 5.15التبديل
 1.5.15التبديل هو االجراء الذي بموجبه يدخل الالعب غير الالعب الحر أو
الالعب المتغير معه في اللعب ،بعد أن قام المسجل بتسجيله ،ليشغل مركز العب
اخر الذي يجب عليه مغادرة الملعب عند تلك اللحظة.

 2.5.15عندما يفرض التبديل من خالل إصابة الالعب في اللعب ،يجب أن يتبع

هذا إظهار إشارة اليد الالزمة بواسطة المدرب (أو رئيس الشوط)

 6.15حدود التبديالت
 1.6.15يحق لالعب الترتيب االساسي للدوران مغادرة اللعب والعودة ولكن لمرة

واحدة فقط في الشوط ،ولمركزه السابق فقط في ترتيب الدوران.

 2.6.15يحق لالعب البديل أن يدخل اللعب مكان الالعب في الترتيب االساسي
للدوران لمرة واحدة في الشوط ،ويمكن أن يستبدل فقط مع نفس الالعب االساسي.
 7.15التبديل االستثنائي
يجب تبديل الالعب (ما عدا الالعب الحر) الذي ال يستطيع مواصلة اللعب بسبب

قانونيا ،وإذا لم يكن ذلك ممكنا ،يحق للفريق إجراء
االصابة أو المرض ،تبديال
ً
تبديل استثنائي خارج حدود القاعدة 6.15

التبديل االستثنائي يعني أن أي العب غير متواجد في الملعب عند وقت االصابة/

المرض ما عدا الالعب الحر ،العب الحر الثاني أو الالعب المتغير معهما ،يجوز
استبداله في اللعب بدال من الالعب المصاب /المريض ،ال يسمح لالعب المصاب/
المريض بإعادة الدخول في المباراة.

ال يمكن أن يحتسب التبديل االستثنائي بأي حال كتبديل عادي ،ولكن يجب تسجيله

على إستمارة التسجيل كجزء لمجموع التبديالت في الشوط األول من المباراة.
 8.15التبديل بسبب الطرد او االستبعاد
يجب أن يستبدل الالعب المجازى بالطرد أو المستبعد فو ار من خالل تبديل قانوني،
وإذا لم يكن هذا ممكن ،يعلن الفريق غير مكتمل.
 9.15التبديل غير القانوني
 1.9.15يكون التبديل غير قانوني إذا تجاوز الحدود المشار إليها في القاعدة 6.15

(ما عدا الحالة في القاعدة  ، ) 7.15أو يشمل العب غير مسجل.

 2.9.15عندما يقوم الفريق بتبديل غير قانوني ويستأنف اللعب ،يجب تطبيق االجراء
التالي بالترتيب:

 1.2.9.15يجازى الفريق بنقطة واالرسال للمنافس.
 2.2.9.15يجب تصحيح التبديل.
 3.2.9.15تلغى النقاط التي سجلها الفريق المخطئ منذ إرتكاب الخطأ ،وتبقى نقاط
المنافس سارية.

 10.15إجراءات التبديل
 1.10.15يجب إجراء التبديل من داخل منطقة التبديل.
 2.10.15يستغرق التبديل فقط الوقت الالزم لتسجيل التبديل في استمارة التسجيل،

والسماح بدخول وخروج الالعبين.

 3.10.15أ-يبدأ الطلب الفعلي للتبديل عند لحظة دخول الالعب (الالعبين) البديل
مستعدا للعب خالل التوقف ،وال يحتاج المدرب آداء إشارة اليد ما
في منطقة التبديل
ً
عدا إذا كان التبديل لالصابة أو قبل بداية الشوط.
مستعدا ،ال يمنح التبديل ويجازى الفريق بالتأخير.
 3.10.15ب-إذا لم يكن الالعب
ً

 3.10.15ج-يتم االبالغ عن طلب التبديل ويعلن بواسطة المسجل أو الحكم الثاني،

بإستخدام الجرس أو الصافرة بالتعاقب ،ويسمح الحكم الثاني بالتبديل.

للمسابقات اال تحاد الدولي والمسابقات العالمية والرسمية ،تستخدم لوحات أرقام
التبديل لتيسير عملية التبديل ،حتى لو استخدم التسجيل االلكتروني.

 4.10.15إذا أراد الفريق التبديل أكثر من واحد على التوالي ،يجب دخول جميع
الالعبين البدالء لمنطقة التبديل في نفس الوقت ليؤخذ بعين االعتبار في نفس الطلب،
وفي هذه الحالة يجب إجراء التبديالت على التوالي ،زوج من االخر ،وإذا كان أحد
منهم غير قانوني ،يمنح التبديل (التبديالت) القانوني ويرفض غير القانوني ويكون
سببا لجزاء التأخير.
ً

 11.15الطلبات الخاطئة
 1.11.15يكون من الخطأ طلب أي توقف للعب:
 1.1.11.15أثناء التداول أو عند لحظة الصافرة لالرسال.
 2.1.11.15بواسطة عضو الفريق غير المصرح.
 3.1.11.15لتبديل ثاني بواسطة نفس الفريق خالل نفس التوقف (أي قبل نهاية

انتهاء التداول.

 4.1.11.15بعد إستنفاذ العدد المسموح به لالوقات المستقطعة والتبديالت.
 2.11.15يجب رفض الطلب الخاطئ االول في المباراة بواسطة الفريق والذي ال

يؤثر أو يؤخر اللعب بدون أي نتائج أخرى  ،و يجب تسجيل الطلب الخاطئ األول
للفريق على استمارة التسجيل.

تأخيرا.
 3.11.15أي طلب خاطئ آخر في المباراة بواسطة نفس الفريق يشكل
ً

