
 

 1                      2024-2021ة واعد الرسمية للكرة الطائر الق

 

 

Ü��«aÏ�‘€a@
Ú��Ó8ä�€a@

Òä��ˆb €a@Òä��ÿ‹€@

 

 من الجمعیة العمومیةالمعتمدة 
 2021السابعة والثالثین لالتحاد الدولي للكرة الطائرة 

 

2021M2024@

 

 ترجمة

 أ.د عدي جاسب حسن

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة



 
 
 

 
 مت التحميل من موقع

 املكتبة الرياضية الشاملة 

www.sport.ta4a.us 
 

http://www.sport.ta4a.us/
http://www.sport.ta4a.us/


 

 2                    القواعد الرسمية للكرة الطائرة  

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 القواعد الرسمیة للكرة الطائرة
2021-2024 

 
 المعتمدة من الجمعیة العمومیة

 2021والثالثین لالتحاد الدولي للكرة الطائرة سابعة ال
 

 2022المسابقات اعتباراً من االول من ینایر/كانون الثاني لتطبق في جمیع
 
 

 ترجمة

 األستاذ الدكتور

 عدي جاسب حسن

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة



 

 3                      2024-2021ة القواعد الرسمية للكرة الطائر 

 
 االھداء

 

 جدتي النائمة طویالً لى إ

لى حنانِك، تجاعید یدیِك ودفء صوتِك في تسابیح خافتة إاشتقت 

 الدنیا بخیرٍ  نَّ أتشعرني 

 سالمًا على روحك البیضاء

 صدقة جاریة لروحك الطاهرةهدي هذا الجهد المتواضع أُ 

 

 عدي

 

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة



 

 4                    القواعد الرسمية للكرة الطائرة  

 مقدمة المترجم
 

الطیبـین األطهـار وأصـحابه  وآلـه محمـد سـیدنا علـى الموالسـ والصـالة العـالمین رب هللا الحمـد
-2021الرسـمیة للكـرة الطـائرة ترجمـة القواعـد  إنهـاء اهللا بحمـد تـم فقـد وبعـد، ،األخیـارالمنتجبـین 

لنــا بترجمــة القواعــد بنســخها الســابقة ومــا تركــت مــن صــدى واســع ارب الســابقة فبعــد التجــم، 2024
كانـــت لنـــا الحـــافز باالســـتمرار لمواكبـــة التطـــور  قلیمـــي،علـــى الصـــعید المحلـــي والعربـــي واإلوممیـــز 

قمـــت بمقارنـــة ومراجعـــة إذ ، التعـــدیالت الحاصـــلة بالقواعـــد الرســـمیة للكـــرة الطـــائرة والتعـــرف علـــى
تحدیـد النسختین القدیمة والحدیثـة الصـادرتین باللغـة االنكلیزیـة مـن االتحـاد الـدولي للكـرة الطـائرة، و 

تنســیق وطباعــة هــذه  إجــراءعــن  ، فضــالً ذف بــبعض قواعــد اللعبــةاهــم التغییــرات واالضــافات والحــ
باللغــــة  ةالصــــادر  م2024-2021یتطــــابق الــــى حــــد كبیــــر مــــع النســــخة الجدیــــدة القواعــــد بشــــكل 

 فهمـاً  أكثـرلتكـون  ،الخاصـة بهـذا الكتـاب واألشـكالترجمـة وتنسـیق الصـور  اضافة الى، االنكلیزیة
وكـــل المهتمـــین  األعـــزاءلمـــادة بـــین یـــدي طلبتنـــا هـــذه ا أضـــعللقـــارئ العربـــي، وحاولـــت جهـــدي ان 

ان التطـور ال یقتصـر  إذوالعاملین بحقل لعبة الكرة الطائرة لمواكبـة التطـور الحاصـل بهـذه اللعبـة، 
المســتوى المعلومــاتي والمعرفــي بالقواعــد  أیضــاً بــل یشــمل  ،علــى النــواحي البدنیــة والفنیــة لالعبــین

حــول  الضــروریة بالغــة لرفــد الالعبــین بكــل المعلومــات همیــةألمــا لهــا مــن  ،الرســمیة للكــرة الطــائرة
أمـام  یكـون سـوف متمكن مـن القـانون الخـاص باللعبـة فانـه كونیفالالعب عندما  ،ینهااللعبة وقوان

القـرارات الصـائبة لتلـك  في مواقف اللعب المختلفة ومن ثم اتخاذ الصحیحقدر كافي من التصرف 
 .المواقف

من المحـال، لـذا  ع هو جهد شخصي وال ادعي فیه الكمال فهذا ضربٌ یعتبر هذا الجهد المتواض
بموافـاتي بمـا یرتأونـه  األعزاءن بلعبة الكرة الطائرة وطلبتنا أكل من له ش ان یتكرم عليَ  أملفكلي 
 التصویب. أوللتعدیل  مناسباً 

كبیـر، ومـن اهللا لخدمـة الریاضـة والریاضـیین فـي وطننـا العربـي ال سأل اهللا التوفیق والسداد دائمـاً أ
 التوفیق.

 

 د عدي جاسب حسنأ.

 رئیس قسم التربیة البدنیة وعلوم الریاضة/جامعة الكتاب

 عضو الجمعیة الدولیة للمیكانیكا الحیویة في الریاضة

 2022ینایر 
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 خصائص اللعبة 

الكرة الطائرة هي ریاضة تلعب بین فریقین على ملعب مقسم بواسطة شـبكة، وهنـاك صـیغ مختلفـة 
 متاحة لظروف معینة بغرض تقدیم تعددیة اللعبة لكل فرد.

علـى ملعـب المنـافس ومنـع نفـس  إسـقاطهاة هو إرسـال الكـرة فـوق الشـبكة بغـرض الهدف من اللعب
 المحاولة بواسطة المنافس، للفریق ثالث ضربات لإلعادة الكرة (باإلضافة الى لمسة الصد).

توضــع الكــرة فــي اللعــب باإلرســال، تضــرب بواســطة المرســل فــوق الشــبكة إلــى المنــافس، یســتمر 
على الملعب أو تذهب "خارجًا" أو یفشـل الفریـق فـي إعادتهـا بصـورة  التداول حتى یتم إسقاط الكرة

 صحیحة.

فــي الكــرة الطــائرة، الفریــق الفــائز بالتــداول یســجل نقطــة (نظــام تتــابع النقطــة) عنــدما یفــوز الفریــق 
المستقبل بالتداول، فإنه یكسب نقطة والحق في اإلرسال، ویدور العبوه مركزًا واحدًا باتجاه عقرب 

 الساعة.
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 المقدمة 

، فهــي ســریعة وأكثــر األلعــاب التنافســیة شــعبیة وترویحیــة فــي العــالم عتعتبــر الكــرة الطــائرة مــن أنجــ
ة عناصـر حاسـمة ومتالحقـة مثیرة وممارستها سریعة االنفعال، ومع ذلك، تشمل الكرة الطـائرة عـدو 

 وتفاعالتها المتكاملة تجعلها فریدة بین ألعاب التداول.
 

 

 اإلرسال  التمریر الطائر  الدوران

     

 قوة القفز    حركة سریعة االنفعال

     

 الھجوم لعبة جماعیة  مالعب منفصلة الدفاع

 
ود عظیمــة فــي تشــكیل اللعبــة لتناســب فــي الســنوات األخیــرة قــام االتحــاد الــدولي للكــرة الطــائرة بجهــ

 حكـــام، العبـــین، مـــدربین، الجمهـــور الحـــدیث. یســـتهدف هـــذا الـــنص شـــعبیة واســـعة للكـــرة الطـــائرة،
 متفرجین أو معلقین لألسباب التالیة:

أفضـل  خطـطستطیع المدربون ابتكار تشـكیالت و وی فهم القواعد التي تسمح بلعب أفضل، -
 اراتهم الكاملة.للفریق، بما یسمح لالعبین إظهار مه

 فهم العالقة بین القواعد التي تسمح للرسمیین التخاذ قرارات أفضل. -

تركــز هــذه المقدمــة فــي البدایــة علــى الكــرة الطــائرة كریاضــة تنافســیة قبــل معرفــة النوعیــات الرئیســیة 
 المطلوبة للتحكیم الناجح.

 
 الكرة الطائرة كریاضة تنافسیة 
 

القواعــد اإلبــداع الفنــي، و فهــي تظهــر أفضــل القــدرات، الــروح، و تولــد المنافســة مصــادر قــوة كامنــة، 
لـــذلك فـــإن الكـــرة الطـــائرة تســـمح لجمیـــع اســـتثناءات قلیلـــة، و  عالنوعیـــات مـــ تــنظم الســـماح لكـــل هـــذه

 للدفاع أو اإلرسال).في المنطقة الخلفیة للملعب (في الهجوم) و لالعبین العمل معًا عند الشبكة (ا
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ائرة قــد حافظـت علــى عناصـر ممیــزة رك ذلــك، ألن الكـرة الطـداللعبــة یـ مـازال ولیـام مورجــان مبتكـر
 الكرة والمضرب./تشارك في ذلك األلعاب التي تستخدم فیها الشبكةوأساسیة معینة عبر السنین، و 

 اإلرسال. -

 ).ن (التحرك لإلرسالالدورا -

 الهجوم. -

 الدفاع. -

حیـث إن  ،للشـبكة دور كبیـر فیهـا التـي یكـون على كل حال، فالكرة الطائرة فریدة من بین األلعـاب
الكــرة تكــون فــي الطیــران دائمــًا وذلــك بالســماح لكــل فریــق بقــدر مــن التمریــر الــداخلي قبــل وجــوب 

 إرسال الكرة إلى الفریق المنافس.

إن إیجاد العب الدفاع المتخصص "لیبرو" قد أدى إلى نقل اللعبة إلى األمام من حیـث زیـادة مـدة 
كــذلك فــإن التعــدیالت التــي طــرأت علــى قاعــدة اإلرســال قــد غیــرت عمــل التــداول ومراحــل اللعــب، و 

 اإلرسال من مجرد وسیلة لوضع الكرة في اللعب إلى سالح هجومي.

فكرة ترتیب الدوران قد سمحت بدوران جمیـع الالعبـین، والقواعـد التـي تخـص مراكـز الالعبـین، ان 
 لهجومیة.تطویر في الخطط اجب إعطاء الفرق المرونة إلیجاد و هنا، ی

والقـوة، وكـذلك هـذا اإلطـار  خططیةیستخدم المنافسون إطار هذا العمل في زیادة القدرات الفنیة وال
بــذلك تكــون لعبــة الكــرة الطــائرة المشــاهدین، و یعطـي الالعبــین الحریــة فــي التعبیــر إلثــارة الجمهــور و 

 باستمرار في حالة تحسن وتطور.
 
 دور الحكم في هذا اإلطار 
 

 حكم الجید في مفهوم العدالة والثبات:یكمن أساس ال

 أن یكون عادًال مع جمیع المشاركین. -

 أن ینظر إلیه كحكم عادل من الجمهور. -

 

هذا یتطلب إلى عنصر الثقة، ویجب أن تتم الثقة بالحكم لكي یسمح لالعبـین االسـتمتاع واإلبـداع 
 في اللعب:

 أن یكون صائبًا في حكمه. -

 قواعد.أن یكون ملمًا بأسباب توثیق ال -
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 أن یكون منظمًا كفئًا. -

 السماح بجریان المنافسة وتوجیهها إلى النهایة. -

 أو مجازاة غیر المؤدب. المخطئیكون مربیًا، وأن یستخدم القواعد لمعاقبة أن  -

 أن یشجع اللعبة، وذلك بالسماح لعناصر الجمهور بالتشجیع وٕاظهـار الالعبـین أفضـل مـا -
 لدیهم لترفیه الجمهور.

 

كننـــا القـــول بـــأن الحكـــم الجیـــد یســـتخدم القواعـــد لجعـــل المســـابقة ملیئـــة بـــالخبرات لجمیـــع أخیـــرًا، یم
 المعنیین.

بناء على ما سبق، فإن النظر إلى القواعد الحالیة توحي إلى تطویر لعبة عظیمة، مع الوضع في 
 االعتبار أن الفقرات السابقة نفس األهمیة لك ضمن موقعك في إطار الریاضة.

 
 
 
 

  كن متصالً 
 الكرةواصــــــل طیران 
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 ثانيالقسم ال
 الجزء االول
 اللعبة
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 الفصل األول
 التجھیزات واألدوات

 أنظر القواعد   
  منطقة اللعب .1

تتضQQمن منطقQQة اللعQQب أرض الملعQQب والمنطقQQة الحQQرة، ویجQQب أن تكQQون  
 مستطیلة الشكل ومتماثلة.

 ب1أ، ش1، ش1.1

   

 2ش األبعاد 1.1

أمتQQار ومحاطQQة  x 9متQQر  18ل مقاسQQاتھ أرض الملعQQب عبQQارة عQQن مسQQتطی 
 أمتار من جمیع الجوانب. 3بمنطقة حرة ال یقل عرضھا عن 

 

 
المجال الحر للعQب ھQو المجQال الموجQود فQوق منطقQة اللعQب وخQال مQن أیQة 

أمتQار  7عوائق ویجب أن ال یقل قیاس المجال الحر للعب في االرتفQاع عQن 
 من سطح اللعب.

 

 

یجب أن ال یقل  لي للكرة الطائرة، العالمیة والرسمیةلمسابقات االتحاد الدو
أمتoار مoن  6.5أمتoار مoن الخطoوط الجانبیoة و 5قیاس المنطقة الحoرة عoن 

متoر  12.5 المجoال الحoر للعoب عoن أرتفاعخطوط النھایة ویجب أن ال یقل 
 اللعب. سطحمن 

 

   

  اللعب سطح 2.1

حداً، ویجب أن ال یشQكل أي خطQر مستویاً وأفقیاً ومو سطحیجب أن یكون ال 1.2.1
 الخشنة أو الزلقة. األسطحإلصابة الالعبین، ویمنع اللعب على 

 

، یسoمح فقoط لمسابقات االتحاد الoدولي للكoرة الطoائرة، العالمیoة والرسoمیة 
سoطح معتمoد مoواد الصoناعیة، ویجoب أن یكoون أي سطح خشبي أو من الب

 مسبقاً من االتحاد الدولي للكرة الطائرة.

 

 سطح اللعب من لون فاتح في المالعب المغطاة.یجب أن یكون  2.2.1
 

، یتطلoب اللoون لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمیة والرسمیة 
األبooیض للخطooوط، وتتطلooب ألooوان أخooرى مختلفooة كooل عooن اآلخooر ألرض 

ق قد تكون أرضیة الملعب ذات ألوان مختلفoة تفoر الملعب والمنطقة الحرة.
 بین المنطقة األمامیة والمنطقة الخلفیة.

1.1 ،3.1 

لصQQرف المیQQاه  المكشQQوفةملQQم لكQQل متQQر فQQي المالعQQب  5یسQQمح بمیQQل قQQدره  3.2.1
 وتمنع خطوط الملعب المصنوعة من مواد صلبة.

3.1 

   

 2ش الخطوط على الملعب 3.1

ن یجQب أن تكQون بلQون فQاتح الQذي یختلQف عQسQم و5جمیع الخطوط بعرض  1.3.1
 لون األرض وأیة خطوط أخرى.

2.2.1 

 یةخطوط الحدودال 2.3.1
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یرسQم كQل مQن خطQي الجانQب یحدد الملعب بخطین جانبین وخطین للنھایQة و 
 والنھایة داخل أبعاد أرض اللعب.

1.1 

 خط المنتصف 3.3.1
 

 

 9x9یقسم محور خط المنتصف أرض الملعب إلى ملعبین متساویین بقیاس 
وعلQQى كQQل حQQال، یعتبQQر العQQرض الكلQQي للخQQط مختصQQاً  أمتQQار لكQQل منھمQQا،

للملعبین بالتساوي ویمتد ھذا الخط أسفل الشبكة من الخط الجانبي إلى الخQط 
 الجانبي.

 2ش

 خط الھجوم  4.3.1
 

تتحدد المنطقة األمامیة في كل ملعQب بخQط الھجQوم الQذي ینتھQي حQده بثالثQة  
 أمتار خلف محور خط المنتصف.

1.4.1 ،3.3.1 

 

، یمتooد خooط لمسooابقات االتحooاد الooدولي للكooرة الطooائرة، العالمیooة والرسooمیة
الھجooوم بخطooوط متقطعooة إضooافیة مooن الخطooوط الجانبیooة، بخمسooة خطooوط 

سoم كoل عoن اآلخoر  20سم، یرسم على بعoد5بعرضسم و 15قصیرة بطول
 متر.1.75 بطول إجمالي

 2ش

   

 2ب، ش1ش المساحات والمناطق 4.1

، 4.1.3.19 مامیةالمنطقة األ 1.4.1
 2ه، ش3.2.3.23

 
تحدد المنطقة األمامیة فQي كQل ملعQب بواسQطة محQور خQط المنتصQف وخQط 

 الھجوم والحافة الخلفیة لخط الھجوم.
3.3.1 ،4.3.1 ،

4.1.3.19 ،
 ه3.2.3.23

تعتبQQر المنطقQQة األمامیQQة ممتQQدة إلQQى مQQا وراء الخطQQوط الجانبیQQة حتQQى نھایQQة  
 المنطقة الحرة.

1.1 ،2.3.1 

 منطقة اإلرسال  2.4.1
 

 أمتار خلف خط النھایة. 9 تكون منطقة اإلرسال بعرض  
 

 
سQQم و یرسQQمان علQQى  15تحQQدد جانبیQQاً بخطQQین قصQQیرین طQQول كQQل منھمQQا

سQQم خلQQف خQQط النھایQQة كامتQQداد للخطQQین الجQQانبیین، وكQQل الخطQQین 20بعQQد
 القصیرین من ضمن عرض منطقة اإلرسال.

 ب1، ش12، 2.3.1

 1.1 ة اإلرسال في العمق إلى نھایة المنطقة الحرة.تمتد منطق 

 منطقة التبدیل 3.4.1
 

، 1.6.15، 4.3.1 تحدد منطقة التبدیل بامتداد خطي الھجوم حتى طاولة المسجل. 
 ب1ش

 منطقة تغییر الالعب الحر  4.4.1
 

تكون منطقة تغییر الالعب الحQر كجQزء مQن المنطقQة الحQرة مQن جھQة مقعQد  
 ددة بامتداد خط الھجوم حتى خط النھایة.الفریق، ومح

 ب1، ش7.2.3.19

 منطقة اإلحماء 5.4.1
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لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمیة والرسمیة، تكون مسoاحة 
أمتooار تقریبooاً وتكooون علooى كooال الooركنین مooن مخطooط  3x3منooاطق اإلحمooاء 

عیقooوا رؤیooة حیooث لooن ی ،الملعooب بجانooب المقاعooد خooارج المنطقooة الحooرة
 2.5المتفرجین، أو بدالً من ذلك خلف مقعد الفریق حیث یبدأ المدرج فoوق 

 متر من سطح الملعب.

أ، 1، ش5.2.24
 ب1ش

 
  

  درجة الحرارة 5.1

درجة  50درجات مئویة ( 10یجب أال یقل الحد األدنى لدرجة الحرارة عن  
 فھرنھیت).

 

 
یooتم تحدیooد العالمیooة والرسooمیة، لمسooابقات االتحooاد الooدولي للكooرة الطooائرة، 

الooدولي للكooرة  لالتحooاد درجooة الحooرارة القصooوى مooن قبooل المنooدوب الفنooي
 الطائرة للمباراة.

 

   

  اإلضاءة 6.1

 

 لوكس. 300یجب أال یقل عن 

قoل ت الیجoب أن والرسمیة، العالمیة التحاد الدولي لكرة الطائرة المسابقات 
تقooاس علooى ارتفooاع متooر  ،لooوكس 2000عooن اإلضooاءة علooى منطقooة اللعooب 

 واحد فوق سطح منطقة اللعب.

1 

   

 3ش الشبكة والقوائم .2

   

  ارتفاع الشبكة 1.2

   

توضQع الشQبكة عمودیQاً فQوق خQط المنتصQف، وتكQون حافتھQا العلیQا بارتفQاع  1.1.2
 متر للسیدات. 2.24 متر للرجال و  2.43

3.3.1 

 أرتفQاعصQف أرض الملعQب، ویجQب أن یكQون یقاس ارتفQاع الشQبكة مQن منت 2.1.2
عQQن الشQQبكة (فQQوق الخطQQین الجQQانبیین) بالضQQبط نفسQQھ ویجQQب أن ال یزیQQد 

 سم. 2االرتفاع القانوني عن

1.1 ،2.3.1 ،
1.1.2 

   

  التركیب 2.2

 
أمتQار (مQع  10إلQى 9.5وطولھQا  سQم) 3(± یكون عرض الشQبكة متQر واحQد

الجانبیQة)، مصQنوعة بعیQون سQم مQن كQل جانQب مQن األشQرطة   50إلى  25
 سم. 10مربعة سوداء بقیاس

 3ش

 
وبالتزامن مع لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمیة والرسمیة، 

اللooوائح المحooددة للبطولooة، قooد یooتم تعooدیل الشooبكة لتسooھیل االعooالن وفقooاً 
 التفاقیات التسویق.
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نوع مQQن قطعتQQین سQQم مصQQ 7یوجQQد شQQریط أفقQQي عنQQد حافتھQQا العلیQQا بعQQرض
مطویتین من القمQاش القنQب األبQیض مخQاط بطQول الشQبكة بالكامQل، ویوجQد 
عنQQد كQQل مQQن نھQQایتي الشQQریط ثقQQب یمQQر مQQن خاللQQھ حبQQل لتثبیQQت الشQQریط 

 بالقائمین للمحافظة على شد حافتھا العلیا.

 

یوجد سلك مرن داخل الشریط لتثبیت الشبكة بالقائمین والمحافظQة علQى شQد  
 لیا.حافتھا الع

 

 
سQم مشQابھ للشQریط العلQوي،  5أسفل الشبكة یوجد شQریط أفقQي آخQر بعQرض

یمر من خاللھ حبل، وھQذا الحبQل لتثبیQت الشQبكة بالقQائمین والمحافظQة علQى 
 إبقاء الجزء السفلي مشدوداً.

 

   

  األشرطة الجانبیة 3.2

ق یثبت شریطان باللون األبیض عمودیاً على الشبكة ویوضQعان مباشQرة فQو 
 كل خط جانبي.

 3، ش2.3.1

 سم وبطول متر واحد، ویعتبران جزءاً من الشبكة.5إنھما بعرض  
 

   

  العصي الهوائیة 4.2

ملQم  10متQر وبقطQر1.80العصQا الھوائیQة عبQارة عQن قضQیب مQرن طولھQا  
 مصنوعة من األلیاف الزجاجیة أو أیة مادة مماثلة.

 

لخQQارجي لكQQل مQQن شQQریطي الجانQQب تثبQQت العصQQاتان الھوائیتQQان علQQى الحQQد ا 
 وتوضعان على الجانبیین العكسیین للشبكة.

 3، ش3.2

سQم فQوق الشQبكة ویقسQم إلQى  80یمتQد الجQزء العلQوي مQن كQل عصQا وطولQھ 
 سم بلونین متباینین ویفضل األحمر واألبیض.10أجزاء بطول 

 

، 3، ش1.1.10 العبور.تعتبر العصاتان الھوائیتان جزءاً من الشبكة وتحددان جانبیاً مجال  
 ب5أ، ش5ش

   

  القوائم 5.2

 - 0.50 یوضQQQع القائمQQQان المثبتQQQان للشQQQبكة علQQQى مسQQQافة تتQQQراوح مQQQا بQQQین 1.5.2
متQر، ویفضQل أن  2.55 بارتفQاعمتر خارج الخطین الجQانبیین، وھمQا 1.00

 یكونا قابلین للتعدیل.

 3ش

رسoooمیة، یوضoooع لمسoooابقات االتحoooاد الoooدولي للكoooرة الطoooائرة، العالمیoooة وال 
 القائمان المثبتان للشبكة على بعد متر خارج الخطوط الجانبیة.

 

یكون القائمان مستدیرین وأملسین ویثبتان في األرض بدون أسالك وتحظر  2.5.2
 التجھیزات الخطرة أو المعرقلة.

 

   

  األدوات اإلضافیة 6.2
 لي للكرة الطائرة.تحدد جمیع األدوات اإلضافیة بواسطة لوائح االتحاد الدو 
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  الكرات .3

   

  المقاییس 1.3

یجب أن تكون مستدیرة مصQنوعة مQن جلQد مQرن أو جلQد صQناعي وبQداخلھا  
 كیس ھوائي مصنوع من المطاط أو مادة مماثلة.

 

 یجب أن یكون لونھا فاتحاً موحداً أو من تشكیلة من األلوان. 
 

 
عي وذات تشQQكیلة مQQن األلQQوان الكQQرات المصQQنوعة مQQن مQQادة الجلQQد الصQQنا

المستخدمة في المنافسات الدولیة الرسمیة، یجQب أن تكQون مطابقQة لمقQاییس 
 االتحاد الدولي للكرة الطائرة.

 

 جرام. 280 - 260سم، وزنھا 67 – 65یكون محیط الكرة  
 

 
 – 4.26( 2كیلQQQو جرام/سQQQم0.325 – 0.30 یكQQQون ضQQQغط الھQQQواء الQQQداخلي

ملیبQQQQار أو ھكتQQQQو 318.82 – 294.3( عQQQQة)رطQQQQل لكQQQQل بوصQQQQة مرب4.61
 باسكال).

 

   

  توحید الكرات 2.3

یجب أن تكون جمیQع الكQرات المسQتخدمة فQي المبQاراة بQنفس المقQاییس فیمQا  
 یتعلق بالمحیط والوزن والضغط والنوع واللون .... إلخ.

1.3 

 

لمسoooابقات االتحoooاد الoooدولي للكoooرة الطoooائرة، العالمیoooة والرسoooمیة وكoooذلك 
لوطنیة أو بطوالت الدوري، یجب أن یتم اللعب بكرات معتمدة من االتحoاد ا

الدولي للكرة الطائرة، إال إذا تمoت الموافقoة مoن قبoل االتحoاد الoدولي للكoرة 
 الطائرة.

 

   

  نظام الخمس كرات 3.3

 
لمسQQابقات االتحQQاد الQQدولي للكQQرة الطQQائرة، العالمیQQة والرسQQمیة یQQتم اسQQتخدام 

ي ھQذه الحالQQة، یقQف سQتة ملتقطQQي كQرات، واحQQد عنQد كQQل كQرات، وفQQ خمQس
 ركن من المنطقة الحرة وواحد خلف كل حكم.

 10ش
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 الفصل الثاني
 المشاركون

 أنظر القواعد 
  الفرق .4
   

  تكوین الفریق 1.4

 باإلضQافة، كحQد اقصQى العQب 12في المباراة، یجوز أن یتكون الفریق من  1.1.4
 إلى:

2.5 ،3.5 

 كحد أقصى.  2طاقم التدریبي: مدرب واحد، مساعد مدرب عددال - 

 الطاقم الطبي: معالج واحد، طبیب بشري واحد. -
 

یجوز فقط للمدرج أسمائھم على استمارة التسجیل الدخول عQادة الQى منطقQة  
 والمشاركة باإلحماء الرسمي وفي المباراة.  راقبة/المسابقةالم

 

  ة الطائرة، العالمیة والرسمیة للكبار:لمسابقات االتحاد الدولي للكر 

  راة.ویلعبون في المبااراة العب على ورقة تسجیل المب 14یجوز تسجیل  

بمoا ء (الحد األعلى للرسمیین خمسة یحق لھم الجلoوس علoى مقاعoد البoدال 
یoتم تحدیoدھم مoن قبoل المoدرب نفسoھ، ویجoب تسoجیلھم فoي المدرب)  فیھم

  bis(O-2( ن أیضا فيومسجلی اراة،استمارة المب

 

ال یحooق لooھ الجلooوس علooى أو خلooف مقاعooد أو الصooحفي و/مooدیر الفریooق  
 المراقبة. البدالء في منطقة

 

خصoooائي العoooالج الطبیعoooي لمسoooابقات وا یجoooب أن یكoooون الطبیoooب البشoooري 
لكرة الطائرة، العالمیoة والرسoمیة مoن ضoمن أعضoاء الوفoد  االتحاد الدولي

االتحاد الدولي لكoرة الطoائرة. لمسoابقات االتحoاد  ةومعتمدین مسبقاً بواسط
والرسoمیة للكبoار، إذا لoم یكونoوا مoن ضoمن  الدولي لكرة الطائرة، العالمیoة

مقاعoد البoدالء. یجoب أن یجلسoوا  األعضاء الoذین یحoق لھoم الجلoوس علoى
أو الجلوس في مكان خاص  مقابل اللوحات اإلعالنیة راقبةداخل منطقة الم
، ویجوز لھم التدخل في حالoة اسoتدعائھم المسابقة المحددة مبین في كتیب

ویجoوز لھoم  ،الحoاالت الطبیoة الطارئoة لالعبoینمن قبل الحكام للتعامل مoع 
 التooدخل فooي حالooة اسooتدعائھم مooن قبooل الحكooام للتعامooل مooع الحooاالت الطبیooة

oالج الطبیعoم ي (الطارئة لالعبین. ویمكن أن یشارك أخصائي العoو لoى لoحت
أن یسoاعد فoي حصoة اإلحمooاء إلoى ان تبoدأ حصooة ء) مقعoد البooدالى لoیكoن ع

 الشبكة. اإلحماء الرسمي على

 أ1ش

 

 

 

 

1.2.7 

یمكoooن االطoooالع علoooى الالئحoooة الرسoooمیة لكoooل حoooدث فoooي الكتیoooب الخoooاص  
 ة المحددة.بالمسابق

 

یكQQون أحQQد الالعبQQین، رئیسQQاً للفریQQق الQQذي یجQQب أن یشQQار إلیQQھ فQQي إسQQتمارة  2.1.4
 ل.التسجی

1.5 

یحق فقط لالعبین المسQجلین فQي إسQتمارة التسQجیل بQدخول الملعQب واللعQب  3.1.4
ال یمكن تغییر الالعبین المسQجلین بعQد توقیQع المQدرب ورئQیس  في المباراة.

1 ،1.1.4 ،1.1.5 ،
2.2.5 
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(قائمة الفریQQQق علQQQى اسQQQتمارة التسQQQجیل الفریQQQق علQQQى إسQQQتمارة التسQQQجیل
 .االلكترونیة)

   

  الفریق مكان 2.4

یجب أن یجلس الالعبون غیر المشاركین في اللعب، إمQا علQى مقعQد الفریQق  1.2.4
أو التواجQQد فQQي منطقQQة اإلحمQQاء الخاصQQة بھQQم، ویجلQQس المQQدرب وأعضQQاء 

 الفریق اآلخرین على المقعد، ولكن یمكنھم مغادرتھ مؤقتاً.

5.4.1 ،3.2.5 ،
3.3.7 

 ب1أ، ش1ش لمسجل خارج المنطقة الحرة.یكون موقع مقاعد الفریقین بجانب طاولة ا 

الجلوس على المقعد أثناء وبدخول منطقة اللعب  یسمح فقط ألعضاء الفریق  2.2.4
 .الرسمي المباراة والمشاركة في فترة اإلحماء

1.1.4 ،2.7 

یحق لالعبین غیر المشQاركین فQي اللعQب اإلحمQاء بQدون كQرات علQى النحQو  3.2.4
 التالي:

 

، 1.8، 5.4.1 .اللعب: في مناطق اإلحماء أثناء 1.3.2.4
 ب1أ، ش1ش

 4.15، 3.3.1 أثناء األوقات المستقطعة: في المنطقة الحرة خلف ملعبھم. 2.3.2.4

 أثنQQاء فتQQرات الراحQQة: یحQQق لالعبQQین اإلحمQQاء بQQالكرات فQQي المنطقQQة الحQQرة 4.2.4
الثالQث ، وایضاً اثنQاء االوقQات المطولQة مQا بQین الشQوط الثQاني والخاصة بھم

 (اذا طُبق) یحق لھم استخدام ملعبھم.

1.18 

  األدوات 3.4

تتكQQQون أدوات الالعQQQب مQQQن فانیلQQQة وشQQQورت وجQQQوارب (متماثلQQQة) وحQQQذاء  
 ریاضي.

 

یجQQQب أن یكQQQون لQQQون وتصQQQمیم الفQQQانیالت والشQQQورتات والجQQQوارب موحQQQداً  1.3.4
 للفریق (ما عدا الالعب الحر) ویجب أن تكون المالبس نظیفة.

1.4 ،2.19 

یجQب أن تكQون األحذیQة خفیفQة ومرنQة وذات نعQل مطQاطي أو مركQب بQدون  2.3.4
 كعوب.

 

 2.3.3.4 .20 إلى 1یجب أن ترقم فانیالت الالعبین من  3.3.4

في مسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة العالمیة والرسoمیة للكبoار حیoث  
 الفانیالت. الالعبین المشاركین یكون كبیر یمكن زیادة أرقام عدد

 

یجب أن یوضع الQرقم علQى الفانیلQة فQي المنتصQف مQن األمQام ومQن الخلQف،  1.3.3.4
 ویجب أن یكون لون ووضوح األرقام متبایناً من لون ووضوح الفانیالت.

 

 األرتفQاعیقQل  سQم علQى الصQدر وأن ال15الرقم عQن  أرتفاعیجب أن ال یقل  2.3.3.4
سQم كحQد  2ریط المكون لألرقQام سم على الظھر، ویكون عرض الش 20عن

 أدنى.

 

سم یوضع تحت 8x2 یجب أن یكون على فانیلة رئیس الفریق شریط بقیاس  4.3.4
 الرقم على الصدر.

1.5 

یمنع ارتداء مالبس بلون مختلف عQن الالعبQین اآلخQرین (مQا عQدا الالعبQان  5.3.4
 الحران) أو بدون أرقام رسمیة.

2.19 
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  تغییر األدوات 4.4

 23 :ق للحكم األول السماح لالعب أو أكثریح 

  باللعب حافي القدمین. 1.4.4

تغییر المالبس المبتلة أو التالفة بین األشواط أو بعد التبدیل بشQرط أن تكQون  2.4.4
 المالبس الجدیدة بنفس اللون والتصمیم والرقم.

3.4 ،5.15 

3.4.4 QQQرط أن تكQQارد، بشQQQو البQQQي الجQQدریب فQQQدالت التQQQب ببQQون اللعQQQنفس اللQQQون ب
والتصQQمیم لجمیQQع أفQQراد الفریQQق (مQQا عQQدا الالعبQQان الحQQران) ومرقمQQاً طبقQQاً 

 .3.3.4ة للقاعد

1.1.4 ،2.19 

   

  األشیاء الممنوعة 5.4

یمنع ارتداء األشیاء التي یمكن أن تسبب اإلصابة أو تعطي میزة إصطناعیة  1.5.4
 لالعب.

 

  لیتھم الخاصة.وات على مسؤیحق لالعبین لبس النظارات أو عدس 2.5.4

3.5.4 QQاغط للحمایQQداء الضQQین ارتQQق لالعبQQن ة (یحQQة مQQبطن للحمایQQي مQQاغط طبQQض
 ة).االصاب

 

 

لمسابقات لالتحاد الدولي للكرة الطائرة العالمیة والرسمیة للكبار، یجب أن 
الضاغط الطبي بنفس لون الزي، ویمكن أن یكون أسود أو أبیض أو  یكون

بشoooرط أن یرتoooدي جمیoooع الالعبoooین المسoooتخدمین نفoooس  المحایoooدة األلoooوان
 .اللون

 

   

  قادة الفرق .5

 QQا مسQQدرب كالھمQQق والمQQیس الفریQQون رئQQباط ئویكQQلوك و انضQQن سQQلین ع
 أعضاء فریقھما.

20 

 
  للفریق أو للشوط. ایستطیع الالعبان الحران أن یكونا رئیسی

   

  رئیس الفریق 1.5

ئQQیس الفریQQق علQQى اسQQتمارة التسQQجیل ویمثQQل فریقQQھ فQQي قبQQل المبQQاراة یوقQQع ر 1.1.5
 القرعة.

1.7 ،1.1.2.25 

2.1.5 QQب، أثنQQي الملعQQده فQQاراة وتواجQQوط، اء المبQQاً للشQQق رئیسQQیس الفریQQون رئQQیك
وعندما ال یتواجد رئیس الفریق فQي الملعQب، یجQب علQى المQدرب أو رئQیس 

رئQیس الشQوط،  الفریق تعیین العبQاً آخQر فQي الملعQب، لیواصQل القیQام بQدور
لیاتھ لحین استبدالھ أو عودة رئQیس الفریQق ئوویستمر رئیس الشوط ھذا بمس

 إلى اللعب أو بانتھاء الشوط.

1.2.15 

عندما تكون الكQرة خQارج اللعQب، یكQون رئQیس الشQوط ھQو الوحیQد المخQول  
 بالتحدث مع الحكام.

2.8 

 4.2.23م أیضQاً طلبQات أو أسQئلة یطلب إیضاحاً حول تطبیق أو تفسیر القواعد، ویقQد 1.2.1.5
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رئیس الشوط بإیضاح الحكم األول، یحQق لQھ أن یقQرر  قتنعزمالئھ، وإذا لم ی
االحتجQQاج ضQQد مثQQل ھQQذا القQQرار، ویشQQیر للحكQQم األول فQQوراً احتفاظQQھ بحQQق 

 تسجیل احتجاج رسمي على استمارة التسجیل عند نھایة المباراة.

  یطلب السماح بـــ : 2.2.1.5

 2.4.4، 3.4 ییر كل أو جزء من األدوات.تغ -أ 

 6.7، 4.7 التحقق من مراكز الفریقین. -ب 

 3، 2، 2.1 فحص األرضیة والشبكة والكرة .... إلخ. -ج 

مQا لQم یكQن  یطلب األوقQات المسQتقطعة والتبQدیالت فQي حالQة غیQاب المQدرب 3.2.1.5
 .لدى الفریق مساعد مدرب تجاوز مھام المدرب

2.5 ،3.5 ،
1.3.15 ،1.4.15 ،

2.5.15 

 3.6 یقوم رئیس الفریق عند نھایة المباراة: 3.1.5

 3.3.2.25 .النتیجةیشكر الحكام ویوقع على استمارة التسجیل إلقرار  1.3.1.5

عند اإلشعار في الوقت المحQدد للحكQم األول، یجQوز التأكیQد والتسQجیل علQى  2.3.1.5
بیQQق الحكQQم أو تفسQQیره اسQQتمارة التسQQجیل اعتراضQQاً رسQQمیاً بخصQQوص تط

 للقواعد.

1.2.1.5 ،
2.3.2.25 

   
  المدرب 2.5

على مدى فتQرة المبQاراة، یقQوم المQدرب بتوجیQھ تحركQات فریقQھ مQن خQارج  1.2.5
األوقQQQات  طلQQQبالملعQQQب، ویختQQQار ترتیQQQب الQQQدوران األساسQQQي والبQQQدالء وی

 ثاني.المستقطعة، في ھذه المھمات یكون ارتباطھ مع الرسمیین ھو الحكم ال

1.1 ،2.3.7 ،
1.4.15 ،2.5.15 

وقائمQQة قبQQل المبQQاراة، یسQQجل المQQدرب أو یتأكQQد مQQن أسQQماء وأرقQQام العبیQQھ  2.2.5
 على استمارة التسجیل ثم التوقیع علیھا.الفریق 

1.4 ،3.1.19 ،
1.1.2.25 

  أثناء المباراة، یقوم المدرب: 3.2.5

ورقة ترتیب الدوران مسQتوفاة  یعطي قبل كل شوط الحكم الثاني أو المسجل 1.3.2.5
 وموقعة.

2.3.7 ،4.7 ،6.7 

 2.4 یجلس على مقعد الفریق األقرب إلى المسجل، ولكن یحق لھ مغادرتھ. 2.3.2.5

 5.15، 4.15 یطلب األوقات المستقطعة والتبدیالت. 3.3.2.5

أعضQQاء الفریQQق اآلخQQرین إعطQQاء تعلیمQQات لالعبQQین فQQي  لQQھ وكQQذلكیحQQق  4.3.2.5
ویحق للمدرب إعطاء ھذه التعلیمQات إمQا واقفQاً أو ماشQیاً فQي حQدود  الملعب،

منطقQة الھجQوم حتQى منطقQة خQط المنطقة الحرة أمام مقعد فریقQھ مQن امتQداد 
دون  إذا كانQQت موجQQودة فQQي زاویQQة منطقQQة الQQتحكم فQQي المنافسQQة، ،اإلحمQQاء

ریQق، إذا كانت منطقة اإلحمQاء تقQع خلQف مقعQد الف إزعاج أو تأخیر للمباراة.
فقد ینتقل المدرب من امتداد خط الھجوم حتى نھایة ملعب فریقھ، ولكن دون 

 .الخط مراقبيإعاقة رؤیة 

4.3.1 ،5.4.1 ، 
 2ب، ش1أ، ش1ش
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  مساعد المدرب 3.5

یجلQQس مسQQاعد المQQدرب علQQى مقعQQد الفریQQق ولكQQن ال یحQQق لQQھ التQQدخل فQQي  1.3.5
 المباراة.

 

یجQوز لمسQاعد  ،العقوبQة بمQا فQي ذلQكھ ألي سبب إذا لزم ترك المدرب لفریق 2.3.5
یؤكد ذلQك للحكQم مQن قبQل رئQیس و المدرب القیام بمھام المدرب لفترة غیابھ.

  .، وال یمكن لھ دخول الملعب كالعبالشوط

 

2.1.5 ،2.5 
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 لثلفصل الثاا
 شكل اللعب

 أنظر القواعد  
  لتسجیل نقطة، للفوز بالشوط والمباراة .6

   

  یل نقطةلتسج 1.6
   

  النقطة  1.1.6

  :یسجل الفریق نقطة 

 1.1.10، 3.8 ارتطام الكرة بنجاح على ملعب المنافس. 1.1.1.6

 2.1.6 عندما یرتكب الفریق المنافس خطأ. 2.1.1.6

 1.3.21، 3.2.16 عندما یجازي الفریق المنافس بإنذار. 3.1.1.6

  الخطأ 2.1.6

 QQل اللعQQأ بجعQQق خطQQب الفریQQة یرتكQQا بطریQQد (أو بانتھاكھQQاً للقواعQQب مخالف
 أخرى)، یقدر الحكام األخطاء ویحددوا النتائج طبقاً للقواعد.

 

  إذا ارتكب خطأ أو أكثر على التوالي، یحسب الخطأ األول فقط. 1.2.1.6

إذا ارتكب خطأ أو أكثQر بواسQطة المتنافسQین فQي وقQت واحQد، یحسQب خطQأ  2.2.1.6
 مزدوج ویعاد التداول.

2.1.6 ،
 23،ي11ش

  التداول والتداول المكتمل  3.1.6

عبارة عن تبعات حركات اللعب من لحظة ضربة اإلرسال بواسطة  التداول 
عبQارة عQن تعاقQب  التداول المكتملالمرسل حتى تكون الكرة خارج اللعب. 

 یتضمن ھذا: حركات اللعب وتكون نتیجتھا الحصول على نقطة.

 االنذار.تداول المكتمل یشمل ال -

 خسارة المرسل او خطأ تنفیذ االرسال بعد الوقت المحدد. -

1.8 ،2.8 ،
1.2.2.12، 

4.4.12 ،3.2.15 ،
3.1.11.15 ،
1.2.3.19 ،
9.2.3.19 ،

1.3.21 

  إذا فاز الفریق المرسل بالتداول، یحرز نقطة ویستمر باإلرسال. 1.3.1.6

طQQة ویجQQب أن یقQQوم باإلرسQQال إذا فQQاز الفریQQق المسQQتقبل بالتQQداول، یحQQرز نق 2.3.1.6
 التالي.

 

   

 9، ي11ش للفوز بالشوط 2.6

نقطة أوالً وبتقدم نقطیتQین علQى األقQل  25یفوز بالشوط الفریق الذي یسجل  
، یسQتمر 24-24الخامس)، وفQي حالQة التعQادل  -(ما عدا في الشوط الفاصل

 ،.....).25-27، 24-26اللعب حتى یصل الفارق نقطتین (

2.3.6 
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 9، ي11ش للفوز بالمباراة 3.6

 2.6 یفوز بالمباراة الفریق الذي یفوز بثالث أشواط. 1.3.6

نقطة وبتقQدم  15یلعب الشوط الفاصل (الخامس) إلى  2-2في حالة التعادل  2.3.6
 نقطتین كحد أدنى.

1.7 

  التخلف والفریق غیر المكتمل 4.6

منQQھ ذلQQك، فإنQQھ یعلQQن (متخلفQQاً)  عنQQدما یQQرفض الفریQQق اللعQQب بعQQد أن یطلQQب 1.4.6
 لكل شوط. 25-للمباراة وصفر 3-بنتیجة صفر المباراةویخسر 

2.6 ،3.6 

إذا لQQم یتواجQQد الفریQQق علQQى أرض الملعQQب فQQي الوقQQت المحQQدد دون مبQQرر  2.4.6
 .1.4.6ة القاعدفي معقول، فإنھ یعتبر متخلفاً وبنفس النتیجة كما ھو 

 

فإنQQھ یخسQQر الشQQوط أو  المبQQاراة،تمQQل للشQQوط أو إذا أعلQQن الفریQQق غیQQر مك 3.4.6
المباراة ویعطي الفریق المنافس النقاط أو النقاط واألشQواط المطلوبQة للفQوز 

 بالشوط أو المباراة ویحتفظ الفریق غیر المكتمل بنقاطھ وأشواطھ.

2.6 ،3.6 ،1.3.7 

   

  نظام اللعب .7
   

  القرعة 1.7

اة بQQإجراء القرعQQة یتحQQدد بموجبھQQا اإلرسQQال یقQQوم الحكQQم األول قبQQل المبQQار 
 األول وجانبي الملعب في الشوط األول.

1.1.12 

 2.3.6 إذا تقرر لعب الشوط الفاصل، فإنھ یتم إجراء قرعة جدیدة. 

 1.5 تجري القرعة في حضور رئیسي الفریقین. 1.1.7

  یختار الفائز بالقرعة:  2.1.7

  أما 

 1.1.12 اإلرسال.استقبال  الحق في اإلرسال أو 1.2.1.7

  أو  

  جانب الملعب. 2.2.1.7

  یأخذ الخاسر االختیار المتبقي. 

  فترة اإلحماء الرسمیة 2.7

قبQQل المبQQاراة، إذا كQQان لQQدى الفQQریقین ملعQQب آخQQر تحQQت تصQQرفھما مسQQبقاً،  1.2.7
 10دقائق معاً عند الشبكة، وإذا لم یكن فإنھ یحQق لھمQا  6تعطى فترة إحماء 

 دقائق.

 

یسoooمح لمسoooابقات االتحoooاد الoooدولي للكoooرة الطoooائرة، العالمیoooة والرسoooمیة،  
 دقائق. 10االحماء على الشبكة للفریقین معاً لمدة 

 

منفصQQل (علQQى التQQوالي) عنQQد رسQQمي إذا طلQQب أي رئQQیس للفریQQق إحمQQاء  2.2.7
 .فریقكل الشبكة، فیجوز للفریقین بذلك لثالث دقائق أو خمس دقائق ل

1.2.7 

 2.2.7، 1.2.1.7، یأخQQذ الفریQQق الQQذي لQQھ اإلرسQQال الرسQQمي فQQي حالQQة تعاقQQب فتQQرات اإلحمQQاء 3.2.7
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 األول دوره أوالً عند الشبكة.

والرسoمیة ، یجoب علoى  لمسابقات االتحoاد الoدولي للكoرة الطoائرة العالمیoة 
 جمیع الالعبین ارتداء زي اللعب للبروتوكول الكامل واإلحماء.

 

  وران األساسي للفریقترتیب الد 3.7

 3.4.6 یجب أن یتواجد دائماً ستة العبین لكل فریق في اللعب. 1.3.7

الترتیب األساسي للفریق ترتیب دوران الالعبین في الملعQب، ویجQب شیر ی 
 المحافظة على ھذا الترتیب طوال الشوط.

6.7 

ھ على ورقة قبل بدایة كل شوط یقدم المدرب ترتیب الدوران األساسي لفریق 2.3.7
، وتسQQلم ھQQذه او عQQن طریQQق جھQQاز الیكترونQQي اذا اُسQQتُخدم ترتیQQب الQQدوران

او ارسQالھا الیكترونیQاً  الورقة مستوفاة وموقعة إلى الحكم الثاني أو المسجل
 .مباشرة الى المسجل الیكتروني

1.3.2.5 ،
1.3.24 ،
2.1.2.25 

للشQوط ھQم البQدالء الالعبون غیQر المسQجلین فQي ترتیQب الQدوران األساسQي  3.3.7
 لذلك الشوط (ما عدا الالعبان الحران).

2.3.7 ،5.15 

بمجQQرد تسQQلیم ورقQQة ترتیQQب الQQدوران للحكQQم الثQQاني أو المسQQجل، ال یجQQوز  4.3.7
 السماح بأي تغییر بدون تبدیل عادي.

2.2.15 ،5.15 ،
 5، ي11ش

الQدوران التعارضات بین مراكز الالعبین في الملعب وما في ورقQة ترتیQب  5.3.7
 یراعى التالي:

1.3.24 

عندما یكتشف مثل ھذا التعارض قبQل بدایQة الشQوط، یجQب تصQحیح مراكQز  1.5.3.7
الالعبQQین طبقQQاً لمQQا ھQQو موجQQود بورقQQة ترتیQQب الQQدوران، وال یكQQون ھنQQاك 

 جزاء.

2.3.7 

قبل بدایة الشوط إذا وجد العQب فQي الملعQب غیQر مسQجل فQي ورقQة ترتیQب  2.5.3.7
ك الشوط، یجب تبدیل ھذا الالعب طبقاً لورقة ترتیب الQدوران، الدوران لذل

 وال یكون ھناك جزاء.

2.3.7 

وعلQQQى أي حQQQال، إذا أراد المQQQدرب فQQQي اإلبقQQQاء علQQQى مثQQQل ھQQQذا الالعQQQب  3.5.3.7
(الالعبQQین) غیQQر المسQQجل فQQي الملعQQب، یجQQب علیQQھ طلQQب تبQQدیل (تبQQدیالت) 

والQذي سیسQجل بعدئQذ  كعQن طریQق اسQتخدام أشQارة الیQد المعنیQة لQذل عادي
 على استمارة التسجیل.

، 11، ش2.2.15
 5ي

فیما بعد بین مراكز الالعبین وورقة ترتیب الQدوران،  تعارضوإذا اكتشف  
العQQودة إلQQى المراكQQز الصQQحیحة، وتبقQQى نقQQاط  المخطQQئیجQQب علQQى الفریQQق 

ویجQب ، علQى نقطQة واإلرسQال التQالي انQھ یحصQلباإلضافة  ساریةالمنافس 
 لحظQQQةمQQQن العنQQQد الخطQQQأ میQQQع النقQQQاط المسQQQجلة بواسQQQطة الفریQQQق إلغQQQاء ج
 .للخطأ حتى اكتشاف الخطأ ةالصحیح

 

عندما یتواجد الالعQب فQي الملعQب ولكنQھ غیQر مسQجل ضQمن قائمQة الفریQق  4.5.3.7
انQQھ یكسQQب باإلضQQافة  سQQاریة،تبقQQى نقQQاط المنQQافس علQQى اسQQتمارة التسQQجیل، 

 -25جمیع النقاط و/ أو األشواط ( الفریق المخطئ سیفقدو ،نقطة واإلرسال
صفر إذا لزم األمر) المكتسبة منQذ لحظQة دخQول الالعQب الغیQر مسQجل الQى 
الملعQQQب، وسQQQیتعین تقQQQدیم ورقQQQة ترتیQQQب دوران معدلQQQة وإرسQQQال الالعQQQب 

 المسجل الجدید الى الملعب بمركز الالعب الغیر مسجل.

2.1.6 ،2.3.7 
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 4ش المراكز 4.7

ضQرب بھQا الكQرة بواسQطة المرسQل، یجQب أن یكQون كQل في اللحظQة التQي ت 
 فریق داخل ملعبھ وفقاً لترتیب الدوران (فیما عدا المرسل).

1.6.7 ،1.8 ،
4.12 

  ترقم مراكز الالعبین كالتالي: 1.4.7

الالعبQون الثالثQة علQى طQQول الشQبكة ھQم العبQQون الصQف األمQامي یشQQغلون  1.1.4.7
 (أمامي أیمن). 2ي أوسط) و (أمام 3(أمامي أیسر)،  4المراكز 

 

  5أمQا الثالثQة اآلخQرون فھQم العبQو الصQف الخلفQي الQذین یشQغلون المراكQز 2.1.4.7
 (خلفي أیمن). 1(خلفي أوسط) و  6(خلفي أیسر)، 

 

  :الصلة بین مراكز الالعبین 2.4.7

یجQQب علQQى كQQل العQQب صQQف خلفQQي أن یكQQون فQQي مركQQز أبعQQد مQQن خQQط  1.2.4.7
 ب المماثل لھ في الصف األمامي.المنتصف من الالع

 

یجب أن یكون العبو الصف األمامي والعبQو الصQف الخلفQي علQى التQوالي  2.2.4.7
 .1.4.7ة في وضع جانبي وفقاً للترتیب الموضح في القاعد

 

 تحدد مراكز الالعبین وتتم مراقبتھا طبقاً لمواقع أقدامھم المالمسQة لQألرض 3.4.7
 كالتالي: وقع الالعب)(آخر اتصال باألرض یحدد م

 4ش

علQى جزء مع أو یكون  یاً یجب أن یكون كل العب في الصف الخلفي مستو 1.3.4.7
ن القQQدم األمامیQQة لالعQQب مQQ منتصQQفاألقQQل مQQن قQQدم واحQQدة بعیQQًدا عQQن خQQط ال

 ماثل لھ.الصف األمامي الم

3.3.1 ،1.2.4.7 ،
3.4.7 

مQع أو یكQون  یاً یسQر) مسQتویجب أن یكون كل العب في الجانب األیمن (األ 2.3.4.7
لدیQQھ علQQى األقQQل جQQزء مQQن قQQدم واحQQدة أقQQرب إلQQى الخQQط الجQQانبي األیمQQن 
(األیسQQر) مQQن القQQدمین بعیQQًدا عQQن الخQQط الجQQانبي األیمQQن (األیسQQر) لالعبQQین 

 اآلخرین في ذلك الصف.

2.3.1 ،2.1.4.7 ،
2.2.4.7 ،3.4.7 

كQQز فQQي ملعQQبھم یحQQق لالعبQQین بعQQد إرسQQال الكQQرة التحQQرك وشQQغل أي مر 4.4.7
 والمنطقة الحرة.

 

   

 13، ي11، ش4ش خطأ المركز 5.7

العQب فQي مركQزه الصQحیح فQي أي  یرتكب الفریق خطأ المركز إذا لم یكQن 1.5.7
یتواجQد العQب فQي  ، عنQدمااللحظة التي تضرب فیھا الكرة بواسطة المرسل

أ غیر قانوني، ویستأنف اللعQب، یحسQب ھQذا كخطQ تبدیل عن طریق الملعب
 .مركز مع النتائج المترتبة على التبدیل غیر القانوني

3.7 ،4.7 ،9.15 

عنQQدما یرتكQQب المرسQQل خطQQأ إرسQQال فQQي لحظQQة ضQQربة اإلرسQQال فQQإن خطQQأ  2.5.7
 المرسل یحسب قبل خطأ المركز.

4.12 ،1.7.12 

عنQQدما یصQQبح اإلرسQQال خاطئQQاً بعQQد ضQQربة اإلرسQQال فQQإن خطQQأ المركQQز ھQQو  3.5.7
 الذي یحتسب.

2.7.12 

  یؤدي خطأ المركز إلى النتائج التالیة : 4.5.7
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 3.1.6 یجازي الفریق بنقطة واإلرسال للمنافس. 1.4.5.7

 4.7، 3.7 صحح مراكز الالعبین.ت 2.4.5.7
   

  الدوران 6.7

یحدد ترتیب الدوران بواسطة الترتیب األساسQي للفریQق، وتQتم مراقبتQھ مQن  1.6.7
 كز الالعبین طوال الشوط.خالل ترتیب اإلرسال ومرا

1.3.7 ،1.4.7 ،
2.12 

عنQQدما یكسQQب الفریQQق المسQQتقبل الحQQق فQQي اإلرسQQال، یQQدور العبQQوه مركQQزاً  2.6.7
 1 إلQى مركQز 2یQدور الالعQب فQي مركQز السQاعة:واحQداً فQي اتجQاه عقQرب 

 الخ.....  6إلى مركز 1لیرسل، ویدور الالعب في مركز

2.2.2.12 

   

 13، ي11ش خطأ الدوران 7.7

یرتكب خطأ الدوران عندما ال یؤدى اإلرسال طبقاً لترتیب الدوران ویؤدي  1.7.7
 إلى النتائج التالیة:

1.6.7 ،12 

یوقف المسجل اللعQب بواسQطة الجQرس، ویكسQب المنQافس نقطQة واالرسQال  1.1.7.7
 التالي.

3.1.6 

الQدوران  بخطQأالتداول والتQي بQدأت  انتھاءاذا تم اكتشاف خطأ الدوران بعد  
 فقط نقطة للمنافس بغض النظر عن ما آلت إلیھ نتیجة التداول. منحتُ 

 

 1.6.7 .للفریق المخطئ صحح ترتیب دوران الالعبینجب تی 2.1.7.7

على ذلك، یتعین على المسجل أن یحدد بدقة اللحظQة التQي ارتكQب باإلضافة  2.7.7
لمسجلة بواسطة الفریق فیھا الخطأ، ویجب إلغاء جمیع النقاط التالیة لذلك وا

 المخطئ، وتظل نقاط الفریق المنافس كما ھي.

2.2.2.25 

یQQتم إلغQQاء النقطQQة (النقQQاط) والجQQزاء  عنQQدما یتعQQذر تحدیQQد تلQQك اللحظQQة، ال 
 الوحید ھو نقطة واإلرسال للمنافس.

3.1.6 
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 رابعالفصل ال
 حركات اللعب

 أنظر القواعد  
  حاالت اللعب .8
   

  اللعب الكرة في 1.8

تعتبQQر الكQQرة فQQي اللعQQب منQQذ لحظQQة ضQQربة اإلرسQQال المصQQرح بھQQا بواسQQطة  
 الحكم األول.

12 ،3.12 

   

  الكرة خارج اللعب 2.8

تعتبQQر الكQQرة خQQارج اللعQQب عنQQد لحظQQة الخطQQأ الQQذي أطلقQQت علیQQھ الصQQافرة  
 بواسطة أحد الحكمین، وفي حالة عدم وجود الخطأ عند لحظة الصافرة.

 

   

، 14، ي11ش الكرة "داخل" 3.8
 1، ي12ش

تعتبQQر الكQQرة " داخQQل" عنQQدما تلمQQس أرض الملعQQب بمQQا فQQي ذلQQك الخطQQوط  
 الحدودیة.

1.1 ،2.3.1 

   

  الكرة "خارج" 4.8

  تعتبر الكرة " خارج" عندما: 

لمس األرض خارج الخطوط الحدودیة تي تالكرة الجمیع اجزاء كون عندما ت 1.4.8
 بالكامل.

، 11، ش2.3.1
 2، ي12، ش15ي

 .تلمس جسماً خارج الملعب أو السقف أو شخصاً خارج اللعب 2.4.8
، 15، ي11ش

 4، ي12ش

تلمQQس العصQQاتین الھQQوائیتین أو الحبQQال أو القQQائمتین أو الشQQبكة نفسQQھا خQQارج  3.4.8
 األشرطة الجانبیة.

أ، 5، ش3، ش3.2
، 15، ي11ش

 4، ي12ش

كلیQQاً أو حتQQى جزئیQQاً خQQارج مجQQال العبQQور تعبQQر المسQQتوى العمQQودي للشQQبكة  4.4.8
 .2.1.10دة باستثناء الحالة في القاع

ب، 5أ، ش5، ش3.2
، 15، ي11ش

 4، ي12ش

 تعبر بالكامل المجال السفلي تحت الشبكة. 5.4.8
أ، 5و، ش3.2.3.23
 22، ي11ش

   

  لعب الكرة .9

)، 2.1.10ة یجب أن یلعب كل فریق في منطقة ومجال لعبھ (باستثناء القاعQد 
فQوق ھ والخاصQة بQ ویجوز على كQل حQال اسQتعادة الكQرة مQن المنطقQة الحQرة

 .طاولة التسجیل في امتدادھا الكامل

 ب5ش

   

  ضربات الفریق 1.9

 1.4.14 الضربة ھي أي تالمس مع الكرة بواسطة العب في الملعب. 
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یسQQمح للفریQQق بQQثالث ضQQربات كحQQد أقصQQى (باإلضQQافة إلQQى الصQQد)، إلعQQادة  
 لكرة، وإذا استخدام أكثر من ذلك یرتكب الفریق خطأ "أربع ضربات".ا

 

  اللمسات المتتالیة 1.1.9

، 3.2.9د ال یجوز لالعب أن یضرب الكرة مرتین متتالیتین (باستثناء القواع 
 ).2.4.14و  2.14

3.2.9 ،2.14 ،
2.4.14 

  اللمسات المتزامنة 2.1.9

  ة في نفس اللحظة.یحق أن یلمس العبان أو ثالثة الكر 

، یحتسQب ذلQك ضQربتین (ثالثQة) بالتزامنما یلمس زمیالن (ثالثة) الكرة عند 1.2.1.9
(باستثناء الصد)، وعندما یحاولون الوصول إلى الكرة ولكن یلمسھا أحQدھم، 

 تحتسب ضربة واحدة، وال یشكل اصطدام الالعبین خطأ.

 

وق الشQبكة، وتظQل الكQرة فQي اللعQب، ف بالتزامنعندما یلمس متنافسان الكرة  2.2.1.9
یكQQون للفریQQق المسQQتقبل للكQQرة األحقیQQة فQQي ثQQالث ضQQربات أخQQرى، وعنQQدما 

 تذھب مثل تلك الكرة "خارجاً"، فإنھ خطأ الفریق الذي في الجھة العكسیة.

 

إذا أدت اللمسات المتزامنة بواسطة متنافسین فوق الشQبكة إلQى إطالQة اللمسQة  3.2.1.9
 عب یستمر.مع الكرة، فالل

2.2.1.9 

  الضربة المساعدة 3.1.9

ال یسمح لالعب داخل منطقة اللعب أن یأخذ مساعدة من زمیل أو أي عQائق/  
 جسم بغرض ضرب الكرة.

1 

على كل حQال یجQوز إیقQاف الالعQب الQذي یكQون علQى وشQك ارتكQاب خطQأ و 
 (لمس الشبكة أو عبور خط المنتصف) بواسطة زمیلھ.

3.3.1 ،4.4.11 

 
  

  خصائص الضربة 2.9

  یمكن أن تلمس الكرة أي جزء من الجسم. 1.2.9

 3.3.9 یجب أن ال تمسك/ أو ترمى الكرة، ویمكن أن ترتد في أي اتجاه. 2.2.9

یمكن أن تلمس الكQرة أجQزاء مختلفQة مQن الجسQم، بشQرط أن تحQدث اللمسQات  3.2.9
 على التوالي.

 

  استثناءات 

لمسQQات متتالیQQة مQQن العQQب أو أكثQQر، بشQQرط أن تحQQدث یجQQوز عنQQد الصQQد ب 1.3.2.9
 اللمسات أثناء حركة واحدة.

1.1.14 ،2.14 

یجوز عند الضربة األولى للفریق أن تلمس الكQرة أجQزاء مختلفQة مQن الجسQم  2.3.2.9
 على التوالي، بشرط أن تحدث ھذه اللمسات أثناء حركة واحدة.

1.9 ،1.4.14 

   

  األخطاء في لعب الكرة 3.9

 18، ي11، ش1.9 األربع لمسات: یضرب الفریق الكرة أربع مرات قبل إرجاعھا. 1.3.9
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أو أي عائق/ جسم داخQل  ھالضربة المساعدة: یأخذ الالعب مساعدة من زمیل 2.3.9
 منطقة اللعب، بغرض ضرب الكرة.

3.1.9 

 المسك: تمسك أو ترمى الكرة، وال ترتد من الضربة. 3.3.9
، 11، ش2.2.9

 16ي

مزدوجة: یضQرب الالعQب الكQرة مQرتین متتQالیتین، أو تلمQس الكQرة الاللمسة  4.3.9
 أجزاء مختلفة من جسمھ على التوالي.

، 11، ش3.2.9
 17ي

   

  الكرة عند الشبكة .10
   

  عبور الكرة للشبكة 1.10

یجب أن تعبر الكرة المرسلة إلى ملعب المنافس فوق الشبكة من خالل مجال  1.1.10
بQQور، مجQQال العبQQور ھQQو الجQQزء مQQن المسQQتوى العمQQودي للشQQبكة والمحQQدد الع

 كالتالي:

 أ5، ش2.10، 4.2

 2.2 من األسفل، بواسطة الحافة العلیا للشبكة. 1.1.1.10

 4.2 ن وامتدادھما الوھمي.الھوائیتیمن الجانبین، بواسطة العصاتین  2.1.1.10

  من األعلى، بواسطة السقف. 3.1.1.10

حق استعادة الكرة التي عبرت مستوى الشQبكة إلQى المنطقQة الحQرة للمنQافس ی 2.1.10
 كلیاً أو جزئیاً من خالل المجال الخارجي ضمن ضربات الفریق بشرط:

 ب5، ش1.9

 2.2.11 .الالعب بواسطة عدم لمس ملعب المنافس 1.2.1.10

ة أخرى من خالل تعبر الكرة عند استعادتھا مستوى الشبكة كلیاً أو جزئیاً مر 2.2.1.10
 المجال الخارجي على نفس الجانب من الملعب.

 ب5، ش4.4.11

  .األداءال یحق للفریق المنافس منع ھذا  

الكرة التي تتجھ لملعب المنQافس مQن خQالل المجQال السQفلي تكQون فQي اللعQب  3.1.10
 حتى لحظة عبورھا بالكامل المستوى العمودي للشبكة.

أ، 5و، ش3.2.3.23
 22، ي11ش

   

  لمس الكرة للشبكة 2.10

 1.1.10 یجوز أن تلمس الكرة الشبكة عند عبورھا. 
   

  الكرة في الشبكة 3.10

یجQQوز اسQQتعادة الكQQرة التQQي تصQQطدم بالشQQبكة فQQي حQQدود الضQQربات الQQثالث  1.3.10
 للفریق.

1.9 

  ، یلغى التداول ویعاد.أسقطتھاإذا مزقت الكرة عیون الشبكة أو  2.3.10

   

  الالعب عند الشبكة .11
   

  الوصول خلف الشبكة 1.11
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فQQي عملیQQة الصQQد، یحQQق للقQQائم بالصQQد لمQQس الكQQرة خلQQف الشQQبكة بشQQرط أال  1.1.11
 یتداخل مع لعب المنافس قبل أو أثناء الضربة الھجومیة لألخیر.

1.14 ،3.14 

2.1.11 QQة، بشQQربة الھجومیQQد الضQQبكة بعQQف الشQQده خلQQر یQQب بتمریQQمح لالعQQرط أن یس
 تكون اللمسة قد تمت داخل مجال لعبھ.

 

   

  االجتیاز أسفل الشبكة 2.11

یسمح باالجتیاز إلى داخل مجال المنافس تحت الشبكة، بشرط أال یتدخل ذلك  1.2.11
 مع لعب المنافس.

 

 االجتیاز إلى داخل ملعب المنافس وراء خط المنتصف: 2.2.11
3.3.1 ،

، 11، ش1.2.2.11
 22ي

یسمح بلمس ملعب المنافس بالقدم (باألقQدام) بشQرط أن یبقQى جQزء مQن القQدم  1.2.2.11
، وال یتعQQارض ھQQذا (األقQQدام) إمQQا مالمسQQاً أو مباشQQرة فQQوق خQQط المنتصQQف

 .منافساإلجراء مع لعب ال

، 11، ش3.3.1
 22ي

یسمح بلمس ملعب المنQافس بQأي جQزء مQن الجسQم فQوق األقQدام بشQرط أن ال  2.2.2.11
 مع لعب المنافس. یتداخل ھذا

3.3.1 ،
، 11، ش1.2.2.11

 22ي

 2.8 عد أن تكون الكرة خارج اللعب.بیحق لالعب أن یدخل ملعب المنافس  3.2.11

إلQQQى داخQQQل المنطقQQQة الحQQQرة للمنQQQافس بشQQQرط أن ال  االجتیQQQازیحQQQق لالعبQQQین  4.2.11
 یتداخلوا مع لعب المنافس.

 

   

  لمس الشبكة 3.11

أثناء حركة لعب الكرة،  ن)،العصاتین (للشبكة بین الھوائیی مالمسة الالعب 1.3.11
 خطأ. یعتبر

4.4.11 ،
ج، 3.2.3.23

 3، ش3.2.3.24

أو ب (الصooعود، الضooر –بooین أشooیاء أخooرى  –إن حركooة لعooب الكooرة تشooمل  
 والھبوط بأمان، االستعداد لبدء حركة أخرى.)، المحاولة

 

و أي جسم آخر خQارج العصQي الھوائیQة یجوز لالعبین لمس القائم، الحبال، أ 2.3.11
 (باسQتثناء القاعQدة فیھ الشبكة نفسھا، بشQرط أن ھQذا ال یتQداخل مQع اللعQب بما

3.1.9(. 

 3ش

عندما تدفع الكرة الشQبكة وینQتج عQن ذلQك لمسQھا للمنQافس، ال یوجQد خطQأ قQد  3.3.11
 ارتكب.

 

   

  أخطاء الالعب عند الشبكة 4.11

1.4.11 QQب الكQQس الالعQQربة یلمQQاء الضQQل أو أثنQQافس قبQQال المنQQي مجQQافس فQQرة أو المن
 الھجومیة للمنافس.

، 11، ش1.1.11
 20ي

یتQQداخل الالعQQب مQQع لعQQب المنQQافس بینمQQا یجتQQاز إلQQى مجQQال المنQQافس تحQQت  2.4.11
 الشبكة.

1.2.11 
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 تجتاز قدم (أقدام) الالعب بالكامل لملعب المنافس. 3.4.11
، 11، ش2.2.2.11

 22ي

  بین): من(في اللعب بواسطة اخل الالعب یتد 4.4.11

مالمسQQة الشQQریط العلQQوي للشQQبكة أو العصQQا الھوائیQQة أثنQQاء حركتQQھ للعQQب  - 
 الكرة.

1.3.11 

 19، ي11ش استخدام الشبكة بین العصا الھوائیة كدعم او مساعدة على االستقرار. - 

  عن طریق لمس الشبكة. إیجاد میزة مخادعة ضد المنافس - 

 حركات تعیق المحاولة الصحیحة للمنافس للعب الكرة.عمل  -

 لمس/مسك الشبكة. -

 

اي العب قریب مQن الكQرة أثنQاء اللعQب أو أثنQاء محاولQة الضQرب یعتبQر فQي  
 حتى لو لم یلمس الكرة. حركة اللعب

مQQا عQQدا ( مQع ذلQQك لمQQس الشQQبكة خQQارج حQQدود العصQQا الھوائیQQة ال یعتبQQر خطQQأ
 )3.1.9 القاعدة

 

   

  اإلرسال .12

 Qطة الالعQب بواسQي اللعQرة فQع الكQن  باإلرسال ھو حركة وضQي األیمQالخلف
 المتواجد في منطقة اإلرسال.

2.4.1 ،1.8 ،

1.4.12 
   

  اإلرسال األول في الشوط 1.12

یQQؤدي اإلرسQQال األول فQQي الشQQوط األول وكQQذلك الQQذي فQQي الشQQوط الفاصQQل  1.1.12
 اسطة القرعة.(الخامس)، بواسطة الفریق المحدد بو

2.3.6 ،1.7 

تبدأ األشواط األخرى بإرسال الفریق الذي لQم یقQم باإلرسQال أوالً فQي الشQوط  2.1.12
 السابق.

 

   

  ترتیب اإلرسال 2.12

 2.3.7، 1.3.7 یجب أن یتبع الالعبون ترتیب اإلرسال المسجل في ورقة ترتیب الدوران. 1.2.12

 1.12 ، یحدد الالعب الذي یقوم باإلرسال كالتالي:بعد اإلرسال األول في الشوط 2.2.12

عندما یفوز الفریق المرسل بالتداول، یؤدي الالعب الذي أرسل مQن قبQل (أو  1.2.2.12
 بدیلھ) اإلرسال مرة أخرى.

3.1.6 ،5.15 

عندما یفوز الفریق المستقبل بالتداول، فإنھ یكسب الحق في اإلرسال، ویدور  2.2.2.12
سQQال، ویقQQوم باإلرسQQال الالعQQب الQQذي یتحQQرك مQQن المركQQز قبQQل تأدیQQة اإلر

 األمامي األیمن إلى المركز الخلفي األیمن.

3.1.6 ،2.6.7 

   
  السماح باإلرسال 3.12

یسمح الحكم األول باإلرسال بعد التأكد من أن الفQریقین مسQتعدین للعQب وأن  
 المرسل مستحوذ على الكرة.

 1، ي11، ش12
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 10، ي11ش رسالتنفیذ اإل 4.12

یجب أن تضرب الكرة بید واحدة أو بأي جزء من الذراع بعد قذفھا أو تركھا  1.4.12
 من الید (الیدین).

 

یسمح بقذفة أو ترك واحQد للكQرة فقQط، ویكQون ارتQداد الكQرة أو تحركھQا بQین  2.4.12
 الیدین مسموحاً.

 

لإلرسQال بQالقفز،  ءاالرتقQایجب على المرسل عند لحظة ضQربة اإلرسQال أو  3.4.12
عQQدم لمQQس الملعQQب (بمQQا فQQي ذلQQك خQQط النھایQQة) أو األرض خQQارج منطقQQة 

 اإلرسال.

2.4.1 ،
، 11، ش4.1.2.27

 4، ي12، ش22ي

خQQارج منطقQQة اإلرسQQال أو داخQQل أو یخطQQو یحQQق لQQھ بعQQد الضQQربة أن ینQQزل  
 الملعب.

 

ثQQوان بعQQد صQQافرة الحكQQم األول  8یجQQب أن یضQQرب المرسQQل الكQQرة خQQالل  4.4.12
 لإلرسال.

، 11، ش3.12
 11ي

 3.12 یلغى اإلرسال الذي ینفذ قبل صافرة الحكم ویعاد. 5.4.12
   

 12، ي11، ش6ش إخفاء اإلرسال 5.12

یجQب علQى العبQQي الفریQق المرسQQل أال یمنعQوا منافسQھم خQQالل إخفQاء إرسQQال  1.5.12
 ومسار الكرة. رسالاال ضربة رؤیة فردي أو جماعي من 

2.5.12 

یقوم العب أو مجموعQة مQن الالعبQین مQن الفریQق المرسQل بإخفQاء اإلرسQال  2.5.12
، خالل تنفیذ اإلرسال أو ألخرن جانب بتحریك األذرع أو القفز أو التحرك م

 ومسQQار طیQQران الكQQرةكQQل مQQن ضQQربة االرسQQال  بQQالوقوف الجمQQاعي لحجQQب 
یجQQب أن تكQQون إمQQا مرئیQQة  .شQQبكةحتQQى تجاوزھQQا كلیQQاً للمسQQتوى العمQQودي لل

 .ت اخفاءلیس هللفریق المستلم فھذ

 6، ش4.12

   

  أخطاء تحدث أثناء اإلرسال 6.12

  أخطاء اإلرسال: 1.6.12

تؤدي األخطاء التالیQة إلQى تغییQر اإلرسQال حتQى ولQو كQان المنQافس فQي غیQر  
 المرسل: .مركزه

2.2.2.12 ،
1.7.12 

 2.12 ل.یخل بترتیب اإلرسا 1.1.6.12

 4.12 لم ینفذ اإلرسال بصورة صحیحة 2.1.6.12

  :ضرب اإلرسال دأخطاء بع 2.6.12

یصQQبح اإلرسQQال خطQQأ بعQQد أن تضQQرب الكQQرة بصQQورة صQQحیحة (مQQا لQQم یكQQن  
 الالعب خارج مركزه) حیث أن الكرة:

4.12 ،2.7.12 

ودي للشبكة تلمس العباً من الفریق المرسل أو تفشل في عبور المستوى العم 1.2.6.12
 كلیاً من خالل مجال العبور:

4.4.8 ،5.4.8 ،
، 11، ش1.1.10

 19ي

 15، ي11، ش4.8 تذھب "خارجاً". 2.2.6.12

، 11، ش5.12 تعبر فوق إخفاء اإلرسال. 3.2.6.12
 12ي
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  أخطاء اإلرسال وأخطاء المركز 7.12

یح، إذا ارتكQQب المرسQQل خطQQأ عنQQد لحظQQة ضQQربة اإلرسQQال (تنفیQQذ غیQQر صQQح 1.7.12
ترتیب دوران خاطئ ... إلخ) ویكون المنافس  فQي غیQر مركQزه، فإنQھ یكQون 

 الذي یجازي. وھخطأ اإلرسال 

1.5.7 ،2.5.7 ،
1.6.12 

وبQدالً مQQن ذلQك، إذا كQQان تنفیQQذ اإلرسQال صQQحیحاً وفیمQQا بعQد أصQQبح اإلرسQQال  2.7.12
ز ) فQإن خطQأ المركQ، تذھب فQوق إخفQاء اإلرسQال . إلQختذھب خارجاً ( اطئاً خ

 ھو الذي حدث أوالً ویجازى.

3.5.7 ،2.6.12 

   

  الضربة الهجومیة .13
   

 1.1.14، 12 خصائص الضربة الهجومیة 1.13

تعتبQQر كQQل الحركQQات التQQي توجQQھ الكQQرة نحQQو المنQQافس فیمQQا عQQدا اإلرسQQال أو  1.1.13
 الصد ضربات ھجومیة.

 

كانQت الضQربة واضQحة، لQم یسمح باإلسقاط أثناء الضربة الھجومیQة فقQط إذا  2.1.13
 تمسك أو ترمى.

2.2.9 

تعتبر الضربة الھجومیة قد اكتملQت فQي اللحظQة التQي تعبQر فیھQا الكQرة تمامQاً  3.1.13
 المنافس.المستوى العمودي للشبكة أو تلمس بواسطة 

 

   

  قیود الضربة الهجومیة 2.13

عنQد أي ارتفQاع، یجوز لالعب الصف األمQامي أن یكمQل الضQربة الھجومیQة  1.2.13
 4.2.13ة بشرط أن یكون لمس الكرة قد تم داخل مجال لعبھ (باستثناء القاعد

 ).6.3.13و 

1.1.4.7 

ف الخلفي أن یكمل الضQربة الھجومیQة عنQد أي ارتفQاع مQن صیحق لالعب ال 2.2.13
 خلف المنطقة األمامیة:

1.4.1 ،2.1.4.7 ،
 8، ش2.1.3.19

 4.3.1 ھ خط الھجوم أو تتعداه.قائ) عند ارتهالعب (قدمایجب أن ال تلمس قدم ال 1.2.2.13

 1.4.1 ربتھ أن ینزل داخل المنطقة األمامیة.ضیحق لالعب بعد  2.2.2.13

یحق لالعب الصQف الخلفQي أیضQاً أن یكمQل الضQربة الھجومیQة مQن المنطقQة  3.2.13
 األمامیة إذا كان جزء من الكرة أسفل من قمة الشبكة عند لحظة اللمسة.

1.4.1 ،2.1.4.7 ،
 8ش

ال یسQQمح لالعQQب أن یكمQQل الضQQربة الھجومیQQة علQQى إرسQQال المنQQافس عنQQدما  4.2.13
 من الحافة العلیا للشبكة. اً تكون الكرة في المنطقة األمامیة وأعلى كلی

1.4.1 

   

  أخطاء الضربة الهجومیة 3.13

 یضرب الالعب الكرة داخل مجال لعب الفریق المنافس. 1.3.13
، 11، ش1.2.13

 20ي

 15، ي11، ش4.8 یضرب الالعب الكرة "خارجاً". 2.3.13

یكمل العب الصQف الخلفQي الضQربة الھجومیQة مQن المنطقQة األمامیQة عنQدما  3.3.13
 فوق الحافة العلیا للشبكة. اً تكون الكرة عند لحظة الضربة كلی

1.4.1 ،2.1.4.7 ،
، 11، ش3.2.13

 21ي
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على إرسال المنافس، عندما تكون الكرة في ھجومیة یكمل الالعب الضربة ال 4.3.13
 فوق الحافة العلیا للشبكة. یاً المنطقة األمامیة كل

1.4.1 ،4.2.13 ،
 21، ي11ش

یكمل الالعب الحر الضQربة الھجومیQة، إذا كانQت الكQرة عنQد لحظQة الضQربة  5.3.13
 كاملة فوق الحافة العلیا للشبكة.

2.1.3.19 ،
د، 3.2.3.23

 21، ي11ش

یكمل الالعب الضربة الھجومیQة مQن أعلQى قمQة الشQبكة، عنQدما تكQون الكQرة  6.3.13
قادمة من تمریرة من األعلQى باألصQابع بواسQطة الالعQب الحQر فQي المنطقQة 

 األمامیة.

1.4.1 ،
4.1.3.19 ،

ه، 3.2.3.23
 21، ي11ش

   

  الصد .14
   

  أداء الصد 1.14

الكQرة القادمQة مQن  العتQراضن من الشبكة، الصد ھو حركة الالعبین القریبی 1.1.14
الحافة العلیا للشQبكة بصQرف النظQر عQن من المنافس، وذلك بالوصول أعلى 

ارتفاع الكرة الملموسة، ویسمح فقط لالعبQي الصQف األمQامي بتكملQة الصQد، 
ولكن عند لحظة اللمسة مع الكرة، یجب أن یكون جزء من الجسQم أعلQى مQن 

 قمة الشبكة.

1.1.4.7 

  محاولة الصد  2.1.14

  محاولة الصد ھي حركة الصد بدون لمس الكرة. 

  الصد المكتمل 3.1.14

 7ش یكتمل الصد عندما تلمس الكرة بواسطة القائم بالصد. 

  الصد الجماعي 4.1.14

ینفQQذ الصQQد الجمQQاعي بواسQQطة العبQQین أو ثالثQQة قQQریبین مQQن بعضQQھم الQQبعض  
 ویكتمل عندما یلمس أحدھم الكرة.

 

   

  لمسة الصد 2.14

یجوز أن تحدث لمسات متتالیة (سریعة ومتصلة) بQالكرة مQن العQب صQد أو  
 أكثر، بشرط أن تؤدى اللمسات أثناء حركة واحدة.

1.1.9 ،3.2.9 

   

 20، ي11ش الصد داخل مجال المنافس 3.14

یحق لالعب الصد وضع یدیھ وذراعیھ خلف الشبكة، بشرط أال تتQداخل ھQذه  
 قبQلحركة مQع لعQب المنQافس، وھكQذا ال یسQمح بQالمس الكQرة خلQف الشQبكة ال

 تنفیذ المنافس الضربة الھجومیة.

1.1.13 

   

  الصد وضربات الفریق 4.14

ال تحتسب لمسة الصد كضربة للفریق وبناء على ذلك یحق للفریق بعد لمسة  1.4.14
 الصد ثالث ضربات إلعادة الكرة.

1.9 ،2.4.14 
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وز أن تQؤدى الضQربة األولQى بعQد الصQد بواسQطة أي العQب بمQا فQي ذلQك یج 2.4.14
 الالعب الذي لمس الكرة أثناء الصد.

1.4.14 

 12، ي11، ش12 صد اإلرسال 5.14

  یمنع صد إرسال المنافس. 
   

 20، ي11ش أخطاء أداء الصد 6.14

 3.14 میة للمنافس.الضربة الھجو یلمس القائم بالصد الكرة في مجال المنافس قبل 1.6.14

یكمQQل العQQب الصQQف الخلفQQي أو الالعQQب الحQQر الصQQد أو یشQQترك فQQي صQQد  2.6.14
 مكتمل.

1.14 ،5.14 ،
3.1.3.19 

 .صد إرسال المنافس 3.6.14
، 11، ش5.14

 12ي

 4.8 ترسل الكرة "خارجاً" من الصد. 4.6.14

  صد الكرة في مجال المنافس من خارج العصا الھوائیة. 5.6.14

 الالعب الحر بصد فردي أو جماعي. محاولة 6.6.14
1.1.14 ،
3.1.3.19 
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 خامسالفصل ال
 التوقفات والتأخیرات وفترات الراحة

 أنظر القواعد  
   

  التوقفات .15

التوقQQف ھQQو الوقQQت بQQین تQQداول مكتمQQل واحQQد وصQQافرة الحكQQم األول لإلرسQQال  
 التالي.

3.1.6 ،1.8 ،2.8 ،
4.15 ،5.15 ،

6.2.24 

  ھي األوقات المستقطعة وتبدیالت الالعبین.الوحیدة  وقفات اللعب العادیةت 
   

  عدد توقفات اللعب العادیة 1.15

 5.15، 4.15، 2.6 لكل فریق طلب وقتین مستقطعین وستة تبدیالت كحد أقصى لكل شوط. حقی 
   

  تعاقب توقفات اللعب العادیة 2.15

فریQق  بواسQطة أيتقطعین وطلب واحد للتبQدیل یجوز طلب وقت أو وقتین مس 1.2.15
 وضمن نفس التوقف.وعلى التوالي 

4.15 ،5.15 

نفQس التوقQف،  خQالللتبQدیل ل بطلبoات متتالیoةعلى كل حال، ال یسQمح للفریQق  2.2.15
 .طلبنفس ال في نفس الوقت ضمنویجوز تبدیل العبین أو أكثر 

5.15 ،1.6.15 

كتمل بین طلبین منفصQلین للتبQدیل بواسQطة نفQس یجب ان یكون ھناك تداول م 3.2.15
د) لإلصابة أو الطQرد أو االسQتبعا االضطرارياالستثناء إجراء تبدیل ( الفریق

2.5.15 ،7.15 ،8.15.( 

3.1.6 ،5.15 

ال یجوز طلب أي توقف منتظم للمباراة بعد رفض الطلب والمعاقبQة علیQھ مQن  4.2.15
المكتمQQل  تQQداول(أي قبQQل نھایQQة ال توقQQفخQQالل نفQQس اللفQQت نظQQر تQQأخیر خQQالل 
 التالي).

2.1.16 

   

  طلب توقفات اللعب العادیة 3.15

یجوز طلب توقفات اللعب العادیة بواسطة المدرب أو رئیس الشوط في غیاب  1.3.15
 .المدرب وبواسطتھما فقط

2.1.5 ،2.5 ،
2.3.5 ،15 

 4.3.7 تبدیل عادي في ذلك الشوط.یسمح بطلب التبدیل قبل بدایة الشوط ویجب تسجیلھ ك 2.3.15
   

  األوقات المستقطعة  4.15

بإظھQQار إشQQارة الیQQد المعنیQQة، عنQQدما جQQب ان تكQQون طلبQQات الوقQQت المسQQتقطع ی 1.4.15
جمیعھا تكون الكرة خارج اللعب وقبل الصافرة لإلرسال. األوقات المستقطعة 

 ثانیة.  30تستغرق

3.1.6 ،2.8 ،
 4، ي11، ش3.12

ت االتحooاد الooدولي للكooرة الطooائرة، العالمیooة والرسooمیة، یمكooن تعooدیل لمسooابقا 
تحooاد الooدولي للكooرة الطooائرة علooى ھooذا الإذا وافooق االوقooت المسooتقطع  طooول

 الطلب بناًء على طلب من المنظم.

 

لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمیة والرسoمیة، یكoون اسoتخدام  
 الید لطلب الوقت المستقطع.البوق إجباریاً ثم إشارة 

 4، ي11ش

یجب على الالعبین في اللعoب أن یoذھبوا إلoى المنطقoة الحoرة قoرب مقاعoدھم  2.4.15
 أثناء جمیع األوقات المستقطعة.

 أ1ش
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  تبدیل الالعبین 5.15

التبدیل ھو اإلجراء الذي بموجبھ یدخل الالعب غیر الالعب الحQر أو الالعQب  1.5.15
اللعQب بعQد أن یكQون المسQجل قQد قQام بتسQجیلھ، لیشQغل مركQز المتغیر معھ في 

 .العب آخر الذي یجب علیھ مغادرة الملعب عن تلك اللحظة

، 11، ش1.2.3.19
 5ي

عندما یQتم تبQدیل قسQري بسQبب إصQابة العQب فQي الملعQب، یجQب ان یتبQع ھQذا  2.5.15
 إظھار إشارة الید المعنیة بواسطة المدرب (أو رئیس الشوط).

3.2.1.5 ،
3.3.2.5 ،3.1.6 
2.8 ،3.12 ،
 5، ي11ش

   

  حدود التبدیالت 6.15

یحQQق لالعQQب الترتیQQب األساسQQي للQQدوران مغQQادرة اللعQQب والعQQودة ولكQQن لمQQرة  1.6.15
 ولمركزه السابق فقط في ترتیب الدوران. واحدة فقط في الشوط

1.3.7 

2.6.15 Qان العQب مكQدخل اللعQدیل أن یQب البQب ا بیحق لالعQدوران الترتیQي للQألساس
 لمرة واحدة في الشوط، ویمكن أن یستبدل فقط مع نفس الالعب األساسي.

1.3.7 

   

  التبدیل االستثنائي 7.15

یجب تبدیل الالعب (مQا عQدا الالعQب الحQر) الQذي ال یسQتطیع مواصQلة اللعQب  
لك ، تبدیالً قانونیاً، وإذا لم یكن ذاو الطرد/االستبعاد بسبب اإلصابة أو المرض

 .6.15دة ممكناً، یحق للفریق إجراء تبدیل استثنائي خارج حدود القاع

6.15 ،3.4.19 ،
2.3.21 ،3.3.21 ،

 5، ي11ش

التبQQQدیل االسQQQتثنائي یعنQQQي أن أي العQQQب غیQQQر متواجQQQد فQQQي الملعQQQب وقQQQت  
یمكQQQQن اسQQQQتبدالھ بQQQQدالً مQQQQن الالعQQQQب  او الطرد/االسQQQQتبعاد اإلصQQQQابة/المرض
، الالعQب الحQر ، مQا عQدا الالعQب الحQرسQتبعاداو الطرد/اال المصاب/المریض

، وال یسQQQQQQQQQQQمح لالعQQQQQQQQQQQب مQQQQQQQQQQQاأو الالعQQQQQQQQQQQب المتغیQQQQQQQQQQQر معھ الثQQQQQQQQQQQاني
 المستبدل بالعودة ثانیة إلى المباراة. /المطرودالمصاب/المریض

 

، ولكن یجQب ان ال یمكن أن یحتسب التبدیل االستثنائي بأي حال كتبدیل عادي 
 التبدیالت في الشوط والمباراة.تسجل في استمارة التسجیل كجزء من مجموع 

 

   

  التبدیل بسبب الطرد أو االستبعاد 8.15

 یجب أن یستبدل الالعب المطرود أو المستبعد فوراً مQن خQالل تبQدیل قQانوني، 
وإذا لQم یكQن ھQذا  ، یحق للفریق إجQراء تبQدیل اسQتثنائي.ممكناً  وإذا لم یكن ھذا 

 ممكناً، یعلن الفریق غیر مكتمل. 

3.4.6 ،1.3.7 ،
6.15 ،7.15 ،

2.3.21 ،3.3.21 ،
 5، ي11ش

   

  التبدیل غیر القانوني 9.15

 6.15ة یكون التبدیل غیر قانوني عندما یتجاوز الحدود المشار إلیھا في القاعد 1.9.15
 .، أو یشارك العب غیر مسجل)7.15ة (باستثناء الحالة في القاعد

 

قانونیاً واستؤنف اللعب یجب تطبیق اإلجQراء عندما یجري الفریق تبدیالً غیر  2.9.15
 وعلى التسلسل األتي: التالي:

1.8 ،6.15 

 3.1.6 للمنافس. واإلرسال یجازى الفریق بنقطة 1.2.9.15
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  التبدیل. یجب تصحیح 2.2.9.15

تلغQQى النقQQاط التQQي سQQجلھا الفریQQق المخطQQئ منQQذ ارتكQQاب الخطQQأ، وتظQQل نقQQاط  3.2.9.15
 المنافس ساریة.

 

   

  إجراءات التبدیل 10.15

 ب1، ش3.4.1 التبدیل من داخل منطقة التبدیل. اءیجب أجر 1.10.15

یسQQتغرق التبQQدیل فقQQط الوقQQت الQQالزم لتسQQجیل التبQQدیل فQQي اسQQتمارة التسQQجیل،  2.10.15
 والسماح بدخول وخروج الالعبین.

10.15 ،6.2.24 ،
3.2.2.25 

ول الالعQQب (الالعبQQین) البQQدیل منطقQQة التبQQدیل الطلQQب الفعلQQي للتبQQدیل بQQدخ بQQدأی 1.3.10.15
، عملیة التبدیل ال تحتاج من المدرب إشQارة الیQد إال مستعداً للعب أثناء التوقف

 .إذا كان التبدیل لإلصابة أو قبل بدایة الشوط

 

، ال یمQQنح التبQQدیل ویجQQازى فQQي لحظQQة تقQQدیم الطلQQب الالعQQب جQQاھزإذا لQم یكQQن  2.3.10.15
 الفریق بالتأخیر.

 9، ش2.16

یكون طلب التبدیل مقبوالً ویعلQن بواسQطة المسQجل أو الحكQم الثQاني باسQتخدام  3.3.10.15
 الحكم الثاني ھو الذي یجیز التبدیل. جھاز البوق/الصافرة بالتعاقب.

6.2.24 

لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمیة والرسمیة، تستخدم لوحoات  
لنقooل  اسooتخدم التسooجیل االلكترونooيعنooد  باسooتثناء ( مرقمooة لتسooھیل التبooدیل

 .)البیانات إلى المسجل

 

، یجQQب علQQى جمیQQع وبوقQQت واحQQدإذا أراد الفریQQق التبQQدیل ألكثQQر مQQن واحQQد  4.10.15
بQQدالء التوجQQھ إلQQى منطقQQة التبQQدیل فQQي نفQQس الوقQQت لیؤخQQذ بعQQین العبQQین الال

لتبدیالت على التوالي، االعتبار في نفس الطلب، وفي ھذه الحالة یجب إجراء ا
وإذا كQQQان احQQQد مQQQنھم غیQQQر قQQQانوني، یمQQQنح  زوج مQQQن الالعبQQQین بعQQQد اآلخQQQر.

 التبدیل(التبدیالت) القانونیة ویرفض غیر القانوني ویكون سبباً لجزاء التأخیر.

3.4.1 ،2.2.15 

   
   

  الطلبات الخاطئة 11.15
 15 العادي: یكون من الخطأ طلب أي توقف للعب 1.11.15

 3.12 أثناء التداول أو عند لحظة الصافرة لإلرسال أو بعدھا. 1.1.11.15

 بواسطة عضو في الفریق غیر مصرح لھ بذلك. 2.1.11.15
3.2.1.5 ،

3.3.2.5 

لتبQQدیل ثQQاني مQQن قبQQل نفQQس الفریQQق خQQالل نفQQس التوقQQف (اي قبQQل نھایQQة انتھQQاء  3.1.11.15
العQQب فQQي  /طرد/اسQQتبعادالتQQداول القQQادم)، باسQQتثناء فQQي حالQQة إصابة/مرض

 اللعب.

2.2.15 ،3.2.15، 
8.15 1.16 ،

6.2.2.25 

 1.15 تبدیالت.الالعدد المسموح بھ لألوقات المستقطعة و نفاذبعد است 4.1.11.15

والQذي ال یQؤثر  بواسطة الفریق یجب رفض الطلب الخاطئ األول في المباراة 2.11.15
 نتائج أخرى. ة التسجیل دونعلى استمار ھیجب تسجیل ، ولكنأو یؤخر اللعب

1.16 ،6.2.2.25 

 4.1.16 أي طلب خاطئ آخر في المباراة من نفس الفریق یشكل تأخیراً. 3.11.15
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  تأخیرات اللعب .16

   

  أنواع التأخیرات 1.16

 
  :فیما بینالخاطئ للفریق الذي یؤجل استئناف اللعب تأخیراً ویتضمن  األداءیعتبر 

 2.10.15 .توقفات اللعب العادیة تأخیر 1.1.16

 15 ستئناف اللعب.صدرت تعلیمات التوقفات بعد أن الإطالة  2.1.16

 9.15 طلب تبدیل غیر قانوني. 3.1.16

 3.11.15 تكرار الطلب الخاطئ. 4.3.16

  تأخیر اللعب بواسطة عضو الفریق. 5.3.16
   

 9ش جزاءات التأخیر 2.16

  و "إنذار للتأخیر" جزاءات للفریق. "تأخیرلفت نظر لل"یكون  1.2.16
 3.6 تظل جزاءات التأخیر ساریة المفعول طوال المباراة. 1.1.2.16

 6.2.2.25 على استمارة التسجیل. یسجل جمیع جزاءات التأخیر 2.1.2.16

 یجازى التأخیر األول في المباراة بواسطة عضو الفریق "لفت نظر تأخیر". 2.2.16
، 11، ش1.1.4

 25ي

یشكل التأخیر الثاني والتأخیرات التالیة من أي نوع بواسQطة أي عضQو لQنفس  3.2.16
الفریQQق وفQQي نفQQس المبQQاراة خطQQأ ویجQQازى "إنQQذار تQQأخیر": نقطQQة واإلرسQQال 

 للمنافس.

، 11، ش3.1.6
 25ي

 1.18 تطبق جزاءات التأخیر الموقعة قبل أو بین األشواط في الشوط التالي. 4.2.16

   

  قفات اللعب االستثنائیةتو  .17

   

 1.8 اإلصابة/المرض 1.17

إذا وقع حادث خطیQر بینمQا الكQرة فQي اللعQب، یجQب علQى الحكQم إیقQاف اللعQب  1.1.17
 فوراً ویسمح للمساعدة الطبیة بدخول الملعب.

 

 3.1.6 یعاد بعدئذ التداول. 

ثنائیاً، یعطQى الالعQب تقانونیاً أو اسQ /المریضإذا تعذر تبدیل الالعب المصاب 2.1.17
دقQQائق وقQQت للعQQالج ولكQQن لQQیس ألكثQQر مQQن مQQرة واحQQدة لQQنفس الالعQQب فQQي  3

 المباراة.

6.15 ،7.15 ،
8.2.24 

 1.3.7، 3.4.6 إذا لم یشف الالعب، یعلن عدم اكتمال فریقھ. 
  

 

  التدخل الخارجي 2.17

 .التداولإذا حدث أي تدخل خارجي أثناء اللعب، یوقف اللعب ویعاد  
، 11، ش3.1.6

 23ي
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  لةیطو التوقفات ال 3.17
إذا أدت ظQQQروف طارئQQQة إلQQQى إیقQQQاف المبQQQاراة، فسQQQوف یقQQQرر الحكQQQم األول،  1.3.17

المQQنظم، لجنQQة المراقبQQة، إذا تواجQQد أحQQدھم، اإلجQQراءات التQQي تتخQQذ السQQتعادة 
 الظروف الطبیعیة.

3.2.23 

 4 تزیQد فQي مجموعھQا عQنفي حالة حدوث توقف واحد أو عدة توقفات لمدة ال 2.3.17
 ساعات:

1.3.17 

إذا استؤنفت المباراة على نفس الملعب، یستمر الشوط المتوقQف طبیعیQاً بQنفس  1.2.3.17
والمراكز، وتحتفظ األشواط  (باستثناء المطرود أو المستبعد)النتیجة والالعبین

 التي لعبت من قبل بنتائجھا.

1 ،3.7 

2.2.3.17 QQاراة علQQتؤنفت المبQQب ىإذا اسQQر ملعQQنفس ، أخQQاد بQQف ویعQQوط المتوقQQى الشQQیلغ
أعضQQQQاء الفریQQQQق ونفQQQQس ترتیQQQQب الQQQQدوران األساسي(باسQQQQتثناء المطQQQQرود أو 

وتحتفظ األشواط التي لعبت من قبل  وتبقى الجزاءات جمیعھا باقیة، المستبعد)
 بنتائجھا.

3.7 ،1.4.21 ،
 9ش

 4مجموعھQا عQن  في حالة حدوث توقف واحQد أو عQدة توقفQات لمQدة تزیQد فQي 3.3.17
 .ملساعات، یجب أن تعاد المباراة بالكا

 
   

  فترات الراحة وتغییر المالعب .18
   

  فترات الراحة 1.18

فترة الراحة ھي الوقت بین األشواط، وتستغرق فترات الراحة جمیعھQا ثQالث   
 دقائق.

4.2.4 

لQQدوران یQQتم خQQالل ھQQذه الفتQQرة مQQن الوقQQت تغییQQر المالعQQب وتسQQجیل ترتیQQب ا 
 للفریقین على استمارة التسجیل.

2.3.7 ،2.18 ،
2.1.2.25 

دقQائق بواسQطة  10یمكن أن تمتد فترة الراحة بین الشوطین الثاني والثالث إلى 
 .الجھة المختصة عند طلب المنظم

 

   

 3، ي11ش تغییر المالعب 2.18

 1.7 صل.یغیر الفریقان ملعبیھما بعد كل شوط باستثناء الشوط الفا 1.2.18

، یغیQQر الفریقQQان 8فQQي الشQQوط الفاصQQل، حالمQQا یصQQل الفریQQق المتقQQدم للنقطQQة  2.2.18
 ملعبیھما بدون تأخیر، وتظل مراكز الالعبین كما ھي.

2.3.6 ،1.4.7 ،
5.2.2.25 

، فسQوف یQتم إجQراؤه 8إذا لم یجر التغییر حالمQا یصQل الفریQق المتقQدم النقطQة  
QQل النتیجQQأ، وتظQQف الخطQQدما یكتشQQھ عنQQري فیQQذي أجQQت الQQي الوقQQي فQQا ھQQة كم

 التغییر.
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 سسادالفصل ال
 العب الحرال

 أنظر القواعد  
   

  الالعب الحر .19

   

 5 تعیین الالعب الحر 1.19

یحQق لكQQل فریQQق بتعیQین العبQQین مQQدافعین متخصصQین: العبQQین حQQرین ضQQمن  1.1.19
 قائمة الالعبین وتسجیلھما على استمارة التسجیل.

1.1.4 

لمسابقات اإلتحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمیة والرسمیة للكبار، إذا سoجل  
 مooن ضooمنھم میooاً االعooب باسooتمارة التسooجیل یكooون الز 12أكثooر مooن  الفریooق

 العبین حرین.

 

یجب تسجیل الالعبQین الحQرین علQى اسQتمارة التسQجیل وعلQى سQطور خاصQة  2.1.19
 محجوزة لھذا.

2.2.5 ،
1.1.2.25، 

1.1.2.26 

الالعب الحر في الملعب ھو المؤدي لQدور الالعQب الحQر األساسQي، وإذا كQان  3.1.19
 ھناك العب حر أخر، سیقوم بأداء العب حر احتیاط.

 

  لالعب حر واحد فقط التواجد على ارض الملعب وفي أي وقت. حقی 
   

 3.4 األدوات 2.19

(أو سترة/صدریة إلعادة تعیین یجب ان یرتدي الالعب الحر(االثنین) مالبس  
العQQب حQQر) والتQQي یجQQب ان یكQQون لونھQQا السQQائد مختلQQف عQQن أي لQQون لبقیQQة 
 أعضاء الفریق. ویجب ان تكQون المالبQس متباینQة بوضQوح عQن بقیQة الفریQق.

QQل مQدي كQQن أن یرتQاً یمكQQا مختلفQQرین زیQین الحQQبعض ن الالعبQQھما الQQن بعضQع
 وعن باقي الفریق.

 

  .بقیة أعضاء الفریق مثل لالعب الحرمالبس ا یجب ترقیم 

لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمیة والرسمیة، یجب ان یرتoدي  
الالعب الحoر المعoاد تعیینoھ الفانیلoة بoنفس التصoمیم واللoون كمoا ھoو لالعoب 

 الحر األساسي إذا كان ذلك ممكناً، ولكن یحتفظ برقمھ.

 

  
 

  الالعب الحرالحركات المتعلقة ب 3.19

  حركات اللعب. 1.3.19

 2.1.4.7 یسمح لالعب الحر التغییر مع أي العب في مركز الصف الخلفي. 1.1.3.19

یكQQون محكومQQاً بQQأداء العQQب الصQQف الخلفQQي، وال یسQQمح لQQھ بإكمQQال الضQQربة  2.1.3.19
الھجومیة من أي مكان(شامالً الملعب والمنطقة الحرة) إذا كانQت الكQرة لحظQة 

 مس أعلى بالكامل من قمة الشبكة.التال

2.2.13 ،3.2.13 ،
5.3.13 

، 2.6.14، 1.4.12 ال یحق لھ اإلرسال أو الصد أو محاولة الصد. 3.1.3.19
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، 11، ش6.6.14
 12ي

ال یحق لالعب تكملة الضربة الھجومیة عندما تكون الكQرة بالكامQل أعلQى مQن  4.1.3.19
یQرة مQن األعلQى باألصQابع بواسQطة قمة الشبكة إذا كانت الكQرة قادمQة مQن تمر

الالعب الحر في المنطقة األمامیة الخاصة لھ، ویجوز ان تلعQب الكQرة بحریQة 
كضQQربة ھجومیQQة إذا أدى الالعQQب الحQQر نفQQس الحركQQة مQQن خQQارج المنطقQQة 

 األمامیة الخاصة لھ.

1.4.1 ،6.3.13 ،
ه، -د3.2.3.23

 ب1ش

  تغییرات الالعبین الحر. 2.3.19

 5.15، 3.1.6 غیرات المتعلقة بالالعب الحر ال تحتسب كتبدیالت.الت 1.2.3.19

عQQددھا غیQQر محQQدود ولكQQن یجQQب ان یكQQون ھنQQاك تQQداول مكتمQQل بQQین تغییQQرین  
بواسQطة إنQذار، أو یصQبح  4لالعب الحر (ما لQم یكQن سQبب دوران الQى مركQز

 الالعب الحر الفعلي غیر قادر على اللعب، مما یجعل التداول غیر مكتمل).

 

یجوز لالعب المتغیر العادي ان یتغیر وإعادة تغییQره بواسQطة أي العQب حQر  2.2.3.19
أخر. یستطیع الالعب الحر الفعلQي ان یتغیQر فقQط بواسQطة تغییQر عQادي لQذلك 

 المركز أو مع الالعب الحر الثاني.

 

عند بدایة كل شوط ال یستطیع الالعب الحر دخول الملعب حتQى انتھQاء الحكQم  3.2.3.19
الثاني من تQدقیق ترتیQب الQدوران والسQماح بتغییQر الالعQب الحQر مQع الالعQب 

 األساسي.

2.3.7 ،1.12 

یجب ان ال یتم إجراء تغییرات الالعQب الحQر األخQرى أال عنQدما تكQون الكQرة  4.2.3.19
 خارج اللعب وقبل صافرة اإلرسال.

2.8 ،3.12 

الصQQافرة لإلرسQQال ولكQQن قبQQل ال یQQرفض تغییQQر الالعQQب الحQQر الQQذي یQQتم بعQQد  5.2.3.19
بعQد نھایQة التQداول ان ھQذا  شQوطضربة اإلرسال، ولكن یجب إخطQار رئQیس ال

 لیس إجراء مسموح ویكون خاضعا لجزاءات التأخیر بحال تكراره.

 9، ش4.12، 3.12

یجب ان تكون نتیجة التغیرات الالحقة المتأخرة لالعب الحر، التوقف الفوري  6.2.3.19
التأخیر، وسیحدد الفریق المرسل التQالي بواسQطة مسQتوى  للعب وفرض جزاء

 جزاء التأخیر.

 9، ش2.16

یجب لالعب الحر والالعQب المتغیQر الQدخول والخQروج مQن الملعQب فقQط مQن  7.2.3.19
 خالل منطقة تغییر الالعب الحر.

 ب1، ش4.4.1

 أوحQر الالعQب الحQر علQى اسQتمارة مراقبQة الالعQب ال تغییQرات یجQب تسQجیل 8.2.3.19
 .اإللكترونیة (إذا استخدمت أحداھا) استمارة التسجیل على

1.2.2.26 ،
2.2.2.26 

  التغییر غیر القانوني لالعب الحر یمكن ان تشمل الحاالت اآلتیة: 9.2.3.19

 3.1.6 .دون تداول مكتملتغییر الالعب الحر إجراء عملیة  -  

أخQر غیQر الالعQب الحQر الالعQب الحQر مQن قبQل العQب  غییرإجراء عملیة ت -  
 الثاني أو الالعب المرتبط بعملیة التغییر العادي.

9.15 

یجQب اعتبQQار تغییQQر الالعQQب الحQQر غیQQر القQQانوني بQQنفس الطریقQQة كتبQQدیل غیQQر  
 قانوني:

9.15 

 9شقبQQل بدایQQة  تغییQQر الالعQQب الحQQر غیQQر القانونیQQةمالحظQQة عملیQQة اي انQQھ ینبغQQي  
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یجQQازى الفریQQق تصQQحیح بواسQQطة الحكQQام وتم عملیQQة الثQQم تQQوتQQالي، التQQداول ال
 .التأخیرب

اإلرسQال، تكQون بعQد ضQربة غیQر قQانوني لالعQب الحQر  تغییQرمالحظQة إذا تم  
 غیر القانوني.التبدیل التبعات كما ھي في 

9.15 

   

  إعادة تعیین العب حر جدید 4.19

المQQرض أو علQQى اللعQQب بحالQQة اإلصQQابة أو  غیooر قooادریصQQبح الالعQQب الحQQر  1.4.19
 الطرد أو االستبعاد.

2.3.21 ،3.3.21 ،
 9ش

مQدرب وفQي حالQة مQن قبQل الاللعب قدرة الالعب الحر من عدم مكن اإلعالن بی 
 شوط.عدم وجوده یعلن ذلك رئیس ال

1.2.1.5 ،1.2.5 

  الفریق مع العب حر واحد. 2.4.19

، أو ان الفریق 1-4-19عندما یتیسر العب حر واحد فقط للفریق طبقاً للقاعدة  1.2.4.19
قد سجل العب حر واحد، وأصQبح أو أعلQن بQان ھQذا الالعQب غیQر قQادر علQى 
اللعب، یحق للمدرب (أو لQرئیس الشQوط إذا لQم یتواجQد المQدرب) إعQادة تعیQین 
العQQب حQQر لبقیQQة المبQQاراة مQQع أي العQQب أخQQر (ماعQQدا الالعQQب البQQدیل) غیQQر 

 متواجد في الملعب عند لحظة إعادة التعیین.

4.19 ،1.4.19 

عQQب الحQQر األساسQQي غیQQر قQQادر علQQى اللعQQب، یحQQق لQQھ التغییQQر الال علQQنإذا أ 2.2.4.19
بواسQQطة الالعQQب المتغیQQر العQQادي أو فQQوراً ومباشQQرة الQQى الملعQQب عQQن طریQQق 
إعادة تعیین العب حر. وعلى كل حال، إذا كان الالعب الحQر سQبباً فQي إعQادة 

 باراة.التعیین، ال یحق لھ اللعب لبقیة الم

 

إذا كان الالعQب الحQر خQارج الملعQب وتQم إعQالن انQھ غیQر قQادر علQى اللعQب،  
یجوز ان یكون سبباً في إعادة التعیین. الالعب الحر الذي أعلن انھ غیQر قQادر 

 على اللعب ال یحق لھ اللعب لبقیة المباراة.

 

بحQال غیQاب  یتم االتصال مع الحكم الثاني بواسQطة المQدرب أو رئQیس الشQوط 3.2.4.19
 المدرب، إلبالغھ عن إعادة التعیین.

1.2.1.5 ،1.2.5 

یجب لالعب الحر الذي تم إعادة تعیینQھ وأصQبح أو أعلQن انQھ غیQر قQادر علQى  4.2.4.19
 اللعب بإجراء المزید من إعادة التعیین.

1.4.19 

إذا طلQب المQدرب إعQادة تعیQین رئQیس الفریQق كالعQب حQر جدیQد، فإنQھ یسQQمح  5.2.4.19
 بذلك.

2.1.5 ،1.4.19 

في حال إعادة تعیین العب حر، یجب تسجیل رقم الالعب المعین كالعب حر  6.2.4.19
في ركن المالحظات علQى اسQتمارة التسQجیل واسQتمارة مراقبQة الالعQب الحQر 

 اإللكترونیة إذا استخدمت أحداھا). استمارة التسجیل (أو

7.2.2.25 ،
1.2.2.26 

  حرین. الفریق مع العبین 3.4.19

عندما یسجل الفریق العبین حرین على استمارة التسجیل، لكن إحداھما أعلQن  1.3.4.19
 انھ غیر قادر على اللعب فیحق للفریق فقط من اللعب بالعب حر واحد.

1.1.4 ،1.1.19 

 ال یسمح بإعادة التعیین، على كل حال، إال إذا أعلن بان الالعب الحر المتبقي 

 وفي المباراة. مرار في اللعباالست غیر قادر على
4.19 
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  الخالصة 5.19

إذا تم طرد أو استبعاد الالعQب الحQر، یجQوز تغییQره مباشQرة مQن قبQل الالعQب  
الحر الثاني للفریق. إذا كان للفریق العب حQر واحQد فقQط، بQذلك یحQق للفریQق 

 بأجراء إعادة التعیین.

4.19 ،2.3.21 ،
3.3.21 
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 سابعالفصل ال
 المشاركینسلوك 

 أنظر القواعد  
   

  متطلبات السلوك .20
   

  السلوك الریاضي 1.20

  یجب على المشاركین اإللمام "بالقواعد الرسمیة للكرة الطائرة" واإللتزام بھا. 1.1.20

   .یجب أن یتقبل المشاركون قرارات الحكام بسلوك ریاضي وبدون معارضتھم 2.1.20

 1.2.1.5 لتوضیح فقط من خالل رئیس الشوط.في حالة الشك، یجوز ا 

یجب على المشاركین تجنب الحركات والمواقف التي تھدف إلQى التQأثیر علQى  3.1.20
 قرارات الحكام أو تغطیة األخطاء التي ترتكبھا فرقھم.

 

   

  اللعب النظیف 2.20
لعQQQب والتھQQQذیب وفقQQQاً لQQQروح ال بQQQاالحترامیجQQQب أن یتسQQQم سQQQلوك المشQQQاركین  1.2.20

النظیQQQف، لQQQیس فقQQQط تجQQQاه الحكQQQام ولكQQQن أیضQQQاً تجQQQاه الرسQQQمیین اآلخQQQرین 
 والمنافسین والزمالء والمتفرجین.

 

 4.3.2.5 یسمح باالتصال بین أعضاء الفریق خالل المباراة. 2.2.20
   

  سوء السلوك وجزاءاته .21
   

  سوء السلوك البسیط 1.21

ألول منQع جQزاء، ومQن واجQب الحكQم الل ال یكون سQوء السQلوك البسQیط موجبQاً  
 مستوى الجزاء.الفریقین من االقتراب ل

2.1.5 ،3.21 

 6a، ي11، ش9ش -ویتم ذلك على مرحلتین: 

  ي من خالل رئیس الشوط. وبإصدار لفت نظر شف -األولى: رحلةالم 

 .المعني استخدام بطاقة صفراء لعضو(أعضاء) الفریق -الثانیة: رحلةالم 

عضQQو بQQان رمQQز یولكنQQھ  لشQQكلي ھQQذا بحQQد ذاتQQھ لQQیس بجQQزاء،لفQQت النظQQر ا
 الجزاء في المباراة ویدون علQى مستوى ىوصل ال قد لفریق)لشامالً (والفریق

 .وال توجد تبعات فوریة استمارة التسجیل

 

   

  سوء السلوك المؤدي الى الجزاءات 2.21

 
نافسQQین یصQQنف السQQلوك غیQQر الالئQQق مQQن عضQQو الفریQQق تجQQاه الرسQQمیین والم

 .اإلساءةالمتفرجین الى ثالث فئات طبقا لدرجة  أووزمالء الفریق 
1.1.4 

  .األخالقیةالمبادئ  أولسلوك الحسن حركة منافیة ل: سلوك غیر مھذب 1.2.21

معبQرة حركة  أیة أو إیماءات أواحتقار  أومشوه للسمعة : كلمات سلوك عدائي 2.2.21
 الحتقار.ل

 

  سلوك تھدید. أوعدائي  أوء بدني فعلي : اعتدااالعتداء 3.2.21
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 9ش جدول الجزاء 3.21

، فان الجزاءات التي تطبق جدیة اإلساءةالى  واستناداً  األولطبقا لتقدیر الحكم  
 .االستبعاد أو، الطرد، اإلنذاروتسجل على استمارة التسجیل ھي: 

2.21 ،6.2.2.25 

 6b، ي11ش :اإلنذار 1.3.21

في المباراة بواسطة أي عضو في الفریق، یجازى  األوللسلوك غیر المھذب ا 
 للمنافس. واإلرسالبنقطة 

1.1.4 ،1.2.21 

 7، ي11ش الطرد: 2.3.21

 انلبقیQQة الشQQوط، ویجQQب المشQQاركة ال یحQQق لعضQQو الفریQQق المجQQازي بQQالطرد  1.2.3.21
 شوط الجاريیذھب إلى غرفة تبدیل مالبس الفریق حتى االنتھاء من ال

 .أخرىت وبدون تبعا

 1.1.4 ،1.2.5 ،
أ، 1، ش2.3.5

 ب1ش

أن یذھب  المدرب المجازي بالطرد، یحرم من حق التدخل في الشوط، ویجب  
 ..شوط الجاريإلى غرفة تبدیل مالبس الفریق حتى االنتھاء من ال

3.3.2.5 

بواسQطة عضQو الفریQق بQالطرد وبQدون تبعQات  األولیجازي السQلوك العQدائي  2.2.3.21
 .أخرى

1.1.4 ،2.2.21 

یجQQازي السQQلوك غیQQر المھQQذب الثQQاني فQQي نفQQس المبQQاراة بواسQQطة نفQQس عضQQو  3.2.3.21
 .أخرى، وبدون تبعات دالفریق بالطر

1.1.4 ،1.2.21 

 8، ي11ش االستبعاد: 3.3.21

 /اسQQتثنائیاً ان یسQQتبدل قانونیاً یجQQب علQQى عضQQو الفریQQق المجQQازي باالسQQتبعاد  1.3.3.21
ویجQب أن یQذھب إلQى غرفQة تبQدیل مالبQس الفریQق  ،لعبكان في الم إذاوفوراً 

 .أخرىلبقیة المباراة وبدون تبعات 

 أ1، ش1.1.4

باالسQQتبعاد االسQQتفزازي  التھدیQQد أوالتلمQQیح  أو األولیجQQازى االعتQQداء البQQدني  2.3.3.21
 .أخرىوبدون تبعات 

3.2.21 

ة نفQس عضQو الفریQق یجازي السلوك العدائي الثاني فQي نفQس المبQاراة بواسQط 3.3.3.21
 .أخرىباالستبعاد، وبدون تبعات 

1.1.4 ،2.2.21 

یجQQازي السQQلوك غیQQر المھQQذب الثالQQث فQQي نفQQس المبQQاراة بواسQQطة نفQQس عضQQو  4.3.3.21
 .أخرىالفریق باالستبعاد، وبدون تبعات 

1.1.4 ،1.2.21 

   
  تطبیق جزاءات سوء السلوك 4.21

جQزاءات فردیQة، وتظQل سQاریة المفعQول تكون جمیع جزاءات سQوء السQلوك ك 1.4.21
 لكل المباراة، وتسجل على استمارة التسجیل.

3.21 ،6.2.2.25 

یجQQازى تكQQرار سQQوء السQQلوك بواسQQطة نفQQس عضQQو الفریQQق فQQي نفQQس المبQQاراة  2.4.21
 متتالیة). إساءةاشد لكل  ءً عضو الفریق جزا تصاعدیاً (یتلقى

1.1.4 ،2.21 ،
 9، ش3.21

االعتQداء وجQود  أواالسQتبعاد النQاجم عQن السQلوك العQدائي  أوطQرد ال یتطلب ال 3.4.21
 جزاء سابق.

2.21 ،3.21 
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  سوء السلوك قبل وبین األشواط 5.21

وتطبQق  3.21وفقاً للقاعQدة  األشواطبین  أوسلوك یحدث قبل سوء یجازى أي  
 الجزاءات في الشوط التالي.

1.18 ،2.21 ،
3.21 

   

، 6a-b، ي11ش وك والبطاقات المستعملةخالصة سوء السل 6.21
 8-7ي

 لفت نظر:  

                      

 ي.فولفت نظر ش -بدون جزاء المرحلة األولى:

 بطاقة صفراء. -المرحلة الثانیة:                
1.21 

 1.3.21 البطاقة الحمراء -الجزاء إنذار:  

 2.3.21 البطاقتان الصفراء والحمراء معاً  -الجزاء طرد:  

 3.3.21 البطاقتان الصفراء والحمراء منفصلتین -الجزاء استبعاد:  
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 ثانيالقسم ال
 الجزء الثاني
 الحكام

 ولیاتھم وإشارات الید الرسمیةؤمس
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 الفصل الثامن
 الحكام

 أنظر القواعد  
   

  التحكیم واإلجراءات فریق .22
   

  التكوین 1.22

  :نراة من الرسمیین التالییاتتكون ھیئة التحكیم للمب 

 23  .الحكم األول - 

 .الثاني الحكم - 

 حكم التحدي. -

 حكم االحتیاط.ال -

24 

 25 .المسجل - 

 27 .) مراقبو الخطوطاثنانأربعة ( - 

  .10تكون أماكنھم موضحة في شكل  

حكooم یكooون  لمسooابقات االتحooاد الooدولي للكooرة الطooائرة، العالمیooة والرسooمیة 
مسoooاعد المسoooجل ) والحكoooم االحتیoooاط وVCSالتحoooدي (فoooي حoooال اسoooتخدام 

 باریاً.إج

26 

   

  اإلجراءات 2.22

  إطالق الصافرة أثناء المباراة:فقط یحق للحكمین األول والثاني  1.2.22

 3.12، 3.1.6 یعطي الحكم األول اإلشارة لإلرسال الذي یبدأ التداول. 1.1.2.22

اك من أن ھن االثاني إلى نھایة التداول، بشرط أن یتأكد أو یشیر الحكمان األول 2.1.2.22
 طبیعتھ.دا دخطأ قد ارتكب وأنھما ح

 

یحق لھما إطالق الصافرة أثناء توقف اللعQب للتوضQیح بأنھمQا وافقQا أو رفضQا  2.2.22
 طلب الفریق.

2.1.5 ،2.8 

مباشرة بعد صافرة الحكم لإلشارة إلى اكتمال التداول، یجب علیھما التوضQیح  3.2.22
 :بإشارات الید الرسمیة

2.1.2.22 ،1.28 

  :بالترتیب إذا أطلقت الصافرة على الخطأ بواسطة  الحكم األول، فسوف یشیر 1.3.2.22

 الفریق الذي سیقوم باإلرسال. -أ 
، 11، ش2.2.12

 2ي

  طبیعة الخطأ. -ب 
 

  المخطئ (إذا لزم).(الالعبون) الالعب  -ج

  :لترتیببا إذا أطلقت الصافرة على الخطأ بواسطة الحكم الثاني فسوف یشیر 2.3.2.22
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  طبیعة الخطأ. -أ 

  الالعب المخطئ (إذا لزم). -ب 

 2.2.12 الحكم األول بإعادة إشارتھ للفریق الذي سیقوم باإلرسال. إتباع -ج 

فQQي ھQQذه حالQQة، ال یؤشQQر الحكQQم األول إلQQى طبیعQQة الخطQQأ أو الالعQQب المخطQQئ  
 ولكن فقط للفریق الذي سیرسل.

 2، ي11ش

 ة ھجومیQQة خاطئQQة بواسQQطة العQQب الصQQف الخلفQQي أو الالعQQبفQQي حالQQة ضQQرب 3.3.2.22
 أعالھا. 2.3.2.22و  1.3.2.22ین الحر یشیر الحكمان طبقا للقاعدت

2.2.12 ،3.3.13 ،
5.3.13 ،
2.1.3.19 ،

ه، -د3.2.3.23
 21، ي11ش

  في حالة الخطأ المزدوج، یشیر الحكمان بالترتیب: 4.3.2.22

 طبیعة الخطأ. -أ 
، 11، ش3.17

 23ي

  الالعبون المخطئون (إذا لزم). -ب 

 الفریق الذي سیرسل حسب إشارة الحكم األول. -ج 
، 11، ش2.2.12

 2ي
   

  الحكم األول .23
 *   

  الموقع 1.23

یQQؤدي الحكQQم األول واجباتQQھ واقفQQاً علQQى منصQQة الحكQQم الموجQQودة عنQQد إحQQدى  
ون مسQتوى نظQره ، ویجب أن یكQوعلى الجانب المقابل للمسجل نھایتي الشبكة

 سم تقریباً. 50فوق الشبكة بحوالي

 10ب، ش-أ1ش

   

  السلطة 2.23

یدیر الحكم األول المباراة مQن البدایQة وحتQى النھایQة، ولQھ السQلطة علQى جمیQع  1.2.23
 أعضاء ھیئة التحكیم وأعضاء الفریقین.

1.1.4 ،3.6 

 
سلطة في إلغاء قرارات تكون قرارات الحكم األول أثناء المباراة نھائیة، ولھ ال
 أعضاء ھیئة التحكیم اآلخرین إذا اكتشف أنھا خاطئة.

 

أیضاَ أن یستبدل أي من أعضاء ھیئة التحكیم الذي ال یQؤدي واجباتQھ  ھیجوز ل 
 بصورة صحیحة.

 

 3.3 .السریعین جففینمالو یراقب عمل ملتقطي الكرات 2.2.23

متعلق باللعب بما في ذلك األمQور غیQر  السلطة في اتخاذ القرار في أي أمر ھل 3.2.23
 المنصوص عنھا في القواعد.

 

 2.1.20 یجب أن ال یسمح بأي نقاش حول قراراتھ. 4.2.23

وعلى كل، یعطى الحكم األول بطلب من رئیس الشوط، إیضاحاً حQول تطبیQق  
 أو تفسیر للقواعد التي استند إلیھا القرار.

1.2.1.5 

، 1.2.1.5على توضیح الحكم األول وقرر االحتجاج ضد مثل إذا لم یوافق رئیس الشوط  
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ھذا القرار. یجب علیھ فوراً االحتفاظ بحق تقدیم االحتجاج عند نھایة المباراة، 
 ویجب على الحكم األول السماح بھذا الحق لرئیس الشوط.

2.3.1.5 ،
2.3.2.25 

د مQا إذا كانQت منطقQة الً قبل وأثناء المباراة عQن تحدیQؤویكون الحكم األول مس 5.2.23
 اللعب واألدوات والظروف تفي بمتطلبات اللعب.

 1.1.3.23، 1ف

 

 

 

  ولیاتؤ المس 3.23

  یقوم الحكم األول قبل المباراة: 1.3.23

 5.2.23، 1ف فحص حالة منطقة اللعب والكرات واألدوات األخرى. 1.1.3.23

 1.7 إجراء القرعة مع رئیسي الفریقین. 2.1.3.23

 2.7 مراقبة إحماء الفریقین. 3.1.3.23

  یكون للحكم األول أثناء المباراة سلطة: 2.3.23

 1.21 إصدار لفت النظر للفریقین. 1.2.3.23

 مجازاة سوء السلوك والتأخیرات. 2.2.3.23
2.16 ،2.21 ،
، 11، ش9ش

، 6a-b ،7 ،8ي(
25( 

  یقرر بشأن: 3.2.3.23

 رسل، بما في ذلك إخفاء اإلرسال.أخطاء المرسل ومراكز الفریق الم -أ 
5.7 ،4.12 ،

5.12 ،1.7.12 ،
، 11، ش6، ش4ش

 13-12ي

 األخطاء في لعب الكرة. -ب 
، 11، ش3.9
 17-16ي

(ولكQQQن لQQQیس  ،خطQQQأ مالمسQQQة الالعQQQب للشQQQبكةو ،األخطQQQاء فQQQوق الشQQQبكة -ج 
 المھاجم.على جھة  حصریًا)

1.3.11 ،1.4.11 ،
، 11، ش4.4.11

 20ي

 ة الھجومیة لالعب الحر، ولالعبي الصف الخلفي.أخطاء الضرب -د 
3.3.13 ،5.3.13 ،

، 8، ش4.2.3.24
 21، ي11ش

أعلى من ارتفاع الشQبكة لكرة لھجومیة المكتملة بواسطة الالعب الضربة ا -ھـ 
مQن األعلQى باألصQابع بواسQطة الالعQب الحQر فQي المنطقQة  ةالقادمة من تمریر

 األمامیة.

1.4.1 ،6.3.13 ،
، 11ش ،4.2.3.24

 21ي

 كامل المجال السفلي تحت الشبكة.لعبور الكرة با -و 
5.4.8 ،

أ، 5، ش7.2.3.24
 22، ي11ش

الصد المكتمQل لالعبQي الصQف الخلفQي أو محاولQة للصQد بواسQطة الالعQب  -ز 
 الحر.

2.6.14 ،6.6.14 ،
 12، ي11ش

ملعQب الكرة التي تعبر الشبكة كلیاً أو جزئیQاً خQارج مجQال العبQور متجھQة ل -خ 
 المنافس أو تلمس العصا الھوائیة من جانبھ من الملعب. الفریق

 15، ي11ش
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ا الكرة القادمة من اإلرسال واللمسة الثالثة التي تعبر فوق أو خارج العص  -ك 
 الھوائیة من جانبھ من الملعب.

 15، ي11ش

 عند نھایة المباراة، یدقق ویوقع استمارة التسجیل. 3.3.23
3.3.24 ،
3.3.2.25 

   

  الحكم الثاني .24

   

  الموقع 1.24

یؤدي الحكم الثاني واجباتھ واقفاً خارج الملعب قرب القائم في الجانب المقابQل  
 للحكم األول ومواجھاً لھ.

 10ب، ش-أ1ش

   

  السلطة 2.24

 3.24 الحكم الثاني ھو مساعد للحكم األول، ولكن لھ أیضاً نطاق سلطة خاصة بھ. 1.2.24

 QQق لQQى  ھیحQQم األول علQQدرة الحكQQدم قQQة عQQي حالQQم األول، فQQل الحكQQل محQQأن یح
 االستمرار في عملھ.

 

أیضاً اإلشارة بدون إطالق الصافرة إلى أخطاء خارج نطاق سQلطاتھ،  ھیحق ل 2.2.24
 ولكن ال یحق لھ اإلصرار علیھا للحكم األول.

3.24 

 2.26، 2.25 یراقب عمل المسجل (المسجلین). 3.2.24

یشرف على أعضاء الفریق على مقعQد الفریQق، ویبلQغ الحكQم األول عQن سQوء  4.2.24
 سلوكھم.

1.2.4 

 3.2.4 یراقب الالعبین في منطقتي اإلحماء. 5.2.24

، 11.15، 15 ، ویراقب مدتھا ویرفض الطلبات الخاطئة.اللعب العادیة یسمح بتوقفات 6.2.24

3.2.2.25 

قطعة والتبQQدیالت المسQQتخدمة بواسQQطة كQQل فریQQق، یراقQQب عQQدد األوقQQات المسQQت 7.2.24
ویبلQغ الحكQQم األول والمQQدرب المعنQي عQQن الوقQQت المسQتقطع الثQQاني والتبQQدیلین 

 الخامس والسادس.

1.15 ،3.2.2.25 

 2.1.17، 7.15 دقائق وقت العالج.  3حیسمح في حالة إصابة الالعب، بتبدیل استثنائي أو یمن 8.2.24

األرضQQیة خاصQQة فQQي المنطقQQة األمامیQQة، ویتأكQQد أیضQQاً أثنQQاء یتأكQQد مQQن حالQQة  9.2.24
 .ئحالمباراة من أن الكرات مازالت مطابقة للوا

1.2.1 ،3 

 مooة، فooأن المھلمسooابقات االتحooاد الooدولي للكooرة الطooائرة، العالمیooة والرسooمیة 10.2.24
 .تنفذ بواسطة الحكم األحتیاطي  5.2.24المسجلة تحت بند 

6.2.26 

   

  مسؤولیاتال 3.24

یتأكد عند بدایة كل شQوط وعنQد تغییQر الملعبQین فQي الشQوط الفاصQل ومتQى مQا  1.3.24
كQQز الفعلیQQة لالعبQین فQQي الملعQQب یQدقق الحكQQم الثQQاني بQأن المراكQان ضQQروریاً، 

 مطابقة لورقة ترتیب الدوران.

1.3.2.5 ،2.3.7 ،

5.3.7 ،2.2.18 
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  لق الصافرة ویؤشر على:أثناء المباراة یقرر الحكم الثاني ویط 2.3.24

، 2.11، 3.3.1 االجتیاز داخل ملعب ومجال المنافس تحت الشبكة. 1.2.3.24

 22، ي11أ، ش5ش

، 11، ش4، ش5.7 أخطاء المركز للفریق المستقبل. 2.2.3.24

 13ي

العصQا جھQة الصQد ومQع  من )ریاً (لكن لیس حصخطأ مالمسة الالعب للشبكة  3.2.3.24
 ھ من الملعب.الھوائیة التي بجانب

1.3.11 

الصQQد المكتمQQل بواسQQطة العبQQي الصQQف الخلفQQي أو محاولQQة للصQQد بواسQQQطة  4.2.3.24
 الالعب الحر، أو خطQأ الضQربة الھجومیQة بواسQطة العبQي الصQف الخلفQي أو

 الالعب الحر. بواسطة

3.3.13 ،2.6.14 ،

6.6.14 ،

ي، -ه-د3.2.3.23

 21-12، ي11ش

، 3.4.8، 2.4.8 جي.مالمسة الكرة لجسم خار 5.2.3.24

 15، ي11ش

مالمسة الكرة لألرض عندما یكون الحكم األول في وضع ال یمكنQھ مQن رؤیQة  6.2.3.24
 اللمسة.

3.8 

عبور الكرة للشبكة كلیاً أو جزئیاً خارج مجQال العبQور إلQى ملعQب المنQافس أو  7.2.3.24
 تلمس العصا الھوائیة من جانبھ من الملعب.

3.4.8 ،4.4.8 ،

 15، ي11أ، ش5ش

الكQQرة القادمQQة مQQن اإلرسQQال واللمسQQة الثالثQQة التQQي تعبQQر فQQوق أو خQQارج العصQQا  8.2.3.24
 من جانبھ من الملعب.ة الھوائی

 15، ي11ش

، 3.3.23 عند نھایة المباراة.ویوقع علیھا استمارة التسجیل  یدقق 3.3.24

3.3.2.25 
   

  حكم التحدي .25

 
العالمیة والرسمیة إذا كان نظام  ،الطائرةلمسابقات االتحاد الدولي للكرة 

 ) قید االستخدام، یكون حكم التحدي إلزامیًا.VCSتحدي الفیدیو (
 

   

  الموقع 1.25

 
یقوم حكم التحدي بتنفیذ مھامھ في كشك التحدي في موقع منفصل یحدده 

 المندوب الفني لالتحاد الدولي للكرة الطائرة.
 

   

  المسؤولیات 2.25

یشرف على عملیة التحدي ویتأكد من أنھا تسیر وفقًا لالئحة التحدي المعمول  1.2.25
 .بھا

 

  یجب أن یرتدي حكم التحدي زي الحكم الرسمي أثناء أداء مھامھ 2.2.25

  .بعد عملیة التحدي یخطر الحكم األول بطبیعة الخطأ 3.2.25

  في نھایة المباراة، یوقع على ورقة التسجیل. 4.2.25
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  حتیاطيالحكم اال .26

الحكم  یكونلمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمیة والرسمیة،  
 .الزامیاً  االحتیاطي

 

   

  الموقع 1.26

لعب م منسقیقوم الحكم االحتیاطي بتنفیذ مھامھ في موقع منفصل یحدده  
 االتحاد الدولي للكرة الطائرة.

 

   

  المسؤولیات 2.26

  :حكم االحتیاطي ملزم بما یليال 

  .ارتداء الزي الرسمي للحكم أثناء تأدیة مھامھ 1.2.26

استبدال الحكم الثاني في حالة الغیاب أو في حالة عدم قدرتھ على مواصلة  2.2.26
 .عملھ أو في حال أصبح الحكم الثاني ھو الحكم األول

 

وبین  المباراة ستخدام)، قبل(إذا كانت قید اال لوحات التبدیل یتحكم في 3.2.26
 شواط.اال

 

  .، إذا كانت ھناك مشكلةشواطمقاعد البدالء قبل وبین االادارة تحقق من  4.2.26

 1.1 .مساعدة الحكم الثاني في إبقاء المنطقة الحرة خالیة 5.2.26

مساعدة الحكم الثاني في إصدار تعلیمات لعضو الفریق المطرود/غیر المؤھل  6.2.26
 .درة إلى غرفة تبدیل مالبس الفریقللمغا

1.2.3.21 ،1.3.3.21 

، 5.2.24، 5.4.1 .السیطرة على الالعبین البدالء في منطقة االحماء وعلى مقاعد البدالء 7.2.26
10.2.24 

العبي الترتیب إحضار أربع كرات للمباراة للحكم الثاني، مباشرة بعد تقدیم  8.2.26
ة المباراة بعد االنتھاء من فحص وضع وإعطاء الحكم الثاني كراالساس 
 .الالعبین

1.3.24 

 2.2.23 .مجففینمساعدة الحكم الثاني في توجیھ عمل ال 9.2.26

   

  المسجل .27

   

  الموقع 1.27

یؤدي المسجل واجباتھ جالساً عند طاولة المسجل فQي الجانQب المقابQل للملعQب  
 الحكم األول. مواجھاً 

 10ب، ش-أ1ش

   

  المسؤولیات 2.27

  استمارة التسجیل طبقاً للقواعد متعاوناً مع الحكم الثاني. مألی 

یستخدم الجQرس الكھربQائي أو جھQاز صQوتي آخQر لإلبQالغ عQن ظQروف غیQر  
 عادیة أو إلعطاء اإلشارات للحكام وفقاً لمسئولیاتھ.

 

  :یقوم المسجل قبل المباراة والشوط 1.2.27

، 1.1.5، 1.4 انالحQر انم الالعبQارقQاو اءاسم بما في ذلكالمباراة والفریقین  بتسجیل بیانات 1.1.2.27

2.2.5 ،2.3.7 ،
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طبقQQاً لإلجQQراءات المعمQQول بھQQا، ویحصQQل علQQى توقیعQQات رئیسQQي الفQQریقین 
 والمدربین.

2.1.19 ،

6.2.4.19 

، (او تسجیل ترتیQب الQدوران األساسQي لكQل فریQق مQن ورقQة ترتیQب الQدوران 2.1.2.27
 .من البیانات المقدمة الیكترونیاً)  التحقق

1.3.2.5 ،2.3.7 

عندما یخفق في استالم ورقة ترتیب الدوران فQي الوقQت المحQدد، یقQوم بQإبالغ  
 الحكم الثاني فوراً عن ھذه الواقعة.

1.3.2.5 

  یقوم المسجل أثناء المباراة: 2.2.27

 1.6 .أحرزت يتسجیل النقاط الت 1.2.2.27

ة ترتیب اإلرسال لكل فریق، ویشیر إلى الحكQام فQوراً عQن أي خطQأ بعQد مراقب 2.2.2.27
 ضربة اإلرسال.

2.12 

لھ السلطة لإلعالن عن طلبات تبدیل الالعبین باستخدام جھQاز البQوق ویراقQب  3.2.2.27
 عددھا، ویدون التبدیالت واألوقات المستقطعة وإبالغ الحكم الثاني.

1.15 ،1.4.15 ،

ج، 3.10.15

6.2.24 ،7.2.24 

 11.15 صحیح.الغیر اللعب العادیة إبالغ الحكام عن طلب توقف  4.2.2.27

، 1.4.15، 2.6 نھایة األشواط للحكام، وعند نتیجة النقطة الثامنة في الشوط الفاصل.باإلعالن  5.2.2.27

2.2.18 

، 2.16، 3.11.15 جزاءات والطلبات الخاطئة.لفت نظر سوء السلوك والتسجیل  6.2.2.27

3.21 

 تسجیل جمیع ما یحدث حسب التعلیمات بواسطة الحكم الثاني. 7.2.2.27

، التQدخل الخQارجي، لQةیمثال: التبدیل االسQتثنائي، مQدة العQالج، التوقفQات الطو
 ... إلخ إعادة التعیین

7.15 ،2.1.17 ،

2.17 ،3.17 ،

4.19 

 1.18 یراقب فترة الراحة بین األشواط. 8.2.2.27

  سجل عند نھایة المباراة:یقوم الم 3.2.27

 3.6 تسجیل النتیجة النھائیة. 1.3.2.27

فQQي حالQQة االحتجQQاج، مQQع اإلقQQرار المسQQبق مQQن الحكQQم األول، یكتQQب أو یسQQمح  2.3.2.27
لرئیس الفریق/الشوط بكتابة بیان على اسQتمارة التسQجیل عQن الواقعQة المحQتج 

 علیھا.

1.2.1.5 ،

2.3.1.5 ،4.2.23 

 رئیسQQيیوقQQع بنفسQQھ علQQى اسQQتمارة التسQQجیل، یحصQQل علQQى توقیعQQات بعQQد أن  3.3.2.27
 الفریقین ثم الحكام.

1.3.1.5 ،

3.3.23 ،3.3.24 

   

  مساعد المسجل .28

   

 10ب، ش-أ1، ش1.22 الموقع 1.28

  یؤدي مساعد المسجل واجباتھ جالساً بجانب المسجل عند طاولة المسجل. 
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 3.19 المسؤولیات 2.28

  التغییرات المتعلقة بالالعب الحر.یدون  

  یساعد في األعمال اإلداریة لعمل المسجل. 

  إذا لم یستطع المسجل من مواصلة عملھ، یستبدل مساعد المسجل إلى مسجل. 

  قبل المباراة والشوط، یقوم مساعد المسجل: 1.2.28

  إعداد استمارة مراقبة الالعب الحر. 1.1.2.28

  ستمارة التسجیل االحتیاطیة.إعداد ا 2.1.2.28

  أثناء المباراة، یقوم مساعد المسجل: 2.2.28

 4.19، 1.1.3.19 الحر.الالعب /إعادة تعیینات یدون تفاصیل تغییرات 1.2.2.28

 2.3.19 یبلغ الحكام ألي خطأ عن تغییر الالعب الحر باستخدام البوق. 2.2.2.28

  ة على طاولة المسجل.یعمل على لوحة النتیجة الیدوی 3.2.2.28

 1.2.2.27 یدقق لوحة النتیجة للمطابقة. 4.2.2.28

إذا كQQان ضQQروریاً، یجھQQز أوالً بQQأول اسQQتمارة التسQQجیل االحتیاطیQQة ویعطیھQQا  5.2.2.28
 للمسجل.

1.1.2.27 

  عند نھایة المباراة، یقوم مساعد المسجل: 3.2.28

  لمھا للتدقیق.یوقع استمارة مراقبة الالعب الحر ویس 1.3.2.28

  یوقع استمارة التسجیل. 2.3.2.28

 
لمسooابقات االتحooاد الooدولي للكooرة الطooائرة، العالمیooة والرسooمیة والتooي یooتم 
استخدام استمارة التسoجیل االلكترونیoة، یقoوم مسoاعد المسoجل مoع المسoجل 
اإلبooالغ عooن التبooدیالت مباشooرة للحكooم الثooاني لیوجooھ الooى الفریooق الooذي طلooب 

 ومطابقة تغییرات الالعب الحر.التوقف 

 

   

  مراقبو الخطوط .29
   

  الموقع 1.29

 
فQQي حالQQة اسQQتخدام مراقبQQي خQQط اثنQQین فقQQط، فإنھمQQا یقفQQان عنQQد ركنQQي الملعQQب 

متQر مQن  2إلQى  1األقرب للید الیمنى لكل حكم قطریQاً، علQى بعQد یتQراوح مQن 
 الركن.

 10ب، ش-أ1ش

  .جانبھخطي النھایة والجانب من یراقب كل واحد منھما كالً من  

 
اسoتخدام إذا تoم  لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمیة والرسoمیة،

یقفون في المنطقة الحرة علoى بعoد یتoراوح مoن  فإنھم ،أربعة مراقبي خطوط
أمتار من كل ركن للملعب على االمتداد الوھمي للخط الذي یقومoون  3 إلى 1

 بمراقبتھ.

 10ش
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  المسؤولیات 2.29

سQم) لإلشQارة 40x40یؤدي مراقبو الخطوط واجباتھم باستخدام رایة أبعادھا ( 1.2.29
 إلى:

 12ش

 .)خطوطھمخطھ (الكرة "داخل" و "خارج" كلما تسقط الكرة بالقرب من  1.1.2.29
، 12، ش4.8، 3.8

 2-1ي

 3، ي12، ش4.8 ة.الكرات الملموسة "الخارجة" من الفریق المستقبل للكر 2.1.2.29

، كQQرة اإلرسQQال والضQQربة الثالثQQة للفریQQق تعبQQر مالمسQQة الكQQرة العصQQا الھوائیQQة 3.1.2.29
 ... إلخ .العبور.الشبكة خارج مجال 

3.4.8 ،4.4.8 ،
أ، 5، ش1.1.10
 4، ي12ش

تخطQQي أي العQQب خQQارج أرض ملعبQQھ (باسQQتثناء المرسQQل) فQQي لحظQQة ضQQربة  4.1.2.29
 اإلرسال.

4.7 ،3.4.12 ،
 4، ي12ش

 3.4.12 أخطاء القدم للمرسل. 5.1.2.29

العصQQا الھوائیQQة علQQى جQQانبھم مQQن سQQم مQQن 80الجQQزء العلQQوي أي تالمQQس مQQع  6.1.2.29
 الملعب بواسطة أي العب أثناء حركتھ للعب الكرة أو یتداخل مع اللعب.

1.3.11 ،4.4.11 ،
 4، ي12، ش3ش

7.1.2.29 QQال العبQQارج مجQQبكة خQQر الشQQي تعبQQرة التQQس الكQQافس أو تلمQQب المنQQى ملعQQور إل
 العصا الھوائیة التي بجانبھ من الملعب.

أ، 5، ش1.1.10
 4، ي12ش

  یجب على مراقب الخط تكرار إشارتھ عند طلب الحكم األول. 2.2.29
   

  اإلشارات الرسمیة .30
   

 11ش إشارات الید للحكام 1.30

سQبب إطQالق صQافرتھم  یجب على الحكام أن یوضحوا بإشارات الید الرسQمیة 
 (طبیعة الخطأ التي أطلقت علیھا الصافرة، أو الغرض من التوقف المسموح)،
ویجQQب اإلبقQQاء علQQى اإلشQQارة لبرھQQة، وإذا نفQQذت بیQQد واحQQدة، فتسQQتخدم الیQQد 

 المواجھة لجانب الفریق الذي ارتكب الخطأ أو تقدم بالطلب.

 

   

 12ش إشارات الرایة لمراقبي الخطوط 2.30

مراقبو الخطوط بإشارة الرایة الرسمیة طبیعة الخطأ المحتسQب  شیرب أن ییج 
 واالحتفاظ باإلشارة لبرھة.
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 ثانيالقسم ال
 الجزء الثالث
 االشكال

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة



 االشكال: الجزء الثالث-القسم الثاني 

 

 67                      2024-2021ة القواعد الرسمية للكرة الطائر 

 المسابقة/مراقبةالمنطقة  أ -1شكل 
 26.1 ,25.1 ,24.1 ,23.1 ,21.3.3.1 ,21.3.2.1 ,19.3.2.7 ,15.4.4 ,4.2.3.1 ,4.2.1 ,1.4.6 ,1.4.5 ,1القواعد ذات الصلة:

 القیم صالحة لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمیة والرسمیة) (...
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 منطقة اللعب ب -1شكل 
 ,21.3.2.1 ,19.3.2.7 ,19.3.1.4 ,15.10.1 ,4.2.3.1 ,4.2.1 ,1.4.6 ,1.4.5 ,1.4.4 ,1.4.3 ,1.4.2 ,1.4 ,1القواعد ذات الصلة:

 ات االتحاد الدولي للكرة الطائرة، العالمیة والرسمیةالقیم صالحة لمسابق(...)   26.1 ,25.1 ,24.1 ,23.1
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 ارض الملعب 2شكل  
 5.2.3.4 ,1.4.1 ,1.3.4 ,1.3.3 ,1.3 ,1.1 القواعد ذات الصلة:
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 تصمیم الشبكة 3شكل  
 27.2.1.6 ,11.3.2 ,11.3.1 ,2.5.1 ,2.4 ,2.3 ,2.2 ,2.1.6 ,2 القواعد ذات الصلة:
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 مراكز الالعبین 4شكل  
 23.3.2.3a, 24.3.2.2 ,7.5 ,7.4.3 ,7.4 القواعد ذات الصلة:

 العب الصف الخلفي. المطابقةو  األماميمثال أ: تحدید المراكز بین العب الصف 

 
 

 الصف. نفس مثال ب: تحدید المراكز بین العبي
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 ملعب المنافسعبور الكرة المستوى العمودي للشبكة الى  أ -5شكل  
 27.2.1.7 ,27.2.1.3 ,24.3.2.7 ,10.1.3 ,10.1.1 ,8.4.5 ,8.4.4 ,8.4.3 ,2.4 القواعد ذات الصلة:
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 عبور الكرة المستوى العمودي للشبكة الى المنطقة الحرة للمنافس ب -5شكل  
 24.3.2.7 ,10.1.2.2 ,10.1.2 القواعد ذات الصلة:
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 إخفاء إرسال جماعي 6شكل  
 23.3.2.3a ,12.5.2 ,12.5 اعد ذات الصلة:القو 

 
 

 الصد المكتمل 7شكل  
 14.1.3 ذات الصلة: ةالقاعد
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 هجوم العب الصف الخلفي 8شكل  
 23.3.2.3d, 24.3.2.4 ,13.2.3 ,13.2.2 القواعد ذات الصلة:
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 تاجزاءتحذیرات والال يجدول 9شكل  
 21.4.2 ,21.3 ,16.2 القواعد ذات الصلة:

 

 سوء السلوك اتجزاءتحذیرات و جدول أ -9شكل  

 
 التبعات البطاقات الجزاء المخطئ حدثال الفئات

سوء 
السلوك 
 البسیط

 1المرحلة 

 أي عضو

ال یعتبر 
 جزاء

 ال شيء
 المنع

 صفراء 2المرحلة 
التكرار 
 بأي وقت

 كما ادناه كما ادناه إنذار

السلوك 
غیر 

 المھذب

 نقطة واإلرسال للمنافس اءحمر إنذار أي عضو األول

 طرد نفس العضو الثاني
حمراء+صفراء 

 معاً 

یجب أن یذھب عضو الفریق إلى 
لبقیة  مالبس الفریقتبدیل غرفة 

 الشوط

 استبعاد نفس العضو الثالث
حمراء+صفراء 

 منفصلتین

یجب أن یذھب عضو الفریق إلى 
لبقیة  مالبس الفریقتبدیل غرفة 

 المباراة

السلوك 
 يالعدائ

 طرد أي عضو األول
حمراء+صفراء 

 معاً 

یجب أن یذھب عضو الفریق إلى 
لبقیة  مالبس الفریقتبدیل غرفة 

 الشوط

 استبعاد نفس العضو الثاني
حمراء+صفراء 

 منفصلتین

یجب أن یذھب عضو الفریق إلى 
لبقیة  مالبس الفریقتبدیل غرفة 

 المباراة

 استبعاد أي عضو األول االعتداء
حمراء+صفراء 

 منفصلتین

یجب أن یذھب عضو الفریق إلى 
لبقیة  مالبس الفریقتبدیل غرفة 

 المباراة
 
 

 رالتأخیاشارات التحذیر وجزاءات جدول ب -9شكل  

 
 التبعات البطاقات الجزاء المخطئ حدثال الفئات

 التأخیر
 األول

أي عضو 
 للفریق

لفت نظر 
 تأخیر

 25الید رقم إشارة
 ببطاقة صفراء

 ءللمنع وبدون جزا

الثاني 
 وتبعاتھ

أي عضو 
 للفریق

 تأخیر إنذار
 25الید رقم إشارة

 ببطاقة حمراء
 واإلرسالنقطة 

 للمنافس
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 أماكن هیئة التحكیم ومساعدیهم 10شكل  
 27.1 ,26.1 ,25.1 ,24.1 ,23.1 ,3.3 القواعد ذات الصلة:
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 إشارات الید الرسمیة للحكام 11شكل  
 

 
 

 الصورة الصحیحة التي سوف تظهر اشارة الحكام وفقًا لمسؤولیاتهم.   التفسیر:
 

 F الصورة الصحیحة التي تظهر اشارة الحكام في حاالت خاصة.  

F 

S 

S 

F S 
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 إشارات الرایة الرسمیة لمراقبي الخطوط 12شكل  
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 ثالثالقسم ال
 

 التعریفات
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 المسابقة/منطقة مراقبة 
المنطقQQQة الحQQرة، والتQQQي تشQQQمل جمیQQQع و منطقQQة مراقبQQQة المسQQQابقة ھQQQي الQQدھلیز المحQQQاط بالملعQQQب

 ).أ 1 المساحات إلى الحواجز الخارجیة أو السیاج المخطط ( أنظر شكل
 المناطق 

المنطقة الحرة) لتوضیح غرض محدد (أو مع قیQود ھي أقسام داخل منطقة اللعب (تشمل الملعب و
) ضQQمن نQQص القاعQQدة، وھQQي تشQQمل المنطقQQة األمامیQQة، منطقQQة اإلرسQQال، منطقQQة التبQQدیل، خاصQQة

 المنطقة الحرة، المنطقة الخلفیة، ومنطقة تغییر الالعب الحر.

 المساحات 
األرض خارج المنطقة الحرة، تتطابق بواسطة القواعد لوظیفة محددة، وھي تشQمل ھي أقسام من 
 .منطقة اإلحماء

 المجال السفلي 
یكون ھذا المجال محدداً عند جزئھ العلوي بواسطة أسفل الشبكة والحبQل الQذي یربطھQا بالقQائمین، 

 ومن األسفل بواسطة سطح اللعب. ومن الجوانب بواسطة القائمین،

 بورمجال الع 
 یكون مجال العبور محدداً بواسطة:

 الشریط األفقي عند قمة الشبكة. -

 العصاتان الھوائیتان وامتدادھما. -

 السقف. -
 الكرة الى ملعب المنافس من خالل مجال العبور.یجب ان تعبر 

 المجال الخارجي 
 فلي.یكون المجال الخارجي من المستوى الرأسي للشبكة خارج مجال العبور والمجال الس

 منطقة التبدیل 
 التي من خاللھا یجري التبدیل.ون ھذه جزءاً من المنطقة الحرة وتك

 إال بموافقة االتحاد الدولي للكرة الطائرة 
التعبیر یمیQز أنQھ طالمQا أن ھنQاك لQوائح للمقQاییس والمواصQفات لQألدوات والتجھیQزات، ھنQاك ھذا 

تحاد الQدولي للكQرة الطQائرة لالرتقQاء بلعبQة مناسبات عندما یمكن عمل ترتیبات خاصة بواسطة اال
 الكرة الطائرة أو الختبار حاالت جدیدة.

 مقاییس االتحاد الدولي للكرة الطائرة 
 المواصفات الفنیة أو المحددة والموضحة بواسطة االتحاد الدولي للكرة الطائرة لصناعة األدوات.

 الخطأ  
 عب خالف القواعد.حركة الال -أ

 .خالف حركة اللعب ةعداانتھاك للق -ب
 توجیه الكرة بضربات قصیرة وسریعة 

 ھ الكرة بضربات قصیرة وسریعة یعنQي ارتQداد الكQرة (عQادة كمQا فQي اإلعQداد للقذفQة واإلرسQال)،یتوج
 ویمكن أن تشمل الحركات التمھیدیة األخرى (فیما بین األخریات) تحریك الكرة من ید إلى ید.

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة



 التعریفات: القسم الثالث 
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 ریعونالس والمجففون ملتقطو الكرات 
ھم األشخاص الذین تكون وظائفھم المحافظة على متابعة اللعب بواسQطة دحرجQة ملتقطو الكرات 

 الكرة للمرسل بین التداوالت.
لزم ھم األفراد الذین تتمثل مھمتھم في الحفاظ على أرضیة نظیفة وجافة، إذا  السریعون فونالمجف

 .یرةباستخدام مناشف صغ بعد كل تداولیمسحون الملعب ر ماأل

 نقطة التداول 
 ھذا ھو النظام لتسجیل نقطة كلما تم الفوز بالتداول.

 فترة الراحة 
 الفاصل) الخامس ال یعتبر كفترة راحة.شواط، تغییر المالعب في الشوط (الوقت بین األھي 

 إعادة التعیین 
قQادر علQى بواسطة الفریق غیQر  وأصبحبموجبھ ال یستطیع الالعب الحر المتابعة الذي قرار ھو ال

أي العب أخر (ما عدا الالعب المتغیر العادي) غیر متواجد فQي  اللعب، واتخذت وظیفتھ بواسطة
 الملعب عند لحظة إعادة التعیین.

 التغییر 
(إذا كQان ھنQاك أكثQر  حQر بموجبھ یترك الالعQب العQادي الملعQب وأي العQبالذي وھو العمل ھذا 

حQر مQع الالعQب الحQر، ویسQتطیع الالعQب العQادي ان من واحد) لیأخذ محلھ ویشمل ھذا الالعب ال
 یتغیر مع الالعب الحر، ویجب ان یكون تداول مكتمل بین التغییرات المتصلة بأي العب حر.

 التداخل 
 منع المنافس من لعب الكرة.أیة حركة التي ت أومیزة ضد الفریق المنافس، حركة إلیجاد أي 

 O-2bisنموذج  
یجQب تقدیمQھ فQي  ،ي للكرة الطائرة لتسجیل الالعبین ومسؤولي الفQرقنموذج رسمي لالتحاد الدول

 االجتماع التمھیدي.

 الجسم الخارجي 
الجسQQم أو الشQQخص الQQذي یكQQون خQQارج الملعQQب أو قریبQQاً لحQQدود مجQQال اللعQQب الحQQر، مسQQبباً إعاقQQة 

 مQدةوأع: إضQاءة السQقف، كرسQي الحكQم، أدوات التلفزیQون، طاولQة المسQجل، مثQالطیران الكQرة. 
 ال تشمل األجسام الخارجیة العصي الھوائیة، حیث أنھا تعتبر جزء من الشبكة. الشبكة.

 التبدیل 
 .والذي بموجبھ یترك العب عادي الملعب ویأخذ مكانھ العب عادي أخرھو العمل 

 الضربة األولى للفریق 
 :بمثابة الضربة األولى للفریق ھناك أربع حاالت یُعتبر فیھا إجراء اللعب

 استقبال االرسال -
 تلقي ھجوم من الفریق المنافس -
 .عب الكرة المرتدة من صدهل -
 .منافسلعب الكرة المرتدة من صد ال -
 بروتوكول 

سلسلة األحداث قبل بدء المباراة ، بما في ذلك القرعة ، وجلسة اإلحماء ، وعرض الفرق والحكام 
 الموصوفین في كتیب المسابقة المحددة.
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