
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة المستنصرية

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 مادة الكرة الطائرة/المرحلة الثالثةالدراسات األولية/

 م.م. حسن حيدر البياتي،     م.د. سوسن جدوع النعيمي

 

 : الالعب الحر 19المادة 

 تعيين الالعب الحر    19-1

عين متخصصين إثنين ضمن قائمة عبين مدافبتعيين اليحق لكل فريق    19-1-1
 تمارة التسجيل.عبين على إسالال

 تحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمية والرسمية للكبار، إذا سجل الفريقلمسابقات ال 
 عبين حرين.ل 2اميا من ضمنهم ز لعب باستمارة التسجيل يكون ال 12أكثر من 

عبين الحرين على استمارة التسجيل على خانة خاصة التسجيل اليجب    19-1-2
 لهذا. محجوزة

عب ال عب حر فعلي، وإذا كان هناكالعب الحر في الملعب كاليكون ال   19-1-3
 عب حر ثاني للفريق.السيكون ك حر آخر،

  عب حر واحد فقط في الملعب عند أي وقت.اليتواجد 

 

 



 األدوات )التجهيزات(  19-2

عب ال عادة تعيينالبس )أو سترة/ صدرية الثنين( مالعب الحر )االيرتدي ال يجب أن
بقية الفريق، ويجب  حر( والتي يجب ان تكون غالبيتها مختلفة اللون عن أي لون من

عب الالبس العن بقية الفريق. يجب أن تكون م بس متباينة بوضوحالأن تكون الم
 الحر مرقمة مثل بقية الفريق.

عب اللمية والرسمية، يجب أن يرتدي الحاد الدولي للكرة الطائرة، العالتلمسابقات ا
عب الحر الالتصميم واللون كفانيلة الالحر المعاد تعيينه إن أمكن الفانيلة بنفس 

  صلي، ولكن يحتفظ برقمه.لا

       الحركات المتعلقة بالالعب الحر   19-3

 حركات اللعب.  19-3-1

 .عب في مركز الصف الخلفيالعب الحر أن يعوض أي اليسمح ل   19-3-1-1

يسمح له بإكمال  العب الصف الخلفي، و الداء أيكون محكوًما ب   19-3-1-2
ة( إذا كانت الكرة عند الملعب والمنطقة الحر  الالضربة الهجومية من أي مكان )شام

 مس أعلى بالكامل من الحافة العليا للشبكة.اللحظة الت

 رسال والصد أو محاولة الصد. الله ايحق ال   19-3-1-3

عب من تكملة الضربة الهجومية عندما تكون الكرة بالكامل اليحق ل ال  19-3-1-4
 بواسطة مريرة من األعلى باالصابعالشبكة اذا كانت الكرة قادمة من تقمة  أعلى من

ية تلعب الكرة هجومية بحر مامية الخاصة له، ويجوز أن العب الحر في المنطقة االال
  مامية الخاصة له.الر نفس الحركة من خارج المنطقة اعب الحالإذا أدى ال

 

 



 الحر. ت الالعبتغييرا   19-3-2

 ت.العب الحر كتبديالت التحتسب تغييرا ال  19-3-2-1

ذا ا العب الحر )إالتمل بين تغييرين لإنها غير محددة ولكن يجب أن يكون تداول مك
عب الال، أو إذا أصبح 4عب الحر إلى مركز الللدوران وانتقال ال ذارنالتسبب الفريق با

  الحر الفعلي غير قادر على اللعب، بجعل التداول غير مكتمل.(

ه بواسطة أي عب المتغير العادي أن يتغير وإعادة تغيير لاليجوز    19-3-2-2
لذلك عب الحر الفعلي أن يتغير فقط بواسطة تغيير عادي اليستطيع ال عب حر.ال

  ب الحر الثاني.الال المركز أو مع

عب الحر دخول الملعب حتى اليستطيع ال العند بداية كل شوط،    19-3-2-3
من تدقيق ترتيب الدوران و السماح بتغيير الالعب الحر مع  انتهاء الحكم الثاني
  الالعب األساسي.

تكون الكرة  عب الحر يجب أن تؤدي فقط بينماالخرى لالالتغييرات ا   19-3-2-4
 و قبل صافرة الحكم األول لالرسال. خارج اللعب

رسال ولكن اللعب الحر بعد الصافرة اليرفض تغيير ال اليجب ان    19-3-2-5
جب إخطار رئيس الشوط بأن ي رسال على كل حال، بعد نهاية التداولالا قبل ضربة

  خير.جراء المسموح، وتكرار ذلك سيكون سببا لجزاءات التأس االهذا لي

حقة إيقاف اللعب العب الحر الاليجب أن تكون نتيجة تأخيرات ال   19-3-2-6
جزاءات التأخير و سيحدد الفريق المرسل التالي بواسطة درجة جزاء  فوًرا، وفرض

 التأخير.

ج من الملعب فقط عب المتغير الدخول والخرو العب الحر والاليحق ل   19-3-2-7
 الحر.الل منطقة تغيير الالعب من خ



عب الحر الال عب الحر على استمارة مراقبةاليجب تسجيل تغييرات ال   19-3-2-8
  التسجيل االلكترونية )اذا استخدمت احداهما( أو إستمارة

 :(عب الحر )فيما بين التاليلاليمكن أن يشمل التغيير غير القانوني    19-3-2-9

  عب الحر.الوجد تداول مكتمل بين تغييرات الي ال -
 عبالعب الحر الثاني أو الالير العب آخر غالعب الحر بواسطة الالتغيير  -

 المتغير العادي.

إذا  قانوني. بنفس الطريقة كتبديل غيرعب الحر غير القانوني لاليجب اعتبار تغيير ا
 تمعندئذ الحر قبل بداية التداول التالي. عب الباه إلى التغيير غير القانوني لنتالتم ا

 طة الحكام و يجازى الفريق بالتأخير.التصحيح بواس

   رسال، تكون العب الحر بعد ضربة االباه إلى التغيير غير القانوني لنتالإذا تم ا
  .التبعات كما هي في التبديل غير القانوني


