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الفصل الثامن ( الحكام )
المادة  24الحكم الثاني
 1-24الموقع
اجها
يؤدي الحكم الثاني واجباته و ً
اقفا خارج الملعب قرب القائم في الجانب المقابل مو ً
الحكم االول.

 2-24السلطة
أيضا نطاق سلطة خاصة
 1-2-24الحكم الثاني هو مساعد للحكم االول ،ولكن له ً
به.
يحق له أن يحل محل الحكم االول ،في حالة عدم قدرة الحكم االول على االستمرار
في عمله.
أيضا االشارة بدون إطالق الصافرة إلى أخطاء خارج نطاق
 2-2-24يحق له ً
سلطاته ،ولكن ال يحق له االصرار عليها للحكم االول.
 3-2-24ي ارقب عمل المسجل (المسجلين).
 4-2-24يشرف على أعضاء الفريق على مقعد الفريق ،ويبلغ الحكم االول عن سوء
سلوكياتهم.

 5-2-24يراقب الالعبين في منطقتي االحماء.
 6-2-24يسمح بتوقفات اللعب العادية(القانونية) ،ويراقب مدتها ويرفض الطلبات
الخاطئة.
 7-2-24يراقب عدد االوقات المستقطعة والتبديالت المستخدمة بواسطة كل فريق،
ويبلغ الحكم االول والمدرب المعني عن الوقت المستقطع الثاني والتبديلين الخامس
والسادس.
 8-2-24يسمح في حالة إصابة الالعب ،بتبديل استثنائي أو يمنح  3دقائق وقت
للعالج.
أيضا أثناء
 9-2-24يتأكد من حالة االرضية خاصة في المنطقة االمامية ،ويتأكد ً
المباراة من أن الكرات مازالت مطابقة للوائح.
 10-2-24يشرف على أعضاء الفريق في مناطق الجزاء ،ويبلغ الحكم االول عن
سوء سلوكهم.
لمسابقات ال تحاد الدولي للكرة الطائرة ،العالمية والرسمية ،فإن المهمات تحت بندي
 5-2-24و  10-2-24تنفذ بواسطة الحكم الحتياطي.
 3-24المسئوليات
 1-3-24يتأكد عند بداية كل شوط وعند تغيير الملعبين في الشوط الفاصل ومتى
ما كان ضروريا يدقق الحكم الثاني بأن المراكز الفعلية لالعبين في الملعب مطابقة
لورقة ترتيب الدوران.
 2-3-24أثناء المباراة يقرر الحكم الثاني ويطلق الصافرة ويؤشر على:
 1-2-3-24االجتياز داخل ملعب ومجال المنافس تحت الشبكة.

 2-2-3-24أخطاء المركز للفريق المستقبل.
غالبا جهة الصد ومع العصا الهوائية
 3-2-3-24خطأ مالمسة الالعب للشبكة ً
التي بجانبه من الملعب.
 4-2-3-24الصد المكتمل بواسطة العبي الصف الخلفي أو محاولة الصد بواسطة
الالعب الحر ،أو خطأ الضربة الهجومية بواسطة العبي الصف الخلفي أو بواسطة
الالعب الحر.
 5-2-3-24مالمسة الكرة لجسم خارجي.
 6-2-3-24مالمسة الكرة االرض عندما يكون الحكم االول في وضع ال يمكنه من
رؤية اللمسة.
كليا أو جز ًئيا خارج مجال العبور إلى ملعب
 7-2-3-24الكرة التي تعبر الشبكة ً
المنافس أو تلمس العصا الهوائية من جانبه من الملعب.
 8-2-3-24الكرة القادمة من االرسال واللمسة الثالثة التي تعبر فوق أو خارج
العصا الهوائية من جانبه من الملعب.
 3-3-24عند نهاية المباراة يدقق ويوقع إستمارة التسجيل.
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