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 بنام حضرت دوست ، که هرچه داریم از اوست

 
 

 صفحه                                                                                          مطالب  فهرست   

 

 2صفحه                                                      تعریف                                              ( ماده اول  -9

 3 صفحه                       ال                                                    اهداف انجمن داژب( ماده دوم  -2

   4 صفحه                          مهارت ها                                                                     ( ماده سوم  -3

                 4صفحه                                                                  تعداد بازیكنان                ( ماده چهارم  -4

              4صفحه                 رده های سنی                                                                      ( ماده پنجم  -۵

              ۵صفحه                                                                              توپ مسابقات           ( ماده ششم  -۶

 ۵صفحه             زمان مسابقه                                                                             ( ماده هفتم  -7

 ۵ صفحه                                                                           زمين مسابقات          ( ماده هشتم  -۸

                                                         ۸صفحه            لباس بازیكنان                                                                              ( ماده نهم  -1

 ۸صفحه                           (              وسطی ) نحوه برگزاری مسابقه داژبال ( ماده دهم  -9١

                                  9۶صفحه                                                                                          امتيازات ( ماده یازدهم  -99

 97صفحه                                                          برنده مسابقه                       ( ماده دوازدهم  -92

 9۸صفحه                                             خطاها                                               (  ماده سيزدهم  -93

 91صفحه                                            تعویض بازیكنان                              ( اردهم ماده چه -94

 2١صفحه                                            قانون اعتراض                                    ( ماده پانزدهم  -9۵

 2١صفحه                                                                            عالئم اشاره ای  ( ماده شانزدهم  -9۶

 24صفحه                                                              داوری وشرح وظایف  (دهم هفماده  -97

                                                        2۶صفحه                                         لباس داوران                                         (  ماده هجدهم  -9۸

 2۶صفحه                           ء تيم        ، مربی واعضا شرح وظایف سرپرست( ماده نوزدهم  -91

 2۸صفحه                             اجرائی       شرح وظایف مسئولين و کميته های( ماده بيستم  -2١

 3١صفحه                      و اعضاء کميته های اجرائی     لباس مسئولين( یكم  ماده بيست و -29

 3١صفحه                          فرم ها                                                             ( دوم  ماده بيست و -22
 

         
             

 

 

 

 

 کميته فنی انجمن داژبالمحترم از اعضاء  با تشكر



 

2 

 

 ورزش داژبالبرگزاری مسابقات قوانين و مقررات 

 (وسطی استایل )  
 

 :تعریف ( ماده اول 
بعنوان  ایرانعزیزمان  های قدیم درکشور زمان سنتی ایرانيان است که از یورزشبازی های یكی از ،  ورزش داژبال  

و در کتاب های آموزشی  بودهرایج  مختلف مردم بسيار دربين اقشار همگانی مطرح و پرنشاط وورزشی یك بازی 

و همچنين کتاب های معرفی ورزش های سنتی ، بومی و محلی ایرانی به دفعات ( مقطع ابتدایی قدیم ) مدارس 

 .مورد تشریح قرار گرفته است 

 

 : معنی داژبال   

 .داژبال ، دارای دو معنی به زبان فارسی و انگليسی می باشد

.     می باشد( ساکنين جلگه جنوب دریاچه کاسپين ) ال در زبان فارسی دارای ریشه در زبان قوم کاس ها داژب: الف 

 .است بمعنای دست" بال " و    (نگهبانی ) بمعنای دژ " داژ " 

توپ   بمعنای"  بال "بمعنای جابجائی سریع  و " داژ " از دو بخش ( با لهجه امریكائی ) داژبال در زبان انگليسی : ب 

 .تشكيل گردیده است 

می باشد و توانسته بعنوان یك ورزش  بين سنين مختلفچشمگيری دردرعصرکنونی دارای مخاطبين  ، ورزش این   

 . قرارگيرد مورد استقبالخانوادگی و کم هزینه دربين جوامع مختلف ترویج و 

گسترش یافته  کشورهای دنيا بسط ویران و مناطق کشور عزیزمان ا بسياری از درگذر زمان ، درطی  ورزش داژبال   

،  بازی وسط وسطو ، داژبال ، ، یوسط  :جمله  ازختلف اسم های م با کشور سطح  را درجذاب ورزش می توان این  و

با   Dodgeballتحت عنوان  درسطح بين الملل و همچنين ...،  ، داج بال ، آراداگالدی، توپ در وسط ط وسوسط 

که  کردمشاهده  "داژبال ساحلی "،   " ن داژبالپليترام "،  "بين المللی  داژبا ل "،   "ل وسطی داژبا  " : استایل

 .برگزار می گردد ( روی چمن و ساحل ) تمرینات و مسابقات آن در داخل سالن و همچنين در فضای باز  

نين تعدادی از کشورهای دیگر و همچبعنوان داژبال گسترش یافته در سطح ایران  ( استایل وسطی) ورزش داژبال   

 93۸۶تا قبل از سال   ...امارات ، پاکستان ، ارمنستان ، تاجكستان ، ترکيه ، تایلند ، هند ، مانند ژاپن ، هنگ کنگ ، 

، که با روش ها و قوانين متعدد اجرا می گردید مطرح بوده سنتی ، بومی و محلی  یورزشبازی بعنوان یك شمسی 

) با سال ها تجربه در عرصه ورزش از جمهوری اسالمی ایران  "استاد رضا خوش سرور  "مسی ش  93۸۶ليكن در سال 

 به این ورزشجان تازه ای ،  توانست با تنظيم و تدوین مقررات واحد ( بعنوان پایه گذار ورزش داژبال وسطی نوین 

این ورزش متحد الشكل به اجرای و ا قوانين یكسان تمامی عالقه مندان بتوانند بتا  شدجذاب بخشيده و سعی برآن 

 .بپردازندزیبا و نشاط آور 
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  93۸۶انجمن داژبال ایران درسال  تقاضای تاسيس (بشكل نوین )  درهمين راستا ، بمنظور ترویج ورزش داژبال   

کارشناسی های بررسی و پس از  ارائه گردید که کشوربه سازمان تربيت بدنی وقت توسط شرمين جباریان شمسی ، 

تاسيس و از آن زمان کليه شمسی   93۸7سال  در  "داژبال ورزش انجمن "  انجام شده و تائيد سازمان مذکور

 .فدراسيون ورزش های همگانی انجام می پذیرد تراتحت نظ فعاليت های این ورزش

نهادها و  دهای مسابقات و المپيا های رسمی و پرطرفدار در ورزش ، هم اکنون ورزش داژبال از  الزم به ذکر است  

آموزش و پرورش ، دانشگاه آزاد  ، دانشگاه های دولتی ، وزارت بهداشت ، نيروی ارگان های مختلف از جمله 

می باشد و توانسته ... ، محالت شهرداری ها شرکت ها و کارخانجات ، بانك ها ، کارمندان دولت ، ارتش ، انتظامی ، 

 .گرددمطرح و رایج ( نی و رویكرد قهرمانی با ماهيت همگا)  پرنشاط  ورزشبعنوان یك 

 

 :جایگاه ورزش بين المللی داژبال در جهان 

 با (  WDBF) داژبال فدراسيون جهانی  ميالدی  2١99با توجه به توسعه ورزش داژبال در سطح بين الملل ، در سال   

داژبال راسيون های قاره ای ، فدميالدی همزمان با تاسيس فدراسيون  2١99در سال  - در امریكا کشور ۵4یت عضو

با عضویت  ( WDA) داژبال انجمن جهانی ميالدی  2١93در سال  - در فيليپين کشور 91با عضویت  ( ADF)  آسيا

و تصویب با تائيد ) ميالدی  2١93از سال  ( WADBC) کنفدراسيون داژبال غرب آسيا و  در انگلستان کشور ۵7

کنفدراسيون ت و دبيرکلی ت جمهوری اسالمی ایران تاسيس گردیده که ریاسبا محوری( فدراسيون داژبال آسيا 

نایب رئيس انجمن ) رضا خوش سرور  و ( رئيس انجمن داژبال ایران ) شرمين جباریان را به ترتيب  داژبال غرب آسيا

 .برعهده دارند( داژبال ایران 

بعنوان عضو هيات رئيسه (  9313 ماه بهمن) ی ميالد 2١93سال از  رضا خوش سرور شرمين جباریان و  ،همچنين   

)  فدراسيون داژبال آسياریاست در دومين مجمع انتخابات ميالدی ،  2١9۵ در سالفدراسيون داژبال آسيا انتخاب و 

بعنوان نایب رئيس فدراسيون داژبال رای  2با اختالف رضا خوش سرور از جمهوری اسالمی ایران (  9314دی ماه 

 .منصوب گردیده استانتخاب و ار سال بمدت چهآسيا 

)  فوق الذکرفدراسيون  ، دومين مجمع انتخابات فدراسيون داژبال آسيابرگزاری  الزم به توضيح است ،  پس از  

ADF ) از کشور فيليپين به کشور سنگاپور انتقال یافته است. 

پرطرفدار در سطح های  ورزش ازژبال ورزش دا، ، هم اکنون در بسياری از کشورهای دنيا می سازد  خاطر نشان 

در مسابقات بطور رسمی  می باشد و مسابقات این ورزش پرطرفدار... دانشگاه ها ، مدارس ، ادارات ، ارگان ها و 

دارای عضویت این ورزش ميالدی  2١97و از سال  برگزار می گرددو کارگران جهان آتشنشانان جهان -پليس جهان

 .گردیده است(  I.O.Cمورد حمایت کميته بين المللی المپيك  )    GAISFی ورزشیسازمان بين المللرسمی در 

 

 : انجمن داژبال اهداف( ماده دوم 
 . ورزشهای توپی جهان پدیده ای نوین دربعنوان داژبال گسترش ورزش  بسط و -9

 .امكاناتو روحی برای تمامی سنين با کمترین هزینه   سالمت جسمی و ایجاد نشاط و -2
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 .ورزش گروهی  و اجرایجهت فعاليت ، مختلف مردم  پرنمودن اوقات فراغت اقشار -3

 .بمنظورایجاد سالمت اجتماعی  دعوت به ورزش همگانی ایجاد انگيزه برای خانواده ها و -4

 .این رشته ورزشی وکمی درارتقاء سطح کيفی  بمنظور،  پرنشاط قابت های سالم وربرگزاری  -۵

 ...(.ورزشكار، مربی، داور، مدرس ) داژبال  موجود درجمعيتهای  توانمندی دادها وجذب استع کشف و -۶

 ...(.، مدرسداور،  مربیورزشكار، ) ز جهت تربيت نيروی انسانی مورد نيارتالش د -7

 هایعرصه داژبال در  سئولينمدرسان و م ،داوران  ،مربيان ،  ورزشكاران حضورمناسب برای  های ایجاد زمينه -۸

 . ین المللبي

 . داژبالتوليد تجهيزات و لوازم ورزش  ساخت و ،ایجاد زمينه های الزم برای طراحی  -1

 

 :مهارت ها ( ماده سوم 
، تقویت روحيه تعاون ، ( پرتاب ، دریافت ، پاس دادن ، دویدن، جهش ) باال بردن مهارت دراجرای حرکات انتقالی   

 اه عصب و عضله ، ایجاد هماهنگی بين چشم وـیجاد هماهنگی ميان دستگدقت ، افزایش سطح هوشياری و همياری ، ا

، عمل  چابكی ، ، توان استقامت ، قدرت ، سرعت) اعضاء بدن درنشانه گيری ، ارتقاء در فاکتورهای آمادگی جسمانی 

 (.وعكس العمل ، تعادل ، انعطاف و هماهنگی 

 

 : تعداد بازیكنان( ماده چهارم 
 .گردد برگزارمی ، تحت عنوان تيم کنار و تيم وسطتيم  دوبين (  استایل وسطی ) مسابقه داژبال  -9

 .می باشد( بازیكن  ۶جمعا ) بازیكن ذخيره فعال  2بازیكن اصلی و  4هرتيم دارای  -2

 .بالمانع است (بازیكن ذخيره  2بدون  )بازیكن در یك تيم  4حضور -3

 .ممنوع می باشددر مسابقات  كنبازی 4کمتر از  با ، یك تيم حضور : توضيح  

 

 : رده های سنی( ماده پنجم 
 سال 1پایان    تا سال    ۶  از  : نونهاالن -9

                           سال       94  پایان  تا سال   9١  از  : نوجوانان -2

 سال               91پایان    تا   سال  9۵  از  :جوانان  -3

 سال    4۵پایان    تا سال   9۸  از  :بزرگساالن  -4

  ...تا   سال   4۵  از  : بزرگساالن ارشد -۵

 بدون محدودیت سنی    :خانواده  -۶

 (با تائيد انجمن ورزش داژبال ) در ورزش داژبال پيشكسوتی  دارای سابقه:  پيشكسوتان  -7
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 : مسابقات توپ( ماده ششم 

ـ  ، دارای تيوپ الستيكی که داخل آن با فشار بـاد پرگردیـده   گردبشكل  ، داژبالاستاندارد ورزش  توپ -9 ،  دباش

تـوپ داژبـال مـی    )  می باشدپرتاب و دریافت  دارای قابليت مطلوب در،  یا مشابه پارچه نرمازجنس دارای روکش 

 (.بایست مورد تائيد کميته فنی انجمن داژبال باشد 

از توپ (  ، پيشكسوتان خانواده ، بزرگساالن ارشدبزرگساالن ،  رده سنی جوانان ،) درتمرینات و مسابقات آقایان  -2

رده سنی جوانان ،  )تمرینات و مسابقات بانوان  در  -سانتيمتر  ۶4گرم وزن و به قطر 2۶١با (  A) 9شماره 

 24١با  ( B) 2از توپ شماره  (پسران و دختران )  و نوجوانان( بزرگساالن ، بزرگساالن ارشد ، خانواده ، پيشكسوتان

 ) 3توپ شماره  از( پسران و دختران ) مسابقات رده سنی نونهاالن درتمرینات و   -سانتيمتر  ۵1 وزن  و به قطر گرم

c )  سانتيمتر استفاده می گردد 44گرم وزن و به قطر 92١با.  

 

 : مسابقه زمان( ماده هفتم 

 .می باشد(  برای تمامی سنين)  استراحت دربين دونيمه دقيقه 2 با دقيقه ای ۵ه نيم دوداژبال ،  برگزاری مسابقه زمان

 

 : مسابقاتزمين ( ماده هشتم 

 .می باشد( واليبال مسابقات زمين  همانند) به شكل مستطيل ، داژبال  مسابقاتزمين  -9

  .می باشد( مترعرض  1متر طول و  9۸) مترمربع  9۸×1 داژبال مسابقاتابعاد زمين  -2

 :توضيح 

 .می باشد 92×1و زمين تيم وسط  3×1ه زمين تيم کنار برای آقایان محدود: الف 

 .می باشد 99×1و زمين تيم وسط  ۵/3 ×1محدوده زمين تيم کنار برای بانوان :  ب 

 .می باشد( متر 3 محدوده زمين تيم کنار ) مترمربع 94×1 برای رده سنی نونهاالن مسابقاتابعاد زمين  -3

 .وجود داشته باشد(  متر 3حداقل به پهنای ) ت یك منطقه آزاد می بایس درچهارطرف زمين -4

 .سطح پوشش داده شده زمين می بایست کف پوش ، چوب یا مواد مصنوعی مجاز باشد -۵

صاف ، یكنواخت و یكسان باشد و ازهرگونه صـدمات و مجـروح    می بایستسطح زمين مسابقات و منطقه آزاد ،  -۶

 .شدن بازیكن جلوگيری گردد

 .می بایست متفاوت از رنگ خطوط زمين باشد رنگ زمين مسابقات -7

، دوخط عرضی خروجی ، دوخط عرضی داخلی ، ( طولی ) دوخط کنار:   خط می باشد 7دارای زمين مسابقات  -۸

 .یك خط وسط

 .باشدگ آنها می بایست متفاوت از رنگ زمين سانتی متر و رن ۵پهنای خطوط زمين مسابقات  -1
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محسـوب   زمين مسابقات جزءو عرضی خروجی ، درداخل زمين مسابقات رسم گردیده و ( طولی ) ارخطوط کن -9١

 .گرددمی 

 .جزء محدوده  زمين تيم کنار محسوب می گردد( جلوی تيم کنار) خط عرضی داخلی  -99

ميته های اجرایی کميته داوران ، کميز -متر از خط کنار  2می بایست با رعایت ميز سرداورمسابقه محل استقرار  -92

محل استقرار داور وسط و داوران خط می بایست با رعایت  -متر از خط کنار 3و نيمكت تيم ها می بایست با رعایت 

 .  متر از خط عرضی خروجی باشد 3نيم متر از خط کنار و محل استقرار توپ رسان ها می بایست با رعایت 

 .درجه سانتيگراد باشد 2۵درجه سانتيگراد و باالتر از  9۵ر از درجه حرارت درسالن های سرپوشيده نباید کمت -93

 لوکس باشد و بهتراست از پروژکتورها یا المپ های  9۵١١ميزان نور در سالن های سرپوشيده ، می بایست حدود  -94

 .    مهتابی فلورسنت استفاده شود که هنگام روشن شدن بی صدا باشند

، و همچنين در زمين چمن ( پوشيده از ماسه همتراز ، صاف و یك دست ) ساحلی مسابقات داژبال در زمين های  -9۵

 .همانند قوانين داخل سالن برگزارمی گردد

 .خطوط زمين می بایست از نوار یا مواد مقاوم ، نرم و قابل انعطاف ساخته شود،  چمن ودر زمين ساحلی  -9۶

چمـن نبایـد موجـب اذیـت و مصـدوميت       ومين ساحلی درجه حرارت هوا ، درهنگام برگزاری مسابقات در ز -97

 (.گردد برگزارمسابقات می بایست در زمان مساعد بودن هوا و در فصل های مناسب ) بازیكنان و عوامل اجرائی گردد 

زمين ساحلی و چمن نباید موجب اذیت و مصدوميت بازیكنان و عوامل  ميزان نوردر هنگام برگزاری مسابقات در -9۸

 (.لوکس باشد  2١١١هنگام برگزاری مسابقات درشب ، نور موجود در زمين مسابقات می بایست حدود ) دد اجرائی گر
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 متر ١۸

 متر ۹

 کمیته داوران

 داور چک

 

 انضباطيکمیته 

 

 هماهنگيکمیته 

 

 متر برای آقایان  3

 متر برای بانوان  5/3

 

 ولدول جئمس

 سرداور
 منشي

 

 
 

 

 پزشكيکمیته 

 

 وسط داور

 محل استقرار

 رسانتوپ 

 محل استقرار

 رسانتوپ 

 

 برگزاری مسابقاتکمیته 

 

 متر برای آقایان  6

 متر برای بانوان  5/5

 

 محل ثابت استقرار

 سرپرست و مربي

 2 تیم  

 بازیكن ذخیره 2و  

 

 ت استقرارمحل ثاب

 سرپرست و مربي

 1   تیم 

 بازیكن ذخیره 2و  

 

 متر برای آقایان  ١1

 متر برای بانوان  ١١

 

 داورخط
 1شماره 

 
 

 داورخط
 2شماره 

 
 

 کمیته فني

 گزارشگر
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 :لباس بازیكنان (  ماده نهم 

وی ر) ، شورت ورزشی بلند ( اه یا بلند کوت) آستين دار ورزشی  لباس بازیكنان داژبال عبارت است از تی شرت -9

 .کفش ورزشی  ،بلند  جوراب ورزشی، زانوبند  ،( همانند شورت ورزش بسكتبال   –زانو 

 .رای بانوان در محافل عمومی الزامی استو شلوار لگ ب پوشيدن  شال یا مقنعه ورزشی:  توضيح 

 .رنگ و طرح لباس بازیكنان یك تيم می بایست به شكل واحد باشد -2

درقسمت وسط تی )  ۶الی  9 هایه شمار می بایست یكی ازان ، بازیكنیك از هر تی شرتپشت  و درقسمت جلو -3

 .گرددحك ( شرت 

 :توضيح 

 .سانتی متر باشد 9١متر و عرض آن سانتی  9۵طول شماره ها می بایست  :  الف

 .رنگ و شفافيت شماره ها باید مغایر با رنگ تی شرت باشد :  ب

 چپبر روی بازوی دست ( با رنگ متفاوت از رنگ تی شرت ) می بایست توسط بازوبند ( کاپيتان ) سرگروه تيم  -4

 .مشخص گردد

زمين چمن بالمانع  و از کاله لبه دار در مسابقات ساحلی همچنين استفاده وهدبند در مسابقات بالمانع  استفاده از -۵

 .می باشد 

 .بالمانع می باشدبر روی لباس ورزشكار ، مربی و سرپرست تيم (  اسپانسر) حامی  لوگویحك نمودن  -۶

هر تيم می بایست دارای دو دست لباس به )  رنگ تی شرت بازیكنان دوتيم می بایست متفاوت از یكدیگر باشد -7

 . (گ تيره و روشن باشد رن

 .لباس داوران باشد شبيهتی شرت ورزشكاران نباید  -۸

استفاده از لوازم زینتی ، تصاویر ، نوشته و آرم های غيرقانونی بر روی لباس ورزشكار ، مربی و سرپرست تيم  -1

 .ممنوع است

با شماره  همراه ،رنگ متفاوت  ر دود) می توان از کاور  برای مشخص شدن دو تيم، مسابقات محلی و مدارس  در -9١

 .استفاده گردد(  ۶تا  9

، اجازه قبل از شروع مسابقات با پای برهنه انجام می پذیرد ، باستثناء هنگاميكه مسابقات ساحلی برگزاری  -99

 .گردد اخذاز سرپرست فنی مسابقات  استفاده از کفش یا جوراب 

 

 : (وسطی ) نحوه برگزاری مسابقه داژبال ( ماده دهم 
کـه عمومـا روز قبـل از برگـزاری      –تعيين تيم های رقابت کننده  )مراسم قرعه کشی و جدول نویسی  پس از انجام

 :ذیل برگزار خواهد شد روشبه ( استایل وسطی ) مسابقات داژبال  (مسابقات انجام می پذیرد 

 

 :مقدمات : الف    

 آورد تا بهاز آن ها دعوت بعمل می (  2تيم  و 9تيم  )رقابت کننده  تيم مسابقات با اعالم اسم دو ، گزارشگر ابتدا -9

کارت های بازیكنان تيم  I.Dتحویل و و مربی تيم  سرپرستکارت  I.Dمبادرت به نشان دادن  و کردهمراجعه  داورچك

 .نمایند  همربوط
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چك  ،ها بازیكنان تيم  کارت های I.D دریافت ،تيم دو و مربی  سرپرستکارت  I.D موظف به رویت داورچك -2

 .فرم داوری می باشد دربا اسامی مندرج آن مطابقت و  نمودن کارت ها

بازیكنان می باشد و درصورت بروز هرگونه مشكل ، و شماره داورچك موظف به رویت و چك کردن پوشش  -3

 . موظف به اعالم تذکر به فرد مورد نظر، بمنظور رفع ایراد خواهد بود

( با بهره جویی از کادرکميته انضباطی ) اند از ورود افراد نامرتب و غيرآماده به زمين مسابقات داورچك می تو -4

در این ) خاطی از ليست مندرج در فرم داوری اقدام نماید یا افراد خصوص حذف اسم فرد جلوگيری نماید و در

 (.   د شد نمسابقات هدایت خواه خاطی توسط کادرکميته انضباطی به خارج از زمين برگزارییا افراد حالت فرد 

 .می نمایدقرعه کشی بوسيله پرتاب سكه  تيم وسط ، مبادرت به ، بمنظور تعيين تيم کنار و چك داور -۵

 :  توضيح 

 .تعيين می گردد 9انتخاب قسمت شير یا خط سكه توسط مربی تيم شماره : الف 

 .ثابت و رویت گردد زمين دو تيم پرتاب و بر روی مربیسكه می بایست فی ما بين  :ب 

 . می باشد( زمين کنار یا وسط ) ، مجاز به انتخاب زمين دلخواه سكه تيم پيروز در قرعه کشی  مربی:  ج

تحویل منشی مسابقات داده و از تيم ها درخواست می ( با امضاء ) داورچك پس از تائيد نهایی ، فرم داوری را  -۶

ورود  به  بمنظور )آماده اعالم گزارشگر مسابقات جهت مراجعه به داوروسط  وکردن نموده مبادرت به گرم نماید تا 

 .باشند (زمين مسابقات

از آن ها دعوت بعمل می آورد تا به جلوی (  2و تيم  9تيم ) گزارشگرمسابقات با اعالم اسم دوتيم رقابت کننده  -7

 .زمين مسابقات مراجعه و درکنار داوروسط مستقرگردند

 : توضيح 

و دو تيم  سرپرست تيم ، مربیبشكل رژه وارد محوطه مسابقات گردیده و سپس  2و  9، تيم های  در این حالت: ف ال

 .مراجعه نمایند( در محل از پيش تعيين شده ) به نيمكت تيم مربوطه می بایست  بازیكن ذخيره

سمت در می بایست  2تيم اصلی چهار بازیكن می بایست در سمت راست داوروسط و  9تيم چهار بازیكن اصلی : ب  

 .چپ داوروسط مستقرگردند

اجرای حرکت با نواختن صدای سوت ناپيوسته و ، تيم کنار ( کاپيتان ) تحویل توپ به سرگروه  پس از، داوروسط  -۸

 .گردندوارد زمين مسابقات  ،مسيرخط وسط  ازدرخواست می نماید تا تيم وسط و تيم کنار از ، دست  اشاره ای

محل استقرار ) زمين عرض دوطرف  درتقسيم شده و  نفره 2 گروه دوخط وسط زمين ، به  از عبور پس از، کنارم تي -1

 .نمایندمی بایست مبادرت به آرایش تيم  مستقرگردیده و(  بازیكنان تيم کنار

رفته و قرارگکنار تيم ( کاپيتان ) سرگروه رو به سمت ات می بایست درابتدا پس از ورود به زمين مسابق وسط ،تيم  -9١

 .مبادرت به آرایش تيم نمایند( ثانيه  9١تا سقف ) سپس 

محل استقرار بازیكنان تيم کنار دردوطرف عرض زمين و محل استقرار بازیكنان تيم وسط درمحوطه داخل زمين  -99

 . می باشد( با توجه به متراژ تعيين شده برای آقایان و بانوان ) 

با نواختن صدای سوت ناپيوسته و بلند ( بشكل ایستاده )  سرداورمسابقهبه زمين مسابقات ، تيم دوپس از ورود  -92

کردن کف دست راست ، نظرداوران و بازیكنان دو تيم را به خود جلب نموده ، سپس با نواختن صدای یك سوت کوتاه 

 .و پایين آوردن دست درجلوی سينه ، اجازه شروع مسابقه را صادر می نماید
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درصورت نياز از سوی سرداورمسابقه ، یا داوران خط و ازسوی داوروسط  بلندسوت یك صدای نواخته شدن  -93

 .و همچنين توقف زمان می باشدمسابقه دربمنزله توقف 

 .سوت کوتاه توسط داوروسط انجام می پذیردیك صدای نواختن با ، شروع مجدد مسابقه  -94

 .مسابقه خواهد بود سرداور هدهبرعمسئوليت زمانگيری درمسابقه  -9۵

 –( طالیی امتياز در نيمه اول ،  دوم و مسابقه ) سرداور مسابقه در هنگام اعالم زمان شروع و اتمام مسابقه : توضيح 

 .زمان اجرای حرکات اشاره ای و نشان دادن کارت قرمز می بایست بصورت ایستاده اقدام نماید  –زمان اعالم رای 

 

 :ختن سوت توضيحات نوا: ب    

 .نواخته شدن صدای سوت ناپيوسته ، بمعنای توجه می باشد -9

 .نواخته شدن صدای یك سوت کوتاه ، بمعنای شروع مسابقه می باشد -2

 .نواخته شدن صدای یك سوت بلند بمعنای ، توقف در مسابقه می باشد -3

 .مه اول یا نيمه دوم مسابقه می باشدبمعنای پایان ني (یا صدای دو زنگ ) سوت بلند  دونواخته شدن صدای  -4

 

 :مقررات مسابقه : ج    

 توپ دریافتهمچنين با و دورساخته  برخورد توپ  ، خود را ازخطر می بایست با جاخالی دادن بازیكنان تيم وسط -9

ا دو ثانيه توقف بهمراه حتما دریافت گل می بایست )  نمایند ( امتياز 2 کسب ) گل اقدام به اخذ امتيازبوسيله دست ها 

 (.باشد

حذف ) آنها نسبت به حذف ،  به سوی بازیكنان تيم وسطبوسيله دست ها  توپبا پرتاب می بایست کنار بازیكنان تيم  -2

 . اقدام نمایندتيم  و همچنين از بين بردن امتيازات گل ( امتياز 2 کسب )مسابقات و اخذ امتياز از زمين  (موقت 

 4حداکثر بمدت  ، حرکات جابجایی در محوطه استقرار جاز به پاس دادن توپ به یكدیگر وبازیكنان تيم کنار م -3

 .می باشند بمنظور پرتاب توپ ،ثانيه 

تيم کنار منجر به اخذ خطای فنی توسط بازیكن خطا و (  Vحرکت ) پرتاب توپ بشكل زمينی و ضربه به زمين  -4

 .خواهد شد

حرکت ( بمنظور اتالف زمان و سوخت توپ ) بازیكن تيم کنار بشكل زمينی  توپی که توسط: توضيح پرتاب زمينی   

 .توپ زمينی محسوب خواهد شدداده شود ، 

 :  Vتوضيح حرکت    

درقسمت نيمه اول زمين و قبل از خط وسط به زمين پرتاب شود و  Vی توسط بازیكن تيم کنار بشكل حرف اگرتوپ:  الف

وب می گردد ، ليكن محس Vم وسط در قسمت دوم زمين مسابقات باشند ، حرکت برخورد نماید و کليه بازیكنان تي

 .محسوب نخواهد شد  Vاز تيم وسط در قسمت نيمه اول زمين حضور داشته باشد حرکت  بازیكن حتی یكچنانچه 

خط پنجه پای بازیكن تيم وسط از حتی ، ليكن چنانچه خط وسط زمين مسابقات مربوط به تيم وسط می باشد : ب 

در این حالت اگرتوپ درقسمت و  زمين مسابقات خواهد بوداول  نيمه قسمت حضور دربمعنای ( بسمت جلو )  کندعبور

 .محسوب نخواهد شد  Vحرکت نيمه اول زمين و قبل از خط وسط برخورد نماید 
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در لحظه پرتاب توپ ،  اگر بازیكن تيم کنار اقدام به پرتاب توپ به سمت بازیكن تيم وسط نماید و بازیكن هدف:  ج 

باشد و در ادامه پرتاب توپ خط وسط را رد کند و به عقب برود ، چنانچه توپ یا بر روی خط وسط جلوتر از خط وسط 

 .گرددمی محسوب  Vخط وسط به زمين برخورد نماید خطای  قبل ازحرکت بازیكن هدف و  راستایدر 

تيم کنار و تكرار پاس هوایی توسط بازیكن دیگر، منجربه  پاس دادن توپ بشكل هوایی توسط یكی از بازیكنان -۵

 .اخذ خطای فنی توسط بازیكن دوم خواهد شد

تيم بازیكن بشكل هاللی پرتاب شود و ، پاس هوایی محسوب می گردد که  زمانی پرتاب توپ: توضيح پاس هوایی  

  .به توپ برسد ت ایستاده و پرشدر حالوسط نتواند 

 .بمعنای سوخت توپ خواهد بود مسابقات  ينتوپ به زمبرخورد  -۶

 .درازکش و جهشی بالمانع است -وسط ، بشكل نشسته توپ توسط بازیكنان تيم  دریافت -7

 .دریافت و پرتاب توپ با یك دست بالمانع می باشد -۸

 .پرتاب توپ توسط بازیكن تيم کنار بشكل نشسته یا جهشی در محدوده مشخص شده بالمانع می باشد -1

 داوروسط توسطاجرای حرکت اشاره ای  یك سوت بلند ونواخته شدن صدای درهنگام دریافت گل ، مسابقه با  -9١

 . و امتياز گل توسط منشی مسابقه ثبت خواهد شد( تائيد ) متوقف 

 اجرایمسابقه با نواخته شدن صدای یك سوت بلند و( براثر برخورد توپ ) درهنگام حذف هریك از بازیكنان  -99

رکت اشاره ای داوروسط متوقف و بازیكن مذکور می بایست از زمين مسابقات خارج گردیده و به نيمكت تيم ح

 .مربوطه مراجعه نماید

درصورت انجام خطای فنی توسط هریك از بازیكنان ، مسابقه با نواخته شدن صدای یك سوت بلند و حرکت  -92

فقط خطای فنی فرد ( با تكرار حرکت اشاره ای داورخط  )پس از تائيد داور وسط متوقف و داورخط اشاره ای 

در این حالت ، بازیكن حذف : توضيح ) امتياز در فرم داوری ثبت می گردد  9خاطی توسط منشی مسابقه با کسر 

 (. نخواهد شد 

رکت توسط هریك از بازیكنان ، مسابقه با نواخته شدن صدای یك سوت بلند و ح  عمدی درصورت انجام خطای  -93

بازیكن خاطی از مسابقات ( با تكرار حرکت اشاره ای داورخط  )اشاره ای داورخط متوقف و پس از تائيد داور وسط 

 .فوق حذف خواهد شد

، یكی ازبازیكنان  ازای دریافت هرگل بهحذف گردد بر اثر برخورد توپ تيم وسط  درصورتيكه هریك ازبازیكنان -94

 . قابل بازگشت به داخل زمين مسابقات خواهد بود  (مربی  بنابرانتخاب) حذف شده یا ذخيره 

 فقط از وگردیده حذف ن ی که توپ به وی برخورد کرده، بازیكن باشد گلدرصورتيكه تيم وسط دارای امتياز  -9۵

 .کسرخواهد شد،  تيمگل امتياز 

رداور با حرکت اشاره ای دست دراین حالت ، منشی مسابقات مراتب را به سرداورمسابقه اعالم نموده و س: توضيح 

 .به داوروسط اطالع رسانی خواهد نمود( حرکت گل گرفتن ) بشكل ایستاده 

دراین ) ل تعلق خواهد یافت امتياز گ جاخالی دادن ،دفعه  9١صورت درتيم وسط ه در آخرین بازیكن باقيماندبه  -9۶

 (. ات بازگشت خواهد نمودبه زمين مسابق بنابرانتخاب مربی تيم وسط یكی از بازیكنان حالت
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 :توضيح 

از (  دو سوت بلندصدای  ) درهنگام جا خالی دادن ، درصورتيكه زمان آن نيمه به اتمام رسد ، سوت پایان نيمه: الف

 .سوی سرداور نواخته خواهد شد

از سوی ( بلنددو سوت صدای  )هنگام پرتاب توپ ، زمان آن نيمه به اتمام رسد سوت پایان نيمه  درصورتيكه در: ب

 .سرداور نواخته شده و نتيجه پرتاب توپ موثر نخواهد بود

گل دریافت گردد ، امتياز گل به تيم وسط تعلق خواهد یافت ( زیر ده دفعه ) هنگام جا خالی دادن  درصورتيكه در: ج

 . نمود  دبه زمين مسابقات بازگشت خواه( بنابرانتخاب مربی  )و دراین حالت یكی از بازیكنان تيم وسط 

به پایان  مسابقهدرصورتيكه درهنگام جا خالی دادن ، توپ به بازیكن تيم وسط برخورد نماید ، مشاراليه حذف و : د

 .خواهد رسيد

و بوسيله انگشتان یك (  یا انگليسی به زبان فارسی) شمارش دفعات جاخالی دادن توسط داوروسط ، با صدای بلند : ه 

اهد شد و درصورت ده دفعه جا خالی دادن یا گل گرفتن ، عالمت گل گرفتن اعالم می در باالی سر، انجام خو دست

 .گردد

دفعه جا خالی دادن ، می تواند با دریافت جایزه گل موجب ورود  9١آخرین بازیكن باقيمانده از تيم وسط ، پس از: و 

بازیكن از نيمكت دو  وتعویض  (مربی  خاببنابر انت) یك بازیكن از تيم مربوطه به داخل زمين گردیده و یا مشاراليه 

 .به داخل زمين مسابقات مراجعه نمایند مربوطهتيم 

می تواند با ،  خالی دادندفعه جا 9١ قبل از اتمامدر صورت دریافت گل آخرین بازیكن باقيمانده از تيم وسط ، : ز

( مربی  بنابر انتخاب) ده و یا مشاراليه دریافت جایزه گل موجب ورود یك بازیكن از تيم مربوطه به داخل زمين گردی

 .به داخل زمين مسابقات مراجعه نمایند مربوطهبازیكن از نيمكت تيم دو  وتعویض 

انجام خطای فنی توسط آخرین بازیكن باقيمانده از تيم وسط ، منجر به حذف وی نخواهد بود و فقط شامل درج : ح 

دفعه جا خالی دادن یا  9١ه می بایست نسبت به ادامه مسابقه و اتمام کسر امتياز در فرم داوری خواهد شد و مشارالي

 .گل گرفتن اقدام نماید

توسط آخرین بازیكن باقيمانده از تيم وسط ، منجر به حذف وی و  و یا اخذ کارت اخراج انجام خطای عمدی: ط 

 .اتمام مسابقه خواهد بود

 به توپ را،  ادامه مسابقهبهتر است تا بازیكن فوق بمنظور ، وسطتوسط بازیكن تيم ( گل ) توپ  دریافت پس از -97

 (. ثانيه توقف باشد 2با همراه حتما دریافت گل می بایست )  ایدنم پرتاب( کنارتيم ) بازیكنان پشت سرخود  سوی

 .سوت کوتاه توسط داوروسط انجام خواهد شدیك با نواختن صدای ، شروع مجدد مسابقه  -9۸

زیر )  نماید و بالفاصله توپ از دست وی رها گردد( گل ) زیكن تيم وسط مبادرت به دریافت توپ با در صورتيكه -91

 .خواهد شد (همانند برخورد توپ ) منجربه حذف وی  (دو ثانيه 

و سپس به بازیكن تيم وسط برخورد (  Vبشكل زمينی یا حرکت ) درزمانيكه توپ درابتدا به زمين برخورد نماید  -2١

کسر منجر به  بعنوان خطای فنیليكن  می باشد ، فاقد امتياز آن توپ نمایدزیكن تيم وسط مبادرت به دریافت بایا کند 

 .بازیكن تيم کنار خواهد شدامتياز از  9

به عنوان حرکت  گرددزمين تيم وسط  وارداگر توپ از دستش رها و  ،هنگام پرتاب توپ توسط بازیكن تيم کناردر -29 

 . امتياز از تيم کنار خواهد شد 9جر به کسر و من تلقی  زمينی
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نواخته شدن ) تائيد داوروسط  نماید و قبل از( گل ) توپ  درصورتيكه بازیكن تيم وسط مبادرت به دریافت -22

وارد محدوده تيم  و یا ن فوق ازخط طولی زمين خارج گرددپای بازیك( صدای یك سوت بلند و حرکت اشاره ای 

 .خواهد شد اخذ خطای فنیوپ فاقد امتياز و منجربه کنارگردد ، دریافت ت

ازخط خارج نگردد ( پنجه پا ) پا  درصورتيكه،  تيم وسط محدوده زميندریافت توپ بوسيله دست درخارج از  -23

 . دارای امتياز خواهد بود

ورود پا به زمين تيم  خط عرضی داخل زمين بالمانع ، ليكن از عبوردست بازیكنان تيم کنار درهنگام پرتاب توپ ، -24

 .خواهد شد اخذ خطای فنیخطا و منجربه ( درهنگام پرتاب و همچنين پس از پرتاب ) وسط 

پس از برخورد به زمين به بازیكن دیگری برخورد نماید قبل یا درابتدا به یك بازیكن برخورد نماید و  اگرتوپ -2۵

 .فقط بازیكن اولی حذف خواهد شد

سط ، درکنار یكدیگر قرارداشته و توپ بطورهمزمان به دو نفرآنها برخورد نماید و سپس به بازیكن تيم و اگردو -2۶

 .بازیكن خواهد شد زمين برخورد کند منجر به حذف هردو

         توسط داوروسط  بلندسوت صدای یك بازیكن به صورت همزمان حذف گردند ، پس از نواخته شدن  اگردو -27

 . خواهد شد و با نشان دادن شماره دو بازیكن اعالممرحله  ره ای از سوی داور وسط دردوحرکت اشا( توقف مسابقه ) 

به دریافت  می بایست نسبت فقط همان بازیكن  گردد ،یا چند ضرب درصورتيكه اصابت توپ به بازیكن دوضرب  -2۸

 .اقدام نمایدتوپ 

 :  توضيح

 .بازیكن اول خواهد شدف منجر به حذفقط فاقد امتياز و  توسط بازیكن دیگر، یا چند ضرب دریافت توپ دوضرب: الف

 توپ گردد خطا و منجریا چند ضرب شدن که منجربه دوضرب شدن ( ن تيم وسط توسط بازیك) ضربه زدن به توپ : ب 

 .به اخذ خطای فنی خواهد شد

 باقيمانده می بایست در دوبازیكن  تيم کنار با خطای عمدی یا اخراج حذف شوند ، دو بازیكن از درصورتيكه دو -21

 .مستقرگردند ( محوطه تيم کنار) طرف زمين 

 : توضيح

 .زمان توقف مسابقه و با اجازه داوروسط انجام خواهد شد بازیكن باقيمانده ازتيم کنار، در جابجائی دو: الف 

در دو طرف زمين (  طبا اجازه داوروس) موقع تعویض بازیكن تيم کنار، جابجایی دیگر بازیكنان تيم کنار در: ب 

 .بالمانع است

مسابقه و بازنده آن آن تيم خطای عمدی یا اخراج حذف گردند ،  بایا وسط بازیكن ازتيم کنار  3درصورتيكه  -3١

 .به نفع تيم مقابل خواهد بود  ١بر   9۶نتيجه امتياز 

 .د شد، امتياز بيشتر ثبت خواه باشد 9۶ از بيشتر مقابل تيم امتياز چنانچه: توضيح 

امتياز خطای فنی  9کسر منجر به پذیرد  کنارانجامکه با خطای بازیكن تيم  وسطبرخورد توپ به بازیكن تيم  -39

  .(در این حالت بازیكن تيم وسط حذف نخواهد شد ) برای تيم کنار می گردد 

گل محسوب نخواهد شد و  پذیرد انجام کنارکه با خطای بازیكن تيم  وسطبازیكن تيم  توسط( گل ) توپ دریافت  -32

 . امتياز خطای فنی برای تيم کنار می گردد 9فقط منجر به کسر 
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بصورت ( در زمانی که دریافت گل ، توسط بازیكن تيم وسط محرز باشد )  پاگر بازیكن تيم کنار پس از پرتاب تو -33

 دریافت و ماید ، اقدام وی خطا ن( تيم وسط بمنظورعدم کسب امتياز گل برای ) عمد اقدام به خطای فنی یا عمدی 

 .  دارای امتياز خواهد بود وسطبازیكن تيم  توسط( گل ) توپ امتياز 

خواهد  انجامبا نفرات باقيمانده  مسابقهادامه  (با خطای عمدی یا اخراج )  یك ازبازیكنانردرصورت حذف ه -34

 .شد

با نظر مربی تيم می بایست به ، زوبند سرگروه با (براثر خطای عمدی یا اخراج ) درصورت حذف سرگروه تيم  -3۵

 .انتقال یابدبازیكن دیگری در داخل زمين مسابقات 

بازیكنی که منجربه خطای عمدی گردد مجاز به بازگشت به آن مسابقه نخواهد بود و می بایست تا اتمام زمان  -3۶

 .مسابقه برروی نيمكت تيم مربوطه مستقرگردد

 عایت مقررات و شئونات مسابقه ، سرداورمسابقه مجاز به اخراج بازیكن ، مربی ودرصورت دخالت و عدم ر -37

 .می باشد( اخراج = با نشان دادن کارت قرمز ) سرپرست تيم خاطی از زمين مسابقات 

درصورت اخراج سرپرست یك تيم ، مربی تيم و درصورت اخراج مربی یك تيم ، سرپرست تيم و درصورت اخراج  -3۸

 . تيم عهده دار مسئوليت تيم مربوطه خواهد بود( کاپيتان ) ربی یك تيم ، سرگروه سرپرست و م

درصورتی که پس از اخراج افراد مشروحه ، سرگروه تيم هم اخراج گردد کل تيم از آن دوره از مسابقات : توضيح

 . حذف خواهند شد

رست تيم ، کميته انضباطی مجاز است مربی و سرپ یا درصورت بروز خطای انضباطی و اخالقی از سوی بازیكن -31

رختكن ، جایگاه تماشاگران ) پس از کسب اجازه از سرپرست برگزاری مسابقات ، خاطی را به بيرون از زمين مسابقات 

برطبق آئين نامه ) سپس درخصوص صدورحكم انضباطی هدایت نموده و ( ت ، خوابگاه ، بيرون از محوطه مسابقا

 .  انجام پذیرداقدامات الزم ( انضباطی 

کنار مجاز به خروج از زمين مسابقات و برداشت توپ درهنگام خروج توپ از زمين مسابقات ، فقط بازیكنان تيم  -4١

از خط طولی یا عرضی محوطه تيم کنار می بایست خروج بازیكن تيم کنار  )یا دریافت آن توسط توپ رسان می باشند 

 (. انجام پذیرد

پس از برداشت توپ می بایست ابتدا در محوطه مشخص شده تيم کنار قرارگرفته و سپس اقدام بازیكن تيم کنار،  -49

 . ادامه مسابقه نماید ، درغير اینصورت  منجر به اخذ خطای فنی خواهد شد به پرتاب توپ و

يم کنار بازیكنان تيم وسط  و یا ت(  در زمان توقف مسابقه ) درصورت رها شدن توپ در وسط زمين مسابقات  -42

 .می باشند مجاز به برداشت توپ و تحویل آن به بازیكنان تيم کنار

 .درهنگام خروج توپ از زمين مسابقات ، زمان مسابقه متوقف نخواهد شد -43

( چمنو زمين ساحلی )  بمنظورجلوگيری از رها شدن توپ درسالن های بزرگ و زمين های مستقر درفضای باز -44

 . دو طرف زمين مسابقات مستقرگردند متر از خط عرضی خروجی ، در 3ن با رعایت فاصله نفر توپ رسا 2می بایست 

 :توضيح 

حضور بازیكنان )  توپ رسان ها می بایست حداالمكان از رده های سنی نونهاالن و نوجوانان انتخاب گردند: الف

 .(می باشد  بقات ممنوع، بمنظور جلوگيری از جابجائی بازیكنان در زمين مساذخيره بعنوان توپ رسان 

 .قرارگيردذخيره  توپ 2حد اقل  درداخل سبد های توپ رسان ها می بایست: ب
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بمنظورتسریع درروند مسابقه ، توپ رسان می بایست درابتدا یك توپ از داخل سبد را به بازیكن تيم کنارتحویل : ج

 .برداشت توپ رها شده اقدام نمایدداده و سپس درخصوص 

توپ ها به صورت مكرر به بيرون از زمين مسابقات پرتاب و توپی دراختيارتوپ رسان نباشد ، داوروسط درصورتيكه : د

 (.در این حالت زمان متوقف خواهد شد ) می بایست مسابقه را متوقف کرده تا نسبت به جمع آوری توپ ها اقدام گردد 

 در جریان تحرکبا یا  بی تحرک و) که هيچ توپی  توپ را تحویل بازیكن تيم کنار بدهدتوپ رسان می بایست زمانی : ه

 .در داخل زمين مسابقات نباشد(  مسابقه

تحویل  پایان هرنيمه ازمسابقه ، توپ می بایست توسط یكی از بازیكنان تيم کنار یا تيم وسط به داوروسط در -4۵

 .داده شود

 .ز کميته داوران مراجعه و استراحت نمایندنيمه مجاز می باشند به مي داوروسط و داوران خط در بين دو: توضيح 

 . درآغاز نيمه دوم ، توپ مسابقه می بایست توسط داوروسط به سرگروه تيم کناردر نيمه دوم تحویل گردد -4۶

 .درنيمه دوم تعویض خواهد شد(  2و  9تيم ) تيم ها در زمين مسابقات  محل استقرار -47

 .ر دونيمه مسابقه ثابت می باشدی نيمكت ، دتيم ها بررو محل استقرار -4۸

 .بعنوان سرپرست و مربی تيم ، بالمانع می باشد( به صورت واحد ) نفر  9حضور -41

 .مشاراليه ، حتما می بایست دارای مدرک مربيگری دررشته ورزشی داژبال باشد: توضيح 

تعهد قبول مسئوليت عواقب ناشی استفاده ازعينك طبی درمسابقات مجاز نمی باشد ، ليكن بازیكن می تواند با  -۵١

 . ازحادثه ، پس از تائيد سرپرست برگزاری مسابقات وتائيد مسئول کميته پزشكی مسابقات از عينك ورزشی استفاده کند

درخارج از  ين دو نيمه یا توقف کامل مسابقهنوشيدن آب توسط بازیكنان می بایست فقط درزمان استراحت ب -۵9

 .يمكت تيم مربوطه انجام پذیردزمين مسابقات و درکنار ن

متوقف و بازیكن می بایست مسابقه از سوی داوروسط ... درصورت بيرون آمدن کفش ، بازشدن بند کفش ،  -۵2

 .اقدام نمایدمسابقات در داخل زمين بوجود آمده نسبت به رفع مشكل 

می بایست پس از تعویض کفش  ازیكن درصورت پاره شدن کفش بازیكن ، مسابقه از سوی داوروسط متوقف و ب -۵3

 .به زمين مسابقات مراجعه نماید دربيرون از زمين

 .بازیكن از آن مسابقه خواهد بود حذفاقدام به گول زدن داور، بمنزله خطای عمدی و منجر به : توضيح 

 به منجر(  ...، مثل پرتاب اشياء از سوی تماشاگران ) ایجاد هرگونه مزاحمت خارجی به داخل زمين مسابقات  -۵4

 پس ازپاکسازی زمين ) و سپس ادامه مسابقه ( با اعالم توقف از سوی داوروسط یا سرداور) توقف مسابقه درآن لحظه 

 .خواهد بود( مسابقات 

،  هرگونه حوادثی که منجر به قطع مسابقه گردد یا بروز ت خاموش شدن برق درسالن مسابقات ،درصور -۵۵

زمان سپری شده  گرفتنبا درنظر، سابقات ، ادامه مسابقه درهمان روز یا زمان بعد بنابرتصميم سرپرست برگزاری م

 .، امتيازات دریافت شده و نكات درج شده در فرم داوری آن مسابقه خواهد بود مسابقه فوق

 دو نفراز پرسنل خدمات می بایست اقدام( مسابقه زمان استراحت یا توقف کامل  در) بمنظورخشك کردن زمين  -۵۶

 .نمایند

مالک اصلی اعالم  ،فی مابين داورخط و داور وسط اعالم رای یا بروز اختالف نظر در رای صادره درصورت  -۵7

 . نظر داور وسط مسابقه خواهد بود
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اعالم  ر رای صادره  فی مابين داور وسط و سرداور ،  مالک اصلیبروز اختالف نظر د اعالم رای یادرصورت  -۵۸

 .خواهد بودنظر سرداورمسابقه 

 

 :امتيازات ( ماده یازدهم 
 وسط امتياز برای تيم 2اخذ =  دریافت گل     -9

 تيم کنار امتياز برای 2اخذ =  حذف بازیكن  -2

 

 :روش امتياز گيری  

 .باشد  می ۸هرمسابقه پایه امتياز در  -9

امتياز دریافت  ۸بازیكن تيم وسط نماید  4مبادرت به حذف ( دقيقه  ۵) بتواند تا قبل از پایان نيمه اول  اگرتيم کنار -2

 .امتياز دریافت خواهد نمود  2نموده و به تعداد هر بازیكن حاضر تيم کنار در زمين مسابقه 

) پایان هرنيمه در زمين مسابقه باقی بمانند ، به تعداد هر بازیكن  بازیكنان تيم وسط در درصورتيكه تعدادی از -3

 .امتياز تعلق خواهد گرفت 2( ی جدا از امتياز گل های دریافت

 .از جمع امتيازات کسر خواهد شد و اخراج  عمدی ، خطاهای فنی: توضيح 

( به نفع تيم حاضر)   ١بر   9۶پس از زمان قرعه کشی یا درهنگام مسابقه ، تيمی انصراف دهد نتيجه مسابقه   اگر -4

 .ثبت خواهد شد

 : توضيح 

امتياز باشد ، باالترین امتياز  9۶ه انصراف دهد چنانچه امتياز تيم مقابل باالتر از اگرتيمی در حين اجرای مسابق: الف 

 .ثبت خواهد شد

، اسم تيم از جدول مسابقات حذف و مراتب به کميته انضباطی ارجاع داده  اتدرصورت انصراف تيم از ادامه مسابق :ب 

 .انضباطی مشخص خواهد شد تيم مذکور در مسابقات آتی توسط کميته وضعيت حضورو  خواهد شد

از ادامه مسابقه انصراف دهد یا سپس تيمی در مسابقات شرکت نماید و تعدادی از مسابقه ها را انجام داده و اگر : ج 

مانده باشد امتيازات تمامی مسابقاتش در جدول لحاظ  از آن دوره مسابقهدر مسابقه حاضر نشود ، چنانچه یك 

بر صفر به نفع تيم مقابل ثبت می گردد ، ليكن در صورتی که بيش از یك مسابقه از آن  9۶آخر  مسابقهگردیده و امتياز 

  .دور مانده  باشد کليه نتيجه های تيم مذکور از جدول مسابقات حذف شده و محاسبه نمی گردد

د ، تيم مقابل بطورکامل درکنار زمين حاضرنباش( دقيقه  9درمدت زمان ) دفعه اعالم فراخوانی  3اگرتيمی پس از -۵

 .خواهد بود( به نفع تيم حاضر)  ١بر   9۶برنده آن مسابقه و نتيجه مسابقه 

 .   پایان هرمسابقه ، هر تيمی که دارای امتياز بيشتری باشد برنده آن مسابقه محسوب خواهد شد در -۶

 .درمسابقات داژبال ، تساوی وجود ندارد -7

 امتياز   ١=  و   باخت   امتياز   4=  برد  :    امتياز تيمی  -۸

برای تعيين تيم صعود کننده تفاضل امتياز  یا چند تيم برابر شد در جدول امتيازدهی مسابقات چنانچه امتيازات دو -1

 .خواهد پذیرفتصورت 
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 : برنده مسابقه ( ماده دوازدهم 
اعالم  درج  و( اسكوربورد   –انداز شماره ) تابلوی امتيازات پایان نيمه اول ، فقط امتيازات دوتيم بر روی  در -9

 .خواهد شد

 .امتيازات نيمه اول و دوم جمع گردیده و تيم برنده اعالم خواهد گردید( پایان نيمه دوم ) درپایان مسابقه  -2

 :تيمی است که به ترتيب ، یكی ازشرایط ذیل را احراز کرده باشد، برنده مسابقه در پایان دو نيمه  -3

 .زبيشترین امتيا: الف

 .بيشترین زمان حضور تيم وسط در زمين یا کمترین زمان حذف کردن بازیكنان تيم وسط توسط تيم کنار: ب

 ١را دارد( دریافت گل ، حذف کننده ) تيمی که بيشترین کسب امتيازات :  ج

 . را دارد( خطای فنی ، عمدی ، اخراج ) تيمی که کمترین کسر امتيازات :  د

 

 :مسابقه امتياز طالئی 

با اعالم نظر سرپرست فنی "  یا در شرایط خاص " تيازی در بين دو تيم مساوی باشددر صورتيكه همه موارد ام

 .وسط برگزار خواهد شد وبمنظور تعيين تيم کنار ،  نيمه با انتخاب سكه دودر   مسابقه امتياز طالئیمسابقات ، 

 : توضيح 

 .تعيين می گردد 9شماره  انتخاب قسمت شير یا خط سكه توسط مربی تيم: الف 

 .ثابت و رویت گردد مربی دو تيم پرتاب و بر روی زمينفی ما بين ،  چكسكه می بایست توسط داور: ب 

 . می باشد( زمين کنار یا وسط ) مربی تيم پيروز در قرعه کشی سكه ، مجاز به انتخاب زمين دلخواه : ج 

( گردد  ط یك بازیكن از تيم کنار مستقرفقمی بایست هر طرف زمين در ) در دو طرف زمين  تيم کنار با دو بازیكن:  د

 .گرددبا یك بازیكن در وسط زمين مستقر فقطو تيم وسط می بایست 

 .مسابقه خواهد بودنيمه از بمنزله پيروزی در آن  ریافت اولين امتياز توسط هر تيمد:  ه

مسابقه نيمه از آن درو پيروزی ( امتياز  2کسب ) بمنزله  دریافت گل  عه جا خالی دادن بازیكن تيم وسطده دف:  و

 .خواهد بود

  یا اخراج انجام پذیرد ، عمدی یا فنی وسط خطای تيم بازیكن یا کنار تيم بازیكنانتوسط  اگر مسابقه این درطول :ز

 .بود خواهد مسابقهآن نيمه از  بازنده گردیده خطا مرتكب بازیكنش که تيمی

ر پایان دو نيمه ، تيمی برنده مسابقه امتياز طالئی خواهد بود که توانسته باشد در کوتاهترین زمان موفق به اخذ د:  ح

 .امتياز شده باشد

آن (  دادن جا خالیدر کمتر  شماره )دریافت توپ توسط بازیكن تيم وسط در نيمه دوم مسابقه  هنگامدر: توضيح  

 .مسابقه به اتمام خواهد رسيد

، با تعيين تيم کنا ر و تيم  مسابقه امتياز طالئی فقط در یك نيمههمه شرایط باال مساوی گردد مجددا صورتی که در: ز  

 . تكرار خواهد شد ، تا تعيين تيم برنده(  بر طبق شرایط مسابقه امتياز طالئی) وسط 
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 :خطاها ( ماده سيزدهم 
 :بخش می باشند خطاها شامل سه 

  .بازیكن  حذف بدون( =  مره منفی ن 9) خطای فنی  -9 

 . حذف بازیكن ازآن مسابقه  ( =نمره منفی  2) خطای عمدی  -2

غيرقابل بازگشت به آن دوره از ) منجربه اخراج بازیكن دریافت کارت قرمز و  =( نمره منفی  3) اخراج  -3

 .( مسابقات

 

 :خطاهای فنی بازیكنان تيم کنار = الف 

 .سابقه یا در زمان توقف مسابقه ، قبل از صدای سوت سرداور یا  داوروسطپرتاب توپ درابتدای م -9

 (.بغير از زمان خروج توپ از زمين ) خروج از محوطه تعيين شده در زمان برگزاری مسابقه  -2

 .به محوطه زمين تيم وسط ورود پا  -3

  .فریادهای بی مورد در زمان اجرای مسابقه -4

 .ت تيمصحبت های بی مورد با مربی و سرپرس -۵

 ...(.پرتاب توپ به وسيله پا ، سر، شانه ، آرنج ، ضربه آبشار، ) پرتاب توپ برخالف قوانين و مقررات   -۶

 .پرتاب توپ از محوطه خارج از زمين مسابقات  -7

 (. Vحرکت ) پرتاب توپ بشكل زمينی یا بشكل ضربه به زمين  -۸

منجر به اخذ خطای ) توسط بازیكن دیگر  پاس دادن توپ بشكل هوایی توسط یك بازیكن و تكرار پاس هوایی  -1

 ( .فنی توسط بازیكن دوم 

 (.ثانيه  4نگه داشتن توپ یا پاس کاری بيش از) تلف کردن زمان  -9١
 

 :خطاهای فنی بازیكنان تيم وسط = ب

 (.خط طولی زمين ) کنار زمين درهنگام مسابقه  ازخطبه بيرون  خروج پا -9

 .ورود به محوطه زمين تيم کنار -2

 .به بيرون از زمين مسابقات  خروج بازیكن جهت برداشت توپ -3

 (.ثانيه  4نگه داشتن توپ بيش از) زمان  تلف کردن -4

 .مسابقه زمان اجرای فریادهای بی مورد در -۵

 .صحبت های بی مورد با مربی و سرپرست تيم -۶

 . گرفتن آن ضربه زدن به توپ و سپس -7

 

 :خطاهای عمدی  = ج 

توپ با پا ، سر، شانه ،آرنج ، پرتاب ) ، پس از اخذ خطای فنی عمليات مسابقه برخالف قوانين مصوب مجدد اجرای   -9

 .توسط بازیكن تيم کنار( ... ساعد ، ضربه آبشار، 

 .عدم رعایت مقررات و شئونات اخالقی و انضباطی درمسابقه -2
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 .اهانت به بازیكنان ، مربی ، سرپرست تيم مقابل -3

 .، اهانت و سرپيچی از رای و دستورات داوران مسابقه اعتراض -4

 (.داروهای انرژی زا و ممنوعه ) استفاده ازدوپينگ  -۵

 .اقدام به گول زدن داورو  تمارض -۶

 .فردی دیگر، بجای بازیكن اصلی حضور -7

با ( نيمه اول و دوم  اتمام) درصورت بروز خطای عمدی ، بازیكن خاطی می بایست تا اتمام زمان آن مسابقه  :توضيح 

  (.حضور بازیكن فوق در مسابقات بعدی بالمانع می باشد )  پوشيدن کاورمشكی برروی نيمكت ذخيره مستقر گردد

 

 ( :کارت قرمز ) اخراج : د 

در صورتيكه بنابر تشخيص سرداور مسابقه ،  شدت خطای عمدی زیاد باشد نسبت به اعالم کارت قرمز و اخراج شخص 

 .اقدام خواهد شد (غيرقابل بازگشت به آن دوره از مسابقات ) خاطی  یا  اشخاص

 : توضيح 

درصورت دریافت کارت قرمز، بازیكن خاطی پس از اخراج و هدایت به بيرون از صحنه مسابقات ، مجاز به : الف 

 .همراهی تيم درآن دوره ازمسابقات نخواهد بود

در زمين مسابقات و نيمكت تيم مربوطه ) در مسابقات بعدی ( قرمز کارت کننده دریافت ) حضور بازیكن اخراجی :  ب

 .مسابقات خواهد بودمنجر به حذف تيم از آن دوره از ( 

 

 :تعویض بازیكنان ( ماده چهاردهم 
 . درهنگام برگزاری مسابقه ، تيم وسط مجاز به تعویض بازیكنان نخواهند بود -9

 .نمایددر هر نيمه ادرت به تعویض دو بازیكن مب( درصورت نياز ) تيم کنار مجاز است  -2

یكی از  انتخاب مربی تيم ،و با ، پس از تائيد پزشك مسابقه  درصورتيكه بازیكنی دچار مصدوميت جدی گردد -3

 .جایگزین وی خواهد شد( به غير از بازیكنان خاطی عمدی یا اخراجی  )بازیكنان ذخيره 

، مربی تيم می بایست همراه با بازیكن ذخيره ، در جلوی نيمكت تيم  اجرای تعویض یا تعویض پزشكی بمنظور -4

قرارگرفته و با حرکت اشاره ای دست و نشان دادن شماره بازیكن داخل زمين ، ( نزدیك به داوروسط ) مربوطه 

 .درخواست تعویض نمایند

 .انجام می گردد( اشاره ای  با اجرای حرکت) داوروسط  بقه و با  اجازهمسادر زمان توقف  یكنانتعویض باز -۵

 .تيم کنار انجام پذیردمحوطه می بایست از کنار درزمان حذف و همچنين تعویضخروج و ورود بازیكنان تيم  -۶

قسمت خط وسط زمين انجام  می بایست از همچنين تعویض خروج و ورود بازیكنان تيم وسط درزمان حذف و -7

 .پذیرد

تحت عنوان ) ر بمنظور بهره جوئی از تعویض پزشكی ، منجر به اخراج بازیكن تمارض و اقدام به گول زدن داو -۸

 .خواهد شد( خطای عمدی 
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 :قانون اعتراض ( ماده پانزدهم 
سرپرست تيم معترض می بایست بالفاصله پس ( درپایان نيمه اول یا دوم ) درصورت بروز اعتراض از رای صادره  -9

قبل از نواخته شدن صدای  -در پایان نيمه اول و قبل ازشروع نيمه دوم ) يازات از نمایش رای در تابلوی نمایش امت

با بلند کردن دست خود و مراجعه به ميز سرداور مسابقه ، مراتب ( در پایان نيمه دوم  سوت و اعالم رای توسط سرداور

همراه با پرداخت حق اعتراض اعتراض خود را بمنظور توقف در اعالم رای اظهار نموده و سپس اعتراض کتبی خود را 

 .مصوب شده درمسابقات مذکور، به کميته فنی تحویل نماید

، نسبت به توقف اعالم رای توسط سرداور  کميته فنی ، می بایست با اعالم اعتراض از سوی سرپرست تيم معترض-2

 .اقدام نماید (تا پایان مرحله رسيدگی به اعتراض)  آغاز نيمه دوم یا مسابقه بعدیتوقف درمسابقه و 

منشی ، سرپرست فنی ، سرداور ، ) فنی ، پس ازبررسی فرم داوری و مشورت با اعضاء کميته مربوطه کميته  -3

 .نتيجه نهایی را اعالم خواهد نمود( داوروسط ، دو داور خط 

 .حق رای می باشد 2سرپرست فنی ، دارای : توضيح 

 .ه بازبينی فيلم مسابقه مذکورنمایدکميته فنی می تواند در صورت نياز، اقدام ب -4

( توسط یك نفر فيلمبردار در کنار نيمكت تيم مذکور ) مسئوليت فيلمبرداری ازهرمسابقه برعهده تيم مربوطه : توضيح 

 .می باشد

مسابقه امتياز کميته فنی مجاز است در شرایط خاص ، با تصميم گيری سرپرست فنی مسابقات ، نسبت به  برگزاری   -۵

.اقدام نماید  ئیطال

 .می باشندو اطاعت از رای کميته فنی  سرپرست ، مربی و بازیكنان تيم معترض ، ملزم به پيروی -۶

بی تيم مجاز به دخالت دراموراعتراض نمی باشد و فقط می تواند مبادرت به ارائه مشاوره فنی به سرپرست تيم مر -7

 .نمایدمربوطه 

به ( بعنوان حق الزحمه بررسی % ) ۵١پس از کسر( حق اعتراض ) یافتی درصورت تائيد اعتراض ، مبلغ در -۸

 .سرپرست تيم معترض عودت داده خواهد شد

 

 : عالئم اشاره ای( ماده شانزدهم 
 : اعالم شروع مسابقه -9

 ، از تيم ها داوروسط ، با نواختن صدای سوت ناپيوسته و حرکت دادن کف دو دست از جلوی سينه به سمت جلو: الف

 .درخواست می نماید تا به داخل زمين مسابقات مراجعه نمایند

بمنزله آغاز ( با پایين آوردن دست از باالی سر در جلوی سينه )  داورسرسوت کوتاه از سوی یك نواختن صدای : ب

 .مسابقه می باشد

 

 : درخواست قطع مسابقه -2

ازسوی خط یا در صورت نياز  انریا داوداوروسط  ، ازسویهنگام مسابقه  در بلندسوت یك صدای نواخته شدن : الف

 .می باشدمسابقه دربمنزله توقف سرداور 
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با )  سرداوریا داوروسط ، خط ان داوربرای اعالم تمامی حرکات اشاره ای می بایست درابتداء ، مسابقه از سوی : ب

 .ام گرددقطع و سپس نسبت به اعالم حرکت اشاره ای اقد( بلند سوت یك صدای نواخته شدن 

سرداور مسابقه مجاز است در صورت عدم دید یا عدم توجه داوروسط یا داوران خط در خصوص بروزخطا یا کسب : ج

 .امتياز توسط بازیكنان ، مسابقه را متوقف و مراتب را به داوروسط اعالم نماید

 

 :اعالم پایان زمان در نيمه و مسابقه -3

و نشان  بلند ممتد سوتدو صدای ر نيمه و همچنين پایان مسابقه ، با نواختن سرداورمسابقه برای اعالم پایان زمان د

 .اقدام می نماید( با انگشت اشاره ) دادن کرونومتر 

 

 : اعالم دریافت گل -4

 قرارداده ، سپس آن را( بصورت عمود) ، ابتدا یك دست را باالی سر بلندسوت یك داوروسط پس از نواختن صدای 

که اقدام ) درآورده و با دست دیگر مبادرت به نشان دادن شماره بازیكن تيم وسط ( حالت گرفتن ) بشكل مشت کرده 

 .درجلوی صورت می نماید( به دریافت گل کرده 

 

 : اعالم برخورد توپ -۵

داده ابتدا کف یك دست را برروی سينه قرار (  بلندسوت نواختن صدای یك ) داوروسط پس ازایجاد توقف درمسابقه 

که توپ به او  نشان دادن شماره بازیكن تيم وسط سپس با دست دیگر مبادرت به( معنای برخورد توپ به بدن ب) 

 .می نماید( درجلوی صورت  )برخورد کرده 

اگرتوپ به بازیكنی برخورد نماید که تيم دارای امتياز گل باشد ، آن بازیكن حذف نگردیده و سرداورمسابقه : توضيح 

 .  ت اشاره ای گل گرفتن  به داوروسط اعالم نماید که تيم دارای امتياز گل ذخيره می باشدمی بایست با عالم

 

 :عالمت اشاره ای شماره بازیكنان  -۶

 :                                داوران بمنظور اعالم شماره بازیكنان ، ا ز انگشتان دست  و بشكل ذیل استفاده می نمایند

  انگشت اشاره=    9بازیكن شماره :   الف

 انگشت اشاره وسبابه=    2بازیكن شماره :   ب  

 انگشتری سبابه و ، انگشت اشاره =    3بازیكن شماره :   ج  

 کوچك انگشتری و ،سبابه  ،انگشت اشاره =    4بازیكن شماره :    د  

 پنج انگشت=    ۵بازیكن شماره :    ه  

 تانگشت شص=    ۶بازیكن شماره :    و 

 

یا  به زبان فارسی) شمارش دفعات جاخالی دادن توسط داوروسط ، با صدای بلند  :اعالم شمارش جاخالی دادن  -7

دست در باالی سر، انجام خواهد شد و درصورت ده دفعه جا خالی دادن یا گل یك و بوسيله انگشتان (  انگليسی

 .گرفتن ، عالمت گل گرفتن اعالم می گردد
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 : ازاعالم عدم امتي -۸

اعالم شده توسط داوران خط مورد تائيد  توپ فاقد امتياز باشد و یا خطای درصورتيكه دریافت گل یا برخورد  

با اعالم عدم تائيد و ، بسته کردن دست ها به صورت ضربدردرجلوی سينه  داوروسط واقع نگردد ، داوروسط با باز و

 . نمایددرخواست ادامه مسابقه می نواختن صدای یك سوت کوتاه 

 

 :اعالم خطای فنی  -1

با نواختن صدای ) ازسوی بازیكن تيم کنار ، پس ازایجاد توقف درمسابقه  داورخط درصورت بروزخطای فنی:  لفا

قرارداده ، سپس با انگشتان دست ( متمایل به پائين ) ابتدا با یك دست پرچم قرمز را درامتداد کمر( یك سوت بلند 

 .ن شماره بازیكن خاطی می نمایددیگر مبادرت به نشان داد

با نواختن صدای ) ازسوی بازیكن تيم وسط  ، پس ازایجاد توقف درمسابقه  خطای فنیداورخط درصورت بروز :  ب

قرارداده ، سپس با انگشتان ( متمایل به پائين ) ابتدا با یك دست پرچم قرمز را از مقابل شكم به جلو ( یك سوت بلند 

 .نشان دادن شماره بازیكن خاطی می نمایددست دیگر مبادرت به 

را توسط انگشت های شصت و اشاره  V، پس از اعالم شماره بازیكن ، حرکت  Vحرکت بمنظور نشان دادن خطای : ج 

 .(      ) نشان می دهيم 

امتياز ،  داورخط می بایست پس ازاعالم خطا ، تا زمان اعالم رای ازسوی داوروسط و یا عالمت اشاره عدم:   توضيح

 .درهمان حالت باقی بماند

دست بشكل باز و یك بدون پرچم ، کف ) مبادرت به تكرار حرکت داورخط  داوروسط درصورت تائيد خطای فنی : د

داوروسط انجام  توسطمی نماید و شروع مجدد مسابقه با نواخته شدن صدای یك سوت کوتاه ( تيغه دست بسمت پائين 

 .خواهد شد

) ها در جلوی سينه  صورت عدم تائيد خطای اعالم شده از سوی داورخط ، با باز و بسته کردن دستداوروسط در : ه

 .با نواختن صدای یك سوت کوتاه ، درخواست ادامه مسابقه می نماید ( بشكل ضربدر

با کسر  )از زمين مسابقات نمی باشد و فقط خطای فوق در فرم داوری بازیكن اعالم خطای فنی بمنزله حذف  :توضيح 

 .ثبت می گردد( امتياز  9

 

 :اعالم خطای عمدی  -9١

با نواختن صدای ) داورخط درصورت بروزخطای عمدی ازسوی بازیكن تيم کنار ، پس ازایجاد توقف درمسابقه : الف

دیگر قرارداده ، سپس با انگشتان دست ( به موازی شانه ) ابتدا با یك دست پرچم قرمز را درامتداد سر( یك سوت بلند 

 .مبادرت به نشان دادن شماره بازیكن خاطی می نماید

با نواختن صدای ) داورخط درصورت بروز خطای عمدی ازسوی بازیكن تيم وسط  ، پس ازایجاد توقف درمسابقه : ب

ابتدا با یك دست پرچم قرمز را از مقابل سر به جلو برده ، سپس با انگشتان دست دیگر مبادرت به ( یك سوت بلند 

 .ان دادن شماره بازیكن خاطی می نمایدنش

داورخط می بایست پس ازاعالم خطا ، تا زمان اعالم رای ازسوی داوروسط و یا عالمت اشاره عدم امتياز ،  :توضيح 

 .درهمان حالت باقی بماند



 

23 

 

از بدون پرچم ، کف یك دست بشكل ب) داوروسط درصورت تائيد خطای عمدی مبادرت به تكرار حرکت داورخط  :ج 

داوروسط  توسطمی نماید و شروع مجدد مسابقه با نواخته شدن صدای یك سوت کوتاه ( و تيغه دست بسمت پائين 

 .انجام خواهد شد

) داوروسط درصورت عدم تائيد خطای اعالم شده از سوی داورخط ، با باز و بسته کردن دست ها در جلوی سينه  :د 

 .ه ، درخواست ادامه مسابقه می نمایدبا نواختن صدای یك سوت کوتا(  بشكل ضربدر

 که از زمين مسابقه خارج و درنماید درخواست می  بازیكن خاطیاز ، با اعالم خطای عمدی ط داوروس :توضيح 

 (.امتياز ثبت می گردد  2خطای فوق در فرم داوری  با کسر )  نيمكت تيم مربوطه مستقر گردد

 

 ( :کارت قرمز ) اعالم اخراج  -99

، با  ، می بایست پس ازایجاد توقف درمسابقه ، سرپرست یا کل تيم ، مربی مسابقه بمنظوراخراج یك بازیكنسرداور 

و یا تيم ( مربی ، سرپرست ) تيم مورد نظر با اعالم شماره بازیكن خاطی یا اسم خاطی  درنظرگرفتن موقعيت استقرار

 (.سانتی متر می باشد ۵×9١ابعاد کارت قرمز :توضيح . ) مربوطه ، مبادرت به نشان دادن کارت قرمز نماید

 

 : تلف کردن زمان -92

به سمت زمين ( وسط یا کنار تيم با توجه به موقعيت بازیكن) کف دست را ، داوروسط پس ازایجاد توقف درمسابقه  

 .می نماید، سپس با انگشتان دست دیگر مبادرت به نشان دادن شماره بازیكن خاطی  نشان داده

 

 :واست خروج بازیكندرخ -93

 بمنزله درخواست خروج بازیكن از زمين اخراج ،  خطای عمدی و  کت اشاره ای برخورد توپ به بازیكن ،اجرای حر

 .مسابقات و مراجعه به نيمكت تيم مربوطه می باشد

 

 :اجازه تعویض بازیكنان -94

مسابقه ، رو بسمت مربی زمان توقف در ( خصوص تعویض بازیكن در) داوروسط پس از درخواست مربی تيم مربوطه 

اجازه تعویض بازیكنان را صادر می (  کف دست ها باز) تيم مربوطه قرارگرفته و با چرخاندن دست ها در جلوی سينه 

 . نماید

 

 :اعالم تيم برنده مسابقه  -9۵

فرم  امتيازات تيم ها دريد و تائسرداورمسابقه برای اعالم رای و معرفی تيم برنده در پایان هرمسابقه ، پس از درج  

از جای خود بلند شده و با نواختن صدای یك سوت بلند ممتد ، پرچم سفيد را ازجلوی سينه ،  تابلوی امتيازاتداوری و 

 .نشان داده و تيم برنده را اعالم می نماید به سمت نيمكت تيم مربوطه
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 : نحوه فراخوانی داوران -9۶

نواختن  سپس با  و مسابقه را متوقف کرده یك سوت بلند ،با نواختن صدای ، ابتدا با  سرداورمسابقه یا داوروسط: الف

وی را  (  عمودیکف دست بشكل ) سمت صورت ه آوردن کف یك دست بومورد نظر  اشاره به داورو سوت ناپيوسته 

 .فرامی خواند

 .ی بایست درمقابل صورت قرارگيردم(   عمودیبشكل  )، کف دو دست  صورت نياز به فراخوانی کليه داوراندر: ب

 

 :درخواست پزشك  -97

رو به سمت پزشك مسابقه قرارگرفته پس از ایجاد توقف در مسابقه ، درصورت بروزهرگونه آسيب دیدگی ، داوروسط 

 .، سپس یك دست را بصورت عمود و دست دیگر را به صورت افقی درجلوی آن قرار خواهد داد

درصورت نياز به زمان بيشتربمنظور ) دقيقه می باشد  2عالم رای پزشك درداخل زمين سقف زمان معالجه وا: توضيح

 (.مداوای مصدوم ، بازیكن مذکور به بيرون از زمين مسابقات هدایت گردیده و تعویض پزشكی انجام خواهد پذیرفت 

 

 : اعالم عدم دید -9۸

ندیده باشد ، با قراردادن یك دست خود برروی درصورت نياز به مشورت داوران ، اگرداوری خطا یا امتيازی را 

 .اعالم عدم دید می نماید( کف دست بشكل افقی ) صورت 

 

 :داوری و شرح وظایف (  هفدهم ماده
 .          ، کليه امورفنی مسابقات برعهده سرپرست فنی مسابقات می باشد درمسابقات داژبال -9

رزش داژبال ، توسط سرپرست برگزاری مسابقات انتخاب و منصوب سرپرست فنی مسابقات از بين داوران مجرب و -2

 .خواهد شد

اعضاء کميته داوران ، توجيه داوران قبل از برگزاری  انتخاب مسئول و: وظایف سرپرست فنی مسابقات عبارت است از  

 تائيدات ، بررسی ومسابقات ، حضوردرمراسم قرعه کشی و جدول نویسی ، بررسی و تائيد استاندارد بودن زمين مسابق

 قوانين و مقررات بودن توپ های مسابقات ، بررسی لوازم مورد نياز داوری ، تشریح موارد مورد نيازاستاندارد 

بعنوان باالترین مرجع فنی در )  اعالم رای نهایی درکميته فنی و ، حضوربرای سرپرستان و مربيان تيم ها  مسابقات

 به صراحت درآیين نامه داوری پيش بينی نشده باشدبطور احتمالی وعاتی که اعالم نظر درخصوص موض ، (مسابقات 

 ." در شرایط خاص " مسابقه امتياز طالئی، برگزاری  

مجرب که توسط سرپرست فنی مسابقات انتخاب و توسط متشكل است ازیك مسئول و داوران : کميته داوران -3

 .سرپرست برگزاری مسابقات منصوب می گردند

، داور نظارت بر حسن انجام وظيفه داوران ، منشی ، مسـئول جـدول   : مسئول کميته داوران عبارت است از وظایف  

 .و تعویض داوران درطول مسابقاتچك 
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مـی  ( نفـر  ۶جمعـا  ) دو داورخط منشی ، متشكل از سرپرست فنی مسابقات ، سرداور ، داوروسط ، : کميته فنی  -4

 .تالف در مسائل فنی ، بررسی و صدور رای نهایی را عهده دار خواهند بودباشند که درصورت بروز اعتراض و اخ

 : توضيح 

 .اعالم رای نهایی و مستقل در کميته فنی ، بعهده سرپرست فنی می باشد  : الف 

 .حق رای می باشد 2رپرست فنی مسابقات دارای س: ب 

 نتيجـه  داور مسابقه به قضـاوت پرداختـه و  ، یك داوروسط و دو داورخط ، تحت نظارت سر درهرمسابقه داژبال -۵

 .توسط سرداور اعالم خواهد شد( بوسيله منشی ) مسابقه پس از بررسی فرم داوری و جمع بندی امتيازات 

، ( نظارت بر وظایف تيم داوری و بازیكنان از زمان ورود تا خروج ) نظارت دقيق برنحوه اجرای مسابقه : سرداور -۶

اعالم اخراج و نشان دادن ، ، زمانگيری درهرنيمه (  درصورت نياز) ط در خصوص اعالم رای وساور، کمك رسانی به د

( برطبق جمع امتيازات ) مسابقه هر نيمه و پایان  ، تصميم گيری و اعالم رای در(  درصورت نياز) کارت قرمز به خاطی 

ن خط ، به حل مشكل موجـود خواهـد   ، با مشورت داوروسط و داورا را بعهده داشته و درصورت بروزهرگونه مشكل

 .پرداخت

، خطای فنی ، نحوه صحيح پرتاب و دریافت توپ ) مسئول نظارت دقيق برنحوه مسابقه بازیكنان : داوروسط  -7

و مجری عالئم امتيازات و خطاها ، درخواست از پزشك مسابقه جهت مداوای  اعالم رای مستقل( ...خطای عمدی ، 

اعالم رای پزشك درخصوص حضور و یا عدم ، خطا از سوی داوران خط  ا عدم تائيد اعالم، تائيد ی بازیكن مصدوم

 .مسابقه می باشد بازیكن مصدوم شده در حضور

در قسمت خط ها در منطقه تعيين شده می باشـند و درصـورت    ول نظارت دقيق  و اعالم رایمسئ: داوران خط  -۸

( بوسيله پرچم قرمـز  ) اجرای حرکت اشاره ای ای یك سوت بلند و نواختن صد، با خطای فنی یا عمدی بروزهرگونه 

 .می بایست خطای فوق را به داوروسط اعالم نمایند

مراسم قرعه  حضوردرروند ثبت نام شرکت کنندگان مسابقه درهنگام پذیرش ،  نظارت دقيق بر:  منشی مسابقه -1

 ثبت فرم داوری و، افت آن در پایان هر مسابقه به داورچك و دریتحویل فرم های داوری  کشی و جدول نویسی ،

یاد داشت کليه وقایع مسابقه ، دریافت فرم های داوری و تحویل فرم ، پایان هرنيمه  مسابقه در ارائه آن به سرداور

 .های تكميل شده ، پس از پایان هرمسابقه به مسئول جدول را عهده دار می باشد

یسی درمسابقات ، ارائه یك نسخه ازجدول مسابقات به سرپرستان تيم ها ، قرعه کشی وجدول نو: مسئول جدول  -9١

 .فرم های داوری برطبق جدول  تنظيم

 :داور چك  -99

 .به منشی مسابقات آن در پایان هر مسابقهو تحویل  ( تيم ها با درج اسامی) دریافت فرم های داوری آماده : الف  

کارت های بازیكنان تيم ها و چك   I.Dت و مربی دو تيم و دریافت کارت سرپرس I.Dداورچك موظف به رویت : ب 

 .نمودن کارت ها با اسامی افراد مشروحه و ثبت آن در فرم داوری و اخذ امضاء از سرپرست و مربی دو تيم می باشد
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بازیكنان می باشد و درصورت بروز هرگونه مشكل ،  و شماره داورچك موظف به رویت و چك کردن پوشش: ج 

 . نظر، بمنظور رفع ایراد خواهد بودوظف به اعالم تذکر به فرد مورد م

( با بهره جویی از کادرکميته انضباطی ) داورچك می تواند از ورود افراد نامرتب و غيرآماده به زمين مسابقات  :د 

ین حالت فرد در ا) جلوگيری نماید و در خصوص حذف اسم فرد خاطی از ليست مندرج در فرم داوری اقدام نماید 

 (.   خاطی توسط کادرکميته انضباطی به خارج از زمين برگزاری مسابقات هدایت خواهد شد 

 .بوسيله سكه، بين دو تيم انتخاب زمين مسابقه قرعه کشی اجرای  : ه 

ت می تحویل منشی مسابقات داده و از تيم ها درخواس( با امضاء ) داورچك پس از تائيد نهایی ، فرم داوری را :  و

جهت مراجعه به داوروسط جهت آماده اعالم گزارشگر مسابقات (  دو طرف زمين) نماید تا در محل مشخص شده 

 .به زمين مسابقات باشندورود 

 

 : لباس داوران(  هجدهم  ماده
داژبال در  یقه دار، سه دگمه ، جيب دار، با آرم داژبال بر روی جيب و نوشته کميته داوران) بلوز سفيد : لباس داوران 

 .شلوار پارچه ای سورمه ای ، کمربند مشكی ، جوراب سورمه ای ، کفش ورزشی سفيد -( قسمت پشت بلوز 

با آرم ) کاله لبه دار به رنگ سفيد ازساحلی و زمين چمن ،  توانند درمسابقات میو بانوان داور آقایان : توضيح 

 .استفاده نمایند( داژبال 

 

 :اعضاء تيم  سرپرست ، مربی وشرح وظایف ( ماده نوزدهم 
 :شرح وظایف سرپرست تيم : الف

 .قوانين مسابقات و همكاری الزم با مسئولين اجرایی و داوران داشتن آگاهی کامل از -9

 .مربی  کارت اعضاء تيم ، سرپرست و I.D، بمنظوردریافت  ارائه مدارک مورد نياز به مسئول ثبت نام -2

مربی ( برابر اصل شده )  ت درهنگام ثبت نام تيم ، نسبت به ارائه کپی مدرک مربيگریسرپرست تيم موظف اس: توضيح 

 .تيم مربوطه اقدام نماید

 .مراسم قرعه کشی و جدول نویسی حضور در  -3

 .دریافت یك نسخه جدول قرعه کشی از مسئول جدول -4

و  قبل از شروع هرمسابقه داورچك ،کارت خود و مربی تيم به  I.Dنشان دادن کارت بازیكنان و  I.Dتحویل  -۵

 .آن مسابقهدریافت کارت بازیكنان درپایان 

 .استقرار در نيمكت تيم مسابقه وبرگزاری زمان  همراهی تيم در -۶

 .حاضرنمودن بموقع و همراهی تيم در زمان رژه و مراسمات -7

 .اعتراض درزمان بروز ،  تحویل برگه اعتراض به کميته فنی -۸

 . در زمان بروزاعتراض مربوطه تيم ت فنی از مربیاخذ نظرا -1

 .رعایت احترام  و پيروی از مقررات و نظرات کميته فنی  -9١

 .رعایت انضباط و شئونات اخالقی درهنگام برگزاری مسابقه -99
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 .عدم صحبت با بازیكنان درزمان برگزاری مسابقه -92

 .گ توسط بازیكنانجلوگيری ، نظارت و کنترل برعدم استفاده ازدوپين -93

 .درمحوطه مسابقات( کارت  I.D) حضور با کارت شناسایی  -94

 .سرپرستی بازیكنان در محيط مسابقات و خوابگاه -9۵

 .برروی لباس ورزشی عدم استفاده ازلوازم زینتی ، تصاویر، نوشته وآرم های غيرقانونی -9۶

 

 :شرح وظایف مربی تيم : ب

 .همكاری الزم با مسئولين اجرایی و داوران ن مسابقات وداشتن آگاهی کامل از قواني -9

 .زمان رژه و مراسمات همراهی تيم در -2

 (.برگزاری مسابقات قبل از) مقررات مسابقه برای اعضاء تيم مربوطه  برگزاری کالس توجيهی قوانين داوری و -3

 .س ورزشیاستقرار در نيمكت تيم با لبا مسابقه وبرگزاری زمان  همراهی تيم در -4

 .پيروی از مقررات و نظرات داوران  -۵

 .راهنمایی و ارائه نكات فنی به بازیكنان در زمان استراحت -۶

            انتقال نكات مورد نياز به اعضاء تيم بمنظور  (کاپيتان ) یكی ازبازیكنان مجرب بعنوان سرگروه تيم انتخاب  -7

 (.داخل زمين مسابقات در) 

 . اعتراض در زمان بروز مربوطه فنی به سرپرست تيم ارائه نظرات -۸

 .رعایت انضباط و شئونات اخالقی درهنگام برگزاری مسابقه -1

 .دوپينگ توسط بازیكنان جلوگيری ، نظارت و کنترل برعدم استفاده از -9١

 .در محوطه مسابقات( کارت  I.D) با کارت شناسایی  حضور -99

، درهنگاميكه سرپرست تيم درمراسم قرعه کشی وجدول نویسی حضورداشته  هسرپرستی بازیكنان درخوابگا -92

 . باشد

 .حضور در مراسم قرعه کشی و جدول نویسی ، درصورت عدم حضور سرپرست تيم  -93

 .برروی لباس ورزشی عدم استفاده ازلوازم زینتی ، تصاویر، نوشته وآرم های غيرقانونی -94

 

 :شرح وظایف اعضاء تيم: ج

 (.قبل از برگزاری مسابقات ) ذ اطالعات قوانين برگزاری مسابقات از مربی تيم اخ -9

 .مسابقات قوانين و مقررات داوری در پيروی از -2

 .نظرات داوران  پيروی از دستورات و -3

 .رعایت انضباط و شئونات اخالقی درهنگام برگزاری مسابقه -4

 .رنظرداشتن قوانين مسابقاتپيروی از دستورات سرپرست و مربی تيم ، با د -۵

 .لباس ورزشیبرروی  عدم استفاده ازلوازم زینتی ، تصاویر، نوشته وآرم های غيرقانونی -۶

 (.داروهای انرژی زا و ممنوعه ) عدم استفاده ازدوپينگ  -7

 .در زمان برگزاری مسابقهتيم سرپرست  با مربی وهای بی مورد عدم صحبت  -۸
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 .نی ازمربی در زمان استراحتاخذ راهنمایی و نكات ف -1

 .عدم فریادهای بی مورد درهنگام مسابقه -9١

 .درمحوطه مسابقات ( کارت  I.D) حضوربا کارت شناسایی  -99

 .داورچك، قبل از شروع هرمسابقه بمنظور ارائه به  تحویل کارت شناسایی به سرپرست تيم -92

 

 :ی  شرح وظایف مسئولين و کميته های اجرای( ماده بيستم 
 :سرپرست برگزاری مسابقات  -9

بين افراد متخصص و  ، بعنوان مسئول کل مسابقات محسوب گردیده و می بایست از سرپرست برگزاری مسابقات: الف

 .توسط مرجع مافوق انتخاب گردد مجرب 

جرائی و توجيه انتخاب و انتصاب دبير اجرائی مسابقات ، سرپرست فنی مسابقات ، مسئولين و اعضاء کميته های ا: ب

 .آنها نسبت به شرح وظایف محوله

 .نظارت وکنترل کليه امور اجرایی بعنوان باالترین مرجع مسابقات: ج

به احتماال تصميم گيری و اعالم نظردرخصوص موضوعاتی که ارائه مشورت به سرپرست فنی مسابقات در زمينه : د

 .نشده باشدصراحت در آیين نامه قوانين برگزاری مسابقات پيش بينی 

 .اعالم مراسم افتتاحيه و اختتاميه: ه

نظارت وکنترل درهنگام پذیرش تيم ها ، حضور و نظارت در مراسم قرعه کشی و جدول نویسی ، حضور و نظارت : و

 . در صحنه مسابقات

 .اهداء احكام و مدال در مراسم اختتاميه با حضور مسئولين حاضر و تيم های شرکت کننده: ز

 .مسائل مربوط به مسابقات جهت ارائه به مراجع مافوق کليه رویدادها ، حوادث و یادداشت: ح

 .تصميم گيری درخصوص افراد متخلف برطبق گزارش کميته انضباطی : ط 

 .تعيين مبلغ حق الزحمه اعتراض درآن دوره از مسابقات: ی 

 

 :دبيراجرائی  -2

 .ایی کمك به سرپرست برگزاری مسابقات درکليه اموراجر: الف

 .عهده دارکليه مسئوليت های سرپرست برگزاری مسابقات در زمان عدم حضور مشاراليه: ب

 

 :کميته هماهنگی  -3

 .کميته هماهنگی دارای یك مسئول و تعداد مورد نياز عضو می باشد: الف

 .دعوت و پذیرش تيم های شرکت کننده: ب

 .ی و داورانبرای مسئولين اجرای( کارت  I.D) صدورکارت مسابقات : ج

، (با دریافت معرفی نامه از هيات استان یا مرجع اعزام ) برای سرپرستان ( کارت  I.D) صدورکارت مسابقات : د

 (. کارت بيمه حوادث ورزشیبا اخذ ) ، بازیكنان (  با دریافت کپی برابر اصل شده مدرک مربيگری) مربيان 

 .دعوت از مقامات و مدعوین جهت تماشای مسابقات: ه
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 .انتخاب و معرفی یك نفر بعنوان گزارشگر به کميته داوران: و

فرم داوری به تعداد الزم : تهيه لوازم مورد نيازداوران، شامل) تشكيل واحد تدارکات بمنظورانجام امور تدارکاتی : ز

عدد  92،  كهعدد س 9 ،مترکرونوعدد  9عدد سوت ،  4عدد کارت قرمز،  9 ، پرچم قرمزعدد  2 دد پرچم سفيد ،ع 9، 

 - امتيازات نمایشتابلوی یا )  شماره انداز دستیمشگی ، عدد کاور  ۸،  تيره و روشن کاورشماره دار در دو رنگ

ورزشی  ، تهيه توپ  ، تلویزیون ، برگه اعتراض ، برگه صدورحكم انضباطی ، برگه تعهد استفاده از عينك ( اسكوربورد

، تهيه احكام انفرادی و تيمی ، تهيه مدال ، تهيه ( سبد برای توپ رسان ها توپ در هر 2 توپ اصلی و قرار دادن 9) 

 ... (.، کارت ، تهيه وسایل پذیرایی  I.D، تهيه  کاپ ، تهيه لوازم تبليغاتی

 .اختتاميه تشكيل واحد فرهنگی بمنظورانجام امورتبليغاتی در مراسم استقبال ، مراسم افتتاحيه و: ح

 .(از سنين نونهال یا نوجوان )  ن توپ رسانانتخاب دو نفر بعنوا: ط

 (. در زمان توقف کامل مسابقه ) انتخاب دو نفر بعنوان پرسنل خدمات بمنظورخشك کردن زمين : ی

 .انتخاب دو نفر بعنوان مسئول پذیرائی: س

 

رگزاری مسابقات اعالم مواردی که از سوی سرپرست ب معرفی مسئولين ، داوران ، تيم ها ، فراخوانی و: گزارشگر -4

 .و سرداور مسابقه درخواست می گرددسرپرست فنی مسابقات   –

 

 :کميته انضباطی  -۵

 .کميته انضباطی  متشكل از یك مسئول و به تعداد مورد نياز عضو می باشد: الف

 .فراهم نمودن محيط ورزشی سالم و مناسب برای برگزاری مسابقات: ب

 .ه سرپرست برگزاری مسابقات بمنظور اخذ نظرارائه گزارش حوادث بوجود آمده ب: ج

 .مجری دستورات سرپرست برگزاری مسابقات و سرداورمسابقه درخصوص برخورد با متخلفين: د

 

 :کميته پزشكی  -۶

هالل  یاورزشی  معرفی نامه رسمی از هيات پزشكی با ارائه ،کميته پزشكی متشكل از یك الی چند امدادگر : الف

 .یا  بيمارستان می باشد درمانگاه  یا احمر

 .بازیكنان در زمان ثبت نامحواث ورزشی رویت و تائيد کارت بيمه : ب

 .کنترل دوپينگ ورزشكاران درهنگام ثبت نام و هرزمان مورد نياز در مسابقات: ج

 .، لنز و تائيد یا عدم تائيد استفاده از وسایل مذکور برای بازیكنورزشی کنترل عينك : د

 (.در صورت نياز ) الم نظر در خصوص جنسيت بازیكن بررسی و اع :ه

 .بررسی موارد بهداشتی در محيط برگزاری مسابقات :و

 (. دقيقه در داخل زمين 2) اعالم نظرمستقل به داوروسط ، درخصوص بازیكن آسيب دیده یا تمارض وی : ز

 .مداوای سرپایی یا انتقال بازیكن آسيب دیده جهت درمان به مراکز پزشكی: ح

 .تهيه و به همراه داشتن لباس فرم و لوازم مورد نياز کمك های اوليه پزشكی: ط

 .درمحوطه مسابقات( کارت  I.D) استفاده ازکارت شناسایی : ی
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 :لباس مسئولين و اعضاء کميته های اجرائی  (ماده بيست و یكم 
گمه ، جيب دار، با آرم داژبال بر روی جيب یقه دار، سه د) بلوزآبی = لباس مسئولين و اعضاء کميته های اجرائی  -9

، شلوار پارچه ای سورمه ای ، کمربند مشكی ، جوراب ( و نوشته کميته برگزاری مسابقات داژبال در قسمت پشت بلوز 

 .سورمه ای ، کفش مشكی

با ) رنگ آبی  کاله لبه دار بهازساحلی و زمين چمن  مسابقات می توانند درو بانوان کميته های اجرائی آقایان  -2

 .استفاده نمایند( آرم داژبال 

 

 :فرم ها ( ماده بيست ودوم 
ثبت عالئم و رای هایی که توسط داوروسط اعالم می گردد بوسيله منشی  بعنوان سند برگزاری مسابقه وفرم داوری ، 

 .مسابقات مكتوب و در نهایت از سوی سرداور تائيد می گردد

 :توضيحات 

  جلوی اسامی بازیكنان اصلی که وارد زمين می گردند عالمت در کادر( نيمه اول و دوم ) ابقه در ابتدای هر مس -9

 .درج خواهد شد     تيك 

 .درج گردد(  دریافت گل) کسب امتياز کادرمی بایست در( افت کننده گل دری) شماره بازیكن تيم وسط  -2

وسط ، امتياز گل ثبت گردیده و در دور شماره  آخرین بازیكن تيمتوسط رفت و برگشت مرحله  9١ صورتدر -3

 .قرار خواهد گرفت     عالمت دایره  ، بازیكن 

درج گردد و همزمان ( حذف کننده ) شماره بازیكنان حذف کننده از تيم کنارمی بایست در کادرکسب امتياز  -4

 .رددشماره بازیكنی که از تيم وسط حذف شده هم در کادر کسر امتياز تيم وسط درج گ

می بایست به طور هم زمان ( حذف شده یا ذخيره ) درصورت دریافت گل و بازگشت هریك از بازیكنان تيم وسط  -۵

و یك ( دریافت گل)و یك شماره در قسمت کسب تيم وسط ( حذف شده)یكی از شماره ها در کادرکسرامتياز تيم وسط 

امتياز گل دریافتی به علت احيا بازیكن و امتياز بازیكن خط زده شود تا ( حذف کننده)شماره در قسمت کسب تيم کنار 

 .حذف کننده به دليل گل دادن مردود شود

بازیكنان حذف شده ) می بایست در کادر کسر امتياز ( براثر برخورد توپ ) شماره بازیكنان حذف شده تيم وسط  -۶

 .کنار درج گردد درج گردد و همزمان شماره بازیكن حذف کننده در کادرکسب امتياز تيم( 

 اگر خطای مذکور شماره بازیكنان خاطی براثر خطای فنی می بایست در کادر ثبت خطاها درج گردیده ، سپس  -7

 ، اگر خطای  Vبود در زیر شماره عالمت  Vکشيده ، اگرخطای   _خطای خط بود در قسمت زیر شماره عالمت خط 

و درخطای دریافت و پرتاب  Tف وقت بود در کنار شماره  حرف ، چنانچه خطای اتال Sسوت بود در کنارشماره حرف 

 .گذاشته می شود     در باالی شماره عالمت  

می بایست در کادر ثبت خطاها درج گردیده و سپس دورآن ( بر اثر خطای عمدی ) شماره بازیكنان اخراج شده  -۸

 .کشيده شود عالمت مثلث       

درج گردیده و سپس زیرآن  ثبت خطاهامی بایست درکادر ( دریافت کارت قرمز )  شماره بازیكنان اخراج شده -1

 .کشيده شود     عالمت ضربدر 
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 .تعویض درج گردد شماره بازیكنان تعویض شده می بایست درکادر -9١

 +عالمت بعالوه  و سپس زیرآن ه دیشماره بازیكنان تعویض پزشكی می بایست درکادرتعویض پزشكی درج گرد -99

 .کشيده شود

 عالمت دایره            دورآن و سپسه دیشماره بازیكنان تعویض شده گل طالئی می بایست درکادرتعویض درج گرد -92

 .کشيده شود

 .درپایان هرنيمه ، زمان پایان می بایست درکادر مربوطه درج گردد -93

ربوطه ، درج گردیده  و در تابلوی نمایش امتيازات درپایان هرنيمه ، امتياز هرتيم می بایست درکادر امتياز تيم م -94

 .به نمایش گذاشته شود

درپایان مسابقه ، جمع امتيازات هر تيم می بایست درکادر جمع امتيازات تيم مربوطه درج و درتابلوی نمایش  -9۵

 .امتيازات به نمایش گذاشته شود

و در تابلوی نمایش امتيازات به نمایش گذاشته خواهد  اسم تيم برنده مسابقه در کادر برنده مسابقه درج گردیده -9۶

 . شد

 و سپس فرم تكميل شده توسط سرداور زاتمام هر مسابقه توسط منشی مسابقات بستهبایست پس افرم مربوطه می  -97

 .مسابقه تائيد و امضا گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 

 

 

 

 
 تیم وسط

 کسب امتیازات

 2× (دریافت گل ) 
 کسر امتیازات

 2× بازیكنان حذف شده

 خطاها   
 امتیازات

 + ( 8پایه  امتیاز )   

         

 ........  +کسب امتیاز        

 – ........ کسر امتیاز        

 ...................جمع امتیازات  
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 ............................................................. : 1اسم داور خط                                                                             ..................                                                                                                           ......................................... :اسم و امضاء منشی 

  ............................................................. : 2اسم داور خط                                                                                                                    ..................................................                                                                           : اسم و امضاء سرداور 

 : شماره  اسامي تیم 
 نیمه نام و نام خانوادگي ردیف

1       2 

دریافت 

  قرمز  کارت

 تعویض ها

 خروج ورود

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 امضاء  مربي

 امضاء  سرپرست

 :  شماره  اسامي تیم
 نیمه نام و نام خانوادگي ردیف

 1       2 

دریافت 

  قرمز  کارت

 تعویض ها

 خروج ورود

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 امضاء  مربي

 امضاء  سرپرست

 کنارتیم 
 کسب امتیازات

 2× (کننده  حذف ) 
 کسر امتیازات

 ( ثبت خطاها ) 
 امتیازات

 + ( 8پایه  امتیاز )   

         

 ........  +کسب امتیاز        

 –.  .......کسر امتیاز        

 ...................جمع امتیازات  

 
        

        

        

        

        

 وسطتیم 
 کسب امتیازات

 2× (گل  دریافت ) 
 کسر امتیازات

 2× بازیكنان حذف شده

 خطاها   

 امتیازات

 (+  8ایه  امتیاز پ)   

         

 ........  +کسب امتیاز        

 –........          کسر امتیاز

 ...................جمع امتیازات  

 
        

        

        

        

        

 ...................................: رده سني 

 ......................................:  تاریخ 

 ............................: شماره مسابقه 

 .........................: ساعت برگزاری 

 .......................................:   1تیم  

 ......................................:    2تیم  

 .................................: برنده سكه 

 ..............................: انتخاب زمین 

 
 

 

 فرم داوری مسابقات داژبال

 (  استایل وسطي) 

 

 2اسامي تیم 

دریافت  شماره نام و نام خانوادگي ردیف

 کارت 

 تعویض ها

1      

2      

3      

4      

5      

6      

     مربي

     سرپرست

 (استایل وسطي )  

 کنارتیم 
 کسب امتیازات

 2× (حذف کننده  ) 
 کسر امتیازات

 ( ثبت خطاها ) 
 امتیازات

 + ( 8امتیاز پایه  )   

         

 ........  +کسب امتیاز        

 –........  کسر امتیاز        

 ...................جمع امتیازات  

 
        

        

        

        

        

 

 نیمه

 اول

 --
پایان 

 زمان
 

 نیمه

 اول

 نیمه

 دوم

 --
پایان 

 زمان
 

                 ........ ............. 2جمع امتیازات تیم 

 ...............................: برنده مسابقه 

            ......... ............   1جمع امتیازات تیم 
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 برگه اعتراض مسابقات داژبال

DODGEBALL  SPORT                                          

 :شماره مسابقه                     :                                                                اسم تيم معترض   

 

               :  موضوع اعتراض   

 

 

 سرپرست تيم و اثر انگشت امضاء، اسم                                                                                                                                                                      

 
 
 

 :اعالم رای کميته فنی 
 
 
 

   امضاء عضو کميته فنی   اسم و                                                   امضاء عضو کميته فنی   اسم و                                                 امضاء عضو کميته فنی   اسم و     

 

                                                        

 اسم و امضاء سرپرست فنی مسابقات                                            امضاء عضو کميته فنی   اسم و                                                  کميته فنی   امضاء عضو اسم و      

                                                                                                   

 

 

 

 

 برگه صدورحكم انضباطی مسابقات داژبال 

DODGEBALL  SPORT                                          

 
 

 :موضوع    

 

 

 

                                                                                             

 ول کميته انضباطیاسم و امضاء  مسئ                                                                                                                                   

 

 

 

 :اعالم رای 

 

 

 

 مسابقات اسم و امضاء  سرپرست                                                                                                                                      
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 اخراج

 

 برگه تعهد 

 مسابقات داژبال 

DODGEBALL  SPORT                                          

 
 

 تعهد استفاده از عينك ورزشی در مسابقات : موضوع    

 

                                         :بازیكن تيم                                                 :فرزند                                                                         :اینجانب        

  مسئوليت آن را پذیرفته و حق ( بمنظور استفاده از عينك ورزشی ) درصورت بروز هرگونه حادثه درطول مسابقات تعهد می نمایم       

 /.                                    هيچگونه اعتراض و شكایت را ندارم    

 مربی تيم و اثر انگشت امضاء، اسم                   سرپرست تيم               و اثر انگشت ضاءام، اسم            بازیكن                و اثر انگشت امضاء ، اسم                 

 
 
 
 
 
 

                                                                                          

 امضاء سرپرست مسابقات                            اسم و                                                                                  امضاء مسئول کميته پزشكی    اسم و                                     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               
اسم و امضاء سرپرست كميته مسابقات                                                                                                      
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 سالمتی با آرزوی توفيق و 

 تلفن همراه شرمين جباریان 

 ( ایران و رئيس کنفدراسيون داژبال غرب آسيا رئيس انجمن داژبال)   

  ١192123213۸و    ١13۵4۶۸۶993   

 تلفن همراه رضا خوش سرور 

 (نایب رئيس انجمن و مسئول کميته فنی انجمن داژبال  ) 

 (فدراسيون داژبال آسيا  و دبيرکل کنفدراسيون داژبال غرب آسيا نایب رئيس ) 

  ١1921232137  و  ١13۵23۵13۵۶ 

    ١29 - ۶۵۵47472:  تلفكس دفتر انجمن 

 E.mail: dodgeball.iran @ gmail.com 
 

www.dodgeball.ir 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داژبال  فدراسيون جهانیانجمن جهانی داژبال                                                            فدراسيون داژبال آسيا           

                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اکنفدراسيون داژبال غرب آسي                                                        جمهوری اسالمی ایرانداژبال انجمن          

                     

  (سالمت ، شاد و پيروز باشيد ) 

 

 

 

 

 


