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 -23الحكم االول
 1-23الموقع
اقفا على منصة الحكم الموجودة عند
يؤدي الحكم االول واجباته جالسا أو و ً
إحدى نهايتي الشبكة و على الجانب المقابل للمسجل ،ويجب أن يكون مستوى
نظره فوق الشبكة بحوالي  50سم تقريبا.

 2-23السلطة
 1-2-23يدير الحكم االول المباراة من البداية وحتى النهاية ،وله السلطة
على جميع أعضاء هيئة التحكيم وأعضاء الفريقين.
تكون ق ارراته أثناء المباراة نهائية ،وله السلطة في إلغاء ق اررات أعضاء هيئة
التحكيم االخرين إذا إكتشف أنها خاطئة.
أيضا أن يستبدل أي من أعضاء هيئة التحكيم الذي ال يؤدي واجباته
يجوز له ً
بصورة صحيحة.

 2-2-23يراقب عمل ملتقطي الكرات وماسحي االرضية والمجففين.

 3-2-23له السلطة في اتخاذ القرار في أي أمر متعلق باللعب بما في
ذلك االمور غير المنصوص عنها في القواعد.
 4-2-23يجب أن ال يسمح بأي نقاش حول ق ارراته.
إيضاحا حول تطبيق
وعلى كل ،يعطي الحكم االول بطلب من رئيس الشوط،
ً

أو تفسير للقواعد التي استند إليها القرار.

إذا لم يوافق رئيس الشوط على توضيح الحكم االول وقرر االحتجاج ضد
فور االحتفاظ بحق تقديم االحتجاج عند نهاية
مثل هذا القرار ،يجب عليه ًا
المباراة ،ويجب
على الحكم االول السماح بهذا الحق لرئيس الشوط.
 5-2-23يكون الحكم األول مسؤوال قبل وأثناء المباراة عن تحديد ما إذا
كانت منطقة اللعب واال دوات والظروف تفي بمتطلبات اللعب.
 3-23المسئوليات
 1-3-23يقوم الحكم االول قبل المباراة:
 1-1-3-23فحص حالة منطقة اللعب والكرات واالدوات االخرى.
 2-1-3-23إجراء القرعة مع رئيسي الفريقين.
 3-1-3-23مراقبة إحماء الفريقين.
 2-3-23يكون للحكم االول أثناء المباراة سلطة:
 1-2-3-23إصدار لفت النظر للفريقين.
 2-2-3-23مجازاة سوء السلوك والتأخيرات.

 3-2-3-23يقرر بشأن:
 -1أخطاء المرسل وم اركز الفريق المرسل ،بما في ذلك االخفاء.
 -2االخطاء في لعب الكرة.

غالبا
 -3االخطاء فوق الشبكة ،وخطأ مالمسة الالعب مع الشبكةً ،
على جهة المهاجم.

 -4أخطاء الضربة الهجومية لالعب الحر ،ولالعبي الصف الخلفي.
 -5الضربة الهجومية المكتملة بواسطة الالعب لكرة أعلى من إرتفاع
الشبكة القادمة من تمريرة من االعلى باالصابع بواسطة الالعب

الحر في المنطقة االمامية.
 -6عبور الكرة بالكامل المجال السفلي تحت الشبكة.

 -7الصد المكتمل لالعبي الصف الخلفي أو محاولة الصد بواسطة
الالعب الحر.
كليا أو جز ًئيا خارج مجال العبور متجهة
 -8الكرة التي تعبر الشبكة ً
لملعب الفريق المنافس أو تلمس العصا الهوائية من جانبه من
الملعب.

 -9الكرة القادمة من االرسال واللمسة الثالثة التي تعبر فوق أو خارج
العصا الهوائية من جانبه من الملعب.

 3-3-23عند نهاية المباراة ،يدقق ويوقع استمارة التسجيل.

تمنياتنا لكم بالتوفيق

