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الفصل السابع  :سلوك المشاركين
المادة  20متطلبات السلوك
 1-20السلوك الرياضي
 1-1-20يجب على المشاركين االلمام "بالقواعد الرسمية للكرة الطائرة" وااللتزام بها.
 2-1-20يجب أن يتقبل المشاركون ق اررات الحكام بسلوك رياضي وبدون
معارضتهم .في حالة الشك يجوز التوضيح فقط من خالل رئيس الشوط.
 3-1-20يجب على المشاركين تجنب الحركات والمواقف التي تهدف إلى التأثير
على ق اررات الحكام أو تغطية االخطاء التي ترتكبها فرقهم.
 2-20اللعب النظيف
 1-2-20يجب أن يتسم سلوك المشاركين باالحترام والتهذيب وفًقا لروح اللعب
النظيف ،ليس فقط تجاه الحكام ولكن أيضا تجاه الرسميين االخرين والمنافسين

والزمالء و المتفرجين.

 2-2-20يسمح باالتصال بين أعضاء الفريق خالل المباراة.
المادة  21سوء السلوك وجزاءاته
 1-21سوء السلوك البسيط
سببا للجزاء ،أنه من واجب الحكم االول منع الفريقين
ال يكون سوء السلوك البسيط ً
من االقتراب لمستوى الجزاء .يتم هذا في مرحلتين:
المرحلة االولى :باستخدام لفت نظر شفوي من خالل رئيس الشوط.
المرحلة الثانية :باستخدام البطاقة الصفراء لعضو الفريق (االعضاء) المعني .لفت
النظر الشكلي هذا بحد ذاته ليس جزاء ،ولكنه يرمز بأن عضو الفريق (وشامال
للفريق) قد وصل إلى مستوى الجزاء في المباراة ويدون على إستمارة التسجيل وال
توجد تبعات فورية.
 2-21سوء السلوك المؤدي الى الجزاءات
يصنف السلوك غير الالئق بواسطة عضو الفريق تجاه الرسميين ،المنافسين ،زمالء
الفريق أو المتفرجين إلى ثالث فئات طبًقا لدرجة االساءة.
 1-2-21سلوك غير مهذب  :حركة منافية للسلوك الحسن أو المبادئ االخالقية.
 2-2-21سلوك عدائي  :كلمات مشوهة للسمعة أو إحتقار أو إيماءات أو أية
حركة معبرة لإلحتقار.
 3-2-21االعتداء  :إعتداء بدني فعلي أو عدائي أو سلوك تهديد.
 3-21جداول الجزاء
إستنادا إلى جدية االساءة ،فإن الجزاءات التي تطبق
طبقا لتقدير الحكم االول و ً
وتسجل على إستمارة التسجيل هي :اإلنذار -الطرد -االستبعاد.

 1-3-21اال نذار
السلوك غير المهذب االول في المباراة بواسطة أي عضو في الفريق ،يجازى بنقطة
واالرسال للمنافس.
 1-3-21الطرد
 1-1-3-21ال يحق لعضو الفريق المجازى بالطرد اللعب لبقية الشوط ،ويجب أن
وفور إذا كان في الملعب ،ويجب عليه البقاء في منطقة الجزاء وبدون
قانونيا ًا
يستبدل
ً
تبعات أخرى.
المدرب المجازى بالطرد  ،يخسر حقوقه بالتدخل في الشوط ويجب عليه البقاء في
منطقة الجزاء.
 2-1-3-21يجازي السلوك العدائي االول بواسطة عضو الفريق بالطرد وبدون
تبعات أخرى.
 3-1-3-21يجازي السلوك غير المهذب الثاني في نفس المباراة بواسطة نفس
عضو الفريق بالطرد ،وبدون تبعات أخرى.
 3-3-21االستبعاد
قانونيا وفو ار
 1-3-3-21يجب على عضو الفريق المجازي باالستبعاد أن يستبدل
ً
إذا كان في الملعب ويجب عليه مغادرة منطقة مراقبة المسابقة لبقية المباراة وبدون
تبعات أخرى.
 2-3-3-21يجازى االعتداء البدني االول أو التلميح أو التهديد االستفزازي
باالستبعاد وبدون تبعات أخرى.
 3-3-3-21يجازي السلوك العدائي الثاني في نفس المباراة بواسطة نفس عضو
الفريق باالستبعاد ،وبدون تبعات أخرى.

 4-3-3-21يجازي السلوك غير المهذب الثالث في نفس المباراة بواسطة نفس
عضو الفريق باالستبعاد ،وبدون تبعات أخرى.
 4-21تطبيق جزاءات سوء السلوك
 1-4-21تكون جزاءات سوء السلوك جميعها كجزاءات فردية ،وتظل سارية
المفعول لكل المباراة ،وتسجل على استمارة التسجيل.
 2-4-21يجازي تكرار سوء السلوك بواسطة نفس عضو الفريق في نفس المباراة
اءا أشد لكل إساءة متتالية)
ً
تصاعديا (يتلقى عضو الفريق جز ً
 3-4-21ال يتطلب الطرد أو االستبعاد الناجم عن السلوك العدائي أو االعتداء
وجود جزاء سابق.
 5-21سوء السلوك قبل و بين االشواط
يجازي أي سوء سلوك يحدث قبل أو بين االشواط وفًقا للقاعدة  ، 3-21وتطبق
الجزاءات في الشوط التالي.
 6-21ملخص سوء السلوك والبطاقات المستخدمة
لفت نظر :الجزاء – المرحلة  -1:لفت نظر شفوي.
المرحلة  -2:الرمز البطاقة الصفراء.
االنذار :الجزاء – الرمز البطاقة الحمراء.
معا.
الطرد :الجزاء – الرمز البطاقتين الحمراء  +الصفراء ً
االستبعاد :الجزاء – الرمز البطاقتين الحمراء  +الصفراء منفصلتين.

جدول الجزاءات
التبعات

البطاقات

المنع

ال شي

الجازء
ال يعتبر
جزاء

المخطئ
أي

عضو

الحدث
المرحلة االولى 1

الفئات
سوء السلوك
البسيط

صفراء
المرحلة الثانية 2
مثل ادناه
نقطة واالرسال للمنافس

مثل أدناه
حمراء

يجب مغادرة منطقة اللعب والبقاء

حمراء +

داخل منطقة الجزاء لبقية الشوط

معا
صفراء ً

يجب مغادرة منطقة المراقبة /المسابقة
لبقية المباراة

حمراء +

إنذار
إنذار
طرد

استبعاد

التكرار أي وقت
أي عضو

االول

نفس الثاني

السلوك
غير

المهذب

العضو

نفس العضو الثالث

صفراء
منفصلين

يجب مغادرة منطقة اللعب والبقاء

حمراء +

داخل منطقة الجزاء لبقية الشوط

معا
صفراء ً

يجب مغادرة منطقة المراقبة /المسابقة
لبقية المباراة

حمراء +

طرد

استبعاد

أي

عضو

االول

السلوك

العدواني

نفس العضو الثاني

صفراء
منفصلين

يجب مغادرة منطقة المراقبة /المسابقة
لبقية المباراة

حمراء +

استبعاد

أي عضو االول

صفراء
منفصلين

تمنياتنا لكم بالتوفيق

االعتداء

