وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة المستنصرية
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
الدراسات األولية/المرحلة الثالثة/مادة الكرة الطائرة
م.د .سوسن جدوع النعيمي  ،م.م .حسن حيدر البياتي
 -25المسجل
 1-25الموقع
اجها
جالسا عند طاولة المسجل في الجانب المقابل للملعب مو ً
يؤدي المسجل واجباته ً
الحكم االول.
 2-25المسؤوليات
متعاونا مع الحكم الثاني.
يمأل استمارة التسجيل طبًقا للقواعد
ً
يستخدم الجرس الكهربائي أو جهاز صوتي آخر إلبالغ عن ظروف غير عادية أو

إلعطاء االشارات للحكام وفًقا لمسئولياته.

 1-2-25يقوم المسجل قبل المباراة والشوط:
 1-1-2-25تسجيل بيانات المباراة والفريقين شاملة أسماء وأرقام الالعبين ،طبًقا
لإلجراءات المعمول بها ،ويحصل على توقيعات رئيسي الفريقين والمدربين.

 2-1-2-25تسجيل ترتيب الدوران االساسي لكل فريق من ورقة ترتيب الدوران،
أو التدقيق على البيانات المقدمة إلكترونيا.

فور عن
اذا لم يتسلم ورقة ترتيب الدوران في الوقت المحدد ،يقوم بإبالغ الحكم الثاني ًا

هذه الواقعة.

 2-2-25يقوم المسجل أثناء المباراة:
 1-2-2-25تسجيل النقاط التي أحرزت.
فور عن أي خطأ
 2-2-2-25مراقبة ترتيب االرسال لكل فريق ،ويشير إلى الحكام ًا
بعد ضربة االرسال.
 3-2-2-25له السلطة لإلعالن عن طلبات تبديل الالعبين باستخدام جهاز الجرس

ويراقب عددها ،ويدون التبديالت واالوقات المستقطعة وإبالغ الحكم الثاني.

 4-2-2-25إبالغ الحكام عن طلب توقف اللعب العادي غير الصحيح.
 5-2-2-25اإلعالن بنهاية االشواط للحكام ،وعند نتيجة النقطة الثامنة في الشوط
الفاصل.

 6-2-2-25تسجيل لفت نظر سوء السلوك ،الجزاءات والطلبات الخاطئة.
 7-2-2-25تسجيل جميع ما يحدث حسب التعليمات بواسطة الحكم الثاني .مثال:
التبديل االستثنائي ،زمن العالج ،التوقفات الطويلة ،التدخل الخارجي ،إعادة التعيين...

إلخ.

 8-2-2-25يراقب فترة الراحة بين االشواط.
 3-2-25يقوم المسجل عند نهاية المباراة:
 1-3-2-25تسجيل النتيجة النهائية.
 2-3-2-25في حالة االحتجاج ،مع اإلقرار المسبق من الحكم االول ،يكتب او
يسمح لرئيس الفريق /رئيس الشوط بكتابة بيان على استمارة التسجيل عن الواقعة
المحتج عليها.

 3-3-2-25يوقع بنفسه على استمارة التسجيل ،قبل الحصول على توقيعات رئيسي
الفريقين ثم الحكام.

المادة  -26مساعد المسجل
 1-26الموقع
جالسا بجانب المسجل عند طاولة المسجل.
يؤدي مساعد المسجل واجباته ً
 2-26المسئوليات
يدون التغييرات المتعلقة بالالعب الحر .يساعد في االعمال االدارية لعمل المسجل
إذا لم يستطع المسجل من مواصلة عمله ،يستبدل مساعد المسجل إلى مسجل.
 1-2-26قبل المباراة والشوط ،يقوم مساعد المسجل:
 1-1-2-26إعداد استمارة مراقبة الالعب الحر.
 2-1-2-26إعداد استمارة التسجيل االحتياطية.
 2-2-26أثناء المباراة ،يقوم مساعد المسجل:
 1-2-2-26يدون تفاصيل تغييرات الالعب الحر /إعادة التعيينات.
 2-2-2-26يبلغ الحكام ألي خطأ عن تغيير الالعب الحر باستخدام الجرس.
 3-2-2-26يبدأ وينهي زمن الوقت المستقطع الفني.
 4-2-2-26يعمل على لوحة النتيجة اليدوية على طاولة المسجل.
 5-2-2-26يدقق لوحة النتيجة للمطابقة.
 3-2-26إذا كان ضروريا ،يجهز أوال بأول استمارة التسجيل االحتياطية ويعطيها
للمسجل.

 3-2-26عند نهاية المباراة ،يقوم مساعد المسجل:
 1-3-2-26يوقع استمارة مراقبة الالعب الحر ويسلمها للتدقيق.
 2-3-2-26يوقع استمارة التسجيل.

لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة ،العالمية والرسمية والتي يتم إستخدام فيها
التسجيل االلكتروني ،يقوم مساعد المسجل مع المسجل اإلبالغ عن التبديالت مباشرة

يرت الالعب الحر.
للحكم الثاني ليوجه إلى الفريق الذي طلب التوقف ومطابقة تغي ا

تمنياتنا لكم بالتوفيق

