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بسمه تعالی
تاریخچه والیبال
واليبال در سال  1895ميالدي توسط ويليام  .ج  .مورگـاندر هوليوك ايالت ماساچوستآمريكا ابداع شد .در ابتدا اين ورزش مينتونت نامگذاري شده بود
و دليل انتخاب ايننام براي همگان نامعلوم بود .تحت تأثير محبوبيت بسكتبـال در بين عامه ،مورگان تصميم گرفت براي دانشجويان خود  ،ورزشي را به
وجود آورد كه بازي از روي تور انجام گيرد و لذتبخش باشد .مورگان با استفاده از تور تنيس روي چمن كه به دو طرف ديوارسالن ورزش بسته ميشد
و با استفاده از توئي توپ بسكتبال كه به دليل سبكي وزن به دستها آسيب نميرساند  ،بازي را شروع كرد و طولي نكشيد كه در كليه شهرهاي
ماساچوست و نيوانگالند عموميت يافت .در اسپرينگ فيلد ،دكتر ت ـ آ هالستيد با مــشاهده بازي ،مينتونت را به واليبال تغيير نام داد ،زيرا قصد
اساسي از بازي كردن ،فرستادن و برگـش ت دادن ( ردو بدل كردن ) توپ از روي تور است كه كلمه واليبال در معنا اين نيت را مشخص ميسازد.
در آغاز براي بازي واليبال قوانين خاصي تدوين نشده بود .هر فرد و در هر كشــوري به ميل خود و به طريق مختلف با توپ بازي ميكردند .رفتهرفته
واليبال در مناطق و نواحي مـختلف جــــــهـان گسترش مييافت .همچنان كه هر ابداع يا اختراعي در آغاز با نواقصي همراه بوده و به مـرور زمـان
تكـــــميل و رفع نواقص ميشود ،واليبال نيز از اين قاعده مستثني نبود و كمكم قوانين براي اين بازي وضع شد و روشها و حركات تكنيكي جايگزين
حركات قبلي گرديد.
اولين كشور خارجي كه واليبال را پذيرفت ،كانادا و بـه ســـال  1900بــود و به مرور به ساير كشورها معرفي شد .فرانسه ،چكسلواكي و لهستان سه
كشوري بودند كه قبل از ديگران اقدام به تشــكيل فدراسيون ملي واليبال در كشور خود نمودند و مــصــمم شــدند كه با كمك كشورهاي ديگر كه
فدراسيون بينالمللي را تأسيس نمايند و در سال  1936به هــنـگام بازيهاي الـمـپـيـك در بـرلين آلمان ،در اين زمينه فعاليت زيادي نمودند ولي با
آغاز جنگ بينالمللي دوم و طغيان آن در اروپا ،اقدامات آنان متوقف شد .پــس از جــنـگ بينالمللي دوم ،فعاليت هاي فراوان براي حركت جديد به
واليبال مجدداً آغاز شـــد و اولـــــين مــسـابـقه بينالمللي در قاره اروپا بين دو كشور فرانسه و چكسلواكي و در شهر پـــاريس برگزار گرديــد.
پـيـگـري براي تأسيس فدراسيون بينالمللي واليبال ادامه يافت .مذاكرات بين سه كشور فرانسه  ،چك و لهستان منتج به موافقت در جهت تشكيل
كــنـگره ويــژه بــراي تأسيس اتحاديه بينالمللي واليبال گرديد .ســرانـجـام در تـاريـخ آوريل  1947كنگره با شركت نمايندگان چهارده كشور از
سراسر جهان در پاريس برگزار شد و مـوافـقـت شـد فـدراسـيـون بينالمللي واليبال )  ( F.I.V.Bتأسيس گـردد كه اين فدراسيون در پاريس
تشكيل شد .بزودي كشورهاي زيادي در خواست عضويت خود را براي پيوستن به فدراسيون بينالمللي اعالم نمودند كه امروز اين فدراسيون حدود
 218كشور عضو دارد ( سال  ) 2006و بيش از 250ميليون نفر از مردم جهان واليبال بازي ميكنند .در سال  1949اولين دوره مسابقات جهاني
واليبال بــراي مــردان در پراگ و در سال  1952دومين دوره مسابقات جهاني مردان و اولين دوره مسابقات جهاني زنان در مسكو برگزار شد.
(برگرفته از سایت فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران)1390-

امکانات و تجهیزات
1

محدوده بازی
محدوده بازي شامل زمين بازي و منطقه آزاد است كه بايد مستطيل شكل و قرينه باشد.

1-1

ابعاد
زمين بازي يك مستطيل به ابعاد  18×9متر است كه به وسيله يك منطقه آزاد با عرض حداقل  3متر از هر طرف احاطه شده است.
فضاي آزاد بازي ،فضاي باالي ميدان بازي است كه خالي از هرگونه مانع ميباشد .فضاي آزاد بازي بايستي حداقل  7متر از سطح زمين
ارتفاع داشته باشد.
براي مسابقات جهاني و رسمي  ،FIVBمنطقه آزاد بايد حداقل  5متر از خطوط كناري و  8متر از خطوط انتهائي محاسبه گردد .فضاي

آزاد بازي بايد حداقل  12/5متر از سطح زمين ارتفاع داشته باشد.
1-2

خطوط زمین
تمام خطوط  5سانتيمتر عرض دارند .رنگ آنها بايد روشن و متفاوت از رنگ كف و ديگر خطوط باشند.

1-2-1

خطوط مرزی
دو خط كناري و دو خط انتهائي ،محدوده زمين را مشخص ميكنند .هردو خطوط كناري و انتهائي ،داخل زمين بازي محسوب ميشوند.

2-2-1

خط مرکزی
خط فرضي واقع در وسط خط مركزي ،زمين بازي را به دو زمين مساوي به ابعاد  9×9متر تقسيم ميكند .اين خط در زير تور از خط
كناري يك طرف تا خط كناري طرف ديگر امتداد دارد.

3-2-1

خط حمله
در هر زمين ،يك خط حمله وجود دارد ،كه لبه عقبي آن از خط فرضي وسط خط مركزي  3متر فاصله دارد و منطقه جلو را مشخص
ميكند.
براي مسابقات جهاني و رسمي  ،FIVBخط حمله از دو طرف خطوط كناري ،به وسيله خطچينهائي ،به صورت پنج خط 15

سانتيمتري با فاصله  20سانتيمتر از هم ،و به طول كلي  1/75متر امتداد مييابند .خط محدوده مربي (يك خطچين موازي با خط
كناري و با فاصله  1/75متر از آن ،از خط حمله تا خط انتهائي امتداد دارد.

1-3

مناطق و محوطهها

1-3-1

منطقه جلو
در هر زمين ،منطقه جلو به وسيله خط فرضي واقع در وسط خط مركزي و لبه عقبي خط حمله محدود ميشود.
منطقه جلو از طرف خطوط كناري تا انتهاي منطقه آزاد ادامه دارد.

2-3-1

منطقه سرویس
منطقه سرويس در پشت خط انتهائي با عرض  9متر ميباشد .از طرفين به وسيله دو خط به طول  15سانتيمتر كه از  20سانتيمتري
پشت خط انتهائي و حدفاصل خطوط كناري كشيده شده ،محدود ميشود .هر دوي اين خطوط جزء منطقه سرويس ميباشند .منطقه
سرويس در عمق تا انتهاي منطقه آزاد امتداد دارد.

3-3-1

منطقه تعویض
منطقه تعويض ،به وسيله امتداد هر دو خط حمله تا ميز منشي محدود ميشود.

4-3-1

5-3-1

منطقه تعویض بازیکن آزاد (لیبرو)
منطقه تعويض بازيكن آزاد قسمتي از منطقه آزاد در طرف نيمكت هر تيم است كه به وسيله امتداد خط حمله تا خط انتهايي محدود
ميشود.
محوطه گرم كردن
براي مسابقات جهاني و رسمي  ،FIVBمحوطههاي گرمكردن محلي در گوشه نيمكت ذخيرهها خارج از منطقه آزاد به اندازه تقريبي

 3×3تعيين شده است (شكل1ضميمه).
6-3-1

محوطه جريمه
محوطه جريمه در محلي پشت نيمكت هر كدام از تيمها به اندازه تقريبي  1×1كه با دو صندلي تجهيز شده است در محوطه كنترل قرار
دارد (شكل 1ضميمه) .اين محوطهها ميتوانند با دو خط قرمز به عرض  5سانتيمتر محدود شوند.

2

تور وتیرها

2-1

ارتفاع تور

2-1-1
2-1-2

تور به طور عمودي باالي خط مركزي قرار دارد كه ارتفاع باالي آن 2/43متر براي آقايان و  2/24متر براي خانمها است.
ارتفاع آن از مركز زمين بازي اندازهگيري مي شود .ارتفاع تور (در باالي خطوط كناري) بايد دقيق ًا مساوي بوده و نبايد از ارتفاع قانوني،
بيشتر از  2سانتيمتر تجاوز نمايد.

2-2

ساختار
تور 1 ،متر عرض و 9/5الي  10متر طول دارد (با  25تا  50سانتي متر طول بيشتر در هر طرف از نوارهاي كناري) كه از مربعهاي توري
سياهرنگ  10سانتيمتري ساختهشده است (شكل  2ضميمه).
در تمام طول لبه بااليي آن يك نوار افقي با عرض  7سانتي متر از جنس پارچه كتان سفيد دو اليه دوخته شده است.در دو طرف اين نوار
سوراخي وجود دارد كه از ميان آن ريسماني براي بستن نوار به تيرها جهت حفظ استحكام باالي آن ميگذرد .درون باند ،يك سيم
قابلانعطاف ،تور را به تيرها بسته و باالي آن را محكم نگه ميدارد .در پايين تور يك باند افقي ديگر مشابه باند بااليي به عرض  5سانتي
متر وجود دارد كه يك طناب در ميان آن عبور داده ميشود .اين طناب ،قسمت پاييني تور را براي محكم و كشيده ماندن ،به تيرها
متصل مينمايد.

2-3

نوارهای کناری
دو عدد نوار سفيد رن گ به طور عمودي مستقيماً باالي خطوط كناري بسته ميشوند .عرض آنها  5سانتيمتر و طول آنها  1متر بوده و به
عنوان قسمتي از تور در نظر گرفته ميشوند.

2-4

آنتنها
آنتن يك ميله انعطافپذير به طول  1/8متر و قطر  10ميليمتر است كه از جنس فايبرگالس يا مواد مشابه ساختهشده است .هر آنتن به
لبه خارجي هر يك از نوارهاي كناري بسته ميشود .آنتنها در دو طرف تور مقابل هم قرار دارند (شكل  2ضميمه) 80 .سانتيمتر فوقاني
هر آنتن ،در باالي تور قرارگرفته و با قسمتهاي  10سانتيمتري با رنگهاي متضاد ،ترجيحاً قرمز و سفيد مشخص ميشود.آنتن قسمتي
از تور در نظر گرفته ميشود و محدوده جانبي فضاي مجاز عبور (توپ) را مشخص ميكنند (شكل  4ضميمه).

2-5

تیرها

1-5-2

2-5-2

تيرها در محلي با فاصله  1 -0/5متر خارج از خطوط كناري ،تور را نگاه ميدارند (شكل  2ضميمه) .ارتفاع آنها  2/55متر بوده و ترجيحاً
قابل تنظيم ميباشند.
براي تمام مسابقات رسمي و جهاني  ،FIVBتيرها در محلي با فاصله  1متر خارج از خطوط كناري ،تور را نگاه ميدارند.
تيرها گرد و صاف بوده و بدون سيم در زمين ثابت و محكم مي باشند .تيرها بايد عاري از هر گونه خطر و يا وسيله مزاحمي باشند.

3

توپ

3-1

استانداردها
توپ بايد كروي بوده و از چرم طبيعي يا چرم مصنوعي انعطافپذير ،با يك توئي ساختهشده از جنس الستيك يا مواد مشابه باشد.رنگ آن
از يك رنگ روشن يا تركيبي از رنگها باشد .مواد چرم مصنوعي و تركيب رنگ توپهايي كه در مسابقات رسمي بينالمللي استفاده
ميشوند بايد با استانداردهاي ،FIVBمطابقت داشته باشند.
محيط آن  65 -67سانتيمتر و وزن آن  260 -280گرم است .فشار داخلي آن بايد  0/300تا  0/325كيلوگرم بر سانتيمتر مربع باشد.

3-2

یکنواختی توپها
تمام توپهائي كه در يك مسابقه استفاده مي شوند بايد داراي استانداردهاي يكساني از نظر محيط ،وزن ،فشار ،نوع ،رنگ و غيره باشند.
مسابقات رسمي و جهاني  ،FIVBهمچنين ملي يا ليگ قهرماني بايد با توپهاي تأييد شده  ،FIVBبازي شوند ،مگر با توافق .FIVB

3-3

سیستم سه توپی

براي مسابقات جهاني و رسمي  ،FIVBاز پنج توپ بايد استفاده شود .در اين حالت ،شش توپ جمعكن در هر گوشه منطقه آزاد و پشت
هر داور استقرار مييابند.

شرکتکنندگان
4

تیمها

4-1

ترکیب تیمها

4-1-1

يك تيم ميتواند شامل حداكثر  12بازيكن ،بعالوه يك مربي ،حداكثر دو كمكمربي ،يك فيزيوتراپ و يك دكتر پزشك باشد.
براي مسابقات جهاني و رسمي ،FIVBفيزيوتراپ و پزشك بايد قبالً توسط  FIVBتأييد شوند.

4-1-2
4-1-3

يكي از بازيكنان ،به غير از ليبرو ،كاپيتان تيم است كه بايد در برگه امتياز مشخص شود.
فقط بازيكنان ثبتشده در برگه امتياز ميتوانند وارد زمين شده و در مسابقه بازي كنند .زماني كه مربي و كاپيتان تيم برگه امتياز را
امضاء كردند (فهرست تيم براي برگه امتياز الكترونيكي) ،بازيكنان ثبتشده نميتوانند تغيير يابند.

4-2

تجهیزات

1-2-4
2-2-4
3-2-4
4-2-4
5-2-4

تجهيزات يك بازيكن شامل پيراهن ،شورت ،جوراب و كفش ورزشي ميباشد.
رنگ و طرح پيراهن ،شورت و جوراب كل تيم بايد تميز و يكسان باشد (بجز براي ليبرو)
پيراهن بازيكنان بايد از شماره  1تا  18شمارهگذاري شده باشد.
براي مسابقات جهاني و رسمي  ،FIVBپيراهن بازيكنان بايد از شماره  1تا  20شمارهگذاري شود.
شماره بايد در جلو و عقب پيراهن در وسط آن قرار گيرد .رنگ و روشني شمارهها بايد با رنگ و روشني پيراهنها متضاد باشند.
شماره روي سينه بايد حداقل  15سانتيمتر و در پشت حداقل  20سانتي متر طول داشته باشد .پهناي نوار شمارهها بايد حداقل 2
سانتيمتر باشد.
كاپيتان تيم بايد يك نوار  8×2سانتيمتري بصورت يك خط ،زير شماره پيراهنش روي سينه داشته باشد.

شکل بازی
5

کسب امتیاز ،بردن ست و مسابقه

5-1

کسب امتیاز

5-1-1

امتياز
يك تيم وقتي امتياز كسب ميكند كه:
توپ را با موفقيت در زمين حريف فرود آورد.
تيم حريف مرتكب خطا شود.
تيم حريف جريمه شود.
خطا
يك تيم با انجام عمليات بازي ،مغاير با قوانين مرتكب خطا شده است (يا با برخي روشها باعث تخطي از قوانين شود) .داوران خطاها را
مورد قضاوت قرار داده و بر اساس قوانين نتايج را تعيين مينمايند.
اگر دو يا چند خطا به طور متوالي انجام شود ،فقط اولي محاسبه ميشود.
اگر دو يا چند خطا همزمان به وسيله دو تيم انجام شود ،خطاي مكرر ناميده شده و رالي تكرار ميشود.

1-1-1-5
2-1-1-5
3-1-1-5
5-1-2

1-2-1-5
2-2-1-5
5-1-3

رالی و رالی به اتمام رسیده

1-3-1-5
2-3-1-5

يك رالي توالي عمليات بازي ،از لحظه زدن سرويس توسط زننده سرويس است تا زماني كه توپ از بازي خارج شود .يك رالي وقتي به
اتمام ميرسد كه توالي عمليات بازي به اعطاي يك امتياز منتج شود.
اگر تيم زننده سرويس برنده رالي باشد ،يك امتياز دريافت ميكند و زدن سرويس را ادامه ميدهد.
اگر تيم دريافتكننده سرويس برنده رالي باشد ،يك امتياز دريافت ميكند و بايد سرويس بعدي را بزند.

5-2

بردن ست

1-2-5

تيمي يك ست (به جزست پنجم) را ميبرد كه زودتر امتياز  25را با حداقل  2امتياز اختالف به دست آورد .در شرايط مساوي ،24-24
بازي تا دستيابي به دو اختالف امتياز ،ادامه مييابد ()... ،25-27 ،24-26

3-5

بردن مسابقه

1-3-5
2-3-5

تيمي مسابقه را ميبرد كه  3ست را برنده شود.
در شرايط مساوي  ،2-2ست پنجم با  15امتياز و حداقل  2اختالف امتياز بازي ميشود.

5-4

تیم ناقص

5-4-1

در يك ست و يا يك بازي ،چنانچه يك تيم ناقص قلمداد شود (كمتر از  6نفر در زمين) ،آن ست و يا بازي را خواهد باخت .به تيم حريف
امتياز و يا امتياز و ست مورد نياز براي بردن ست و يا بازي داده خواهد شد .امتياز و ست تيم ناقص به همان شكل حفظ خواهد شد.

6

ساختار بازی

1-6

شیر یا خط (قرعهکشی)

6-1-1
6-1-2

قبل از شروع مسابقه ،داور اول براي تعيين اولين سرويس و انتخاب زمين ،قرعهكشي مينمايد.
در صورت بازي در ست نهايي يك قرعهكشي جديد بايد انجام شود.
قرعهكشي با حضور كاپيتانهاي دو تيم انجام ميشود.
برنده قرعهكشي انتخاب مينمايد:
یا

6-1-2-1

حق زدن سرويس يا دريافت سرويس
یا

2-2-1-6

يكي از زمينها
انتخاب بعدي ،براي بازنده قرعهكشي است.

6-2

آرایش بازیکنان تیم در شروع ست

هميشه هر تيم بايد  6بازيكن در بازي داشته باشد.
6-2-1
 6-2-1-1آرايش بازيكنان در شروع بازي شاخصي براي چرخش بازيكنان در زمين است .اين موضوع در طول يك ست بايد حفظ شود.
 6-2-1-2قبل از شروع هر ست ،مربي بايد آرايش تيمش را روي برگه آرايش تحويل نمايد .برگه آرايش كه به طور صحيح پر و امضاءشده ،تحويل
داور دوم و يا منشي ميشود.
 6-2-1-3در هر ست ،بازيكناني كه در آرايش تيم نميباشند ،بازيكنان تعويضي آن ست محسوب ميشوند (بجز بازيكن آزاد).
6-3

6-3-1
6-3-1-1
6-3-1-2
6-3-2
6-3-2-1
2-2-3-6
6-3-3
1-3-3-6
6-3-3-2
4-3-6
4-6

وضعیت قرارگیری بازیکنان (آرایش)
در لحظهاي كه زننده سرويس به توپ ضربه مي زند ،هر تيم بايد به ترتيب چرخشي ،در داخل زمين خودش ،قرار بگيرد (بجز زننده
سرويس).
آرايش بازيكنان به شرح ذيل شماره گذاري ميشود:
سه بازيكن جلوي تور ،بازيكن رديف جلويي هستند و مناطق ( 2جلو ـ راست)( 3 ،جلو ـ وسط) و ( 4جلو ـ چپ) را اشغال ميكنند.
سه بازيكن ديگر ،بازيكنان رديف عقب هستند و مناطق ( 1عقب ـ راست)( 6 ،عقب ـ وسط) و ( 5عقب ـ چپ) را اشغال ميكنند.
وضعيت نسبي بين بازيكنان
هر بازيكن رديف عقب ،بايد نسبت به خط مركزي ،عقبتر از بازيكن رديف جلوي خودش باشد.
بازيكنان رديف جلو و بازيكنان رديف عقب ،به ترتيب از نظر جانبي بايد وضعيتي كه در قانون 1-3-6مشخصشده را اتخاذ نمايند.
آرايش بازيكنان بر اساس وضعيت تماس پاهايشان با زمين تعيين و كنترل ميشود كه بدين قرار است (شكل  3ضميمه):
هر يك از بازيكنان رديف جلو بايد حداقل يك قسمت از كف پايش ،نزديكتر از پاهاي بازيكن رديف عقب خودش به خط مركزي باشد.
هر يك از بازيكنان سمت راست (يا چپ) بايد حداقل يك قسمت از كف پايش نزديكتر از پاهاي بازيكن وسطي در همان رديف خودش
به خط كناري راست (يا چپ) باشد.
زمانيكه سرويس زده شد ،بازيكنان ميتوانند به اطراف حركت كرده و هر منطقهاي را در داخل زمينشان و منطقه آزاد ،اشغال نمايند.
خطای آرایش

يك تيم اگر هر يك از بازيكنانش در لحظه ضربه به توپ هنگام سرويس در موقعيت صحيح خود قرار نگرفته باشد ،مرتكب خطاي آرايش
6-4-1
شده است.
اگر زننده سرويس در لحظه ضربه زدن مرتكب خطاي سرويس شود ،خطاي سرويس مقدم بر خطاي آرايش بوده و محاسبه ميگردد.
6-4-2
اگر بعد از زدن ضربه سرويس ،خطاي سرويس پيش آيد ،خطاي آرايش محاسبه خواهد شد.
6-4-3
خطاي آرايش به نتايج زير منتج خواهد شد:
6-4-4
 6-4-4-1تيم با دادن امتياز و سرويس به حريف جريمه ميشود.
 6-4-4-2آرايش بازيكنان تصحيح ميشود.

6-5

چرخش

6-5-1

ترتيب چرخش به وسيله آرايش بازيكنان تيم در شروع بازي تعيين ميشود و با ترتيب زدن سرويس و وضعيت قرارگيري بازيكنان در
طول ست كنترل ميگردد.
وقتي تيم دريافتكننده سرويس ،حق زدن سرويس را بدست ميآورد ،بازيكنانش در جهت حركت عقربههاي ساعت چرخش مينمايند:
بازيكن منطقه  2چرخش كرده و براي زدن سرويس به منطقه  1ميرود ،بازيكن منطقه  1به منطقه  6چرخش مينمايد و غيره.
خطای چرخش

6-6-1
6-6-1-1
6-6-1-2
6-6-2

خطاي چرخش وقتي انجام ميشود كه سرويس بر اساس ترتيب چرخش زده نشود .كه به نتايج زير منتج ميشود:
تيم با دادن امتياز و سرويس به حريف جريمه ميشود.
ترتيب چرخش بازيكنان بايد تصحيح شود.
بعالوه  ،امتياز بايد در لحظه دقيق آن يعني وقتي كه خطا انجامشده تعيين شود و تمام امتيازاتي كه بعد از خطا توسط تيم بدست آمده
بايد حذف شود .امتيازات تيم مقابل معتبر ميماند.
اگر نتوان اين لحظه را تعيين نمود ،هيچ امتياز يا امتيازاتي حذف نميشود و جريمه ،فقط دادن امتياز و سرويس به حريف است.

6-5-2
6-6

عملیات بازی
7

حالتهای بازی

1-7

توپ در بازی (گردش)
توپ از لحظه ضربه سرويسي كه داور اول اجازه زدنش را داده ،در گردش است.

2-7

توپ خارج از بازی
توپ از لحظه اي كه داور اول خطا را به وسيله سوت زدن اعالم ميدارد ،از بازي خارج است و وقتي خطايي در كار نباشد ،از لحظه سوت
زدن.

3-7

توپ داخل
توپ وقتي داخل است كه با كف زمين بازي شامل خطوط مرزي تماس پيدا نمايد.

4-7

توپ خارج

7-4-1
7-4-2
7-4-3
7-4-4

توپ خارج است وقتي:
قسمتي از توپ كه با زمين تماس پيدا ميكند ،به طور كامل خارج از خطوط محيطي باشد؛
با شيئي خارج از زمين بازي يا سقف و يا شخصي خارج از بازي تماس پيدا نمايد؛
با آنتن ها ،طناب و ريسمان ،تيرها يا با قسمتي از تور ،خارج از نوارهاي كناري برخورد نمايد.
به طور جزئي يا تمام ًا از فضاي قابل عبور در صفحه عمودي تور ،عبور نمايد (به جز قانون .)2-1-10
به طور كامل از فضاي پاييني زير تور عبور نمايد (شكل  4ضميمه).

8

بازی با توپ
هر تيم بايد در داخل ميدان و فضاي بازي مربوط به خود ،بازي نمايد (به جز قانون  .)2-1-10توپ حتي ميتواند از منطقه آزاد ،دوباره به
بازي برگردانده شود.

1-8

ضربات تیم
ضربه عبارت است از تماس يك بازيكن در بازي ،با توپ.
يك تيم ميتواند براي برگرداندن توپ ،حداكثر سه ضربه بزند (اضافه بر دفاع).

2-8

ویژگیهای ضربه

1-2-8
2-2-8
3-2-8

توپ ميتواند با هر عضوي از بدن تماس پيدا نمايد.
توپ نبايد گرفته و يا پرتاب شود .فقط ميتواند به مسير ديگري ارسال شود.
توپ ميتواند با قسمتهاي مختلف بدن تماس پيدا نمايد ،چنانچه به طور همزمان انجام شوند.
استثناءها:
تماسهاي متوالي كه توسط يك يا چند مدافع در حال دفاع و هنگام يك عمل و اقدام انجام شود.
در اولين ضربه تيم ،توپ با قسمتهاي مختلف بدن تماس پيدا نمايد ،كه هنگام انجام يك عمل و اقدام باشد.

1-3-2-8
2-3-2-8

9

خطاهای بازی با توپ

1-9
2-9
3-9
4-9

چهار ضربه :يك تيم قبل از اينكه توپ را برگرداند چهار ضربه به آن بزند.
كمك به ضربه زدن :بازيكن در محوطه بازي ،از طرف همتيمياش يا اشياء موجود در محل براي رسيدن به توپ حمايت شود.
گرفتن :توپ گرفته يا پرتاب شود .ارسال توپ حاصل ضربه نباشد.
دو برخورد :بازيكن  2بار متوالي به توپ ضربه بزند يا توپ پياپي با قسمتهاي مختلف بدنش برخورد نمايد.

10

توپ روی تور

1-10

عبور توپ از روی تور

1-1-10

توپ بايد از باالي تور و فضاي مجاز عبور ،به زمين مقابل ارسال شود (شكل  4ضميمه) .فضاي مجاز عبور ،قسمتي از صفحه عمودي تور
است كه به شرح ذيل محدود شده است:
قسمت پاييني ،توسط باالي تور
از طرفين ،توسط آنتنها و امتداد فرضي آنها
از باال ،توسط سقف
توپي كه به طور جزئي يا به طور كامل از فضاي خارجي صفحه تور عبور كرده و به سمت منطقه آزاد حريف ميرود ،ميتواند در محدوده
سه ضربه تيم برگردانده شود به شرط آنكه:
زمين بازي توسط بازيكن لمس نشود.
زمانيكه توپ برگردانده ميشود ،مجدداً به طور جزئي يا كلي از فضاي خارجي واقع در همان طرف زمين عبور نمايد.
چنانچه توپ از فضاي زير تور به سمت زمين حريف ميرود ،مادامي كه به طور كامل از صفحه عموي تور عبور نكرده ،در بازي قرار دارد.

1-1-1-10
2-1-1-10
3-1-1-10
2-1-10
1-2-1-10
2-2-1-10
3-1-10
2-10

برخورد توپ با تور
توپ ميتواند درحاليكه از تور عبور مينمايد با آن برخورد نمايد.

11

بازیکنان روی تور

1-11

دستیابی به آن طرف تور (در زمین حریف)

1-1-11

هنگام دفاع ،بازيكنميتواند ،توپ را در آن طرف تور لمس نمايد ،به شرط آنكه قبل و يا هنگام آخرين ضربه حمله حريف تداخلي با بازي
وي نداشته باشد.
بعد از ضربه حمله ،بازيكن مجاز است دستهايش را به آن طرف تور عبور دهد ،به شرط آنكه اين تماس در محدوده فضاي بازي خودش
باشد.

2-11

نفوذ از زیر تور

1-2-11
2-2-11
1-2-2-11

نفوذ از زير تور به فضاي تيم مقابل مجاز است ،به شرط آنكه براي بازي حريف تداخل ايجاد ننمايد.
نفوذ به زمين تيم مقابل جلوتر از خط مركزي:
تماس يك يا دو پا (كف پا) با زمين حريف مجاز مي باشد به شرط آنكه قسمتي از پا (پاها) كه نفوذ كرده ،يا با خط مركزي در تماس
بوده يا مستقيماً باالي آن باشد.
تماس هر عضوي از بدن با زمين حريف كه باالي پا (كف پا) قرار داشته باشد مجاز است به شرط آنكه براي بازي حريف تداخل ايجاد
ننمايد.
يك بازيكن ميتواند بعد از آنكه توپ خارج از بازي قرار گرفت به زمين حريف وارد شود.
يك بازيكن ميتواند به منطقه آزاد حريف نفوذ كند به شرط آنكه براي بازي حريف تداخل ايجاد ننمايد.

3-11

برخورد با تور

2-1-11

2-2-2-11
3-2-2-11
11-2-2-4

 1-3-11برخورد بازيكن با تور در فضاي بين دو آنتن ،در جريان بازي با توپ خطا مي باشد .عمل بازي با توپ شامل چرخش و جدا شدن از زمين،
ضربه زدن (يا اقدام به ضربه زدن) و فرود آمدن مي باشد.
 2-3-11بازيكن به شرط آنكه در بازي تداخلي ايجاد نكند ،مي تواند تير ،طناب و هر ش يئ ديگري را خارج از فضاي بين دو آنتن لمس كند ،حتي
خود تور.
 3-3-11هنگاميكه برخورد توپ به تور باعث شود تور به حريف برخورد نمايد ،خطايي حادث نشده است.

4-11

خطاهای بازیکن روی تور

1-4-11
2-4-11
3-4-11
4-4-11

بازيكن قبل از ضربه حمله حريف ،توپ و يا حريف را در فضاي حريف لمس كند.
بازيكن در حاليكه از زير تور به فضاي حريف نفوذ كرده ،در بازي حريف تداخل ايجاد كند.
يك يا هر دو پاي بازيكن بهطور كامل به زمين حريف نفوذ كند.
بازيكن با شرايط زير در بازي حريف تداخل ايجاد نمايد:
✓ لمس نوار بااليي تور يا  80سانتيمتر بااليي آنتن در جريان عمل بازي با توپ
✓ حمايت گرفتن از تور همزمان با بازي با توپ
✓ ايجاد يك مزيت يا برتري نسبت به حريف توسط لمس تور
✓ انجام اعمالي كه مانع تالش قانوني حريف براي بازي با توپ شود.

12

سرویس
سرويس عمل در جريان بازي قرار دادن توپ توسط بازيكن منطقه عقب و راست است كه در منطقه سرويس قرار گرفته باشد.

12-1

اولین سرویس یك ست:

12-1-1
12-1-2

اولين سرويس ست اول ،همانند ست نهايي (پنجمين) به وسيله تيمي زده ميشود كه با قرعهكشي مشخصشده.
بقيه ستها با سرويس تيمي شروع ميشود كه در ست قبلي اولين سرويس را نزده.

12-2

ترتیب زدن سرویس

 1-2-12بازيكنان بايد ترتيب زدن سرويس را به تبعيت از برگ آرايش ثبتشده انجام دهند.
 2-2-12بعد از اولين سرويس در يك ست ،بازيكن زننده سرويس به شرح زير تعيين ميشود:
 1-2-2-12هنگامي كه تيم زننده سرويس رالي را ببرد ،بازيكني كه قبالً سرويس زده ،دوباره سرويس ميزند.
 2-2-2-12هنگامي كه تيم دريافتكننده سرويس رالي را ببرد ،حق زدن سرويس را بدست ميآورد و قبل از زدن آن سرويس ميچرخد .بازيكني كه
از منطقه(2جلو -راست) به منطقه(1عقب  -راست) حركت ميكند ،سرويس را خواهد زد.
12-3

اجازه زدن سرویس
داور اول بعد از بررسي اينكه دو تيم براي بازي آماده هستند و اينكه زننده سرويس داراي توپ ميباشد ،اجازه سرويس را ميدهد.

4-12

انجام سرویس

12-4-1
12-4-2
12-4-3

بعد از آنكه توپ پرتاب شد و يا از دست (دستها) رها گرديد ،بايد با يك دست يا هر قسمتي از بازو به آن ضربه زده شود.
فقط يك بار انداختن يا رها كردن توپ مجاز است .زدن توپ به زمين و يا حركت آن در دستها مجاز است.
در لحظه ضربه سرويس يا به هوا برخاستن براي انجام سرويس جهشي ،زننده سرويس نبايد زمين (شامل خط انتهائي) يا زمين خارج از
منطقه سرويس را لمس نمايد .بعد از ضربه ،او ميتواند به خارج از منطقه سرويس يا داخل زمين بازي گام برداشته يا فرود آيد.
زننده سرويس بايد در طي  8ثانيه بعد از سوت اجازه سرويس داور اول ،به توپ ضربه بزند.
سرويسي كه قبل از سوت داور زده شود ،حذفشده و تكرار ميشود.

5-12

پوشش دادن

12-5-1

بازيكنان تيم زننده سرويس به واسطه پوشش يك نفره يا گروهي ،نبايد براي حريف ،ممانعتي براي ديدن زننده سرويس يا مسير پرواز
توپ ،ايجاد نمايند.
هنگام اجراي سرويس ،يك يا گروهي از بازيكنان تيم زننده سرويس ،توسط حركت دادن دستها ،پريدن يا حركت به اطراف ،پوشش به
وجود آوردند ،يا به وسيله ايستادن گروهي ،مسير حركت پرواز توپ را پوشيده نمايند.

6-12

خطاهای هنگام سرویس

12-4-4
12-4-5

12-5-2

 1-6-12خطاهاي زدن سرويس:
خطاهاي زير حتي اگر حريف خارج از وضعيت آرايش باشد ،منتهي به تعويض سرويس ميشود.
 12-6-1-1ترتيب و نظم زدن سرويس را برهم بزند،
 12-6-1-2سرويس را به طور صحيح انجام ندهد.
 12-6-2خطاهاي بعد از ضربه سرويس:
بعد از آنكه به طور صحيح به توپ ضربه زده شد( ،مگر بازيكني خارج از وضعيت آرايش باشد) سرويس خطا ميشود اگر توپ:

 12-6-2-1با بازيكن تيم زننده سرويس تماس پيدا نمايد يا بطور كامل از صفحه عمودي تور ،از ميان فضاي مجاز عبور رد نشود،
 12-6-2-2به خارج رود،
 12-6-2-3از روي پوشش به وجود آمده توسط بازيكنان رد شود.
7-12

خطاهای زدن سرویس و خطاهای آرایش

12-7-1

اگر زننده سرويس در لحظه زدن سرويس مرتكب خطا شود (اجراي نامناسب ،ترتيب چرخش غلط و غيره) و حريف خارج از ترتيب
آرايش باشد ،اين خطاي سرويس است كه مستحق جريمه ميباشد.
در عوض اگر اجراي سرويس صحيح باشد ،اما سرويس بعداً منتهي به خطا شود (به خارج برود ،از روي پوشش بازيكنان برود و غيره) اول
خطاي آرايش اتفاق افتاده و آن جريمه ميشود.

13

ضربه حمله

1-13

ویژگیهای ضربه حمله

12-7-2

 1-1-13تمام اعمالي كه توپ را به سمت زمين حريف هدايت نمايد ،ضربه حمله مجسوب ميشوند ،به جز سرويس و دفاع.
 2-1-13هنگام ضربه حمله ،آهسته ضربه زدن زماني مجاز است كه به طور واضح به توپ ضربه زده شود و گرفته يا پرتاب نشود.
 13-1-3ضربه حمله زماني كامل ميشود كه توپ كامالً از صفحه عمودي تور گذشته يا به وسيله حريف لمس شود.
 13-2محدودیتهای ضربه حمله
 1-2-13بازيكن رديف جلو ميتواند در هر ارتفاعي ضربه حمله را بزند ،به شرط آنكه در محدوده فضاي بازي تيم خودش به توپ ضربه بزند (به جز
قانون .)4-2-13
 13-2-2بازيكن رديف عقب ميتواند ضربه حمله را در هر ارتفاعي از پشت منطقه جلو كامل نمايد.
 1-2-2-13پاي بازيكن در لحظه پرش نبايد با خط حمله تماس داشته باشد يا آن را قطع نمايد.
 2-2-2-13بازيكن بعد از ضربه ميتواند در منطقه جلو فرود آيد.
بازيكن رديف عقب مي تواند ضربه حمله را در داخل منطقه جلو هم كامل نمايد ،اگر در لحظه برخورد ،قسمتي از توپ پايين تر از لبه
13-2-3
بااليي تور باشد.
ال باالتر از لبه بااليي تور باشد ،هيچ بازيكني مجاز به زدن ضربه حمله
وقتي كه توپ هنگام سرويس حريف در منطقه جلو بوده و كام ً
13-2-4
نيست.
3-13

خطاهای ضربه حمله

13-3-1
13-3-2
13-3-3
13-3-4
13-3-5
13-3-6

بازيكن در محدوده فضاي بازي تيم مقابل به توپ ضربه بزند.
بازيكن توپ را با ضربه به خارج بفرستد.
چنانچه در لحظه ضربه ،توپ كامالً باالتر از لبه بااليي تور باشد ،بازيكن رديف عقب در منطقه جلو ضربه حمله را كامل نمايد.
روي سرويس حريف ،وقتي كه توپ در منطقه جلو بوده و باالتر از لبه بااليي تور باشد ،بازيكن ضربه حمله را كامل نمايد.
ال باالتر از لبه بااليي تور باشد ،ليبرو ضربه را كامل نمايد.
چنانچه توپ در لحظه ضربه ،كام ً
وقتي كه ليبرو در منطقه جلو ،توپ را با پنجه پاس دهد و بازيكني باالتر از لبه باالي تور ضربه حمله را كامل نمايد.

14

دفاع

14-1

دفاع کردن

14-1-1

دفاع كردن عملي است كه بازيكنان در نزديكي تور و با رسيدن به ارتفاعي باالتر از تور ،از آمدن توپي كه از سوي حريف ميآيد جلوگيري
نمايند .فقط بازيكنان رديف جلو مجاز به انجام دفاع هستند ،ليكن در زمان برخورد با توپ ميبايستي قسمتي از بدن باالتر از لبه بااليي
تور باشد.
قصد دفاع كردن
قصد دفاع كردن عمل دفاع كردن است بدون لمس توپ.
دفاع كامل
يك دفاع زماني كامل ميشود كه توپ با يك مدافع تماس حاصل نمايد.
دفاع گروهي :دفاع گروهي به وسيله  2يا  3بازيكن نزديك به يكديگر انجام ميشود و زماني كامل ميشود كه يكي از آنها توپ را لمس
نمايد.

14-1-2
14-1-3
14-1-4

14-2

برخورد و تماس با توپ در دفاع
برخورد و تماسهاي متوالي با توپ (سريع و پيوسته) ميتواند به وسيله يك يا چند مدافع انجام شود ،به شرط آنكه برخوردها در طي يك
اقدام باشد.

14-3

دفاع کردن در محدوده فضای حریف
در دفاع كردن ،بازيكن ميتواند دستها و بازوهايش را آن طرف از تور قرار دهد به شرط آنكه اين عمل تداخل و ممانعتي در بازي حريف
ايجاد ننمايد .بنابراين لمس توپ در جلوي تور قبل از آنكه حريف ضربه حمله را اجرا نمايد مجاز نيست.

14-4

دفاع کردن و تعداد ضربات تیم

14-4-1
14-4-2

تماس در دفاع به عنوان ضربه تيم محسوب نميشود .در نتيجه ،بعد از برخورد دفاع ،تيم حق سه ضربه را براي برگرداندن توپ دارد.
بعد از دفاع ،اولين ضربه ميتواند توسط هر بازيكني ،از جمله كسي كه توپ را هنگام دفاع لمس كرده ،زده شود.

5-14

دفاع کردن سرویس
دفاع كردن سرويس حريف ممنوع ميباشد.

14-6

خطاهای دفاع کردن

14-6-1
14-6-2
14-6-3
14-6-4
14-6-5
14-6-6

مدافع ،قبل يا به طور همزمان با ضربه حمله حريف ،توپ را در فضاي تيم مقابل لمس نمايد.
بازيكن رديف عقب يا بازيكن آزاد ،دفاع را انجام دهند يا در انجام آن مشاركت داشته باشد.
دفاع كردن سرويس حريف.
بعد از دفاع توپ به خارج از زمين ارسال شود.
دفاع در فضاي حريف ،خارج از آنتن.
ليبرو بصورت فردي يا گروهي قصد دفاع كردن نمايد.

وقفهها،تأخیرها و فواصل
15

وقفه عبارت از مدت زماني است كه بين اتمام يك رالي و زدن سوت توسط داور اول براي سرويس بعدي به طول ميانجامد.
وقفههاي عادي بازي ،وقت استراحت و تعويض بازيكنان است.

15-1

تعداد وقفههای عادی بازی
هر تيم در هر ست ،ميتواند حداكثر  2وقت استراحت و  6تعويض بازيكن را درخواست كند.

15-2

ترتیب وقفههای عادی بازی

15-2.1
15-2.2

يك يا دو وقت استراحت ،و تعويض يك بازيكن ،مي تواند به وسيله هر تيم ،يكي پس از ديگري و در همان وقفه ،درخواست شود.
هر چند يك تيم اجازه ندارد براي تعويض بازيكن درخواستهاي متوالي را به دنبال همان وقفه بازي بنمايد .ولي دو بازيكن يا بيشتر
ميتوانند در طي يك وقفه تعويض شوند.

15-3

در خواست برای وقفه های عادی بازی

1-3-15
2-3-15

وقفه هاي عادي بازي مي تواند فقط توسط مربي يا در غياب مربي ،توسط كاپيتان درخواست شود.
تعويض قبل از شروع ست مجاز است و بايد مانند يك تعويض عادي در همان ست ثبت شود.

15-4

وقتهای استراحت و وقتهای استراحت فنی )(Technical time-outs
درخواست هاي وقت استراحت بايد در زماني كه توپ خارج از بازي است و قبل از زدن سوت سرويس ،با عالمت دست فرد مسئول انجام
شود .تمام وقتهاي استراحت درخواست شده  30ثانيه طول ميكشد.
براي مسابقات جهاني و رسمي ،FIVBدر طي ستهاي  1الي  ،4مضاف ًا دو وقت استراحت  60ثانيهاي "وقت استراحت فني" وقتي اولين

تيمي كه به امتيازهاي  8و  16رسيد ،به طور خودكار اعمال ميشود.
در ست نهايي (پنجم) "وقت استراحت فني" وجود ندارد ،فقط دو وقت استراحت  30ثانيهاي ميتواند توسط هر تيم درخواست شود.
بازيكنان بايد در جريان تمام وقتهاي استراحت ،به منطقه آزاد نزديك نيمكتشان بروند.
15-5

تعویض بازیکنان

1-5-15

تعويض عملي است كه بعد از ثبت آن توسط منشي ،به وسيله ورود يك بازيكن به غير از بازيكن آزاد و يا جايگزين وي ،به بازي و اشغال
منطقه بازيكن ديگري كه بايد در آن لحظه زمين را ترك كند ،انجام ميشود .تعويض نياز به اجازه داور دارد.

2-5-15

تعويضي اجباري است كه به خاطر آسيب ديدن بازيكن داخل زمين (هنگام بازي) و همراه با نشان دادن حركت دست مربي (يا كاپيتان)
ممكن مي شود.

15-6

محدودیتهای تعویض

1-6-15
2-6-15

حداكثر  6تعويض در هر ست براي هر تيم مجاز است .يك يا چند بازيكن ميتوانند در يك زمان تعويض شوند.
بازيكني كه در شروع بازي در آرايش قرار دارد ،فقط ميتواند يكبار در هر ست با زي را ترك كرده و مجدد ًا وارد بازي شده و در محل
خود طبق آرايشقرارگيريد.
بازيكن تعويضي (ذخيره) فقط ميتواند يكبار در هر ست وارد بازي شده و با بازيكني كه در شروع بازي در تركيب تيم بوده جايگزين
شود و تنها همان بازيكن ميتواند جايگزين او شود.

15-7

تعویض استثنائی

3-6-15

بازيكني كه به علت آسيبديدگي يا بيماري قادر به ادامه بازي نباشد (بجز ليبرو) ،بايد به طور قانوني تعويض شود .اگر اين امكانپذير
نباشد ،تيم حق دارد فراتر از محدوديت قانون  6-15تعويض استثنائي نمايد.
تعويض استثنائي بدين معني است كه هر بازيكني بجز ليبرو و بازيكن جايگزين او كه در زمان وقوع مصدوميت در زمين نيست ميتواند
با بازيكن مصدوم تعويض و وارد بازي شود .بازيكن مصدوم تعويض شده ،اجازه ورود مجدد به مسابقه را ندارد.
15-8

تعویض به جهت اخراج یا محروم شدن
بازيكن اخراجي يا محروم ( )disqualifiedبايد از طريق تعويض قانوني جايگزين شود .اگر اين امكانپذير نباشد ،تيم ناقص قلمداد
ميشود( .قانون )4-5

15-9

تعویض غیرقانونی

 1-9-15اگر تعويض از محدوده مشخص شده در قانون  6-15تجاوز نمايد ،غيرقانوني است (به جز قانون .)7-15
 2-9-15وقتي تيمي تعويض غيرقانوني انجام داد و بازي ادامه پيدا كرد ،روند زير اعمال خواهد شد:
 1-2-9-15تيم با دادن امتياز و سرويس به حريف ،جريمه خواهد شد.
 2-2-9-15تعويض اصالح ميشود.
 3-2-9-15امتيازاتي كه بعد از وقوع خطا ،توسط تيم خطاكار به دست آمده حذف ميشود .امتيازات حريف پابرجا باقي ميماند.
15-10

روند تعویض بازیکنان

1-10-15تعويض بايد در محدوده« منطقه تعويض» انجام شود.
 2-10-15تعويض تنها بايد به اندازه زمان مورد نياز براي ثبت تعويض روي برگ امتياز و اجازه ورود و خروج بازيكنان بطول انجامد.
در غير اينصورت تعويض مورد قبول واقع نشده و تيم براي تأخير مجازات ميشود.
 3-10-15درخواست تعويض توسط منشي و با به صدا درآوردن يك زنگ و يا توسط داور دوم و توسط زدن سوت ،پذيرفته و اعالم ميشود .براي
مسابقات جهاني و رسمي  ،FIVBبه منظور تسهيل در تعويض ،از را كتهاي شمارهدار استفاده ميشود.
16

تأخیرهای بازی

1-16

انواع تأخیرها

1-1-16
2-1-16
3-1-16
4-1-16
16-1-5

هر عمل نامناسب تيم كه شروع مجدد بازي را به عقب اندازد ،تأخير است و شامل اين موارد ميباشد:
تأخير در تعويض بازيكنان
طوالني كردن وقفههاي بازي بعد از آنكه بازي آماده شروع مجدد ميشود.
درخواست تعويض غيرقانوني.
تكرار درخواست نابجا
به تأخير انداختن بازي توسط اعضاء تیم

16-2

مجازات برای تأخیرها

 « 1-2-16تذكر براي تأخير» و « جريمه براي تأخير» مجازاتهاي تيم هستند.
 1-1-2-16مجازات براي تأخيرها در همان مسابقه اعمال مي شود.
 2-1-2-16همه مجازات تأخيرها در برگه مسابقه ثبت مي شود.
 2-2-16اولين تأخير در مسابقه بوسيله هر يك از اعضاء تيم با "تذكر براي تأخير" مجازات مي شود.

3--2-16

تأخيرهاي دوم به بعد ،از هر نوع كه باشند و توسط هر كدام از بازيكنان تيم كه در يك مسابقه انجام شود ،يك خطا بوده و با يك جريمه
براي تأخير مجازات خواهد شد .دادن امتياز و سرويس به حريف.
مجازات براي تاخيرهايي كه قبل يا بين ست رخ دهد در همان ست اعمال مي شود.

17

فواصل بازی و تعویض زمینها

1-17

فواصل

4-2-16

زمان بين دو ست را فاصله ميگويند .تمام فاصله بين ستها  3دقيقه طول ميكشد.
در جريان اين دوره زماني ،زمينها تعويض شده و آرايش تيم روي برگه امتيازات ثبت ميشود.
فاصله بين ستهاي دوم و سوم ميتواند توسط يك شخص ذيصالح و بر حسب درخواست برگزاركننده تا  10دقيقه به طول انجامد.
2-17

تعویض زمینها

1-2-17
2-2-17

تيمها بعد از هر ست ،به استثناء ست نهايي ،زمينها را تعويض ميكنند.
در ست نهايي ،اولين تيمي كه به امتياز  8برسد ،تيمها زمين را بدون تأخير عوض كرده و محل قرارگيري بازيكنان همان طور باقي
ميماند.
چنانچه اولين تيم به امتياز  8رسيد و در اين حال تعويض انجام نشد ،تعويض بايد به محض متوجه شدن اشتباه ،خيلي سريع انجام شود.
امتياز در زمان تعويض همان طور باقي ميماند.

18

بازیکن آزاد )(Libero

1-18

معرفی بازیکن آزاد

1-1-18
2-1-18
18-1-3

هر تيم حق دارد در ليست بازيكنان خود در برگه آرايش ،دو نفر بازيكن تدافعي ويژه را معرفي نمايد :بازيكنان آزاد.
بازيكن آزاد درون زمين ،بازيكن آزاد عامل است .اگر بازيكن آزاد ديگري وجود داشته باشد ،به عنوان بازيكن آزاد دوم عمل ميكند.
در هر لحظه ،تنها يك بازيكن آزاد ميتواند در زمين باشد.

18-2

تجهیزات:
بازيكن يا بازيكنان آزاد بايد لباسي (يا روپوشي براي مشخص نمودن وي) بپوشد كه رنگ اصلي آن با رنگ پيـراهن ديگـر اعضـاء متفـاوت
باشد .اين لباس بايد بهطور واضح مغاير با بقيه تيم باشد.لباس ليبرو بايد همانند ديگر اعضاء تيم شماره داشته باشد.

18-3

اعمال مربوط به بازیکن آزاد

1-3-18
1-1-3-18
2-1-3-18

اعمال بازي كردن
بازيكن آزاد مجاز است با هر بازيكن مناطق رديف عقب جايگزين شود.
او همانند يك بازيكن رديف عقب در انجام عمل محدود شده است و اجازه ندارد از هر جايي (شامل زمين بازي وذمنطقـه آزاد) بـه تـوپي
كه كامالً باالتر از تور قرار دارد ضربه حمله را زده و آن را كامل نمايد.
او نميتواند سرويس بزند ،دفاع كند يا قصد دفاع كردن نمايد.
اگر بازيكن آزاد از منطقه جلو توپ را با پنجه پاس دهد ،هيچيك از بازيكنان نميتواند ضربه حمله را درذارتفاعي بـاالتر از تـور بزنـد .اگـر
بازيكن آزاد عمل مشابهي را خارج از منطقه جلويي انجام دهد ،آزادانه ميتوان به توپ ضربه حمله زد.

2-3-18

جایگزینی بازیکن آزاد

18-3-2-1

جايگزينيهاي مربوط به بازيكن آزاد ،جزو تعويضهاي قانوني محسوب نميشوند .اين تعويضها هيچ محدوديتي ندارند ،اما بايد يك رالـي
كامل بين دو جايگزيني مربوط به بازيكن آزاد انجام شود (مگر به دليل جريمه ،تيم چرخش كرده و بازيكن آزاد بـه منطقـه  4بـرود ،و يـا
اينكه بازيكن آزاد درون زمين ،قادر به بازي كردن نباشد ،و بدين سبب رالي به اتمام نرسد).
ديگر بازيكنان ميتوانند بطور عادي و يا با هر يك از بازيكنان آزاد جايگزين شوند .بازيكن آزاد درون زمين ميتوانـد بـا هـر يـك از ديگـر
بازيكنان و يا با بازيكن آزاد دوم ،در همان منطقه جايگزين شود.
جايگزينيها تنها زماني ميتوانند انجام شوند كه توپ خارج از بازي بوده و داور براي سرويس سوت نزده باشد.
در شروع هر ست ،بازيكن آزاد تا قبل از آنكه داور دوم برگ آرايش را چك نكرده و اجازه نداده است ،نميتواند بـا بازيكنـان داخـل زمـين
جايگزين شود.

3-1-3-18
4-1-3-18

18-3-2-2
18-3-2-3
18-3-2-4

 18-3-2-5جايگزيني انجامشده بعد از سوت سرويس و قبل از ضربه سرويس نبايد مردود شمرده شود .هرچند در پايان رالي ،بايـد كاپيتـان بـازي را
مطلع نمود كه اين روش مجازي نيست و موارد بعدي به عنوان تأخير ،جريمه ميشود.
 18-3-2-6بازيكن آزاد و بازيكن جايگزين وي فقط ميتوانند از ميان منطقه تعويض بازيكن آزاد زمين را ترك يا داخل آن شوند.
18-4

تعیین مجددبازیکن آزاد

18-4-1

اگر بازيكن آزاد به دليل آسيب ديدگي ،بيماري ،اخراج و يا محروميت قادر با ادامه بازي نباشد ،بايد توسط مربي و در صورت عـدم حضـور
مربي ،توسط كاپيتان بازي اعالم شود.

18-4-2

تیم با دو بازیکن آزاد

 18-4-1-1وقتي تيم از دو بازيكن آزاد استفاده مينمايد اما يكي قادر به ادامه بازي نيست (اخراج ،بيماري ،آسيب ،و غيـره) ،تـيم حـق دارد بـا يـك
بازيكن آزاد بازي كند .تعيين بازيكن آزاد ديگري ،مجاز نيست ،مگر بازيكن آزاد دوم نتواند به بازي كردن در مسابقه ادامه دهد.
2-4-18

تیم با یك بازیکن آزاد

1-2-4-18

هنگاميكه تنها يك بازيكن آزاد در دسترس باشد و يا تيم تنها يك بازيكن آزاد ثبت شده داشته باشد ،و بازيكن آزاد اعالمكند كه قادر بـه
ادامه بازي نيست ،مربي (يا كاپيتان تيم چنانچه مربي حضور نداشت) ميتواند براي ادامه مسابقه ،از بـين ديگـر بازيكنـاني كـه در زمـين
نيستند (به جز بازيكن تعويضي) ،مجدداًيك نفر را به عنوان بازيكن آزاد تعيين نمايد .مربي و يا چنانچه مربي حضور نداشت ،كاپيتان تـيم
بايد براي تعيين مجدد ،با داور دوم تماس بگيرد.
چنانچه بازيكن آزادي كه مجدداً تعيينشده ،اعالم عدم توانايي در ادامه بازي را نمايد ،باز هم امكان تعيين مجدد بازيكن آزاد ديگـر وجـود
دارد.
اگر مربي درخواست نمايد تا كاپيتان تيم به عنوان بازيكن آزاد مجدداًتعيين شود مجاز است اما در اين مورد كاپيتان تيم ميبايستي تمـام
امتيازات رهبري را واگذار نمايد.
در مورد تعيين مجدد بازيكن آزاد ،ميبايستي تعداد بازيكناني كه به عنوان بازيكن آزاد تعيين مجدد ميشوند در بخـش توضـيحات بـرگ
امتياز و برگ كنترل بازيكن آزاد ثبت شوند (يا اگر مورد استفاده قرار دارد روي تابلو امتيازات الكترونيكي).
بطور خالصه چنانچه بازيكن آزادي اخراج و يا محروم شد ،بالفاصله ميتواند با بازيكن آزاد دوم تيم جايگزين شود .اگـر تيمـي تنهـا يـك
بازيكن آزاد داشت در اين صورت حق دارد كه از بين ديگر بازيكنان يك نفر را مجدداً به عنوان بازيكن آزاد تعيين نمايد.
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کارتهای مجازات

1-19

اخطار :بدون مجازات

2-2-4-18
3-2-4-18
4-2-4-18

•

مرحله اول :اخطار شفاهي

• مرحله دوم :كارت زرد
جريمه :اولين رفتار ناشايست بازيكنان هر تيمي با دادن يك امتياز و حق زدن سرويس به تيم حريف جريمه ميشود و با ارائه كارت قرمز
نشان داده ميشود.
اخراج :بازيكن تيمي كه مجازات وي اخراج است ،نبايد تا آخر آن ست بازي كند ،و چنانچـه درون زمـين بـازي قـرار دارد بايـد بالفاصـله
تعويض شده و بدون هيچ پيامد ديگري در منطقه جريمه بنشيند و عالمت آن ارائه تواماً كارت قرمز  +كارت زرد با يك دست است.
محروميت :بازيكن تيمي كه مجازات وي محروميت است چنانچه درون زمين بازي قرار دارد بايد بالفاصله تعويض شده و محدوده مسابقه
را تا پايان بازي و بدون هيچ پيامد ديگري ترك كند و عالمت آن ارائه كارت قرمز و كارت زرد به صورت مجزا با دو دست است.
20

هیئت داوران و نحوه عمل

1-20

ترکیب
هيئت داوران براي يك مسابقه تركيبي از مسئولين زير هستند.
داور اول  -داور دوم – منشي ( 4 -يا  )2داور خط.
محل استقرار آنها در شكل  5ضميمه نشان داده شده است.
براي مسابقات جهاني و رسمي  ،FIVBيك دستيار منشي اجباري است.

20-2

داور اول ،استقرار

20-3

داور اول در انتهاي يك طرف تور در محل مخصوص استقرار داور در مقابل تابلو امتيازات وظايفش را انجام ميدهد .ديدگاه او بايد تقريباً
 50سانتيمتر باالي تور باشد.

20-4

داور دوم ،استقرار
داور دوم خارج از زمين بازي نزديك تير ،مقابل داور اول و روبروي او ايستاده و وظايفش را انجام ميدهد.

20-5

منشی ،استقرار
منشي در پشت ميزش در طرف مقابل زمين و روبروي داور اول نشسته و وظايفش را انجام ميدهد.

20-6

دستیار منشی
دستيار منشي ،در پشت ميز منشي و در كنار او نشسته و وظايفش را انجام ميدهد.

20-7

داوران خط ،استقرار
اگر تنها از دو داور خط استفاده ميشود ،آنها در يك تا دو متري گوشههاي زمين در سمت راست هر داور ميايستند .هر يك از آنها ،خط
انتهايي و خط كناري سمت خودش را كنترل مينمايد.
براي مسابقات جهاني و رسمي  ،FIVBداشتن  4داور خط اجباري است.

آنها هر كدام در منطقه آزاد ،به فاصله  1تا  3متري از گوشههاي زمين در امتداد فرضي خطي كه كنترل مينمايند ،ميايستند.
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