد، يحســـب خطـــأ   6.1.2.2
  التداولمزدوج ويعاد 

6.1.2, 
D11 (23) 

   التداول والتداول المكتمل  6.1.3

ــداول    بواســطةعبــارة عــن تبعــات حركــات اللعــب مــن لحظــة ضــربة األرســال  الت
  اللعب.المرسل حتى تكون الكرة خارج 

8.1.,8.2, 
12.2.2.1,12.4.4, 
15.2.3 

عبــارة عــن تبعــات حركــات اللعــب وتكــون نتيجتهــا الحصــول  التــداول المكتمــل  
  على نقطة.

15.11.1.3, 
19.3.2.1, 
19.3.2.9 

 21.3.1  يتضمن هذا:  

   اإلنذار. -  

   تنفيذ اإلرسال في الوقت المحدد اإلرسال بسبب عدمخسارة  -  

   إذا فاز الفريق المرسل بالتداول.. يحرز نقطة ويستمر بالتداول.  6.1.3.1

إذا فــــاز الفريــــق المســــتقبل بالتــــداول.. يحــــرز نقطــــة ويجــــب أن يقــــوم باإلرســــال   6.1.3.2
  التالي.

 

 D11 (9)  للفوز بالشوط  6.2

ـــبالشيفــوز    نقطــة أوال وبتقــدم نقطتــين علــى األقــل  25جل ـريق الــذي يســـــــوط الفــ
، يسـتمر 24-24الخـامس)، وفـي حالـة التعـادل  –(ما عدا في الشوط الفاصل 

  ).... إلخ25-27، 24-26اللعب حتى يصل الفارق نقطتين (

6.3.2 
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 D11(9)  للفوز بالمباراة 6.3

 6.2  يفوز بالمباراة الفريق الذي يفوز بثالثة أشواط. 6.3.1

نقطـة وبتقـدم  15يلعـب الشـوط الفاصـل (الخـامس) إلـى  2-2في حالة التعادل   6.3.2
  نقطتين كحد أدنى.

7.1 

   التخلف والفريق غير المكتمل  6.4

متخلفـا ويخسـر عندما يرفض الفريق اللعب بعد أن يطلب منـه ذلـك، فإنـه يعلـن  6.4.1
  صفر لكل شوط-25صفر للمباراة و -3المباراة بنتيجة 

6.2, 6.3  

إذا لم يتواجد الفريق على أرض الملعـب فـي الوقـت المحـدد دون مبـرر معقـول،   6.4.2
  6.4.1النتيجة كما هو في القاعدة فإنه يعتبر متخلفا وبنفس 

 

فإنـه يخسـر الشـوط أو المبـاراة إذا أعلن الفريق غيـر مكتمـل للشـوط أو المبـاراة،   6.4.3
ويعطــى الفريــق المنــافس النقــاط أو النقــاط واألشــواط المطلوبــة للفــوز بالشــوط أو 

  المباراة ويحتفظ الفريق غير المكتمل بنقاطه وأشواطه.

6.2,6.3 
7.3.1 

   نظام اللعب   7

   القرعة 7.1

اإلرســـال األول يقـــوم الحكـــم األول قبـــل المبـــاراة بـــإجراء القرعـــة يتحـــدد بموجبهـــا   
  وجانبي الملعب في الشوط األول.

12.1.1 

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

  5.1  تجرى القرعة في حضور رئيسي الفريقين.  7.1.1

    يختار الفائز بالقرعة:  7.1.2

    إما  

  12.1.1  الحق في اإلرسال أو إستقبال اإلرسال.  7.1.2.1

    أو  

    جانب الملعب  7.1.2.2

    يأخذ الخاسر اإلختيار المتبقي.  

    الرسمية فترة اإلحماء  7.2

قبـل المبـاراة، إذا كـان لــدى الفـريقين ملعـب آخـر تحــت تصـرفهما مسـبقًا، تعطــى   7.2.1
  دقائق. 10دقائق معًا عند الشبكة، وٕاذا لم يكن فإنه يحق لهما  6فترة إحماء 

  

يســمح التســخين  ،لكــرة الطــائرة العالميــة والرســميةلمســابقات االتحــاد الــدولي   

  دقائق. 10على الشبكة للفريقين معا لمدة 

  

  

   

الجزء األول: اللعبة –القسم الثاني   
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إذا طلـب أي رئــيس للفريـق إحمــاء منفصــل (علـى التــوالي) عنـد الشــبكة، فيجــوز  7.2.2
  .7.2.1للفريقين بذلك لثالث دقائق أو خمس دقائق للفريق طبقا للقاعدة 

7.2.1  

فتـرات اإلحمـاء، يأخـذ الفريـق الـذي لـه اإلرسـال األول دوره أوال في حالـة تعاقـب  7.2.3
  عند الشبكة.

 7.1.2.1,7.2.2 

   ترتيب الدوران األساسي للفريق  7.3

 6.4.3  يجب أن يتواجد دائما ستة العبين لكل فريق في الملعب. 7.3.1

يوضـــح الترتيـــب األساســـي للفريـــق ترتيـــب دوران الالعبـــين فـــي الملعـــب، ويجـــب   
  المحافظة على هذا الترتيب طوال الشوط.

7.6  

قبــل بدايــة كــل شــوط يقــدم المــدرب ترتيــب الــدوران األساســي لفريقــه علــى ورقــة   7.3.2
، وتســــلم هــــذه الورقــــة لكترونــــي إذا اســــتخدمإعــــن طريــــق جهــــاز  ترتيــــب الــــدوران

المسـجل لكترونيا مباشرة إلـى إأو  مستوفاة وموقعه إلى الحكم الثاني أو المسجل
  .الاللكتروني

5.2.3.1,24.3.1, 
25.2.1.2 

الالعبـون غيـر المسـجلين فـي ترتيـب الـدوران األساسـي للشـوط هـم البـدالء لـذلك   7.3.3
  الشوط (ماعدا الالعبان الحران).

7.3.2, 
15.5 

بمجــرد تســليم ورقــة ترتيــب الــدوران للحكــم الثــاني أو المســجل، ال يجــوز الســماح  7.3.4
  عادي.بأي تغيير بدون تبديل 

15.2.2,15.5 
D11(5) 

التعارضات بين مراكز الالعبين في الملعب وما في ورقة ترتيب الدوران يراعى  7.3.5
  التالي:

24.3.1 

عنـــدما يكتشـــف مثـــل هـــذا التعـــارض قبـــل بدايـــة الشـــوط، يجـــب تصـــحيح مراكـــز  7.3.5.1
  الالعبين طبقا لما هو موجود بورقة ترتيب الدوران، وال يكون هناك جزاء.

7.3.2  

قبـــل بدايـــة الشـــوط إذا وجـــد العـــب فـــي الملعـــب غيـــر مســـجل فـــي ورقـــة ترتيـــب   7.3.5.2
الـدوران لــذلك الشــوط، يجـب تبــديل هــذا الالعــب طبقـا لورقــة ترتيــب الــدوران، وال 

  يكون هناك جزاء.

7.3.2  

وعلى أي حال، إذا أراد المدرب فـي اإلبقـاء علـى مثـل هـذا الالعـب (الالعبـين)   7.3.5.3
المسجل في الملعب، يجب عليه طلب تبديل (تبديالت) عادي عن طريـق غير 

  استخدام أشارة اليد المعنية لذلك والذي سيسجل بعدئذ على استمارة التسجيل.

15.2.2, D11(5)  

وٕاذا اكتشـــف تعـــارض فيمـــا بعـــد بـــين مراكـــز الالعبـــين وورقـــة ترتيـــب الـــدوران، يجـــب علـــى   
الصــحيحة، وتبقــى نقــاط المنــافس ســارية باإلضــافة الفريــق المخطــىء العــودة إلــى المراكــز 

انـــه يحصـــل علـــى نقطـــة واإلرســـال التـــالي، ويجـــب إلغـــاء جميـــع النقـــاط المســـجلة بواســـطة 
  الفريق عند الخطأ من اللحظة الصحيحة للخطأ حتى اكتشاف الخطأ.

 

عندما يتواجد الالعب في الملعب ولكنـه غيـر مسـجل ضـمن قائمـة الفريـق علـى   7.3.5.4
اســــتمارة التســــجيل، تبقــــى نقــــاط المنــــافس ســــارية، باإلضــــافة انــــه يكســــب نقطــــة 

صـفر إذا  -25واإلرسال، والفريق المخطئ سيفقد جميـع النقـاط و/أو األشـواط (
لـــزم األمـــر) المكتســـبة منـــذ لحظـــة دخـــول الالعـــب الغيـــر مســـجل إلـــى الملعـــب، 

الجديــد إلــى وســيتعين تقــديم ورقــة ترتيــب دوران معدلــة وٕارســال الالعــب المســجل 
  الملعب بمركز الالعب الغير مسجل.

6.1.2,7.3.2 
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 D4  المراكز 7.4

فـي اللحظــة التــي تضـرب بهــا الكــرة بواسـطة المرســل، يجــب أن يكـون كــل فريــق  
  داخل ملعبه وفقا لترتيب الدوران (فيما عدا المرسل).

7.6.1,8.1 
12.4 

   مراكز الالعبين كالتالي: ترقم  7.4.1

الالعبون الثالثة على طول الشبكة هم العبو الصف األمـامي يشـغلون المراكـز  7.4.1.1
  (أمامي أيمن). 2(أمامي أوسط) و 3(أمامي أيسر)،  4

 

(خلفـي  5أما الثالثة اآلخرون فهم العبو الصف الخلفي الذين يشغلون المراكز   7.4.1.2
  (خلفي أيمن). 1(خلفي أوسط) و 6أيسر)، 

 

   الصلة بين مراكز الالعبين  7.4.2

يجب على كل العب صف خلفي أن يكون في مركـز أبعـد مـن خـط المنتصـف   7.4.2.1
  من الالعب المماثل له في الصف األمامي.

 

يجب أن يكون العب الصف األمامي والعبـو الصـف الخلفـي علـى التـوالي فـي   7.4.2.2
  7.4.1الموضح في القاعدة وضع جانبي وفقا للترتيب 

 

تحـــدد مراكـــز الالعبـــين وتـــتم مراقبتهـــا طبقـــا لمواقـــع أقـــدامهم المالمســـة لـــألرض   7.4.3
  كالتالي:

D4 

يجب أن يكون جزء علـى األقـل مـن قـدم أي مـن العبـي الصـف األمـامي أقـرب   7.4.3.1
  إلى خط المنتصف من قدمي العب الصف الخلفي المماثل له.

1.3.3 

أن يكون جزء على األقـل مـن قـدم العـب الجانـب األيمـن (األيسـر) أقـرب يجب   7.4.3.2
  إلى الخط الجانبي األيمن (األيسر) من قدمي العب الوسط في ذلك الصف.

1.3.2  

يحــق لالعبــين بعــد إرســال الكــرة التحــرك وشــغل أي مركــز فــي ملعــبهم والمنطقــة   7.4.4
  الحرة

  

 D4, D11(13)  خطأ المركز  7.5

الفريق خطأ المركز إذا لم يكن الالعب فـي مركـزه الصـحيح فـي اللحظـة يرتكب   7.5.1
ما يكــون الالعــب بالملعــب مــن عنــد التــي تضــرب فيهــا الكــرة بواســطة المرســل.

مـــع  ســـتؤنف اللعـــب، ويحســـب هـــذا كخطـــأ مركـــزأو  ،ل غيـــر قـــانونييتبـــدخـــالل 
  النتائج المترتبة على التبديل غير القانوني

7.3, 7.4 
15.9 

يرتكب المرسل خطأ إرسال في لحظـة ضـربة اإلرسـال فـإن خطـأ المرسـل  عندما  7.5.2
  يحسب قبل خطأ المركز.

12.4  
12.7.1 

طئــًا بعــد ضــربة اإلرســال فــإن خطــأ المركــز هــو الــذي اعنــدما يصــبح اإلرســال خ 7.5.3
  يحتسب.

12.7.2  

    يؤدي خطأ المركز إلى النتائج التالية:  7.5.4

  6.1.3  واإلرسال للمنافس.يجازي الفريق بنقطة   7.5.4.1

 7.4 ,7.3  البد من تصحيح مراكز الالعبين.  7.5.4.2

الجزء األول: اللعبة –القسم الثاني   



 

 

26 

 

    الدوران 7.6

يحدد ترتيب الـدوران بواسـطة الترتيـب األساسـي للفريـق، وتـتم مراقبتـه مـن خـالل  7.6.1
  ترتيب اإلرسال ومراكز الالعبين طوال الشوط.

7.3.1, 7.4.1, 12.2 

المستقبل الحق في اإلرسال، يدور العبوه مركزا واحـدا فـي عندما يكسب الفريق   7.6.2
ليرســل، ويــدور  1إلــى مركــز  2إتجــاه عقــرب الســاعة: يــدور الالعــب فــي مركــز 

  .. إلخ6إلى مركز  1الالعب في مركز 

12.2.2.2 

 D11 (13)  خطأ الدوران 7.7

ويـؤدي إلـى يرتكب خطأ الـدوران عنـدما ال يـؤدي اإلرسـال طبقـا لترتيـب الـدوران   7.7.1
  النتائج التالية:

7.6.1   
12 

 .التالي واإلرسال نقطة المنافس ويكسب الجرس، بواسطة اللعب المسجل يوقف  7.7.1.1

 ،تمـنح الـدورانأ بخطـ البـادئ التـداول  إنتهـاء بعـد  الـدوران خطـأ اكتشاف تم اذا
  .التداول نتيجة إليه آلت ماع النظر بغض للمنافس  نقطة فقط

6.1.3  

  7.6.1  للفريق المخطئ الالعبيندوران ترتيب يجب تصحيح   7.7.1.2

عالوة على ذلك، يتعين علـى المسـجل أن يحـدد بدقـة اللحظـة التـي إرتكـب فيهـا   7.7.2
ــــع النقــــاط التاليــــة لــــذلك والمســــجلة بواســــطة الفريــــق  الخطــــأ، ويجــــب إلغــــاء جمي

  المخطئ، وتظل نقاط الفريق المنافس كما هي.

25.2.2.2  

عنـدما يتعــذر تحديــد تلــك اللحظــة، ال يـتم إلغــاء النقطــة (النقــاط) والجــزاء الوحيــد   
  هو نقطة واإلرسال للمنافس.

6.1.3  
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 الفصل الرابع

 حركات اللعب
    حاالت اللعب 8

   الكرة في اللعب 8.1

لحظــة ضــربة اإلرســال المصــرح بهــا بواســطة الحكــم  تعتبــر الكــرة فــي اللعــب منــذ  
  األول.

12, 12.3 

   الكرة خارج اللعب  8.2

تعتبر الكـرة خـارج اللعـب عنـد لحظـة الخطـأ الـذي أطلقـت عليـه الصـافرة بواسـطة  
  أحد الحكمين، وفي حالة عدم وجود الخطأ، عند لحظة الصافرة.

 

 D11 (14)  "الكرة "داخل 8.3
D12(1) 

 1.1,1.3.2  الكرة "داخل" عندما تلمس أرض الملعب بما في ذلك الخطوط الحدودية.تعتبر   

   الكرة "خارج"  8.4

   تعتبر الكرة "خارج" عندما: 

 1.3.2  لمس األرض خارج الخطوط الحدودية بالكامل.تي تء الكرة الاجز أ جميع 8.4.1
D11(15), D12(2) 

 D11(15),  D12(4)  شخصًا خارج اللعب.تلمس جسمًا خارج الملعب أو السقف أو   8.4.2

تلمـــــس العصـــــاتين الهـــــوائيتين أو الحبـــــال أو القـــــائمين أو الشـــــبكة نفســـــها خـــــارج  8.4.3
  األشرطة الجانبية.

2.3,D3,D5a  
D11(15), D12(4) 

تعبر المستوى العمودي للشبكة كليًا أو حتى جزئيًا خـارج مجـال العبـور باسـتثناء  8.4.4
  10.1.2الحالة في القاعدة 

2.3, D5a, D5b, 
D11(15), 
D12(4) 

 ,23.3.2.3f, D5a  تعبر بالكامل المجال السفلي تحت الشبكة. 8.4.5
D11(22) 

 
   

 انظر القواعد
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    لعب الكرة  9

)، 10.1.2يجــب أن يلعــب كــل فريــق فــي منطقــة ومجــال لعبــه (باســتثناء القاعــدة  
  .الخاصة به ويجوز على كل حال إستعادة الكرة من المنطقة الحرة

 

   ضربات الفريق  9.1

 14.4.1  الضربة هي أي تالمس مع الكرة بواسطة العب في الملعب  

، إلعــادة الكــرة، ربات كحــد أقصــى باإلضــافة إلــى الصــديســمح للفريــق بــثالث ضــ  
  وٕاذا أستخدم أكثر من ذلك يرتكب الفريق خطأ "أربع ضربات"

  

    اللمسات المتتالية  9.1.1

  ال يجوز لالعب ان يضرب الكرة مرتين متتاليتين   

  ).9.2.3و 14.2و 14.4.2(باستثناء القواعد 

9.2.3, 14.2, 
14.4.2 

   اللمسات المتزامنة  9.1.2

   يحق أن يلمس العبان أو ثالثة الكرة في نفس اللحظة. 

عنـــدما يلمـــس زمـــيالن (ثالثـــة) الكـــرة فـــي نفـــس الوقـــت، يحتســـب ذلـــك ضـــربتين  9.1.2.1
(ثالثـــة) (باســـتثناء الصـــد)، وعنـــدما يحـــاولون الوصـــول إلـــى الكـــرة ولكـــن يلمســـها 

  أحدهم، تحتسب ضربة واحدة، وال يشكل إصطدام الالعبين خطأ.

 

عنـــدما يلمـــس متنافســـان الكـــرة فـــي نفـــس الوقـــت فـــوق الشـــبكة، وتظـــل الكـــرة فـــي   9.1.2.2
أخــرى، وعنــدما قيــة فــي ثــالث ضــربات حاللعــب، يكــون للفريــق المســتقبل للكــرة األ

  تذهب مثل تلك الكرة "خارجا"، فإنه خطأ الفريق الذي في الجهة العكسية.

 

إذا أدت اللمسات المتزامنة بواسطة متنافسـين فـوق الشـبكة إلـى إطالـة اللمسـة مـع   9.1.2.3
  الكرة، فاللعب يستمر.

9.1.2.2 

    الضربة المساعدة  9.1.3

مســاعدة مــن زميــل أو أي عــائق/  ال يســمح لالعــب داخــل منطقــة اللعــب أن يأخــذ  
  جسم بغرض ضرب الكرة.

1  

وعلــى كــل حــال يجــوز إيقــاف أو مســلك الالعــب الــذي يكــون علــى وشــك إرتكــاب   
  خطأ (لمس الشبكة أو عبور خط المنتصف) بواسطة زميله.

1.3.3, 11.4.4 

   خصائص الضربة  9.2

   يمكن أن تلمس الكرة أي جزء من الجسم. 9.2.1

 9.3.3  ال تمسك/ أو ترمي الكرة، ويمكن أن ترتد في أي إتجاه يجب أن  9.2.2
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يمكن أن تلمس الكرة أجزاء مختلف من الجسـم، بشـرط أن تحـدث اللمسـات علـى  9.2.3
  التوالي.

  

   إستثناءات: 

متتاليــة مــن العــب صــد أو أكثــر، بشــرط أن تحــدث  اتيجــوز عنــد الصــد بلمســ  9.2.3.1
  اللمسات أثناء حركة واحدة.

14.1.1, 
14.2 

يجوز عند الضربة األولى للفريق أن تلمس الكـرة أجـزاء مختلفـة مـن الجسـم علـى   9.2.3.2
  التوالي، بشرط أن تحدث هذه اللمسات أثناء حركة واحدة.

9.1 
14.4.1 

   األخطاء في لعب الكرة 9.3

 D11 (18) 9.1  : يضرب الفريق الكرة أربع مرات قبل إرجاعهااألربع لمسات 9.3.1

: يأخـذ الالعـب مسـاعدة مـن زميلـه أو أي عـائق/ جسـم داخـل الضربة المساعدة  9.3.2
  منطقة اللعب، بغرض ضرب الكرة.

9.1.3 

 D11 (16) ,9.2.2  : تمسك أو ترمى الكرة، وال ترتد من الضربة.المسك 9.3.3

: يضرب الالعب الكرة مرتين متتـاليتين، أو تلمـس الكـرة أجـزاء اللمسة المزدوجة  9.3.4
  مختلفة من جسمه على التوالي.

9.2.3, D11(17) 

   الكرة عند الشبكة  10

   عبور الكرة للشبكة 10.1

تعبــر الكـرة المرســلة إلـى ملعــب المنـافس فــوق الشـبكة مــن خـالل مجــال  نيجـب أ  10.1.1
  العبور، مجال العبور هو الجزء من المستوى العمودي للشبكة والمحدد كالتالي:

2.4, 10.2,D5a 

 2.2  من األسفل، بواسطة الحافة العليا للشبكة  10.1.1.1

  2.4  وٕامتدادهما الوهمي.من الجانبين، بواسطة العصاتين الهوائيتين  10.1.1.2

    .السقفمن األعلى، بواسطة   10.1.1.3

يحق إستعادة الكرة التي عبـرت مسـتوى الشـبكة إلـى المنطقـة الحـرة للمنـافس كليـا   10.1.2
  أو جزئيا من خالل المجال الخارجي ضمن ضربات الفريق بشرط:

9.1, D5b 

 11.2.2  عدم لمس الالعب ملعب المنافس.  10.1.2.1

تعبــر الكــرة عنــد إســتعادتها مســتوى الشــبكة كليــًا أو جزئيــًا مــرة أخــرى مــن خــالل  10.1.2.2
  المجال الخارجي على نفس الجانب من الملعب.

11.4.4, D5b 

   ال يحق للفريق المنافس منع هذا األداء.  
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الكرة التي تتجه لملعب المنافس من خالل المجال السفلي تكون في اللعب حتـى  10.1.3
  لحظة عبورها بالكامل المستوى العمودي للشبكة.

23.3.2.3f, D5a 
D11(22) 

   لمس الكرة للشبكة 10.2

 10.1.1  يجوز أن تلمس الكرة الشبكة عند عبورها.  

    الكرة في الشبكة  10.3

  9.1  يجوز إستعادة الكرة التي تصطدم بالشبكة في حدود الضربات الثالث للفريق.  10.3.1

    مزقت الكرة عيون الشبكة أو أسقطتها، يلغى التداول ويعاد.إذا   10.3.2

    الالعب عند الشبكة  11

    الوصول خلف الشبكة 11.1

في عملية الصد، يحق للقائم بالصد لمـس الكـرة خلـف الشـبكة بشـرط أال يتـداخل   11.1.1
  مع لعب المنافس قبل أو أثناء الضربة الهجومية لألخير.

14.1  
14.3  

خلـف الشـبكة بعـد الضـربة الهجوميـة، بشـرط أن تكـون  هلالعب بتمريـر يـد يسمح  11.1.2
  اللمسة قد تمت داخل مجال لعبه.

  

    االجتياز أسفل الشبكة  11.2

المنـافس تحـت الشـبكة، بشـرط أال يتـدخل ذلـك  مجـاليسمح باالجتياز إلى داخل   11.2.1
  مع لعب المنافس.

  

 1.3.3  وراء خط المنتصف:االجتياز إلى داخل ملعب المنافس   11.2.2
11.2.2.1 
D11 (22) 

يســـمح بلمـــس ملعـــب المنـــافس بالقـــدم (باألقـــدام) بشـــرط أن يبقـــى جـــزء مـــن القـــدم   11.2.2.1
  (األقدام) إما مالمسًا أو مباشرة  فوق خط المنتصف.

1.3.3 
D11(22) 

يســمح بلمـــس ملعـــب المنــافس بـــاي جـــزء مـــن الجســم  فـــوق األقـــدام بشـــرط أن ال  11.2.2.2
  يتداخل هذا مع لعب المنافس.

1.3.3 
11.2.2.1 
D11(22) 

 8.2  يحق لالعب أن يدخل ملعب المنافس بعد أن تكون الكرة خارج اللعب. 11.2.3

يحق لالعبـين اإلجتيـاز إلـى داخـل المنطقـة الحـرة للمنـافس بشـرط أن ال يتـداخلوا  11.2.4
  مع لعب المنافس.
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   لمس الشبكة 11.3

أثنـاء حركــة لعـب الكــرة، مالمسـة الالعـب للشــبكة بـين الهــوائيين (العصـاتين)،  11.3.1
 يعتبر خطأ

11.4.4 

ـــين أشـــياء أخـــرى  –إن حركـــة لعـــب الكـــرة تشـــمل   ، الضـــرب (أو االرتقـــاء –ب
  المحاولة)، والهبوط بأمان، االستعداد لبدء حركة أخرى.

23.3.2.3c, 
24.3.2.3 
D3 

يجوز لالعبين لمس القائم، الحبال، أو أي جسم آخر خارج العصي الهوائيـة بمـا  11.3.2
  فيه الشبكة نفسها، بشرط أن هذا ال يتداخل مع اللعب.

D3 

عنـــدما تـــدفع الكـــرة الشـــبكة وينـــتج عـــن ذلـــك لمســـها للمنـــافس، ال يوجـــد خطـــأ قـــد  11.3.3
  ارتكب.

 

   أخطاء الالعب عند الشبكة 11.4

يلمــــس الالعــــب الكــــرة أو المنــــافس فــــي مجــــال المنــــافس قبــــل أو أثنــــاء الضــــربة   11.4.1
  الهجومية للمنافس.

11.1.1  
D11(20) 

 11.2.1  يتداخل الالعب مع لعب المنافس بينما يجتاز إلى مجال المنافس تحت الشبكة.  11.4.2

 ,11.2.2.2  تجتاز قدم (أقدام) الالعب بالكامل لملعب المنافس. 11.4.3
D11(22) 

   بواسطة: في اللعبيتداخل الالعب  11.4.4

أثنــاء حركتــه للعــب  نفســها أو العصــا الهوائيــة لمــس الشــبكة بــين العصــاتين - 
  الكرة.

11.3.1  

 D11 (19)  .الستقرارلبين العصي الهوائية كدعم أو الشبكة  استخدام - 

   ضد المنافس بلمس الشبكة.إيجاد ميزة مخادعة  - 

   المحاولة الصحيحة للمنافس للعب الكرة.عمل حركات تعيق  - 

   لمس/ مسك الشبكة - 

يعتبـروا فـي حركـة  اللعـبمن الكرة أثناء اللعب أو أثنـاء محاولـة  أي العب قريب 
  اللعب حتى لو لم يلمس الكرة.

 

مع ذلك لمس الشبكة خارج حدود العصا الهوائية ال يعتبر خطأ (ما عـدا القاعـدة  
9.1.3.(  

 

   اإلرسال 12 

اإلرســــال هــــو حركــــة وضــــع الكــــرة فــــي اللعــــب بواســــطة الالعــــب الخلفــــي األيمــــن  
  المتواجد في منطقة اإلرسال.

1.4.2, 8.1 
12.4.1 

   اإلرسال األول في الشوط 12.1

يـــــؤدي اإلرســـــال األول فـــــي الشـــــوط األول وكـــــذلك الـــــذي فـــــي الشـــــوط الفاصـــــل  12.1.1
 (الخامس) بواسطة الفريق المحدد بواسطة القرعة.

6.3.2 
7.1 

  

األول: اللعبة الجزء –القسم الثاني   



 

 

32 

 

تبـــدأ األشــــواط األخـــرى بإرســــال الفريـــق الــــذي لـــم يقــــم باإلرســـال أوًال فــــي الشــــوط  12.1.2
  السابق.

 

   ترتيب اإلرسال 12.2

 7.3.2 ,7.3.1  يجب أن يتبع الالعبون ترتيب اإلرسال المسجل في ورقة ترتيب الدوران. 12.2.1

 12.1  يحدد الالعب الذي يقوم باإلرسال كالتالي: ،بعد اإلرسال األول في الشوط  12.2.2

الفريــق المرســل بالتــداول، يــؤدي الالعــب الــذي أرســل مــن قبــل (أو  يفــوزعنــدما  12.2.2.1
  بديله) اإلرسال مرة أخرى.

6.1.3, 15.5 

وم الفريق المستقبل بالتداول، فإنه يكسب الحق في اإلرسال، ويدور قبل قعندما ي 12.2.2.2
اإلرسال، ويقوم باإلرسال الالعب الذي يتحرك من المركز األمـامي األيمـن تأدية 

  إلى المركز الخلفي األيمن.

6.1.3  
7.6.2 

    السماح باإلرسال 12.3

يسمح الحكم األول باإلرسال بعد التأكد من أن  الفريقين مستعدين للعب وأن   
  المرسل مستحوذ على الكرة.

12 
D11 (1) 

 D11 (10)  تنفيذ اإلرسال  12.4

يجب أن تضرب الكرة بيد واحدة أو بأي جزء من الذراع بعد قـذفها أو تركهـا مـن  12.4.1
  اليد (اليدين).

 

يسمح بقذفة أو تـرك واحـد للكـرة فقـط، ويكـون ارتـداد الكـرة أو تحركهـا بـين اليـدين  12.4.2
  مسموحًا.

 

لإلرسـال بـالقفز، عـدم يجب على المرسل عنـد لحظـة ضـربة اإلرسـال أو اإلرتقـاء  12.4.3
 لمس الملعب (بما في ذلك خط النهاية) أو األرض خارج منطقة اإلرسال.

  يحق له بعد الضربة أن ينزل خارج منطقة اإلرسال أو داخل الملعب.

1.4.2, 27.2.1.4,  
D11 (22), 
D12 (4) 

 D11 (11) ,12.3  بعد صافرة الحكم األول لإلرسال. ثوان 8يجب أن يضرب المرسل الكرة خالل  12.4.4

 12.3  يلغي اإلرسال الذي ينفذ قبل صافرة الحكم ويعاد.  12.4.5

 D6, D11 (12)  إخفاء اإلرسال 12.5

خــالل إخفــاء إرســال مــن يجــب علــى العبــي الفريــق المرســل أال يمنعــوا منافســهم   12.5.1
  فردي أو جماعي من رؤية المرسل ومسار الكرة.

12.5.2 

ــــين مــــن الفريــــق المرســــل بإخفــــاء اإلرســــال يقــــوم العــــب أو  12.5.2 مجموعــــة مــــن الالعب
ك مـــن جانــب آلخـــر، خــالل تنفيـــذ اإلرســـال أو ر بتحريــك األذرع أو القفـــز أو التحــ

إلخفــاء المرســل ومســار طيــران الكــرة حتــى وصــولها للمســتوى بــالوقوف الجمــاعي 
  .العمودي للشبكة

12.4 
D6 
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   أخطاء تحدث أثناء اإلرسال 12.6

   أخطاء اإلرسال: 12.6.1

التاليـــة إلـــى تغييـــر اإلرســـال حتـــى ولـــو كـــان المنـــافس فـــي غيـــر  ءتـــؤدي األخطـــا  
  مركزه. المرسل:

12.2.2.2 
12.7.1 

 12.2  يخل بترتيب اإلرسال.  12.6.1.1

  12.4  لم ينفذ اإلرسال بصورة صحيحة. 12.6.1.2

    اإلرسال: أخطاء بعد ضرب  12.6.2

يصبح اإلرسال خطأ بعد أن تضرب الكرة بصـورة صـحيحة (مـا لـم يكـن الالعـب   
  خارج مركزه) حيث أن الكرة:

12.4  
12.7.2  

تلمــس العبــًا مــن الفريــق المرســل أو تفشــل فــي عبــور المســتوى العمــودي للشــبكة  12.6.2.1
  كليًا من خالل مجال العبور:

8.4.4, 8.4.5, 
10.1.1, D11(19) 

 D11(15) ,8.4  تذهب "خارجا". 12.6.2.2

 D11(12) ,12.5  .اإلخفاء (الستار)تعبر فوق  12.6.2.3

   أخطاء اإلرسال وأخطاء المركز 12.7

إذا ارتكب المرسل خطأ عند لحظـة ضـرب اإلرسـال (تنفيـذ غيـر صـحيح، ترتيـب  12.7.1
هــو خطــأ اإلرســال  فــأندوران خــاطئ.. إلــخ) ويكــون المنــافس فــي غيــر مركــزه، 

  .الذي يحتسب

7.5.1, 7.5.2 
12.6.1 

، إذا كان تنفيذ اإلرسال صـحيحًا وفيمـا بعـد أصـبح اإلرسـال خاطئـًا، في حين أنه 12.7.2
تــذهب خارجــًا، تــذهب فــوق إخفــاء اإلرســال.. الــخ) فــإن خطــأ المركــز هــو الــذي 

  .ويحتسب خطأ مركزحدث أوًال 

7.5.3 
12.6.2 

   الضربة الهجومية  13

 12,14.1.1  خصائص الضربة الهجومية 13.1

تعتبــر كــل الحركــات التــي توجــه الكــرة نحــو المنــافس فيمــا عــدا اإلرســال أو الصــد  13.1.1
  ضربات هجومية.

 

يســـمح باإلســـقاط أثنـــاء الضـــربة الهجوميـــة فقـــط إذا كانـــت الضـــربة واضـــحة، لـــم  13.1.2
  تمسك أو ترمى.

9.2.2 

قـــد اكتملـــت فـــي اللحظـــة التـــي تعبـــر فيهـــا الكـــرة تمامـــًا تعتبـــر الضـــربة الهجوميـــة  13.1.3
  المستوى العمودي للشبكة أو تلمس بواسطة المنافس.

 

   قيود الضربة الهجومية 13.2

يجـــوز لالعـــب الصـــف األمـــامي أن يكمـــل الضـــربة الهجوميـــة عنـــد أي إرتفـــاع،  13.2.1
 ,13.3.6(باستثناء القاعـدة  هبشرط أن يكون لمس الكرة قد تم داخل مجال لعب

13.2.4.(  

7.4.1.1 

اللعبةالجزء األول:  –القسم الثاني   
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يحــق لالعــب الصـــف الخلفــي أن يكمـــل الضــربة الهجوميــة عنـــد أي إرتفــاع مـــن  13.2.2
  خلف المنطقة األمامية:

1.4.1, 7.4.1.2 
19.3.1.2, D8 

 1.3.4  يجب أن ال تلمس قدم الالعب (قدماه) عند إرتقائه خط الهجوم أو تتعداه. 13.2.2.1

 1.4.1  يحق لالعب بعد ضربته أن ينزل داخل المنطقة األمامية. 13.2.2.2

يحـــق لالعـــب الصـــف الخلفـــي أيضـــا أن يكمـــل الضـــربة الهجوميـــة مـــن المنطقـــة  13.2.3
لشـــبكة عنـــد لحظـــة ل الحافـــة العليـــااألماميـــة إذا كـــان جـــزء مـــن الكـــرة أســـفل مـــن 

  اللمسة.

1.4.1, 
 7.4.1.2, 
 D8 

العــب أن يكمــل الضــربة الهجوميــة علــى إرســال المنــافس عنــدما ال يســمح ألي   13.2.4
  تكون الكرة في المنطقة األمامية وأعلى كلية من الحافة العليا للشبكة.

1.4.1 

    أخطاء الضربة الهجومية 13.3

 D11(20) ,13.2.1  يضرب الالعب الكرة داخل مجال لعب الفريق المنافس.  13.3.1

 D11 (15) ,8.4  "خارجًا".يضرب الالعب الكرة   13.3.2

يكمـــل العـــب الصـــف الخلفـــي الضـــربة الهجوميـــة مـــن المنطقـــة األماميـــة عنـــدما  13.3.3
  تكون الكرة عند لحظة الضرب كلية  فوق الحافة العليا للشبكة.

1.4.1, 7.4.1.2, 
13.2.3, D11(21) 

تكـون الكـرة يكمل الالعب الضربة الهجومية على إرسال الفريق المنافس، عندما  13.3.4
  في المنطقة األمامية كلية فوق الحافة العليا للشبكة.

1.4.1, 13.2.4, 
D11(21) 

ة الضربة كاملة ظيكمل الالعب الحر الضربة الهجومية، إذا كانت الكرة عند لح 13.3.5
  فوق الحافة العليا للشبكة.

19.3.1.2, 
23.3.2.3d, 
D11(21) 

يكمل الالعب الضربة الهجومية من أعلى قمة الشبكة، عندما تكون الكرة قادمـة  13.3.6
  األمامية. منطقتهمن تمريرة من األعلى باألصابع بواسطة الالعب الحر في 

1.4.1, 19.3.1.4, 
23.3.2.3e,  
D11(21)  

   الصد  14

   داء الصدأ 14.1

الصـــد هـــو حركـــة الالعبـــين القـــريبين مـــن الشـــبكة، إلعتـــراض الكـــرة القادمـــة مـــن   14.1.1
عــن  بصــرف النظــرالمنافســين، وذلــك بالوصــول أعلــى مــن الحافــة العليــا للشــبكة 

لالعبـــي الصـــف األمـــامي بتكملـــة الصـــد، ارتفـــاع الكـــرة الملموســـة، ويســـمح فقـــط 
أعلــى مــن ولكــن عنــد لحظــة اللمســة مــع الكــرة، يجــب أن يكــون جــزء مــن الجســم 

  قمة الشبكة.

7.4.1.1 

   محاولة الصد  14.1.2

   محاولة الصد هي حركة الصد بدون لمس الكرة. 
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   الصد المكتمل 14.1.3

 D7  يكتمل الصد عندما تلمس الكرة بواسطة القائم بالصد 

   الصد الجماعي 14.1.4

بواســــطة العبــــين أو ثالثــــة قــــريبين مــــن بعضــــهم الــــبعض ينفــــذ الصــــد الجمــــاعي  
  ويكتمل عندما يلمس أحدهم الكرة.

 

   لمسة الصد 14.2

يجـــوز أن تحـــدث لمســـات متتاليـــة (ســـريعة ومتصـــلة) بـــالكرة مـــن العـــب صـــد أو   
  أكثر، بشرط أن تؤدي اللمسات أثناء حركة واحدة.

9.1.1 
9.2.3 

   الصد داخل مجال المنافس  14.3

لالعــب الصــد وضــع يديــه وذراعيــه خلــف الشــبكة، بشــرط أال تتــداخل هــذه يحــق   
الحركـــة مـــع لعـــب المنـــافس، وهكـــذا ال يســـمح بلمـــس الكـــرة خلـــف الشـــبكة إال بعـــد 

  تنفيذ المنافس الضربة الهجومية.

13.1.1 

   الصد وضربات الفريق  14.4

بعــد لمســة ال تحتســب لمســة الصــد كضــربة للفريــق وبنــاء علــى ذلــك يحــق للفريــق   14.4.1
  الصد ثالث ضربات إلعادة الكرة.

9.1, 14.4.2 

يجـــوز أن تـــؤدي الضـــربة األولـــى بعـــد الصـــد بواســـطة أي العـــب بمـــا فـــي ذلـــك   14.4.2
  الالعب الذي لمس الكرة أثناء الصد.

14.4.1 

 D11(12) ,12  صد اإلرسال  14.5

   يمنع صد إرسال المنافس.  

 D11 (20)  أخطاء أداء الصد  14.6

يلمــس القــائم بالصــد الكــرة فــي مجــال المنــافس إمــا قبــل أو بــالتزامن مــع الضــربة   14.6.1
  الهجومية للمنافس.

14.3 

 14.5 ,14.1  يكمل العب الصف الخلفي أو الالعب الحر الصد أو يشترك في صد مكتمل.  14.6.2
19.3.1.3 

 D11(12) 14.5  صد إرسال المنافس.  14.6.3

 8.4  الصدترسل الكرة "خارجًا" من   14.6.4

   صد الكرة في مجال المنافس من خارج العصا الهوائية  14.6.5

 19.3.1.3 ,14.1.1  .محاولة الالعب الحر الصد سواء فرديًا أو جماعياً   14.6.6
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 الفصل الخامس

فترات الراحة والتأخيرات ،التوقفات  
 

   التوقفات  15

 ,8.2 ,8.1 ,6.1.3  واحد وصافرة الحكم األول لإلرسال التالي:التوقف هو الوقت بين تداول مكتمل  
15.4, 15.5, 
24.2.6 

   الوحيدة هي األوقات المستقطعة وتبديالت  الالعبين. توقفات اللعب العادية 

   عدد توقفات اللعب العادية 15.1

يحق لكل فريق طلب وقتين مستقطعين وستة تبـديالت لالعبـين كحـد أقصـى لكـل   
  شوط.

6.2, 15.4, 15.5 

يمكـــن العالميـــة والرســـمية للكبـــار،  ،لمســـابقات االتحـــاد الـــدولي للكـــرة الطـــائرة  

ــدولي  لالتحــاد ــيضال ــالفرق أو عــدد  تخف عــدد األوقــات المســتقطعة الخاصــة ب
  .الرعاية والتسويق والبثالتفاقيات  وفقاً األوقات المستقطعة الفنية 

 

   تعاقب توقفات اللعب العادية 15.2

يجــوز طلـــب وقـــت أو وقتـــين مســـتقطعين وطلـــب واحـــد للتبـــديل بواســـطة أي فريـــق  15.2.1
  .التوقفمتبوعًا واحدًا بعد اآلخر خالل نفس 

15.4, 15.5 

، ال يســمح للفريــق بطلبــات متتاليــة للتبــديل خــالل نفــس التوقــف، ويجــوز ومــع ذلــك 15.2.2
  تبديل العبين أو أكثر في نفس الوقت ضمن نفس الطلب.

15.5, 15.6.1 

فصــلين للتبــديل بواســطة نفــس يجــب أن يكــون هنــاك تــداول مكتمــل بــين طلبــين من 15.2.3
لإلصـــــابة أو الطـــــرد أو االســـــتبعاد  إضـــــطراريالفريـــــق (االســـــتثناء إجـــــراء تبـــــديل 

)15.5.2, 15.7, 15.8.(  

6.13, 15.5 

   طلب توقفات اللعب العادية 15.3

المـــدرب أو فـــي غيـــاب المـــدرب بواســـطة لـــب توقفـــات اللعـــب العاديـــة بواســـطة تط 15.3.1
  رئيس الشوط وبواسطتهما فقط.

5.1.2, 5.2, 5.3.2, 
15 

يســمح بطلــب التبــديل قبــل بدايــة الشــوط، ويجــب تســجيله كتبــديل عــادي فــي ذلــك   15.3.2
  الشوط.

7.3.4 

 

   

 انظر القواعد
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   الفنيةاألوقات المستقطعة واألوقات المستقطعة  15.4

عنـدما تكـون  الالزمـةيجب أن تكون طلبات الوقـت المسـتقطع بإظهـار إشـارة اليـد  15.4.1
  .صافرة اإلرسالالكرة خارج اللعب وقبل 

6.1.3, 8.2, 12.3  
D11(4) 

   ثانية. 30تستغرق  جميعهااألوقات المستقطعة  

ــون اســتخدام   ــة والرســمية يك ــرة الطــائرة، العالمي ــدولي للك لمســابقات االتحــاد ال

  إجباريا ثم إشارة اليد لطلب الوقت المستقطع. الجرس

D11 (4) 

لمســابقات االتحــاد الــدولي للكــرة الطــائرة، العالميــة والرســمية، يطبــق آليــا فــي  15.4.2

عندما يصـل الفريـق  اثانية إضافي 60"وقتان مستقطعان فنيان"  4-1األشواط 

  .16 وأ 8 النقطةالمتقدم إلى 

26.2.2.3 

في الشوط الفاصل (الخامس) ال توجد "أوقات مستقطعة  فنية" حيث يحق فقط  15.4.3
  ثانية بواسطة كل فريق. 30طلب وقتين مستقطعين 

15.1 

يجب على الالعبين في الملعب الذهاب إلى المنطقة الحرة قرب مقاعدهم خالل  15.4.4

  .واألوقات المستقطعة الفنيةجميع األوقات المستقطعة 

D1a 

   التبديل 15.5

التبـديل هـو اإلجـراء الـذي بموجبـه يـدخل الالعـب غيـر الالعـب الحـر أو الالعــب  15.5.1
بتسجيله، ليشـغل مركـز العـب آخـر المتغير معه في اللعب، بعد أن قام المسجل 

  الذي يجب عليه مغادرة الملعب عند تلك اللحظة.

19.3.2.1 
D11(5) 

عنــدما يفــرض التبــديل مــن خــالل إصــابة الالعــب فــي اللعــب، يجــب أن يتبــع هــذا  15.5.2
  بواسطة المدرب (أو رئيس الشوط). الالزمةإظهار إشارة اليد 

5.1.2.3, 5.2.3.3 
6.1.3, 8.2, 12.3, 
D11(5) 

   التبديالتحدود  15.6

يحــق لالعــب الترتيــب األساســي للــدوران مغــادرة اللعــب والعــودة ولكــن لمــرة واحــدة  15.6.1
  فقط في الشوط، ولمركزه السابق فقط في ترتيب الدوران.

7.3.1 

يحق لالعـب البـديل أن يـدخل اللعـب مكـان العـب فـي الترتيـب األساسـي للـدوران  15.6.2
  الشوط، ويمكن أن يستبدل فقط مع نفس الالعب األساسي.لمرة واحدة في 

7.3.1 

   التبديل االستثنائي 15.7

يجــب تبــديل الالعــب (مــا عــدا الالعــب الحــر) الــذي ال يســتطيع مواصــلة اللعــب  
، وٕاذا لم يكـن ذلـك ممكنـا، يحـق للفريـق قانونياً  بسبب اإلصابة أو المرض، تبديالً 
  15.6 ةالقاعدإجراء تبديل استثنائي خارج حدود 

6.1.3, 15.6 
19.4.3 
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عنــد وقــت داخــل الملعــب التبــديل اإلســتثنائي يعنــي أن أي العــب غيــر متواجــد  
اإلصـــابة/ المـــرض مـــا عـــدا الالعـــب الحـــر، الالعـــب الحـــر الثـــاني أو الالعـــب 
المتغيـــــر معهمـــــا، يجـــــوز اســـــتبداله فـــــي اللعـــــب بـــــدًال مـــــن الالعـــــب المصـــــاب/ 

  ة الدخول  في المباراة.دالمصاب/  المريض بإعاالمريض، ال يسمح لالعب 

 

ال يمكــن أن يحتســب التبــديل االســتثنائي بــأي حــال كتبــديل عــادي، ولكــن يجــب  
  المباراة.و تسجيله على إستمارة التسجيل كجزء لمجموع التبديالت في الشوط 

 

   التبديل بسبب الطرد أو االستبعاد 15.8

المسـتبعد فــورا مـن خــالل تبـديل قــانوني، يجـب أن يســتبدل الالعـب المطــرود أو  
  وٕاذا لم يكن هذا ممكن، يعلن الفريق غير مكتمل.

6.4.3, 7.3.1 
15.6, 21.3.2 
21.3.3, D11(5) 

   التبديل غير القانوني 15.9

  15.6يكـون التبـديل غيـر قـانوني إذا تجـاوز الحـدود المشـار إليهـا فـي القاعـدة  15.9.1
  )، أو يشمل العب غير مسجل.15.7(ما عدا الحالة في القاعدة 

 

وٕاسـتؤنف اللعـب، يجـب تطبيـق اإلجـراء  يؤدي الفريق تبديًال غيـر قـانوني عندما 15.9.2
  التالي بالترتيب:

8.1, 15.6 

 6.1.3  يجازي الفريق بنقطة واإلرسال للمنافس. 15.9.2.1

   يجب تصحيح التبديل. 15.9.2.2

النقـــاط التـــي ســـجلها الفريـــق المخطـــئ منـــذ إرتكـــاب الخطـــأ، وتبقـــى نقـــاط  ىتلغـــ 15.9.2.3
  المنافس سارية.

 

   إجراء التبديل 15.10

 D1b ,1.4.3  يجب إجراء التبديل من داخل منطقة التبديل.   15.10.1

يســــتغرق التبــــديل فقــــط الوقــــت الــــالزم لتســــجيل التبــــديل فــــي اســــتمارة التســــجيل،   15.10.2
  وخروج الالعبين. بدخولوالسماح 

15.10, 24.2.6, 
25.2.2.3 

15.10.3a  يبــدأ الطلــب الفعلــي للتبــديل عنــد لحظــة دخــول الالعــب (الالعبــين) البــديل فــي
إشــارة  ءداأخــالل التوقــف، وال يحتــاج المــدرب  ،للعــبمســتعدًا  ،منطقــة التبــديل

  اليد ما عدا إذا كان التبديل لإلصابة أو قبل بداية الشوط.

 

15.10.3b   16.2  الفريق بالتأخير. ىإذا لم يكن الالعب مستعدًا، ال يمنح التبديل ويجاز, D9 
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15.10.3c   ،يــــتم اإلبـــــالغ عـــــن طلـــــب التبـــــديل ويعلـــــن بواســـــطة المســـــجل أو الحكـــــم الثـــــاني
  أو الصافرة بالتعاقب، ويسمح الحكم الثاني بالتبديل. الجرسبإستخدام جهاز 

24.2.6 

ــدولي والمســابقات الدوليــة والرســمية، تســتخدم   اللوحــات لمســابقات االتحــاد ال

  .مستخدما التسجيل اإللكتروني كانلتيسير عملية التبديل، حتى لو  المرقمة

 

التـــــوالي، يجــــب دخــــول جميـــــع إذا أراد الفريــــق التبــــديل ألكثــــر مـــــن واحــــد علــــى  15.10.4
الالعبين البدالء لمنطقة التبديل في نفـس الوقـت ليؤخـذ بعـين االعتبـار فـي نفـس 
الطلب، وفي هذه الحالة يجب إجراء التبديالت علـى التـوالي، زوج مـن الالعبـين 
بعد اآلخر، وٕاذا كان أحد منهم غير قانوني، يمـنح التبـديل (التبـديالت) القـانوني 

  وني ويكون سببًا لجزاء التأخير.ويرفض غير القان

14.3, 15.2.2 

   الطلبات الخاطئة 15.11

 15  يكون من الخطأ طلب أي توقف للعب: 15.11.1

 12.3  اول أو عند لحظة الصافرة لإلرسال أو بعدها.أثناء التد  15.11.1.1

 5.2.3.3 ,5.1.2.3  بواسطة عضو الفريق غير المصرح. 15.11.1.2

(أي قبـــل نهايـــة انتهـــاء  ثـــاني بواســـطة نفـــس الفريـــق خـــالل نفـــس التوقـــفلتبـــديل  15.11.1.3
، مـــا عـــدا  فــــي حالـــة اإلصـــابة/ المــــرض لالعـــب فــــي القــــادم) التـــداول المكتمـــل

  اللعب.

15.2.2, 15.2.3, 
16.1, 25.2.2.6 

 15.1  العدد المسموح به لألوقات المستقطعة والتبديالت. دبعد إستنفا 15.11.1.4

الطلب الخاطئ األول في المباراة بواسـطة الفريـق والـذي ال يـؤثر أو يجب رفض  15.11.2
  يؤخر اللعب، ولكن يجب تسجيله على إستمارة التسجيل دون نتائج أخرى.

16.1, 25.2.2.6 

 16.1.4  أي طلب خاطئ آخر في المباراة بواسطة نفس الفريق يشكل تأخيراً  15.11.3

   تأخيرات اللعب  16

   التأخيرات عأنوا 16.1

يكــون األداء الخــاطئ للفريــق الــذي يؤجــل إســتئناف اللعــب تــأخيرًا ويتضــمن فيمــا   
  بين:

 

 15.10.2  تأخير توقفات اللعب العادية. 16.1.1

 15  .طلب استئناف اللعبإطالة التوقفات بعد  16.1.2

 15.9  طلب تبديل غير قانوني. 16.1.3

 15.11.3  تكرار الطلب الخاطئ. 16.1.4

   تأخير اللعب بواسطة عضو الفريق. 16.1.5
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 D9  جزاءات التأخير 16.2

   يكون لفت نظر للتأخير و"إنذار للتأخير" جزاءات للفريق. 16.2.1

 6.3  تظل جزاءات التأخير سارية المفعول طوال المباراة. 16.2.1.1

 25.2.2.6  سجل جميع جزاءات التأخير على استمارة التسجيل.ت 16.2.1.2

 D11(25) ,4.1.1  لفت نظر تأخير"ب"يجازى التأخير األول في المباراة بواسطة عضو الفريق  16.2.2

يشــكل التــأخير الثــاني والتــأخيرات التاليــة مــن أي نــوع بواســطة أي عضــو لــنفس  16.2.3
الفريـــــق وفـــــي نفـــــس المبـــــاراة خطـــــأ ويجـــــازي "إنـــــذار تـــــأخير": نقطـــــة واإلرســـــال 

  للمنافس.

6.1.3, D11(25) 

 18.1  طبق جزاءات التأخير الموقعة قبل أو بين األشواط في الشوط التالي.ت 16.2.4

   توقفات اللعب اإلستثنائية   17

 8.1  اإلصابة/ المرض 17.1

إذا وقــع حــادث خطيــر بينمــا الكــرة فــي اللعــب، يجــب علــى الحكــم إيقــاف اللعــب  17.1.1
  فورًا ويسمح للمساعدة الطبية بدخول الملعب.

 

 6.1.3    بعدئذ التداول.يعاد  

إذا تعذر تبديل الالعب المصاب/ المريض قانونيًا أو إستثنائيًا، يعطي الالعب  17.1.2
دقـــائق وقـــت للعـــالج ولكـــن لـــيس ألكثـــر مـــن مـــرة واحـــدة لـــنفس الالعـــب فـــي  3

  المباراة.

15.6, 15.7, 24.2.8 

 7.3.1 ,6.4.3  إذا لم يشف الالعب، يعلن عدم إكتمال فريقه. 

   التدخل الخارجي 17.2

 D11(23) ,6.1.3  إذا حدث أي تدخل خارجي أثناء اللعب، يوقف اللعب ويعاد التداول. 

   المطولةالتوقفات  17.3

إلـى إيقـاف المبـاراة، يقـرر الحكـم األول، المـنظم،  غيـر متوقعـةإذا أدت ظـروف  17.3.1
لجنـــة المراقبـــة، إذا تواجــــد أحـــدهم، اإلجـــراءات التــــي تتخـــذ إلســـتعادة الظــــروف 

  الطبيعية.

23.2.3 

 4في حالة حدوث توقف واحد أو عدة توقفات لمـدة ال تزيـد فـي مجموعهـا عـن   17.3.2
 :ساعات

17.3.1 

نفـس الملعـب، يسـتمر الشـوط المتوقـف طبيعيـًا بـنفس إذا إستؤنفت المباراة على  17.3.2.1
النتيجـة والالعبـين (باســتثناء المطـرود والمسـتبعد) والمراكــز، وسـتحتفظ األشــواط 

  الملعوبة بنتائجها.

1.7.3 
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ويعـــاد بـــنفس إذا إســـتؤنفت المبـــاراة علـــى ملعـــب آخـــر، يلغـــي الشـــوط المتوقـــف  17.3.2.2
األساســية (باســتثناء المطــرود والمســتبعد)  نأعضــاء الفريــق ونفــس ترتيــب الــدورا

  وتبقى الجزاءات جميعها باقية، وستحتفط األشواط الملعوبة بنتائجها.

7.3, 21.4.1, D9 

 4فــي حالــة حــدوث توقــف واحــد أو عــدة توقفــات لمــدة تزيــد فــي مجموعهــا عــن  17.3.3
  المباراة بالكاملساعات، يجب أن تعاد 

 

   فترات الراحة وتغيير المالعب 18

   فترات الراحة  18.1

فتـــرة الراحـــة هـــي الوقـــت بـــين األشـــواط، وتســـتغرق فتـــرات الراحـــة جميعهـــا ثـــالث   
  دقائق.

4.2.4 

يتم خالل هذه الفترة من الوقت تغيير المالعب وتسجيل ترتيب الدوران للفريقين   
  على استمارة التسجيل.

7..3.2, 18.2, 
25.2.1.2 

دقـائق بواسـطة  10يمكن أن تمتد فترة الراحة بين الشوطين الثـاني والثالـث إلـى   
  الجهة المختصة عند طلب المنظم.

 

 D11(3)  تغيير المالعب 18.2

 7.1  يغير الفريقان ملعبيهما بعد كل شوط باستثناء الشوط الفاصل. 18.2.1

، يغيــر الفريقـــان 8الفريــق المتقــدم للنقطــة  بمجــرد وصـــولفــي الشــوط الفاصــل،  18.2.2
  ملعبيهما بدون تأخير، وتظل مراكز الالعبين كما هي.

6.3.2, 7.4.1, 
25.2.2.5 

فــور ، يــتم إجــراؤه 8الفريــق المتقــدم النقطــة  بمجــرد وصــولإذا لــم يجــر التغييــر   
  الخطأ، وتظل النتيجة كما هي في الوقت الذي أجري فيه التغيير. مالحظة
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 الفصل السادس

 الالعب الحر
   الالعب الحر 19

 5  تعيين الالعب الحر 19.1

يحـــق لكـــل فريـــق بتعيـــين العبـــين مـــدافعين متخصصـــين إثنـــين ضـــمن قائمـــة  19.1.1
  الالعبين على إستمارة التسجيل.

4.1.1 

 سجل لمسابقات اإلتحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمية والرسمية للكبار، إذا 

ــر مــن  ــاراة يكــونالعــب باســتمارة  12الفريــق أكث ــًا  تســجيل المب مــن الزامي

  .) العب ليبرو2( ضمنهم

 

يجــب تســجيل الالعبــين الحــرين علــى اســتمارة التســجيل علــى ســطور خاصــة  19.1.2
  محجوزة لهذا.

5.2.2, 25.2.1.1, 
26.2.1.1 

كــان هنــاك العــب يكــون الالعــب الحــر فــي الملعــب كالعــب حــر فعلــي، وٕاذا  19.1.3
  حر آخر، سيكون كالعب حر ثاني للفريق.

 

   في الملعب عند أي وقت.فقط حر واحد  يتواجد العب 

 4.3  األدوات 19.2

(أو سـترة/ صـدرية إلعـادة تعيـين  زيـاً يجب أن يرتدي الالعب الحر (اإلثنين)  
العب حر) والتي يجب ان تكون مختلفة اللون عن أي لون من بقية الفريـق، 
ويجــب أن تكــون المالبــس متباينــة بوضــوح عــن بقيــة الفريــق. يجــب أن تكــون 

  مالبس الالعب الحر مرقمة مثل بقية الفريق.

 

والرسمية، يجب أن يرتدي لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمية  

الالعب الحـر المعـاد تعيينـه إن أمكـن الفانيلـة بـنفس التصـميم واللـون كمـا 

  في الالعب الحر األصلي، ولكن يحتفظ برقمه.

 

   الحركات المتعلقة بالالعب الحر 19.3

   حركات اللعب 19.3.1

 7.4.1.2 أي العب في مركز الصف الخلفي أن يحل محليسمح  19.3.1.1

يكـــون محكومـــًا بـــآداء العـــب الصـــف الخلفـــي، وال يســـمح لـــه بإكمـــال الضـــربة  19.3.1.2
الهجومية من أي مكان (شامًال الملعـب والمنطقـة الحـرة) إذا كانـت الكـرة عنـد 

  .الحافة العليا للشبكةلحظة التالمس أعلى بالكامل من 

13.2.2, 13.2.3, 
13.3.5 

 ,14.6.2 ,12.4.1  محاولة الصدالصد أو  وأال يحق له اإلرسال  19.3.1.3
14.6.6.D11(12) 

  

 

 انظر القواعد
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تكملـــة الضـــربة الهجوميـــة عنـــدما تكـــون الكـــرة بالكامـــل  الحـــرال يحـــق لالعـــب  19.3.1.4
أعلى من قمة الشبكة، إذا كانت الكرة قادمة مـن تمريـرة مـن األعلـى باألصـابع 
بواســـطة الالعـــب الحـــر فـــي المنطقـــة األماميـــة الخاصـــة لـــه، ويجـــوز أن تلعـــب 
الكــرة هجوميــة بحريــة إذا أدى الالعــب الحــر نفــس الحركــة مــن خــارج المنطقــة 

  الخاصة له. األمامية

1.4.1, 13.3.6, 
23.3.2.3.d.e  
D1b 

   الحر الالعبتغييرات  19.3.2

 15.5 ,6.1.3  ال تحتسب تغييرات الالعب الحر كتبديالت. 19.3.2.1

ولكــن يجــب أن يكــون تــداول مكتمــل بــين تغييــرين لالعــب الحــر  محــدودةإنهــا غيــر  
، أو 4وانتقــال الالعــب الحــر إلــى مركــز  أنــذار للمنــافس فــي الــدوران(إال إذا تســبب 

ــر  ـــداول غيــ ــب، بجعــــل التـ ــــى اللعــ ــــي غيــــر قــــادر عل ـــبح الالعــــب الحــــر الفعل إذا أصـ
  مكتمل).

 

   يجوز الالعب المتغير العادي أن يتغير وٕاعادة تغييره بواسطة أي العب حر. 19.3.2.2

يســــتطيع الالعــــب الحــــر الفعلــــي أن يتغيــــر فقــــط بواســــطة تغييــــر عــــادي لــــذلك  
  المركز أو مع الالعب الحر الثاني.

 

عنــد بدايــة كــل شــوط، ال يســتطيع الالعــب الحــر دخــول الملعــب حتــى انتهــاء  19.3.2.3
الحكـــم الثـــاني مـــن تـــدقيق ترتيـــب الـــدوران والســـماح بتغييـــر الالعـــب الحـــر مـــع 

  الالعب األساسي.

7.3.2.12.1 

بينمــا تكــون الكــرة خــارج التغييــرات األخــرى لالعــب الحــر يجــب أن تــؤدي فقــط  19.3.2.4
  اللعب وقبل صافرة الحكم لإلرسال.

8.2.12.3 

ال يـرفض تغييـر الالعـب الحـر بعـد الصـافرة لإلرسـال ولكـن قبـل ضـربة يجب أ 19.3.2.5
اإلرسال، علـى كـل حـال، بعـد نهايـة التـداول، يجـب إخطـار رئـيس الشـوط بـأن 

  لجزاءات التأخير.هذا ليس اإلجراء المسموح، وتكرار ذلك سيكون سببا 

12.3, 12.4, D9 

، وفــرض يجــب أن تكــون نتيجــة تــأخيرات الالعــب الحــر الالحقــة إيقــاف اللعــب فــوراً  19.3.2.6
  جزاءات التأخير، وسيحدد الفريق المرسل التالي بواسطة درجة جزاء التأخير.

16.2, D.9 

الملعــب فقــط مــن يحــق لالعــب الحــر والالعــب المتغيــر الــدخول والخــروج مــن   19.3.2.7
  خالل منطقة تغيير الالعب الحر.

1.4.4, D1b 

يجــب تســـجيل تغييـــرات الالعـــب الحـــر علـــى اســـتمارة مراقبـــة الالعـــب الحـــر أو  19.3.2.8
  إستمارة التسجيل االلكترونية (إذا استخدمت إحداها).

26.2.2.1, 
26.2.2.2 

   (فيما بين التالي):ب الحر عيمكن أن يشمل التغيير غير القانوني الال 19.3.2.9

 6.1.3  ال يوجد تداول مكتمل بين تغييرات الالعب الحر. - 

تغييــر الالعــب الحــر بواســطة العــب آخــر غيــر الالعــب الحــر الثــاني أو  - 
  الالعب المتغير العادي.

15.9  

يجــب اعتبــار تغييــر الالعــب الحــر غيــر القــانوني بــنفس الطريقــة كتبــديل غيــر  
  قانوني. 

ـــاه  إلـــى التغييـــر غيـــر القـــانوني لالعـــب الحـــر قبـــل بدايـــة التـــداول إذا تـــم االنتب
  الفريق بالتأخير. ىبواسطة الحكام، ويجاز  عندئذ يتم التصحيح التالي.

15.9  
 
  
D9  
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إذا تــم االنتبــاه إلـــى التغييــر غيــر القـــانوني لالعــب الحــر بعـــد ضــربة اإلرســـال،  
  تكون التبعات كما هي في التبديل غير القانوني.

15.9 

   إعادة تعيين العب حر جديد 19.4

ـــر يصـــبح الالعـــب الحـــر  19.4.1 ـــادرغي علـــى اللعـــب إذا أصـــيب، مـــرض، طـــرد أو  ق
  .أستبعد

21.3.2, 21.3.3, 
D9 

ــر يمكــن اإلعــالن بــأن الالعــب الحــر    علــى اللعــب ألي ســبب بواســطة  قــادرغي
  المدرب، أو بواسطة رئيس الشوط في غياب المدرب.

5.1.2.1, 5.2.1 

   الفريق مع العب حر واحد  19.4.2

، أو تــــم 19.4.1عنــــدما يتيســــر العــــب حــــر واحــــد فقــــط للفريــــق طبقــــًا للقاعــــدة  19.4.2.1
علــى  قــادرتســجيل العــب حــر واحــد فقــط، وأعلــن بــأن هــذا الالعــب الحــر غيــر 

اللعب، يحق للمدرب (أو لرئيس الشوط في غياب المدرب) إعادة تعيين العـب 
حــر لبقيــة المبــاراة أي العــب آخــر (مــا عــدا الالعــب المتغيــر) غيــر متواجــد فــي 

  الملعب عند لحظة إعادة التعيين.

19.4, 19.4.1 

علــى اللعــب، يحــق لــه التغييــر  قــادرغيــر  الفعلــيإذا أعلــن بــأن الالعــب الحــر   19.4.2.2
بواسـطة إعــادة  فــورًا ومباشـرة إلــى الملعــببواسـطة الالعـب المتغيــر العـادي أو 

تعيــين الالعــب الحــر، وعلــى كــل حــال، إذا كــان الالعــب الحــر ســببا فــي إعــادة 
  التعيين، ال يحق له اللعب لبقية المباراة.

 قـادرإذا لم يكن الالعب الحر متواجدا في الملعب عندما تم اإلعالن بأنه غير 
  على اللعب، يجوز أن يكون سببا في إعادة التعيين.

 

علــى اللعــب ال يحــق لــه اللعــب لبقيــة  قـادرالالعـب الحــر الــذي أعلــن بأنــه غيــر  
  المباراة.

 

رئـــيس الشـــوط فـــي غيـــاب يـــتم االتصـــال مـــع الحكـــم الثـــاني بواســـطة المـــدرب أو  19.4.2.3
  المدرب، إلبالغه عن إعادة التعيين.

5.1.2.1, 5.2.1 

علــى اللعــب بــذلك يســمح  قــادرإذا أعلــن بــأن الالعــب الحــر المعــاد تعيينــه غيــر  19.4.2.4
  أيضًا بإعادة تعيينات.

19.4.1 

إذا طلــب المــدرب إعــادة تعيــين رئــيس الفريــق كالعــب حــر جديــد، فإنــه يســمح  19.4.2.5
  ولكن يجب على رئيس الفريق التخلي عن جميع أمتيازات القائد.بذلك، 

5.1.2, 19.4.1 

في حالة إعادة تعيين الالعب الحر، يجب تسجيل رقم الالعب المعين كالعـب  19.4.2.6
حر في ركن المالحظات علـى إسـتمارة التسـجيل وٕاسـتمارة مراقبـة الالعـب الحـر 

  استخدمت إحداها).(أو إستمارة التسجيل اإللكترونية إذا 

25.2.2.7 
26.2.2.1 

   الفريق مع العبين حرين إثنين 19.4.3

عندما يتم تسجيل العبين حرين إثنين للفريـق علـى إسـتمارة التسـجيل، وأعلـن بـأن  19.4.3.1
  على اللعب، يحق للفريق فقط اللعب مع العب حر واحد. قادرأحدهما غير 

4.1.1 
19.1.1 

ال يســــمح بإعــــادة التعيــــين، علــــى كــــل حــــال، إال إذا أعلــــن بــــأن الالعــــب الحــــر  
  على اللعب في المباراة. قادرالمتبقي غير 

19.4 
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   الخالصة 19.5

إذا تم طرد أو استبعاد الالعب الحر، يجوز أن يحـل محلـه فـورًا بواسـطة الالعـب  
للفريــق. إذا كــان للفريــق العــب حــر واحــد فقــط، بــذلك يحــق للفريــق الحــر الثــاني 

  بإجراء إعادة التعيين.

19.4, 21.3.2, 
21.3.3 
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          ذ

  الفصل السابع

   سلوك المشاركين

   متطلبات السلوك 20

   السلوك الرياضي 20.1

   للكرة الطائرة" واإللتزام بها.يجب على المشاركين اإللمام "بالقواعد الرسمية  20.1.1

   يجب أن يتقبل المشاركون قرارات الحكام بسلوك رياضي وبدون معارضتهم. 20.1.2

 5.1.2.1  في حالة الشك، يجوز التوضيح فقط من خالل رئيس الشوط. 

يجــب علــى المشــاركين تجنــب الحركــات والمواقــف التــي تهــدف إلــى التــأثير علــى  20.1.3
  تغطية األخطاء التي ترتكبها فرقهم. قرارات الحكام أو

 

   اللعب النظيف 20.2

يجــب أن يتســم ســلوك المشــاركين بــاإلحترام والتهــذيب وفقــًا لــروح اللعــب النظيــف،  20.2.1
لـيس فقـط تجــاه الحكـام ولكــن أيضـا تجــاه الرسـميين اآلخــرين والمنافسـين والــزمالء 

  والمتفرجين.

 

 5.2.3.4  الفريق خالل المباراة.يسمح باالتصال بين أعضاء  20.2.2

   سوء السلوك وجزاءاته  21

   سوء السلوك البسيط 21.1

ال يكـــون ســـوء الســـلوك البســـيط ســـببًا للجـــزاء، أنـــه مـــن واجـــب الحكـــم األول منـــع  
  الفريقين من اإلقتراب لمستوى الجزاء.

5.1.2, 21.3 

 D9, D11(6a)  يتم هذا في مرحلتين: 

   باستخدام لفت نظر شفوي من خالل رئيس الشوط.: المستوى األول 

: باستخدام البطاقـة الصـفراء لعضـو الفريـق (األعضـاء) المعنـي. المستوى الثاني 
ذاتــه لــيس بجــزاء، ولكنــه يرمــز بــأن عضــو الفريــق  دلفــت النظــر الشــكلي هــذا بحــ

(وشــامًال للفريــق) قــد وصــل إلــى مســتوى الجــزاء فــي المبــاراة ويــدون علــى إســتمارة 
  التسجيل وال توجد تبعات فورية.

 

 

  

 انظر القواعد
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   سوء السلوك المؤدي إلى الجزاءات 21.2

بواســطة عضــو الفريــق تجــاه الرســميين، المنافســين، يصــنف الســلوك غيــر الالئــق  
  زمالء الفريق أو المتفرجين إلى ثالث فئات طبقًا لدرجة اإلساءة.

4.1.1 

   : حركة منافية للسلوك الحسن أو المبادئ األخالقية.سلوك غير مهذب 21.2.1

معبـرة : كلمـات مشـوه للسـمعة أو إحتقـار أو إيمـاءات أو أيـة حركـة سلوك عـدائي 21.2.2
  لإلحتقار.

 

   : إعتداء بدني فعلي أو عدائي أو سلوك تهديد.اإلعتداء 21.2.3

 D9  جداول الجزاء 21.3

طبقا لتقدير الحكم األول وٕاستنادًا إلى جديـة اإلسـاءة، فـإن الجـزاءات التـي تطبـق  
  .اإلنذار، الطرد أو اإلستبعادوتسجل على إستمارة التسجيل هي: 

21.2 
25.2.2.6 

  D11(6b)  اإلنذار 21.3.1

 ىالســلوك غيــر المهــذب األول فــي المبــاراة بواســطة أي عضــو فــي الفريــق، يجــاز  
  بنقطة واإلرسال للمنافس.

4.1.1 
21.2.1 

 D11(7)  الطرد 21.3.2

بــالطرد اللعــب لبقيــة الشــوط، ويجــب أن يســتبدل  ىال يحــق لعضــو الفريــق المجــاز  21.3.2.1
قانونيـًا وفــورًا إذا كــان فــي الملعـب، ويجــب عليــه البقــاء فـي منطقــة الجــزاء وبــدون 

  تبعات أخرى.

1.4.6, 4.1.1, 
5.2.1, 5.3.2, 
D1a, D1b  

المـــدرب المطـــرود، يخســـر حقوقـــه بالتـــدخل فـــي الشـــوط ويجـــب عليـــه البقـــاء فـــي  
  منطقة الجزاء.

5.2.3.3 

يجــــازي الســــلوك العــــدائي األول بواســــطة عضــــو الفريــــق بــــالطرد وبــــدون تبعــــات  21.3.2.2
  أخرى.

4.1.1, 21.2.2 

يجازي السلوك غير المهذب الثاني في نفس المباراة بواسطة نفس عضـو الفريـق  21.3.2.3
  بالطرد، وبدون تبعات أخرى.

4.1.1, 21.2.1 

 D11(8)  اإلستبعاد 21.3.3

عضــو الفريــق المجــازي باإلســتبعاد أن يســتبدل قانونيــًا وفــورا إذا كــان يجــب علــى  21.3.3.1
فـــي الملعـــب ويجـــب عليـــه مغـــادرة منطقـــة مراقبـــة المســـابقة لبقيـــة المبـــاراة وبـــدون 

  تبعات أخرى.

4.1.1, D1a 

يجــــازي اإلعتــــداء البــــدني األول أول التلمــــيح أو التهديــــد اإلســــتفزازي باإلســــتبعاد  21.3.3.2
  وبدون تبعات أخرى.

21.2.3 

يجـــازي الســـلوك العـــدائي الثـــاني فـــي نفـــس المبـــاراة بواســـطة نفـــس عضـــو الفريـــق  21.3.3.3
  باإلستبعاد، وبدون تبعات أخرى.

4.1.1, 21.2.2 
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يجــازي الســـلوك غيـــر المهـــذب الثالـــث فـــي نفـــس المبـــاراة بواســـطة نفـــس عضـــو  21.3.3.4
  الفريق باإلستبعاد، وبدون تبعات أخرى

4.1.1, 21.2.1 

   تطبيق جزاءات سوء السلوك 21.4

تكــون جــزاءات ســوء الســلوك جميعهــا كجــزاءات فرديــة، وتظــل ســارية المفعــول  21.4.1
 لكل المباراة، وتسجل على استمارة التسجيل.

21.3, 25.2.2.6 

يجـــازي تكـــرار ســــوء الســـلوك بواســـطة نفــــس عضـــو الفريـــق فــــي نفـــس المبــــاراة   21.4.2
  أشد لكل إساءة متتالية).تصاعديًا (يتلقى عضو الفريق جزاءًا 

4.1.1, 21.2, 21.3 
D9 

ال يتطلــب الطــرد أو اإلســتبعاد النــاجم عــن الســلوك العــدائي أو اإلعتــداء وجــود  21.4.3
  جزاء سابق

21.2, 21.3 

   سوء السلوك قبل وبين األشواط 21.5

ــــًا للقاعــــدة   ، 21.3يجــــازي أي ســــوء ســــلوك يحــــدث قبــــل أو بــــين األشــــواط وفق
  الجزاءات في الشوط التالي:وتطبق 

18.1, 21.2, 21.3 

 D11, (6a,6b,7,8)  مختصر سوء السلوك والبطاقات المستخدمة 21.6

 21.1  : لفت نظر شفوي1المرحلة  –: ال جزاء لفت نظر 

   : الرمز البطاقة الصفراء2المرحلة                        

 21.3.1  الرمز البطاقة الحمراء. –: الجزاء اإلنذار 

 21.3.2  الرمز البطاقتين الحمراء + الصفراء معاً  –: الجزاء الطرد 

 21.3.3  الرمز البطاقتين الحمراء + الصفراء منفصلتين. –: الجزاء اإلستبعاد 
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الثانيالقسم   

 الجزء الثاني

كام ــــــالح  

 مسئولياتھم وإشارات اليد الرسمية
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 الفصل الثامن

 الحكام

  

   

   هيئة التحكيم واإلجراءات 22

   التكوين 22.1

   تتكون هيئة التحكيم للمباراة من الرسميين التاليين: 

 23  الحكم األول - 

 24  الحكم الثاني - 

 25  المسجل - 

 27  أربعة (إثنان) مراقبو الخطوط - 

  .10تكون أماكنهم موضحة في شكل  

لمســابقات اإلتحــاد الــدولي للكــرة الطــائرة، العالميــة والرســمية يكــون مســاعد  

  .إلزامياً المسجل 

26 

   اإلجراءات 22.2

   يحق للحكمين األول والثاني فقط إطالق الصافرة أثناء المباراة: 22.2.1

 12.3 ,6.1.3  يعطي الحكم األول اإلشارة لإلرسال الذي يبدأ التداول. 22.2.1.1

يشير الحكمان األول والثاني إلى نهاية التداول، بشرط أن يتأكدا من أن هنـاك  22.2.1.2
  خطأ قد ارتكب وأنهما حددا طبيعته.

 

يحق لهما إطـالق الصـافرة أثنـاء توقـف اللعـب للتوضـيح بأنهمـا وافقـا أو رفضـا  22.2.2
  طلب الفريق.

5.1.2, 8.2 

إلـى اكتمـال التـداول، يجـب عليهمـا التوضـيح مباشرة بعد صافرة الحكم لإلشـارة   22.2.3
  بإشارات اليد الرسمية:

22.2.1.2, 28.1 

   إذا أطلقت الصافرة على الخطأ بواسطة الحكم األول، فسوف يشير بالترتيب: 22.2.3.1

 a  – .12.2.2  الفريق الذي سيقوم باإلرسال, D11(2) 

 b – .طبيعة الخطأ   

 c – .(إذا لزم) الالعب (الالعبون) المخطئ   

القواعد انظر  
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   إذا أطلقت الصافرة على الخطأ بواسطة الحكم الثاني  فسوف يشير بالترتيب: 22.2.3.2

 a - .طبيعة الخطأ   

 b – .(إذا لزم) الالعب المخطئ   

 c – .12.2.2  اتباع الحكم األول بإعادة إشارته للفريق الذي سيقوم باإلرسال 

يؤشــر الحكــم األول إلــى طبيعــة الخطــأ أو الالعــب المخطــئ ال فــي هــذه حالــة،  
  ولكن فقط للفريق الذي سيرسل.

D11(2) 

فـــي حالـــة ضـــربة هجوميـــة خاطئـــة بواســـطة العـــب الصـــف الخلفـــي أو الالعـــب  22.2.3.3
  أعالها.  22.2.3.2، 22.2.3.1الحر يشير الحكمان طبقًا للقاعدتين 

12.2.2, 13.3.3, 
13.3.5, 
19.3.1.2, 
23.3.2.3, d,e  
D11(21) 

   في حالة الخطأ المزدوج، يشير الحكمان بالترتيب: 22.2.3.4

 a– .17.3  طبيعة الخطأ, D11(23) 

 b – .(إذا لزم) الالعبون المخطئون   

 D11(2) ,12.2.2  الفريق الذي سيرسل حسب إشارة الحكم األول. – 

   الحكم األول 23

   الموقع 23.1

يـــؤدي الحكــــم األول واجباتــــه واقفــــًا علــــى منصــــة الحكــــم الموجــــودة عنــــد إحــــدى  
ســـم 50الشـــبكة بحـــوالي نهـــايتي الشـــبكة، ويجـــب أن يكـــون مســـتوى نظـــره فـــوق 

  تقريبا.

D1a, D1b, D10 

   السلطة 23.2

يــدير الحكــم األول المبــاراة مــن البدايــة وحتــى النهايــة، ولــه الســلطة علــى جميــع  23.2.1
  أعضاء هيئة التحكيم وأعضاء الفريقين.

4.1.1, 6.3 

 تكـون قراراتــه أثنــاء المبـاراة نهائيــة، ولــه السـلطة فــي إلغــاء قـرارات أعضــاء هيئــة  
  التحكيم اآلخرين إذا إكتشف أنها خاطئة.

 

يجوز له أيضًا أن يستبدل أي من أعضاء هيئة التحكيم الذي ال يؤدي واجباتـه   
  بصورة صحيحة.

 

 3.3  يراقب عمل ملتقطي الكرات وماسحي األرضية والمجففين. 23.2.2

األمور غير له السلطة في اتخاذ القرار في أي أمر متعلق باللعب بما في ذلك  23.2.3
  المنصوص عنها في القواعد.

 

 20.1.2  ال يسمح بأي نقاش حول قراراته.يجب أ 23.2.4
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يعطي الحكم األول بطلب مـن رئـيس الشـوط، إيضـاحًا حـول تطبيـق  ،وعلى كل 
  أو تفسير للقواعد التي استند إليها القرار.

5.1.2.1 

وقرر االحتجـاج ضـد مثـل إذا لم يوافق رئيس الشوط على توضيح الحكم األول  
هذا القرار، يجب عليه فورًا االحتفاظ بحـق تقـديم االحتجـاج عنـد نهايـة المبـاراة، 

  ويجب على الحكم األول السماح بهذا الحق لرئيس الشوط.

5.1.2.1 

5.1.3.2 

25.2.3.2 

يكــون الحكــم األول مســئوًال قبــل وأثنــاء المبــاراة عــن تحديــد مــا إذا كانــت منطقــة  23.2.5
  اللعب واألدوات والظروف تفي بمتطلبات اللعب.

  الفصل ا�ول

23.3.1.1 

    المسئوليات 23.3

    يقوم الحكم األول قبل المباراة: 23.3.1

  الفصل ا�ول  فحص حالة منطقة اللعب والكرات واألدوات األخرى. 23.3.1.1

23.2.5 

  7.1  الفريقين. يإجراء القرعة مع رئيس  23.3.1.2

  7.2  مراقبة إحماء الفريقين. 23.3.1.3

    يكون للحكم األول أثناء المباراة سلطة:  23.3.2

  21.1  إصدار لفت النظر للفريقين.  23.3.2.1

 21.2 ,16.2  مجازاة سوء السلوك والتأخيرات.  23.3.2.2

 D9, D11 
(6a,6b,7,8,25) 

   يقرر بشأن:  23.3.2.3

 a – .12.5 ,12.4 ,7.5  أخطاء المرسل ومراكز الفريق المرسل، بما في ذلك اإلخفاء, 
12.7.1, D4, D6, 
D11(12.13) 

 b – .9.3  األخطاء في لعب الكرة, D11 (16,17) 

 c –  جهـة  لمـس الالعـب للشـبكة وبالدرجـة األولـىاألخطاء فوق الشبكة، وخطـأ
  المهاجم.

11.3.1, 11.4.1, 
11.4.4, D11(20) 

 d – .13.3.5 ,13.3.3  أخطاء الضربة الهجومية لالعب الحر، ولالعبي الصف الخلفي, 
24.3.2.4, D8, 
D11(21) 

 e -  الضربة الهجومية المكتملة بواسطة الالعب لكرة أعلـى مـن إرتفـاع الشـبكة
 منطقتــهالقادمــة مــن تمريــرة مــن األعلــى باألصــابع بواســطة الالعــب الحــر فــي 

  األمامية.

1.4.1, 13.3.6, 
24.3.2.4, 
D11(21) 

 f – .24.3.2.7 ,8.4.5  عبور الكرة بالكامل المجال السفلي تحت الشبكة, 
D5a, D11(22) 
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ss  

 g –  الصد المكتمل لالعبي الصـف الخلفـي أو محاولـة الصـد بواسـطة الالعـب
  الحر.

14.6.2, 14.6.6, 
D11(12) 

 h -  الكرة التي تعبـر الشـبكة كليـًا أو جزئيـًا خـارج مجـال العبـور متجهـه لملعـب
  الفريق المنافس أو تلمس العصا الهوائية من جانبه من الملعب.

 D11(15) 

 i –  الكرة القادمة مـن اإلرسـال واللمسـة الثالثـة التـي تعبـر فـوق أو خـارج العصـا
  الهوائية من جانبه من الملعب. 

 D11(15) 

 25.2.3.3 .24.3.3  استمارة التسجيل. على عند نهاية المباراة، يدقق ويوقع 23.3.3

   الحكم الثاني 24

   الموقع 24.1

الملعـب قـرب القـائم فـي الجانـب المقابـل  يؤدي الحكم الثاني واجباته واقفًا خـارج  
  الحكم األول. مواجهاً 

D.1a, D.1b, D10 

   السلطة  24.2

  سلطة خاصة به.نطاق الحكم الثاني هو مساعد للحكم األول، ولكن له أيضًا  24.2.1

يحـــق لـــه أن يحـــل محـــل الحكـــم األول، فـــي حالـــة عـــدم قـــدرة الحكـــم األول علـــى 
  االستمرار في عمله.

24.3 

يحق له أيضًا اإلشارة بـدون إطـالق الصـافرة إلـى أخطـاء خـارج نطـاق سـلطاته،  24.2.2
  ولكن ال يحق له اإلصرار عليها للحكم األول.

24.3 

 26.2 ,25.2  يراقب عمل المسجل (المسجلين).  24.2.3

يشــرف علــى أعضــاء الفريــق علــى مقعــد الفريــق، ويبلــغ الحكــم األول عــن ســوء  24.2.4
  سلوكياتهم.

4.2.1 

 4.2.3  يراقب الالعبين في منطقتي اإلحماء. 24.2.5

 ,15.11 ,15  يسمح بتوقفات اللعب العادية، ويراقب مدتها ويرفض الطلبات الخاطئة. 24.2.6
25.2.2.3 

يراقـــب عـــدد األوقـــات المســـتقطعة والتبـــديالت المســـتخدمة بواســـطة كـــل فريـــق،  24.2.7
الوقـــت المســـتقطع الثـــاني والتبـــديلين ويبلـــغ الحكـــم األول والمـــدرب المعنـــي عـــن 

  الخامس والسادس.

15.1, 25.2.2.3 

دقـــائق وقـــت  3يســـمح فـــي حالـــة إصـــابة الالعـــب، بتبـــديل اســـتثنائي أو يمـــنح  24.2.8
  للعالج.

15.7, 17.1.2 

يتأكـــد مـــن حالـــة األرضـــية خاصـــة فـــي المنطقـــة األماميـــة، ويتأكـــد أيضـــًا أثنـــاء  24.2.9
  للوائح.االمباراة من أن الكرات مازالت مطابقة 

1.2.1, 3 
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يشــرف علــى أعضــاء الفريــق فــي منــاطق الجــزاء، ويبلــغ الحكــم األول عــن ســوء  24.2.10
  سلوكهم.

1.4.6, 21.3.2 

ــة والرســمية، فــإن المهمــات   لمســابقات اإلتحــاد الــدولي للكــرة الطــائرة، العالمي
  تنفذ بواسطة الحكم اإلحتياط.   24.2.10و 24.2.5تحت بندي 

 

   المسئوليات 24.3

يتأكــد عنــد بدايــة كــل شــوط وعنــد تغييــر الملعبــين فــي الشــوط الفاصــل ومتــى مــا  24.3.1
المراكـــز الفعليـــة لالعبـــين فـــي الملعـــب كـــان ضـــروريًا، يـــدقق الحكـــم الثـــاني بـــأن 

  مطابقة لورقة ترتيب الدوران.

5.2.3.1, 7.3.2, 
7.3.5, 18.2.2 

   أثناء المباراة يقرر الحكم الثاني ويطلق الصافرة ويؤشر على: 24.3.2

 ,11.2 ,1.3.3  االجتياز داخل ملعب ومجال المنافس تحت الشبكة. 24.3.2.1
D5a, D11(22) 

 ,D4 ,7.5  المركز للفريق المستقبل.أخطاء  24.3.2.2
D11(13) 

العصــــا  ولمــــسجهــــة الصــــد  وبالدرجــــة األولــــىخطــــأ مالمســــة الالعــــب للشــــبكة  24.3.2.3
  الهوائية التي بجانبه من الملعب.

11.3.1 

الصد المكتمل بواسطة العبي الصف الخلفي أو محاولة الصد بواسطة الالعب  24.3.2.4
بواســـطة العبـــي الصــف الخلفـــي أو بواســـطة  الحــر، أو خطـــأ الضـــربة الهجوميــة

  الالعب الحر.

13.3.3, 14.6.2, 
14.6.6, 
23.3.2.3d, e,g, 
D11(12,21) 

 ,8.4.3 ,8.4.2  مالمسة الكرة لجسم خارجي 24.3.2.5
D11(15) 

مالمســة الكــرة األرض عنــدما يكــون الحكــم األول فــي وضــع ال يمكنــه مــن رؤيــة  24.3.2.6
  اللمسة.

8.3 
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الكرة التي تعبر الشبكة كليًا أو جزئيًا خارج مجال العبور إلى ملعـب المنـافس أو  24.3.2.7
  تلمس العصا الهوائية من جانبه من الملعب.

8.4.3, 8.4.4, 
D5a, D11(15) 

اإلرســــال واللمســــة الثالثـــة التــــي تعبــــر فـــوق أو خــــارج العصــــا الكـــرة القادمــــة مـــن  24.3.2.8
  الهوائية من جانبه من الملعب.

D11 (15) 

 25.2.3.3 ,23.3.3  عند نهاية المباراة يدقق ويوقع إستمارة التسجيل. 24.3.3

   المسجل 25

   الموقع 25.1

للملعــب يــؤدي المســجل واجباتــه جالســًا عنــد طاولــة المســجل فــي الجانــب المقابــل   
  مواجهًا الحكم األول.

D1a, D1b, D10 

   المسئوليات  25.2

   باستمارة التسجيل طبقًا للقواعد متعاونًا مع الحكم الثاني. يدون 

يســـتخدم الجـــرس الكهربـــائي أو جهـــاز صـــوتي آخـــر لإلبـــالغ عـــن ظـــروف غيـــر  
  عادية أو إلعطاء اإلشارات للحكام وفقًا لمسئولياته.

 

   :يقوم المسجل المباراة والشوطقبل  25.2.1

طبقـــًا  الليبـــروتســـجيل بيانـــات المبـــاراة والفـــريقين شـــاملة أســـماء وأرقـــام الالعبـــين  25.2.1.1
  والمدربين. الفريقينلإلجراءات المعمول بها، ويحصل على توقيعات رئيسي 

4.1, 5.1.1, 
5.2.2, 7.3.2, 
19.1.2, 19.4.2.6 

 ، أو التـدقيقاألساسـي لكـل فريـق مـن ورقـة ترتيـب الـدورانتسجيل ترتيب الـدوران  25.2.1.2
   إلكترونيا. المقدمةعلى البيانات 

ورقــة ترتيــب الــدوران فــي الوقــت المحــدد، يقــوم بــإبالغ الحكــم الثــاني  إذا لــم يســتلم
  فورًا عن هذه الواقعة.

5.2.3.1, 7.3.2,   
  
  
5.2.3.1 

   :يقوم المسجل أثناء المباراة 25.2.2

 6.1  تسجيل النقاط التي أحرزت. 25.2.2.1

م فــورًا عـــن أي خطـــأ بعـــد امراقبــة ترتيـــب اإلرســـال لكـــل فريــق، ويشـــير إلـــى الحكـــ 25.2.2.2
  ضربة اإلرسال.

12.2 

ويراقـب  الجـرسله السلطة لإلعالن عن طلبات تبديل الالعبـين بإسـتخدام جهـاز  25.2.2.3
  عددها، ويدون التبديالت واألوقات المستقطعة وٕابالغ الحكم الثاني.

15.1, 15.4.1, 
15.10.3c, 
24.2.6, 24.2.7 

 15.11  إبالغ الحكام عن طلب توقف اللعب العادي غير الصحيح. 25.2.2.4

 ,15.4.1 ,6.2  الفاصل.اإلعالن بنهاية األشواط للحكام، وعند نتيجة النقطة الثامنة في الشوط  25.2.2.5
18.2.2 
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 ,16.2 ,15.11.3  تسجيل لفت نظر سوء السلوك، الجزاءات والطلبات الخاطئة. 25.2.2.6
21.3 

  تسجيل جميع ما يحدث حسب التعليمات بواسطة الحكم الثاني. 25.2.2.7

مثــال: التبــديل اإلســتثنائي، زمــن العــالج، التوقفــات الطويلــة، التــدخل الخــارجي، 
  التعيين... إلخإعادة 

15.7, 17.1.2, 
17.2, 17.3, 19.4 

 18.1  يراقب فترة الراحة بين األشواط. 25.2.2.8

   :يقوم المسجل عند نهاية المباراة 25.2.3

 6.3  تسجيل النتيجة النهائية. 25.2.3.1

فـــي حالـــة االحتجـــاج، مـــع اإلقـــرار المســـبق مـــن الحكـــم األول، يكتـــب او يســـمح  25.2.3.2
الفريـــق/ رئـــيس الشـــوط بكتابـــة بيـــان علـــى اســـتمارة التســـجيل عـــن الواقعـــة لـــرئيس 

  المحتج عليها.

5.1.2.1, 5.1.3.2, 
23.2.4 

يوقع بنفسه على استمارة التسجيل، قبل الحصول علـى توقيعـات رئيسـي الفـريقين  25.2.3.3
  ثم الحكام.

5.1.3.1, 23.3.3, 
24.3.3 

   مساعد المسجل  26

 ,D1a ,22.1  الموقع 26.1
D1b, D10 

   يؤدي مساعد المسجل واجباته جالسًا بجانب المسجل عند طاولة المسجل. 

 19.3  المسئوليات 26.2

 يدون التغييرات المتعلقة بالالعب الحر. • 
  يساعد في األعمال اإلدارية لعمل المسجل.

مواصلة عمله، يسـتبدل مسـاعد المسـجل  غير قادر علىالمسجل  أصبحإذا 
  إلى مسجل.

 

   قبل المباراة والشوط، يقوم مساعد المسجل: 26.2.1

   إعداد استمارة مراقبة الالعب الحر. 26.2.1.1

   .ةيطإعداد استمارة التسجيل االحتيا 26.2.1.2

   أثناء المباراة، يقوم مساعد المسجل: 26.2.2

 19.4 ,19.3.1.1  دون تفاصيل تغييرات الالعب الحر/ إعادة التعيينات.ي 26.2.2.1

 19.3.2  .الجرسيبلغ الحكام ألي خطأ عن تغيير الالعب الحر باستخدام  26.2.2.2

 15.4.1  يبدأ وينهي زمن الوقت المستقطع الفني. 26.2.2.3

   يعمل على لوحة النتيجة اليدوية على طاولة المسجل. 26.2.2.4

 25.2.2.1  يدقق لوحة النتيجة للمطابقة. 26.2.2.5
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إذا كـــــان ضـــــروريا، يجهـــــز أوًال بـــــأول اســـــتمارة التســـــجيل االحتياطيـــــة ويعطيهـــــا  26.2.2.6
  للمسجل.

26.2.1.1 

   عند نهاية المباراة، يقوم مساعد المسجل: 26.2.3

   للتدقيق.يوقع استمارة مراقبة الالعب الحر ويسلمها  26.2.3.1

   يوقع استمارة التسجيل. 26.2.3.2

لمسابقات اإلتحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمية والرسمية والتي يتم إستخدام  

التســجيل اإللكترونــي، يقــوم مســاعد المســجل مــع المســجل اإلبــالغ عــن  اهــفي

ومطابقة  التوقفطلب  الذي إلى الفريق ليوجهللحكم الثاني  مباشرة التبديالت
  تغييرات الالعب الحر.

 

   مراقبو الخطوط 27

   الموقع 27.1

فـــي حالـــة اســـتخدام مراقبـــي خـــط أثنـــين فقـــط، فإنهمـــا يقفـــان عنـــد ركنـــي الملعـــب  
  متر من الركن. 2إلى  1األقرب لليد اليمنى لكل حكم قطريا، على بعد من 

D1a, D1b, D10 

   والجانب من جانبه.يراقب كل واحد منهما كال من خطي النهاية  

لمسابقات اإلتحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمية والرسمية، يكون وجود أربعة  
  .إلزامياً مراقبي خطوط 

 

أمتـار مـن كـل ركـن للملعـب  3إلـى  1يقفون في المنطقة الحرة على بعد مـن  
  على االمتداد الوهمي للخط الذي يقومون بمراقبته.

D10 

   المسئوليات 27.2

ســم) لإلشــارة 40X40يــؤدي مراقبــو الخطــوط واجبــاتهم باســتخدام رايــة أبعادهــا ( 27.2.1
  إلى:

D12 

 D12 ,8.4 ,8.3  الكرة "داخل" و"خارج" كلما تسقط الكرة بالقرب من خطه (خطوطهم). 27.2.1.1
(1.2) 

 D12(3) ,8.4  الكرات الملموسة "الخارجة" من الفريق المستقبل للكرة. 27.2.1.2

مالمسة الكرة العصا الهوائية، كرة اإلرسال والضربة الثالثة للفريـق تعبـر الشـبكة  27.2.1.3
  خارج مجال العبور.. إلخ

8.4.3, 8.4.4, 
10.1.1, D5a, 
D12(4) 

تخطـــي أي العـــب خـــارج أرض ملعبـــه (باســـتثناء المرســـل) عنـــد لحظـــة ضـــربة  27.2.1.4
  اإلرسال.

7.4, 12.4.3, 
D12(4) 

 12.4.3  القدم للمرسل. أخطاء 27.2.1.5

العصا الهوائية على جانبهم مـن  من سم التي فوق الشبكة80مع الـ أي تالمس  27.2.1.6
  الملعب بواسطة اي العب أثناء حركته للعب الكرة أو يتداخل مع اللعب.

11.3.1, 11.4.4, 
D3, D12(4) 
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المنـافس أو تلمـس العصـا الكرة التي تعبر الشبكة خارج مجال العبور إلى ملعـب  27.2.1.7
  الهوائية التي بجانبه من الملعب.

10.1.1, D5a, 
D12(4) 

   يجب على مراقب الخط تكرار إشارته عند طلب الحكم األول. 27.2.2

   اإلشارات الرسمية 28

 D11  إشارات اليد للحكام 28.1

يجـــب علـــى الحكـــام أن يوضـــحوا بإشـــارات اليـــد الرســـمية ســـبب إطـــالق صـــافرتهم  
(طبيعــة الخطــأ التــي أطلقــت عليهــا الصــافرة، أو الغــرض مــن التوقــف المســموح)، 
ويجب اإلبقاء على اإلشارة لبرهة، وٕاذا نفـذت بيـد واحـدة، فتسـتخدم اليـد المواجهـة 

  لجانب الفريق الذي ارتكب الخطأ أو تقدم بالطلب.

 

 D12  إشارات الراية لمراقبي الخطوط 28.2

بإشــارة الرايــة الرســمية طبيعــة الخطــأ المحتســب  يجــب أن يشــير مراقبــو الخطــوط  
  واالحتفاظ باإلشارة لبرهة.
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الثانيالقسم   

 الجزء الثالث

 ا�شكـــال 
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  : منطقة المراقبة/ المسابقة1aشكل 

 ,21.3.2.1 ,19.3.2.7 ,15.4.4 ,4.2.3.1 ,4.2.1 ,4.2.1 ,1.4.6 ,1.1.4.5 القواعد ذات الصلة:

21.3.3.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1 

 أهمية وقانونية االتحاد الدولي لبطوالت العالم والمسابقات الرسمية
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  منطقة اللعب: 1bشكل 

 ,15.10.1 ,4.2.1,4.2.3.1 ,1.4.6 ,1.4.5 ,1.4.4 ,1.4.2,1.4.3 ,1.4 ,1 القواعد ذات الصلة:
19.3.1.4, 19.3.2.7, 21.3.2.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1 

 أهمية وقانونية االتحاد الدولي لبطوالت العالم والمسابقات الرسمية
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  اللعب أرض: 2 شكل

 5.2.3.4 ,1.4.1 ,1.3.4 ,1.3.3 ,1.3 ,1.1 القواعد ذات الصلة:
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  الشبكة تصميم: 3 شكل

 27.2.1.6 ,11.3.2 ,11.3.1 ,2.5.1 ,2.4 ,2.3 ,2.2 ,2,2.1.6 القواعد ذات الصلة:
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  الالعبين مراكز: 4 شكل

 23.3.2.3a, 24.3.2.2 ,7.5 ,7.4.3 ,7.4 القواعد ذات الصلة:
  

   

 = C (C) ?عب الوسط

 = R (D) ال9عب ا�يمن

ا�يسرال9عب   L (G) = 

  Aمثال: 
تحديد المراكز بين ?عب الصف ا�مامي 

 والمطابق ?عب الصف الخلفي

  Bمثال: 
 الصف نفس ?عبي بين المراكز تجديد
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  للمنافس ملعب إلى للشبكة العمودي المستوى الكرة عبور: a5 شكل

 27.2.1.7 ,27.2.1.3 ,24.3.2.7 ,10.1.3 ,10.1.1 ,8.4.5 ,8.4.4 ,8.4.3 ,2.4 القواعد ذات الصلة:
  

   

االشكال: الثالثالجزء  –القسم الثاني   
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  للمنافس الحرة المنطقة إلى للشبكة العمودي المستوى الكرة عبور: b5 شكل

 24.3.2.7 ,10.1.2.2 ,10.1.2 القواعد ذات الصلة:
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  الجماعي اإلخفاء: 6 شكل

 23.3.2.3a ,12.5.2 ,12.5 القواعد ذات الصلة:
  

   

  المكتمل الصد: 7 شكل

 14.1.3 القواعد ذات الصلة:

االشكال: الثالثالجزء  –القسم الثاني   
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  الخلفي الصف العب هجوم: 8 شكل

 23.3.2.3d, 24.3.2.4 ,13.2.3 ,13.2.2 القواعد ذات الصلة:
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  وعواقبها والتحذيرات الجزاءات جدول: 9 شكل

 21.4.2 ,21.3 ,16.2 القواعد ذات الصلة:
  

a9 :جزاء سوء السلوك جدول  
  الفئات  الحدث  المخطئ  الجزاء  البطاقات  التبعات

  المنع
  1المرحلة األولى   أي عضو  ال يعتبر جزاء  ال شيء

سوء السلوك 
  البسيط

  2المرحلة الثانية   صفراء

  التكرار أي وقت    إنذار  مثل أدناه  أدناه مثل

  األول  أي عضو  إنذار  حمراء  للمنافس واإلرسال نقطة

  السلوك غير المهذب

 والبقاء اللعب منطقة مغادرة يجب
  الشوط لبقية الجزاء منطقة داخل

  الثاني  نفس العضو  طرد  حمراء + صفراء معاً 

/ المراقبة منطقة مغادرة يجب
  المباراة لبقية المسابقة

حمراء + صفراء 
  منفصلين

  الثالث  نفس العضو  استبعاد

 والبقاء اللعب منطقة مغادرة يجب
  الشوط لبقية الجزاء منطقة داخل

  األول  أي عضو  طرد  حمراء + صفراء معاً 

  السلوك العدواني
/ المراقبة منطقة مغادرة يجب

  المباراة لبقية المسابقة
حمراء + صفراء 

  منفصلين
  الثاني  نفس العضو  استبعاد

/ المراقبة منطقة مغادرة يجب
  المباراة لبقية المسابقة

حمراء + صفراء 
  منفصلين

  االعتداء  األول  أي عضو  استبعاد
 

 

b9 :التأخيرجزاء  جدول  
  الفئات  الحدث  المخطئ  الجزاء  البطاقات  التبعات

  جزاء بدون – المنع
 اليد إشارة صفراء

  25 رقم
  تأخير نظر لفت

أي عضو 
  من الفريق

  األول

  التأخير

  للمنافس واإلرسال نقطة
 اليد إشارة حمراء

  25 رقم
  تأخير إنذار

أي عضو 
  من الفريق

  الثاني وتبعاته
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  ومساعديهم التحكيم هيئة أماكن: 10 شكل

 27.1 ,26.1 ,25.1 ,24.1 ,23.1 ,3.3 القواعد ذات الصلة:
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  للحكام الرسمية اليد إشارات: 11 شكل

 لمسؤولياتھم وفقا الحكام إشارة تظھر سوف التي الصحيحة الصورة        :التفسير

 خاصة حاالت في الحكام إشارة تظهر التي الصحيحة الصورة     

  باإلرسال السماح  1

 22.2.1.1 ,12.3 القواعد ذات الصلة:

 اإلرسال تجاهإ إلى لإلشارة اليد حرك
 

 

 

 

  سيرسل الذي الفريق  2

 22.2.3.4 ,22.2.3.2 ,22.2.3.1 القواعد ذات الصلة:

 سيرسل الذي الفريق جانب الذراع مد
 

 

 

 

 

 

 

  المالعب تغيير  3

 18.2 القواعد ذات الصلة:

 الجسم حول ولفهما وخلفا أماما الساعدين إرفع
 

 

 

 

 

 

 

  المستقطع الوقت  4

 15.4.1 القواعد ذات الصلة:

 األخرى اليد أصابع على اليدين إحدى راحة ضع

 طلب الذي للفريق اشر ثم) T حرف مشكال( عمودي بوضع
  

   

االشكال: الثالثالجزء  –القسم الثاني   
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  التبديل  5

 15.8 ,15.5.2 ,15.5.1 القواعد ذات الصلة:

 البعض بعضهما حول للساعدين دائرية حركة
 

 

 

 

 

 

 

a6  السلوك سوء نظر لفت  

 21.6 ,21.1 القواعد ذات الصلة:

 نظر للفت الصفراء البطاقة هار ظإ
 

 

 

 

 

 

 

 

b6  السلوك سوء إنذار  

 23.3.2.2 ,21.6 ,21.3.1 القواعد ذات الصلة:

 لإلنذار الحمراء البطاقة إظهار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الطرد  7

 23.3.2.2 ,21.6 ,21.3.2 القواعد ذات الصلة:

 للطرد معاً  البطاقتين إظهار
 

 

   

 



 

 

73 

 

  االستبعاد  8
 

 23.3.2.2 ,21.6 ,21.3.3 القواعد ذات الصلة:

 والصفراء الحمراء البطاقتين إظهار

 لإلستبعاد منفصلتين    
 

 

 

 

 

 

  )المباراة أو( الشوط نهاية  9
 

 6.3 ,6.2 القواعد ذات الصلة:

 الصدر، أمام متقاطعين الساعدين إجعل

 مفتوحتين اليدين
 

 

 

 

 

 

  اإلرسال ضربة عند الكرة تحرر أو تقذف لم  10
 

 12.4.1 القواعد ذات الصلة:

 اليد وراحتي الممدودة الذراع ارفع

 أعلى إلى متجهة
 

 

 

 

 

 

  اإلرسال في التأخير  11
 

 12.4.4 القواعد ذات الصلة:

 مفتوحة مفرودة أصابع ثمانية إرفع
  

   

االشكال: الثالثالجزء  –القسم الثاني   
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  اإلخفاء أو الصد خطأ  12
 

 ,19.3.1.3 ,14.6.3 ,12.6.2.3 ,12.5 القواعد ذات الصلة:
23.3.2.3a, g, 24.3.2.4 

 لألمام اليدين وراحتي عمودياً  الذراعين كلتا إرفع
 

 

 

 

 

  الدوران أو المركز خطأ  13
 

 23.3.2.2.3a,24.3.2.2 ,7.7 ,7.5 القواعد ذات الصلة:

 بالسبابة دائرية حركة أعمل
 

 

 

 

 

 

 

 

  "داخل" الكرة  14
 

 8.3 القواعد ذات الصلة:

 األرض نحو واألصابع بالذراع أشر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "خارج" الكرة  15
 

 ,8.4.4 ,8.4.2,8.4.3 ,8.4.1 القواعد ذات الصلة:
24.3.2.5, 24.3.2.7 

 مفتوحتين واليدين عمودياً  الساعدين ارفع

 الجسم تجاه وراحتيهما
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  المسك  16
 

 23.3.2.3b ,9.3.3 ,9.2.2 القواعد ذات الصلة:

 لألعلى مواجهة اليد وراحة ببطء الساعد أرفع
 

 

 

 

 

 

 

  المزدوجة اللمسة  17
 

  23.3.2.3b ,9.3.4 القواعد ذات الصلة:

 مفتوحين مفرودين إصبعين إرفع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ضربات أربع  18
 

  23.3.2.3b ,9.3.1 القواعد ذات الصلة:

 مفتوحة مفرودة أصابع أربعة أرفع
 

 

 

 

 

 

 

 

لمس الشبكة بواسطة الالعب، والكرة القادمة من اإلرسال للشبكة بين العصى الهوائيـة، وفشـل عبـور الكـرة   19

  المجال العمودي للشبكة.
 

 12.6.2.1 ,11.4.4 القواعد ذات الصلة:

 للشبكة الصلة ذات الجهة إلى أشر 

 المطابقة اليد مع  
  

   

االشكال: الثالثالجزء  –القسم الثاني   
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  الشبكة خلف الوصول  20
 

 23.3.2.3c ,14.6.1 ,14.3 ,13.3.1 ,11.4.1 القواعد ذات الصلة:

 لألسفل مواجهة اليد راحة الشبكة، فوق اليد ضع 
 

 

 

 

 

 

  الهجومية الضربة خطأ  21
 

  القواعد ذات الصلة:

 المنافس إرسال على أو الحر الالعب بواسطة الخلفي، الصف العب بواسطة ـ
13.3.3, 13.3.4, 13.3.5, 23.3.2.3d, c, 24.3.2.4 

 األماميـة المنطقـة فـي الحـر الالعـب بواسطة باألصابع األعلى من تمريرة على ـ
      13.3.6 :إمتدادها أو به الخاصة

 مفتوحة واليد بالساعد لألسفل حركة أعمل
 

 

  .. المنافس ملعب داخل االجتياز  22
 أو السفلي المجال الكرة عبور      
  أو )النهاية خط( الملعب المرسل يلمس      
  اإلرسال ضربة لحظة عند ملعبه خارج الالعب يخطو      

 

 23.3.2.3a, f, 24.3.2.1 ,12.4.3 ,11.2.2 ,8.4.5 القواعد ذات الصلة:

 الصلة ذات الخط أو المنتصف خط إلى أشر 
 

 

 

 

 

 

 

 

  واإلعادة مزدوج خطأ – 23
 

 22.2.3.4 ,6.1.2.2,17.2  ذات الصلة:القواعد 

 عمودياً  اإلبهامين كال إرفع 
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  الملموسة الكرة  24
 

 23.3.2.3b, 24.2.2  القواعد ذات الصلة:

 عمودي بوضع األخرى اليد أصابع اليد براحة إمسح
 

 

 

 

 

 

 

  تأخير إنذار/ تأخير نظر لفت  25
 

 23.3.2.2 ,16.2.3 ,16.2.2 ,15.11.3  القواعد ذات الصلة:

 )نظر لفت( الصفراء بالبطاقة الرسغ غط 

 )إنذار( الحمراء وبالبطاقة    
 

  

   

االشكال: الثالثالجزء  –القسم الثاني   

 لفت نظر
 إنذار
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  الخطوط لمراقبي الرسمية الراية إشارات: 12 شكل

  "داخل" الكرة  1
 

 27.2.1.1 ,8.3  القواعد ذات الصلة:

  األسفل إلى بالراية أشر
 

 

 

 

 

  

  "خارج" الكرة  2
 

 27.2.1.1 ,8.4.1  القواعد ذات الصلة:

 عموديا الراية إرفع 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  الملموسة الكرة  3
 

 27.2.1.2   القواعد ذات الصلة:

 الحرة اليد براحة أعالها وألمس الراية إرفع 
  

 

 

 

 

 

  

  اإلرسال أثناء العب أي بواسطة القدم خطأ أو خارجي لجسم الكرة مالمسة: المجال إجتياز أخطاء  4
 

 ,27.2.1.3 ,12.4.3 ,8.4.4 ,8.4.3 ,8.4.2 القواعد ذات الصلة:

27.2.1.4, 27.2.1.6, 27.2.1.7 

 المعني الخط أو الهوائية العصا إلى وأشر الرأس فوق بالراية لوح 
  

   

 



 

 

79 

 

  الحكم إستحالة  5

 الصدر أمام متقاطعتين واليدين الذراعين إرفع 
 

  

   

 

االشكال: الثالثالجزء  –القسم الثاني   
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الثالثالقسم   

  التعــــــريفــات
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  المسابقة –منطقة المراقبة 
منطقــة مراقبــة المســابقة هــي الــدهليز المحــاط بالملعــب والمنطقــة الحــرة، والتــي تشــمل جميــع المســاحات إلــى الحــواجز 

  )1aالخارجية أو السياج المخطط (أنظر شكل 
  المناطق

هي أقسام داخل منطقة اللعب (تشـمل الملعـب والمنطقـة الحـرة) لتوضـيح غـرض محـدد (أو مـع قيـود خاصـة) ضـمن 
وهــي تشــمل المنطقــة األماميــة، منطقــة اإلرســال، منطقــة التبــديل، المنطقــة الحــرة، المنطقــة الخلفيــة، نــص القاعــدة، 

  ومنطقة تغيير الالعب الحر.
  المساحات

هــي أقســام مــن األرض خــارج المنطقــة الحــرة، تتطــابق بواســطة القواعــد لوظيفــة محــددة، وهــي تشــمل منطقــة اإلحمــاء 
  ومنطقة الجزاء.
  المجال السفلي

يكــون هــذا المجــال محــددًا عنــد جزئهــا العلــوي بواســطة أســفل الشــبكة والحبــل الــذي يربطهــا بالقــائمين، ومــن الجوانــب 
  بواسطة القائمين، ومن األسفل بواسطة سطح اللعب.

  مجال العبور
  يكون مجال العبور محددًا بواسطة:

 الشريط األفقي عند قمة الشبكة. -
 العصاتان الهوائيتان وامتدادهما. -
 السقف. -

  يجب أن تعبر الكرة إلى ملعب المنافس من خالل مجال العبور.
  المجال الخارجي

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

  تكون هذه جزءًا من المنطقة الحرة والتي من خاللها يجري التبديل.
  الدولي للكرة الطائرة إال بموافقة االتحاد

هذا التعبير يميز إنه طالما أن هناك لوائح للمقاييس والمواصفات لألدوات والتجهيزات، هناك مناسبات عندما يمكـن 
  عمل ترتيبات خاصة بواسطة االتحاد الدولي للكرة الطائرة لإلرتقاء بلعبة الكرة الطائرة أو إلختيار حاالت جديدة.

  للكرة الطائرة مقاييس اإلتحاد الدولي
  المواصفات الفنية أو المحددة والموضحة بواسطة اإلتحاد الدولي للكرة الطائرة لصناعة األدوات.

  منطقة الجزاء
فــي كــل نصــف مــن منطقــة مراقبــة المســابقة، هنــاك منطقــة جــزاء ومكانهــا خلــف إمتــداد خــط النهايــة خــارج المنطقــة 

  متر تقريبًا خلف الحد الخلفي لمقعد الفريق. 1.5الحرة، ويجب أن يكون مكانها 
  الخطأ

a – ف القواعد.حركة الالعب خال  
b – ف حركة اللعب.إنتهاك القاعدة خال  

التعريفات – الثالثالقسم   
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  توجيه الكرة بضربات قصيرة وسريعة
توجيه الكرة بضربات قصيرة وسـريعة يعنـي ارتـداد الكـرة (عـادة كمـا فـي اإلعـداد للقذفـة واإلرسـال)، ويمكـن أن تشـمل 

  الحركات التمهيدية األخرى (فيما بين األخريات) تحريك الكرة من يد إلى يد.
  الوقت المستقطع الفني

هذا هو الوقت المستقطع اإللزامي، إضافة إلى األوقات المستقطعة للسماح لإلرتقاء بالكرة الطـائرة بواسـطة تحلـيالت 
ة الفنيــة إلزاميــة لمســابقات االتحــاد الــدولي للكــرة اللعــب والســماح بفــرص تجاريــة إضــافية، وتكــون األوقــات المســتقطع

  الطائرة، العالمية والرسمية.
  والمجففين ملتقطو الكرات

  هم األشخاص الذين تكون وظائفهم المحافظة على متابعة اللعب بواسطة دحرجة الكرة للمرسل بين التداوالت.
نظيفة وجافـة، قبـل المبـاراة، وبـين األشـواط، وٕاذا أمكـن المجففين هم األفراد الذين تتمثل مهمتهم للحفاظ على أرضية 

  بعد كل تداول.
  نقطة التداول

  هذا هو النظام لتسجيل نقطة كلما تم الفوز بالتداول.
  فترة الراحة

  هي الوقت بين األشواط تغيير المالعب في الشوط (الفاصل) الخامس ال يعتبر كفترة راحة.
  إعادة التعيين

الــذي بموجبــه ال يســتطيع الالعــب الحــر المتابعــة وأصــبح بواســطة الفريــق غيــر الئــق علــى اللعــب، هــذا هــو القــرار 
وٕاتخــذت وظيفتــه بواســطة أي العــب آخــر (مــا عــدا الالعــب المتغيــر العــادي) غيــر متواجــد فــي الملعــب عنــد لحظــة 

  إعادة التعيين.
  التغيير

ي العـب حـر (إذا هنـاك أكثـر مـن واحـد) ليأخـذ محلـه هذا هو العمل والذي بموجبه يترك الالعب العـادي الملعـب وأ
ويشــمل هــذا الالعــب الحــر مــع الالعــب الحــر، ويســتطيع الالعــب العــادي أن يتغيــر مــع الالعــب الحــر، ويجــب أن 

  يكون تداول مكتمل بين التغييرات المتصلة بأي العب حر.
  التداخل

  تمنع المنافس من لعب الكرة.أية حركة إليجاد ميزة ضد الفريق المنافس أو أية حركة التي 
 O-2bis نموذج

  نموذج رسمي لالتحاد الدولي للكرة الطائرة لتسجيل الالعبين ومسؤولي الفرق يجق تقديمه في االجتماع التمهيدي.
  ارجيالجسم الخ

مثـال: الجسم أو الشخص الذي يكون خـارج الملعـب أو قريبـا لحـدود مجـال اللعـب الحـر، مسـببا إعاقـة طيـران الكـرة. 
ـــة المســـجل وأعمـــدة الشـــبكة. األجســـام الخارجيـــة ال تشـــمل  إضـــاءة الســـقف ، كرســـي الحكـــم، أدوات التلفزيـــون، طاول

  العصي الهوائية حيث إنها تعتبر جزء من الشبكة.
  التبديل

  هذا العمل والذي بموجبه يترك العب عادي الملعب ويأخذ مكانه العب عادي آخر
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  الفهرس

A  F  

  46 اللعب النظيف  42  المتعلقة بالالعب الحرالحركات 

  29  األخطاء في لعب الكرة  16  األدوات اإلضافية

  33  أخطاء تحدث أثناء اإلرسال  15  العصي الهوائية

  34  أخطاء الضربة الهجومية  48  تطبيق جزاءات سوء السلوك

  51  الحكم األول  21  مساعد المدرب

  51  السلطة  33  الضربة الهجومية

  51  الموقع  32  السماح باإلرسال

B  31  اإلرسال األول في الشوط  

  16  نظام الخمس كرات  29  الكرة عند الشبكة

  19  األشياء الممنوعة  29  عبور الكرة الشبكة

  G  78,74,27  الكرة "داخل"

  39  تأخيرات اللعب  27  الكرة في اللعب

 36 ,40  توقفات اللعب  30  الكرة في الشبكة

  H  78,74,27  الكرة "خارج"

  14  ارتفاع الشبكة  27  الكرة خارج اللعب

  I  30  لمس الكرة الشبكة

  38  التبديل غير القانوني  16  الكرات

  39  الطلب الخاطئ  34 ,67  الصد

  40  اإلصابة/ المرض  35  لمسة الصد

  36  التوقفات  34 ,74  أداء الصد

  41  الراحة فترات  35  الصد وضربات الفريق

  41  فترات الراحة وتغيير المالعب  35  أخطاء أداء الصد

  L  35  صد اإلرسال

  14  اإلضاءة  35  الصد ضمن مجال المنافس

C  37  تحديد التبديالت  

  57 ,78 ,79  مراقبو الخطوط  19  رئيس الفريق

  58 ,78 ,79  إشارات الراية لمراقبي الخطوط  41 ,71  تغيير المالعب

  57  الموقع  19  تغيير األدوات

  57  المسؤوليات  33  خصائص الضربة الهجومية

  13  الخطوط على الملعب  28  خصائص الضربة

  18  مكان الفريق  20  المدرب

  M  31  لمس الشبكة

D  46  سوء السلوك البسيط  

  46  سوء السلوك وجزاءاته 23 التخلف والفريق غير المكتمل

  48  سوء السلوك قبل وبين األشواط  40  جزاءات التأخير

  47  سوء السلوك المؤدي إلى الجزاءات  42  تعيين الالعب الحر

  N  12  االبعاد

E  14  الشبكة والقوائم  

  36  عدد توقفات اللعب العادية 18 ,42 األدوات

    40  توقفات اللعب االستثنائية

  37  التبديل االستثنائي

  32  تنفيذ اإلرسال

  40  التدخل الخارجي
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  الفهرس

O  T 

 17 الفريق 58 ,71  ,78,77 ,79  اإلشارات الرسمية

 17  تكوين الفريق  23  فترة اإلحماء الرسمي

P  19  قادة الفريق 

 28 ,35  ضربات الفريق 31 أخطاء الالعب عند الشبكة

 24  ترتيب الدوران األساسي 12 ,61  منطقة اللعب

 14  درجة الحرارة 12  اللعبسطح 

 42  الالعب الحر 28  لعب الكرة

 23  القرعة 25  المراكز

 37  الوقت المستقطع والوقت المستقطع الفني 25  خطأ المركز

 22  لتسجيل نقطة 15  القوائم

 22  لتسجيل نقطة، الفوز بالشوط والمباراة 40  التوقفات الطويلة

R  22  الفوز بالشوط 

 23  الفوز بالمباراة 30 ,76 الوصول خلف الشبكة

 39  أنواع التأخيرات 50 ,70  هيئة التحكيم

  U 50  اإلجراءات

 16  توحيد الكرات 52 ,54 ,55 ,56  المسؤوليات

  Z 58 ,71 ,77  إشارات اليد للحكام

 13  المساحات والمناطق 36  طلب توقفات اللعب العادية

  46  متطلبات السلوك

 33  قيود الضربة الهجومية

 26  الدوران

 26 ,74  خطأ الدوران

S  

 48 ,69 ,72 ,73 بطاقات الجزاء

 47 ,69  جداول الجزاء

 55  المسجل

 55  الموقع

 55  المسؤوليات

 32 ,74  اإلخفاء

 53  الحكم الثاني

 53  السلطة

 53  الموقع

 54  المسؤوليات

 31  اإلرسال

 32  ترتيب اإلرسال

 36  تعاقب توقفات اللعب العادية

 33  أخطاء اإلرسال وأخطاء المركز

 15  األشرطة الجانبية

 46  السلوك الرياضي

 16  المقاييس

 27  حاالت اللعب

 15  التركيب

 23  نظام اللعب

 37  التبديل

 38  التبديل بسبب الطرد أو االستبعاد

 38  إجراء التبديل
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