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خصائص اللعبة

الكرة الطائرة الشاطئية هي لعبة بين فريقيين بالعبين أثنين لكل منهما على ملعب 
رملي مقسم بواسطة الشبكة.

لكل فريق ثالث ضربات إلعادة الكرة )تشمل لمسة الصد(.

في الـكـرة الشاطـئية، الفريق الفائز بالتداول يسجل نـقطة )نظام تتابع النقطة(، 
وعندما يفوز الفريق المستقبل بالتداول ـ فانه يكسب نقطة والحق في اإلرسال، 

ويجب على الالعب المرسل أن يتناوب في أي مرة يحدث هذا.
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القسم األول: فلسفة القواعد والتحكيم

مقدمة

تعد الكرة الطائرة الشاطئية واحدة من أكثر الرياضات نجاًحا بكل المقاييس، لها شعبية هائلة في العالم وتتمتع بأرقام 
مشاهدة تلفزيونية كبيرة ومتابعين أكبر على وسائل التواصل االجتماعي. كما تضم أعداد أكبر ومتنامية من الالعبين. 

تعتبر الكرة الطائرة أكثر من أي رياضة أخرى تقريًبا، ذات صورة ديناميكية، نظيفة وملونة. تجمع بين الرياضة شديدة 
التنافسية والعرض عالي المستوى كما توفر أثناء التظاهرات الهامة متعة مرئية ومسموعة إلرضاء كل األذواق.

ببساطة، إنها لعبة سريعة، مثيرة ومتفجرة. مع ذلك، فإن الكرة الطائرة الشاطئية تتألف من عدة عناصر متداخلة وحاسمة 
تجعل تفاعالتها فريدة من نوعها بين األلعاب الجماعية وتخلق سحًرا خاًصا لتمييزها عن األشكال األخرى للرياضة. 

االتحاد الدولي للكرة الشاطئية هو رياضة تنافسية

تولد المنافسة مصادر القوة الكامنة وتظهر أفضل القدرات بجمالية وبروح ابداعية فنية. لقد تم تصميم كل قواعد اللعبة 
للسماح بكل هذه االبداعات وال يزال مبتكري الكرة الطائرة الشاطئية األوائل على رمال كاليفورنيا يدركون ذلك جيدا. 

لقد قطع االتحاد الدولي للكرة الطائرة في السنوات األخيرة خطوات كبيرة في تكييف اللعبة مع جمهور حديث. في هذ 
الصدد، حافظت الكرة الطائرة الشاطئية على عناصر مميزة وأساسية معينة عبر السنين، وتشارك في ذلك األلعاب التي 

يستخدم فيها الشبكة، الكرة والمضرب: الخدمة، التناوب )التناوب على اإلرسال(، الهجوم، الدفاع، الالعبون القادرون 
على اللعب عند الشبكة وفي الجزء الخلفي من الملعب.

لكن الرياضة تقدمت وأصبحت اليوم أكثر انفجارا وأكثر فرجة. تدفق سريع وحر والعبون رياضيون يقومون بأشياء مثيرة 
في الملعب في أماكن مزدحمة. باإلضافة إلى ذلك، تعتبر الكرة الطائرة الشاطئية فريدة من نوعها بين األلعاب التي يكون 

فيها للشبكة دور كبير حيث إن الكرة تكون في الطيران دائمًا وذلك بالسماح لكل فريق بقدر من التمرير الداخلي قبل 
وجوب إرسال الكرة إلى الفريق المنافس مما يخلق نوًعا من تقاسم اللعب إلنتاج فرص متساوية لتسجيل النقاط.

في السنوات األخيرة، قطع االتحاد الدولي للكرة الطائرة خطوات كبيرة في العمل على مالئمة اللعبة لجمهور حديث، 
من خالل اضفاء مزيدا من المرونة على قوانين اللعبة، والسماح بوجود العبين حرين. كذلك قام االتحاد الدولي بإدخال 
التكنولوجيات الحديثة ونظام تحدي الفيديو الذي يوفر اإلنصاف لجهود الرياضيين وهم ما يعزز اللعب المتدفق للترفيه 

عن الجمهور الرياضي سواء داخل المالعب أو أمام شاشات التلفزيون أو على صفحات التواصل االجتماعي.

ونتيجة لذلك، أصبحت صورة الكرة الطائرة الشاطئية جيدة بشكل متزايد.
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نص القواعد

يستهدف هذا النص جمهوًرا عريًضا للكرة الطائرة الشاطئية: الالعبون والمدربون والحكام والمتفرجون والمعلقون وغيرهم. 
فالفهم الجيد للقواعد يسمح باللعب بشكل أفضل ويمنح جميع المتدخلين شعورا بالرضا الشخصي واالقناع عند اتخاذ 

القرار. هذا ويمكن الفهم الجيد للقواعد المدربين من خلق تكتيكات أفضل للفريق، مما يمنح الالعبين حيزا أكبر لممارسة 
مهاراتهم.

كما ان فهم العالقة بين القواعد المكتوبة والحركات الفعلية في الملعب يسمح للمسؤولين باتخاذ قرارات أفضل وأكثر 
مصداقية.

تعتبر الكرة الطائرة الشاطئية ترفيهية وتنافسية. تستغل الرياضة الترفيهية روح اإلنسان وتعزز “المرح” والحياة الصحية. 
تسمح المنافسة لالعبين بإظهار أفضل القدرات واإلبداع وحرية التعبير والروح التنافسية. تم تصميم القواعد وهيكلها 

للسماح لكل هذه الجوانب بالنمو والتطور.

ركزت هذه المقدمة في البداية على كرة الطائرة الشاطئية كرياضة تنافسية ، قبل الشروع في تحديد الصفات الرئيسية 
المطلوبة للتحكيم الناجح.

دور الحكام في هذا اإلطار 

يكمن جوهر الحكم الجيد في مفاهيم اإلنصاف والثبات )كونه في وسط كال الملعبين هو رمز للتوازن(. مًعا يسمحان 
لالعبين بالثقة في تصرفات الحكم. ومع ذلك، يجب أن يكون الحكم ميسًرا وليس مراقًبا، ومديًرا ألوركسترا بداًل من 

دكتاتور، ومروًجا فعااًل وليس معاقبًا “فعااًل”.

من خالل فهم سبب كتابة القاعدة وتوضيح الغرض منها في إطار “العرض”، يصبح الحكم جزًءا كبيًرا من اإلنتاج الكلي 
الناجح، بينما يظل إلى حد كبير في الخلفية ويتدخل فقط عند الضرورة. يمكننا القول أن الحكم الجيد يستخدم القواعد 

لجعل المسابقة تجربة مرضية لجميع المعنيين.

بالنظر الى ما تم ذكره، فإن القواعد الحالية تحيلنا إلى تطوير لعبة عظيمة، مع اعتبار أن الفقرات السابقة ذات أهمية 
متساوية بالنسبة لك في وضعك الخاص داخل الرياضة.

كن متصال !
دع الكرة تكون طائرة !

افهم اللعبة !
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القسم الثاني
الجزء األول: اللعبة
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الفصل األول
التجهيزات واألدوات

انظر القواعد
منطقة	اللعب 1

1.1, D1 تتضمن منطقة اللعب أرض الملعب والمنطقة الحرة ـ وتكون مستطيلة ومتماثلة.

اإلبعاد 1.1

D2 أرض الملعب عبارة عن مستطيل مقاساته 8*16 متر ومحاط بمنطقة حرة ال يقل 
عرضها عن 3 أمتار من جميع الجوانب. 

1.1.1

المجال الحر للعب هو المجال الموجود فوق منطقة اللعب وخال من أية عوائق ويجب 
أال يقل قياس المجال الحر للعب في االرتفاع عن 7 أمتار من سطح اللعب.

لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة العالمية والرسمية، المنطقة الحرة ال تقل عن 5 
أمتار وكحد اقصى عن 6 أمتار من خط النهاية /الخطوط الجانبية. وبفضاء خال من 

أي عائق بارتفاع 12.5متر على األقل من سطح اللعب.

2.1.1

سطح اللعب 2.1

تتكون أرض الملعب من رمال مستوية ومسطحة وموحدة ما أمكن ذلك، وخالية من 
الصخور واالصداف وأي شيء أخر يشكل خطر الجروح أو اإلصابات لالعبين.

1.2.1

لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة العالمية والرسمية، يجب أال يقل عمق الرمل 
عن 40 سم، ومكون من ذرات ناعمة غير مضغوطة بشدة.

2.2.1

يجب أال يشكل سطح اللعب أي خطر إلصابة الالعبين. 3.2.1

لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة العالمية والرسمية، يجب أن ينخل الرمل إلى 
حجم مقبول بحيث ال يكون خشنًا وخاليًا من الحجارة واألجسام الخطرة، ويجب أال 

يكون شديد النعومة يسبب الغبار وااللتصاق بالجلد.

4.2.1

لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة العالمية والرسمية، ينصح بوجود غطاء مشمع 
لتغطية الملعب الرئيسي في حالة األمطار.

5.2.1
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D2 الخطوط على الملعب 3.1

جميع الخطوط هي 5 سم واسعة. يجب أن تكون الخطوط من لون يتباين مع لون الرمل. 1.3.1

الخطوط الحدودية  2.3.1

يحدد الملعب بخطين جانبيين وخطين للنهاية، ال يوجد خط منتصف. ويوضع كل من 
خطي الجانب والنهاية داخل إبعاد أرض الملعب.

يجب أن تكون خطوط الملعب عبارة عن شرائط مصنوعة من مادة مقاومة، وأن تكون 
المثبتات المكشوفة من مادة ناعمة ومرنة.

المساحات والمناطق  4.1

ال يوجد سوى أرض الملعب، ومنطقة اإلرسال والمنطقة الحرة المحيطة بأرض الملعب.

منطقة اإلرسال هي منطقة بعرض 8 أمتار خلف خط النهاية والتي تمتد إلى نهاية 
المنطقة الحرة.

1.4.1

الطقس 5.1

يجب أال يشكل الطقس أي خطر إلصابة الالعبين.

اإلضاءة  6.1

لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة العالمية والرسمية التي تلعب خالل الليل، يجب 
أن تكون اإلضاءة على منطقة اللعب ما بين 1000 إلى 1500 لوكس تقاس على 

ارتفاع متر واحد فوق سطح أرض الملعب.

D3 الشبكة	والقوائم 2

ارتفاع الشبكة  1.2

يتم وضعة عموديا فوق منتصف الملعب. ويجب أن يكون ارتفاع الشبكة 2.43 متر 
للرجال و2.24 متر للسيدات.

1.1.2

مالحظة: يحدد ارتفاع الشبكة حسب المراحل العمرية المعينة كالتالي:

الرجال السيدات  الفئات العمرية 
2.24 أمتار 2.24 أمتار  16 سنة وأقل 
2.12 أمتار 2.12 أمتار  14 سنة وأقل 
2.00 أمتار 2.00 أمتار  12 سنة وأقل 

يقاس ارتفاع الشبكة من منتصف أرض الملعب بواسطة قضيب قياس، ويجب أن تكون 
ارتفاع الشبكة )فوق الخطين الجانبيين( بنفس االرتفاع بالضبط، وال يجوز أن تزيد عن 

االرتفاع القانوني بأكثر من 2 سم. 

2.1.2
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التركيب  2.2

D3 يكون طول الشبكة 8.5 متر وعرضها متر واحد )+/3- سم( عندما تكون مشدودة 
وموضوعة عموديًا فوق محور منتصف الملعب.

تصنع من خيوط بعيون مربعة مقاسها 10 سم، ويوجد عند حافتيها العليا والسفلى 
شريطان أفقيان بعرض 10-7 سم مصنوعان من قطعتين مطويتين من القماش، 

ويفضل أن يكون باللون األزرق الداكن أو من اللون الزاهية ومخاط بكامل طول الشبكة، 
وعند كل من طرفي الشريط العلوي يوجد ثقب يمر من خالله حبل لتثبيت الشريط 

العلوي بالقائمين ليحافظ على شد الحافة العليا للشبكة.

يوجد داخل الشريطين، سلك مرن بالشريط العلوي، وحبل بالشريط السفلي، لتثبيت 
الشبكة بالقائمين، ليحافظ على شد الحافة العليا والسفلى، ويسمح بوجود إعالنات على 

الشريطين األفقيين للشبكة.

لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة العالمية والرسمية، يمكن استخدام شبكة 8 
أمتار وبعيون أصغر، ويمكن استخدام نهايتي جانبي الشبكة والقائمين بعرض عالمات 
تجارية بشرط المحافظة على الروية لالعبين والرسميين، ويجوز طباعة الدعاية على 

المواد المذكورة أعاله وفق لوائح االتحاد الدولي للكرة الطائرة.

األشرطة الجانبية  3.2

14.1.1, D3 يثبت شريطان ملونان بعرض 5 سم )بنفس عرض خطوط الملعب(، وبطول متر واحد 
راسيًا على الشبكة فوق كل خط جانبي، ويعتبران جزء من الشبكة.

يسمح بوضع اإلعالن على األشرطة الجانبية. 

العصى الهوائية  4.2

العصا الهوائية عبارة عن قضيب مرن، طوله 1.80 متر وبقطر 10 ملم، وتصنع من 
األلياف الزجاجية أو أي مادة مشابهة.

تثبت عصا تين هوائيتين على الحد الخارجي لكل من شريطي الجانب، وتوضعان على 
الجانبين العكسين للشبكة.

يمتد الجزء العلوي من كل عصا وطوله 80 سم فوق الشبكة ويقسم إلى أجزاء بطول 
10 سم وبألوان متباينة ويفضل األحمر واألبيض. 

تعتبر العصي الهوائية جزءًا من الشبكة وتحددان أفقيًا مجال العبور. 
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D2, D3 القوائم 5.2

توضع القوائم الداعمة للشبكة على مسافة 0.70 – 1.00 متر من كل خط جانبي 
ويكون ارتفاع القوائم 2.55، ويفضل أن يكونا قابلين للتعديل.

1.5.2

لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة العالمية والرسمية، فان القوائم الداعمة للشبكة 
توضع على مسافة متر واحد خارج الخطوط الجانبية.

تكون القوائم مدورة وناعمة ومثبتة باألرض بدون أسالك، ويجب إزالة كافة التجهيزات 
الخطرة أو المعرقلة. ويجب أن تكون القوائم مبطنة. 

2.5.2

األدوات اإلضافية  6.2

تحدد جميع األدوات اإلضافية بواسطة لوائح االتحاد الدولي للكرة الطائرة.

الكرات 3

3.2 المواصفات 1.3

يجب ان تكون الكرة مستديرة الشكل، مصنوعة من مادة مرنة )الجلد، الجلد الصناعي 
أو ما يشابهه( ال تمتص الرطوبة أي تكون مالئمة لظروف المالعب المكشوفة، حيث 

أنه يمكن اجراء المباريات عندما يكون الجو ممطرًا. يكون بداخل الكرة كيس هوائي من 
المطاط أو مادة مشابهة. يتم تحديد الموافقة على الكرة الجلدية االصطناعية بواسطة 

لوائح االتحاد الدولي. 

اللون: موحد اللون أو مزيج من األلوان.

المحيط: 66 الى 68 سم.

الوزن: 260 الى 280 جرام.

 .)h p aالضغط الداخلي: 0.175 – 0.225 كجم /2سم )171 الى 221 مليبار او

توحيد الكرات  2.3

يجب أن تكون جميع الكرات المستخدمة في المباراة بنفس المواصفات فيما يتعلق 
بالمحيط والوزن والضغط والنوع واللون.... الخ.

3.1, 23.2.8 لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة العالمية والرسمية، يجب أن تلعب بكرات 
معتمدة من االتحاد الدولي للكرة الطائرة. 

نظام الثالث كرات  3.3

D8 لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة العالمية والرسمية يجب استخدام ثالث كرات، 
وفي هذه الحالة يجب يقف ستة ملتقطي كرات واحد عند كل ركن من المنطقة الحرة 

وواحد خلف كل حكم. 
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الفصل الثاني
المشاركون

انظر القواعد
الفرق 4

تكوين الفريق 1.4

يتكون الفريق على وجه الحصر من العبين أثنين. 1.1.4

يجوز فقط لالعبين االثنين المقيدين باستمارة التسجيل االشتراك في المباراة. 2.1.4

يتم تعين أحد االعبين رئيس الفريق على استمارة التسجيل.  3.1.4

لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة العالمية والرسمية ال يسمح لالعبين الحصول 
على المساعدة الخارجية أو التدريب خالل المباراة )استثناءات: انظر لوائح محددة 

للمسابقات العمر والمرحلتين 1 و2 من الكاس القارية(.

4.1.4

موقع الفريق  2.4

يجب أن تكون مناطق الفريق )بما في ذلك كرسين لكل منهما( 5 أمتار من الخط 
الجانبي، وليس أقرب من 3 أمتار من طاولة المسجل.

األدوات  3.4

4.1.1  تتكون أدوات الالعبين من شورتات قصيرة أو لباس سباحة. يعتبر ارتداء الفانيلة 
اختياريًا باستثناء عندما ينص على ذلك في لوائح الدورة، ويجوز لالعبين ارتداء قبعات. 

لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة العالمية والرسمية، يجب على العبي الفريق 
ارتداء مالبس بنفس اللون والتصميم طبقًا للوائح المنافسة. يجب أن تكون مالبس 

الالعب نظيفة.

1.3.4

يجب أن يلعب الالعبون حفاة، باستثناء عندما يسمح لهم الحكم األول بغير ذلك. 2.3.4

يجب أن ترقم فانيالت الالعبين )أو الشورتات إذا سمح لالعبين باللعب بدون فأنيله( 
بالرقمين 1 و2.

3.3.4

يجب أن يوضع الرقم على الصدر )أو على الشورتات من اإلمام(  1.3.3.4

يجب أن تكون األرقام من ألوان مخالفة أللوان الفانيالت وبارتفاع ال يقل عن 10 سم 
ويكون الشريط المكون لألرقام بعرض ال يقل عن 1.5 سم.

2.3.3.4
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تغيير األدوات  4.4

إذا وصل كال الفريقان للمباراة مرتديان فانيالت من نفس اللون، يجب إجراء القرعة 
لتحديد الفريق الذي عليه ان يغير فانيالته.

يجوز للحكم األول أن يسمح لالعب أو أكثر: 

باللعب بجوارب و / أو أحذية.  1.4.4

4.3.3 بتغيير الفانيالت المبتلة بين األشواط بشرط أن تكون الفانيالت الجديدة أيضًا وفقًا للوائح 
البطولة واالتحاد الدولي. 

2.4.4

يجوز للحكم األول أن يسمح لالعب اللعب بالفانيلة الداخلية وبنطلون التدريب إذا طلب 
الالعب منه ذلك. 

3.4.4

األشياء الممنوعة  5.4

يحظر ارتداء األشياء التي قد تسبب إصابة أو إعطاء ميزة اصطناعية لالعب. 1.5.4

2.5.4 يجوز أن يلبس الالعبون نظارات أو عدسات على مسئوليتهم الخاصة.

يحق ارتداء الضاغط للحماية أو المساعدة. )ضاغط طبي مبطن للحماية من اإلصابة(.

لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة العالمية والرسمية للكبار، يجب أن تكون هذه 
األجهزة أو المالبس الداخلية مرئية من نفس اللون كجزء من الزي الرسمي.

ويمكن أيضا إستخدام اللون األسود، أو األبيض، أو ألوان مختلفة بشرط أن يرتدي 
جميع الالعبين المستخدمين نفس اللون.

3.5.4

قادة	الفريق	 5

رئيس الفريق هو المسؤول عن الحفاظ على سلوك الفريق واالنضباط.

رئيس الفريق  1.5

يقوم رئيس الفريق قبل المباراة بما يلي:  1.1.5

a( التوقيع على استمارة التسجيل.

b( تمثيل فريقة في عملية القرعة. 

8.2 خالل المباراة يسمح لرئيس الفريق فقط بالتحدث إلى الحكام عندما تكون الكرة خارج 
اللعب في الحاالت الثالث التالية:

2.1.5

 طلب توضيح حول تطبيق أو تفسير القواعد; إذا لم يقتنع رئيس الفريق بالتوضيح، على 
رئيس الفريق أن يبلغ فورًا الحكم األول برغبته في االحتجاج:

1.2.1.5
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طلب السماح: 2.2.1.5

a( بتغيير المالبس أو األدوات.

b( بالتحقق من رقم الالعب المرسل.

c( بفحص الشبكة والكرة والسطح ...الخ.

d( بإعادة خط الملعب إلى استقامته.

15.2.1, 15.4.1 طلب األوقات المستقطعة. 3.2.1.5

مالحظة: يجب أن يحصل الالعبون على إذن من الحكم لكي يغادروا منطقة اللعب.

عند نهاية المباراة: 3.1.5

يقوم كال الالعبان بتقديم الشكر للحكام والمنافسين. ويوقع على استمارة التسجيل 
للتصديق على النتيجة.

1.3.1.5

5.1.2.1 إذا كان رئيس الفريق قد طلب مراسم االحتجاج إلى الحكم األول، وهذا لم يتم حله 
بنجاح في وقت حدوثه، له الحق في تأكيد ذلك كاحتجاج يسجل على استمارة التسجيل 

بعد نهاية المباراة.

2.3.1.5
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الفصل الثالث
شكل اللعب

انظر القواعد
لتسجيل	نقطة،	والفوز	بالشوط	والمباراة 6

لتسجيل نقطة 1.6

النقطة  1.1.6

يسجل الفريق نقطة:

D9 (14) عند مالمسة الكرة بنجاح على ملعب المنافس. 1.1.1.6

عندما يرتكب فريق المنافس خطأ. 2.1.1.6

3.1.1.6 عندما يجازى الفريق المنافس بإنذار.

الخطأ 2.1.6

يرتكب الفريق خطأ بجعل اللعب مخالفًا للقواعد )أو انتهاكه بطريقة أخرى(. يقدر الحكام 
األخطاء ويحددوا النتائج طبقًا للقواعد:

إذا ارتكب خطئين أو أكثر على التوالي، فقط يتم احتساب الخطأ األول. 1.2.1.6

D9 (23) إذا ارتكب خطئين أو أكثر من قبل المنافسين في وقت واحد، ويسمى خطاء مزدوج ويتم 
إعادة التداول.

2.2.1.6

التداول والتداول المكتمل  3.1.6

8.1, 8.2, 
12.2.2.1, 
12.4.4,
22.3.2.2

التداول عبارة عن تبعات حركات اللعب من لحظة ضربة اإلرسال بواسطة المرسل 
حتى تكون الكرة خارج اللعب. التداول المكتمل عبارة عن تبعات حركات اللعب وتكون 

نتيجتها الحصول على نقطة يتضمن هذا:

- منح نقطة من اإلنذار 
- خسارة اإلرسال بسبب خطأ تنفيذ اإلرسال بعد الوقت المحدد.

إذا فاز الفريق المرسل بالتداول، يحرز نقطة ويستمر باإلرسال. 1.3.1.6

إذا فاز الفريق المستقبل بالتداول يحرز نقطة، ويجب أن يقوم باإلرسال التالي.  2.3.1.6
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للفوز بالشوط  2.6

D9 (9) يفوز بالشوط الفريق الذي يحرز 21 نقطة وبتقدم نقطتين على األقل )ما عدا الشوط 
الفاصل “الثالث”(، وفي حالة التعادل 20–20 يستمر اللعب حتى يتم الوصول إلى 

التقدم بنقطتين )20-22، 21-23 ...الخ(.

للفوز بالمباراة  3.6

D9 (9) يفوز بالمباراة الفريق الذي يفوز بشوطين. 1.3.6

في حالة التعادل 1–1، يلعب الشوط الفاصل الثالث إلى 15 نقطة وبتقدم نقطتين على 
األقل.

2.3.6

التخلف والفريق غير المكتمل  4.6

عندما يرفض الفريق اللعب بعد أن يطلب منه ذلك، فانه يعلن متخلفًا، ويخسر المباراة 
بنتيجة 2-0 للمباراة و21-0، 21-0 لألشواط.

1.4.6

6.4.1 الفريق الذي ال يتواجد على أرض اللعب في الوقت المحدد، يعلن متخلفًا. 2.4.6

6.2, 6.3, 7.3.1 اعالن الفريق غير مكتمل للشوط أو المباراة، فانه يخسر الشوط أو المباراة، ويعطى 
الفريق المنافس النقاط، أو النقاط واألشواط المطلوبة للفوز بالشوط أو المباراة، ويحتفظ 

الفريق غير المكتمل بنقاطة وأشواطه. 

3.4.6

لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة العالمية والرسمية، عندما يتم تطبيق نظام 
اللعب بالمجموعات فان القاعدة 4.6 قد تخضع للتعديل كما هو منصوص عليها في 
اللوائح المحددة للمسابقة وفقًا للوقت الذي يحدده االتحاد الدولي للكرة الطائرة التي 

تضع النموذج المتبع لمعالجة تخلف وعدم اكتمال الفريق.

نظام	اللعب	 7

القرعة 1.7

 قبل اإلحماء الرسمي يقوم الحكم األول بإجراء القرعة للبت في اإلرسال األول أو جانب 
الملعب في الشوط األول.

يتم اخذ القرعة بحضور رئيسي الفريقين في المكان المحدد.  1.1.7

يختار الفائز بالقرعة: 2.1.7

إما

الحق في اإلرسال أو استقبال اإلرسال، 1.2.1.7

أو
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يختار جانب الملعب. 2.2.1.7

يأخذ الخاسر االختيار المتبقي.

في الشوط الثاني خاسر القرعة في الشوط األول سوف يكون االختيار 1.2.1.7 أو 
.2.2.1.7

يتم إجراء قرعة جديدة في الشوط الفاصل.

3.2.1.7

فترة االحماء الرسمية  2.7

يعطى الفريقان قبل المباراة فترة إحماء على الشبكة مدتها 3 دقائق إذا كان لديهما من 
قبل ملعب أخر تحت تصرفهما، إما إذا لم يتوفر يجوز لهما فترة 5 دقائق.

ترتيب دوران الفريق  3.7

4.1.1 يجب أن يكون كال الالعبين لكل فريق دائمًا في اللعب. 1.3.7

المراكز 4.7

يجب أن يكون كل فريق داخل ملعبه )ما عدا المرسل( في اللحظة التي تضرب فيها 
الكرة بواسطة المرسل.

لالعبين الحرية في اتخاذ مراكزهم. ال توجد مراكز محددة بالملعب. 1.4.7

خطاء المركز  5.7

ال توجد أخطاء مراكز. 1.5.7

ترتيب اإلرسال  6.7

يجب التقيد بترتيب اإلرسال طوال الشوط )كما هو محدد بواسطة رئيس الفريق بعد 
القرعة مباشرة(.

1.6.7

عندما يكتسب فريق االستقبال الحق في اإلرسال، على العبيه تدوير مركز واحد. 2.6.7

خطأ ترتيب اإلرسال 7.7

D9 (13) يرتكب خطا ترتيب اإلرسال عندما ال يؤدي اإلرسال طبقًا لترتيب اإلرسال. يتم معاقبة 
الفريق مع نقطة واإلرسال إلى المنافس.

1.7.7

يجب على المسجل أن يحدد بالضبط ترتيب اإلرسال ويصحح أي العب غير صحيح 
قبل الصافرة لإلرسال.

2.7.7
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الفصل الرابع
حركات اللعب

انظر القواعد
حاالت	اللعب	 8

الكرة في اللعب  1.8

12, 12.3 تعتبر الكرة في اللعب منذ لحظة ضربة اإلرسال المصرح بها بواسطة الحكم األول.

2.8 الكرة خارج اللعب 

تعتبر الكرة خارج اللعب عند لحظة الخطأ الذي أطلقت عليه الصافرة بواسطة أحد 
الحكمين، وفي حالة عدم وجود الخطأ، عند لحظة الصافرة.

الكرة "داخل" 3.8

D9 (14), 
D10 (1)

تعتبر الكرة "داخل " عندما تلمس أرض الملعب، وجزء من الكرة يلمس الملعب، بما في 
ذلك لمس الخطوط الحدودية. 

الكرة "خارج"  4.8

 تعتبر الكرة " خارج " عندما: 

1.3.2, D9 (15), 
D10 (2)

تسقط على األرض بالكامل خارج الخطوط الحدودية )بدون مالمستها(. 1.4.8

D9 (15), 
D10 (4)

تلمس جسمًا خارج الملعب أو شخصًا خارج اللعب. 2.4.8

2.3, D3, D4a, 
D9 (15), 
D10 (4)

تلمس العصي الهوائية أو الحبال أو القوائم أو الشبكة نفسها خارج األشرطة الجانبية. 3.4.8

2.3, 10.1.2, 
D4a, D9 (15), 
D10 (4)

تعبر بالكامل المستوى العمودي للشبكة كليًا أو حتى جزئيًا خارج مجال العبور أثناء 
اإلرسال أو الضربة الثالثة للفريق )استثناء القاعدة: 2.1.10(.

4.4.8

D4a, D9 (22) تعبر بالكامل المجال السفلي تحت الشبكة. 5.4.8
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لعب	الكرة 9

10.1.2 يجب أن يلعب كل فريق في منطقة ومجال لعبه )باستثناء القاعدة: 2.1.10(.

ويجوز على كل حال استعادة الكرة من خلف المنطقة الحرة الخاصة به وفوق طاولة 
التسجيل بإمتدادها الكامل.

ضربات الفريق  1.9

الضربة هي أي تالمس مع الكرة بواسطة العب في الملعب.

ذا استخدم أكثر  يسمح للفريق بثالث ضربات كحد أقصى إلعادة الكرة على الشبكة، واإ
من ذلك يرتكب الفريق خطأ " أربع ضربات “.

تشمل ضربات الفريق ليس فقط الضربات المتعمدة بواسطة الالعب، إنما تشمل 
الضربات غير المتعمدة للكرة أيضا. 

اللمسات المتتالية  1.1.9

9.2.2.1, 14.2,
14.4.2, D9 (17)

ال يجوز لالعب أن يضرب الكرة مرتين متتاليتين )استثناء، أنظر القاعدة: 2.2.2.9، 
3.2.2.9، 2.14 و 2.4.14(.

اللمسات المتزامنة  2.1.9

يجوز أن يلمس العبان الكرة في نفس اللحظة.

14.2 عندما يلمس زميالن الكرة في نفس الوقت، يعتبر ذلك ضربتين )باستثناء الصد(. 1.2.1.9

عندما يصل زميالن إلى الكرة ولكن يلمسها أحدهما، فان ذلك يحتسب ضربة واحدة.

إذا اصطدم الالعبان فإنه ال يعتبر خطأ. 

عندما تحدث اللمسات المتزامنة من قبل متنافسين فوق الشبك، وتظل الكرة في اللعب، 
يحق للفريق المستقبل للكرة ثالث ضربات أخرى، وعندما تذهب مثل تلك الكرة " خارجًا 

" فإنه خطأ الفريق الذي في الجهة العكسية.

2.2.1.9

9.1.2.2 إذا أدت اللمسات المتزامنة بين المتنافسين فوق الشبكة إلى إطالة اللمسة، يستمر اللعب. 3.2.1.9

إذا كانت الكرة لمست العصى الهوائية بعد ضربة متزامنة من قبل أثنين من المنافسين 
على الشبكة يعاد لعب الكرة.

4.2.1.9

الضربة المساعدة  3.1.9

ال يسمح لالعب داخل منطقة اللعب أن يأخذ مساعدة من زميل أو أي جسم / عائق 
بغرض ضرب الكرة.

على كل حال يجوز إيقاف أو مسك الالعب الذي يكون على وشك ارتكاب خطأ )لمس 
الشبكة، التدخل مع المنافس .... الخ( بواسطة زميله.
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خصائص الضربة  2.9

يجوز أن تلمس الكرة أي جزء من الجسم. 1.2.9

9.3.3 يجب أال تمسك أو ترمى الكرة، ويمكن أن ترتد في أي اتجاه. 2.2.9

9.2.1 الضربة المتزامنة: 
يجوز أن تلمس الكرة أجزاء مختلفة من الجسم بشرط أن تحدث اللمسات في وقت واحد.

1.2.2.9

9.3.4 الضربة المتتالية:
عند اللمسة األولى للفريق، )ما لم تلعب من أعلى باستخدام األصابع( أن تلمس أجزاء 
مختلفة من الجسم على التوالي بشرط أن تحدث هذه اللمسات أثناء حركة واحدة. خالل 
اللمسة األولى للفريق إذا لعبت من أعلى باستخدام األصابع قد ال تلمس الكرة األصابع 

/ اليدين على التوالي حتى لو حدثت اللمسة خالل حركة واحدة.

2.2.2.9

14.2 يسمح لدى الصد بلمسات متتالية بواسطة العب أو أكثر بشرط أن تحدث اللمسات أثناء 
حركة واحدة.

3.2.2.9

الضربة المطولة:
في الحركة الدفاعية للضربة الساحقة، اذ يمكن أن يمتد لمس الكرة للحظة في حال 

استخدام حركة األصابع المفتوحة.

4.2.2.9

األخطاء عند لعب الكرة  3.9

9.1, D9 (18) أربع ضربات: يضرب الفريق الكرة أربع مرات قبل إرجاعها. 1.3.9

9.1.3 الضربة المساعدة: يأخذ الالعب مساعدة من زميلة أو أي جسم / عائق بغرض ضرب 
الكرة داخل منطقة اللعب.

2.3.9

9.2.2, 
D9 (16)

المسك: تمسك أو/ ترمى الكرة، وال ترتد من الضربة )باستثناء 1.2.2.9، 2.2.2.9(.  3.3.9

9.1.1, 9.2.2.2,
D9 (17)

اللمسة المزدوجة: يضرب الالعب الكرة مرتين متتاليتين، أو تلمس الكرة أجزاء مختلفة 
من جسمه على التوالي.

4.3.9

الكرة	عند	الشبكة	 10

عبور الكرة للشبكة  1.10

D4a يجب أن تعبر الكرة المرسلة إلى ملعب المنافس فوق الشبكة من خالل مجال العبور، 
مجال العبور هو جزء من المستوى العمودي للشبكة ومحدد كالتالي:

1.1.10

من األسفل بواسطة الحافة العليا للشبكة؛ 1.1.1.10

من الجانبين بواسطة العصاتين الهوائيتين وامتدادهما الوهمي؛ 2.1.1.10

من األعلى بالسقف أو عائق )إذا وجد(. 3.1.1.10

24



القسم الثاني – الجزء األول: اللعبة

9.1, D4b الكرة التي تعبر المستوى العمودي للشبكة إلى المنطقة الحرة للمنافس كليًا أو جزئيًا 
خارج مجال العبور، يمكن استعادتها ضمن ضربات الفريق بشرط أن:

2.1.10

D4b تعبر الكرة عند استعادتها المستوى العمودي للشبكة مرة ثانية من الخارج، أو جزئيًا من 
خارج مجال الخارجي على نفس الجانب من الملعب.

1.2.1.10

ال يحق للفريق المنافس منع هذا األداء.

تعتبر الكرة “ خارجًا “ عندما تعبر تماما المجال السفلي تحت الشبكة. 3.1.10

10.1.3 يجوز لالعب مع ذلك أن يدخل ملعب المنافس للعب الكرة قبل أن تعبر بالكامل المجال 
السفلي أو خارج مجال العبور.

4.1.10

لمس الكرة للشبكة 2.10

10.1.1 يجوز للكرة أن تلمس الشبكة عند عبورها للشبكة.

الكرة في الشبكة 3.10

9.1 يجوز استعادة الكرة التي تصطدم بالشبكة في حدود اللمسات الثالث للفريق. 1.3.10

إذا مزقت الكرة عيون الشبكة أو تسقطها، يلغى التداول ويعاد. 2.3.10

الالعب	عند	الشبكة 11

الوصول خلف الشبكة 1.11

14.1, 14.3 في عملية الصد، يحق للقائم بالصد لمس الكرة وراء الشبكة بشرط ان ال يتدخل مع لعب 
المنافس قبل أو أثناء الضربة الهجومية لألخير.

1.1.11

بعد الضربة الهجومية، يسمح لالعب بتمرير يده خلف الشبكة، بشرط أن تكون لمسته 
قد تمت داخل مجال ملعبه.

2.1.11

اجتياز مجال المنافس، الملعب و / أو المنطقة الحرة 2.11

10.1.4 يجوز لالعب أن يدخل إلى مجال المنافس وملعبه و / أو منطقته الحرة بشرط أال 
يتداخل ذلك مع لعب المنافس.

1.2.11

لمس الشبكة 3.11

11.4.3,
22.3.2.3.c,
26.3.2.2,
D3

مالمسة الشبكة بواسطة الالعب بين العصاتين الهوائيتين أثناء لعب الكرة يعتبر خطأ.

حركة لعب الكرة )تشمل أمور منها( االرتقاء، الضرب )أو المحاولة(، والهبوط بأمان، 
واالستعداد لحركة جديدة.

1.3.11
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يجوز لالعبين لمس القوائم، الحبال، أو أي جسم آخر خارج العصاتين الهوائيتين بما في 
ذلك الشبكة نفسها، بشرط أال يتداخل ذلك مع لعب المنافس. )ما عدا القاعدة 3.1.9(

2.3.11

عندما تدفع الكرة الشبكة وتسبب لمسها للمنافس، فإنه ال يوجد خطأ قد ارتكب. 3.3.11

أخطاء الالعب عند الشبكة  4.11

D9 (20) يلمس الالعب الكرة أو المنافس في مجال المنافس قبل أو أثناء الضربة الهجومية 
للمنافس.

1.4.11

يتداخل الالعب بلعب المنافس بينما يجتاز مجال المنافس تحت الشبكة. 2.4.11

11.3.1, D3 يتداخل الالعب باللعب بواسطة )أمور أخرى(: 3.4.11

- لمس الشبكة بين العصاتين الهوائية، أو العصا الهوائية نفسها أثناء حركته للعب الكرة.

- استخدام الشبكة بين العصي الهوائية كدعم أو االستقرار.

- إيجاد ميزة مخادعة ضد المنافس عن طريق لمس الشبكة.

- عمل حركات تعيق محاولة المنافس المشروعة للعب الكرة.

- مسك / أو التعلق بالشبكة. 

أي العب قريب من الكرة أثناء اللعب، أو أثناء محاولة اللعب، يعتبر في حركة لعب 
للكرة حتى إذا لم يلمس الكرة.

ومع ذلك لمـــــس الشبكــــة خـــــارج العصي الهوائية، ال يعتبر خطأ. )ماعدا القاعدة: 
.)3.1.9

اإلرسال	 12

اإلرسال هو وضع الكرة في اللعب بواسطة الالعب المرسل الصحيح المتواجد في منطقة 
اإلرسال.

اإلرسال األول في الشوط  1.12

6.3.2, 7.1 يؤدي اإلرسال األول في الشوط بواسطة الفريق المحدد بواسطة القرعة. 1.1.12

ترتيب اإلرسال  2.12

يجب على الالعبين اتباع ترتيب اإلرسال المسجل على استمارة التسجيل. 1.2.12

بعد اإلرسال األول في الشوط، يحدد الالعب الذي سيقوم باإلرسال كالتالي: 2.2.12

عندما يفوز الفريق المرسل بالتداول، يؤدي الالعب الذي أرسل من قبل اإلرسال مرة 
أخرى.

1.2.2.12

عندما يفوز الفريق المستقبل بالتداول. فإنه يكسب الحق في اإلرسال وسيؤدي اإلرسال 
الالعب الذي لم يرسل في المرة السابقة.

2.2.2.12
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السماح باإلرسال 3.12

D9 (1) يسمح الحكم األول باإلرسال بعد التأكد من أن الفريقين مستعدين للعب، وأن المرسل 
مستحوذ على الكرة.

تنفيذ اإلرسال  4.12

D9 (10) يجب أن تضرب بيد واحدة أو باي جزء من الذراع بعد قذفها أو تركها من اليد )اليدين(. 1.4.12

يسمح بقذفة أو ترك واحد للكرة فقط، ويكون ارتداد الكرة أو تحركها بين اليدين مسموحًا. 2.4.12

1.4.2, D9 (22), 
D10 (4)

يجوز للمرسل أن يتحرك بحرية داخل منطقة اإلرسال، ويجب عليه عند لحظة ضربة 
اإلرسال أو االرتقاء لإلرسال مع القفز عدم لمس الملعب )بما في ذلك خط النهاية( أو 

األرض خارج المنطقة، ال يجوز لقدمه أن تدخل تحت الخط.

3.4.12

يحق له بعد الضربة أن ينزل خارج منطقة اإلرسال أو داخل الملعب، ال يعتبر خطأ 
عندما يتحرك الخط بسبب دفع الرمل بواسطة المرسل.

D9 (11) يجب أن يضرب المرسل الكرة خالل 5 ثوان بعد صافرة الحكم األول لإلرسال 4.4.12

D9 (23) يلغى اإلرسال الذي ينفذ قبل صافرة الحكم ويعاد. 5.4.12

عندما تسقط الكرة على األرض بعد أن تقذف أو تترك بواسطة المرسل دون أن تلمس 
أو تقبض بواسطة المرسل فإن ذلك يعتبر كإرسال.

6.4.12

ال يسمح بمحاولة أخرى لإلرسال. 7.4.12

D9 (12) إخفاء اإلرسال  5.12

D5 يجب على زميل المرسل أال يمنع أي من المنافسين من خالل إخفاء اإلرسال من روية 
ضربة االرسال أو مسار الكرة. 

1.5.12

D5 العب من الفريق المرسل يقوم بعمل إخفاء عن طريق تحريك األذرع أو القفز أو التحرك 
جانبيًا خالل تنفيذ اإلرسال، بحيث يتم إخفاء كل من ضرب االرسال و مسار الكرة، أما 

إذا كانت مرئية للفريق المستقبل فهذا ليس بإخفاء.

2.5.12

أخطاء تحدث أثناء اإلرسال  6.12

أخطاء اإلرسال  1.6.12

تؤدي األخطاء التالية إلى تغيير اإلرسال، حيث أن المرسل:

12.2, D9 (13) يخرق ترتيب اإلرسال، 1.1.6.12

12.4 لم ينفذ اإلرسال بصورة صحيحة. 2.1.6.12
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أخطاء اإلرسال بعد ضرب الكرة  2.6.12

بعد ضرب الكرة بصورة صحيحة، يصبح اإلرسال خاطئ إذا الكرة:

D9 (19) تلمس العبًا من الفريق المرسل أو تفشل في أن تعبر المستوى العمودي للشبكة من 
خالل مجال العبور.

1.2.6.12

8.4, D9 (15) 2.2.6.12 تذهب "خارجًا“. 

D5 تعبر فوق اإلخفاء. 3.2.6.12

الضربة	الهجومية	  13

خصائص الضربة الهجومية  1.13

تعتبر كل الحركات التي توجه الكرة نحو المنافس باستثناء اإلرسال أو الصد ضربات 
هجومية.

1.1.13

تعتبر الضربة الهجومية قد اكتملت في اللحظة التي تعبر فيها الكرة تمامًا المستوى 
العمودي للشبكة أو تلمس بواسطة القائم بالصد. 

2.1.13

13.2.4, 13.2.5 يجوز ألي العب القيام بضربة هجومية من أي ارتفاع، بشرط أن تكون مالمسته للكرة 
قد تمت في مجال اللعب الخاص به )باستثناء القاعدة: 4.2.13، 5.2.13 ادناه(.

3.1.13

أخطاء الضربة الهجومية  2.13

13.1.2, D9 (20) يضرب الالعب الكرة داخل مجال لعب الفريق المنافس. 1.2.13

8.4, D9 (15) يضرب الالعب الكرة "خارجًا“. 2.2.13

D9 (21) يكمل الالعب الضربة الهجومية باستخدام أصابع اليد المفتوحة أو إذا كان استخدم 
األطراف األمامية لألصابع التي تكون غير جامدة ومجتمعة معًا.

3.2.13

D9 (21) يكمل الالعب الضربة الهجومية على إرسال المنافس عندما تكون الكرة كليًا أعلى من 
الحافة العليا للشبكة.

4.2.13

D9 (21) يكمل الالعب الضربة الهجومية مستخدمًا التمرير من أعلى ذات مسار غير عمودي 
على خط الكتفين، باستثناء عندما يحاول الالعب بتمرير الكرة لزميله.

5.2.13

الصد 14

أداء الصد  1.14

الصد هو حركة الالعبين القريبين من الشبكة العتراض الكرة القادمة من المنافسين، 
وذلك بالوصول أعلى من الحافة العليا للشبكة بصرف النظر عن ارتفاع الكرة الملموسة، 

وفي لحظة لعب للكرة يجب أن يكون جزء الجسم أعلى من الحافة العليا للشبكة.

1.1.14
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محاولة الصد  2.1.14

محاولة الصد هي حركة الصد بدون لمس الكرة.

الصد المكتمل  3.1.14

D6 يكتمل الصد عندما تلمس الكرة بواسطة القائم بالصد.

الصد الجماعي  4.1.14

ينفذ الصد الجماعي بواسطة العبين قريبين من بعضهم البعض ويكتمل عندما يلمس 
أحدهم الكرة.

لمسة الصد  2.14

9.1.1, 9.2.3 يجوز أن تحدث لمسات متتالية )سريعة ومتصلة( من العب صد أو أكثر بشرط أن 
تحدث هذه اللمسات أثناء حركة واحدة وتحتسب هذه اللمسات كضربة واحدة فقط 

للفريق، ويجوز أن تحدث هذه اللمسات باي جزء من الجسم. 

الصد داخل مجال المنافس  3.14

13.1.1 يحق لالعب الصد وضع يديه وذراعيه خلف الشبكة، بشرط أال تتداخل هذه الحركة 
مع لعب المنافس، وهكذا ال يسمح بلمس الكرة خلف الشبكة قبل تنفيذ المنافس الضربة 

الهجومية.

الصد وضربات الفريق  4.14

تحتسب لمسة الصد كضربة للفريق وبناء على ذلك يحق للفريق بعد لمسة الصد فقط 
ضربتين إلعادة الكرة.

1.4.14

يجوز أن تؤدي الضربة األولى بعد الصد بواسطة أي العب بما في ذلك الالعب الذي 
لمس الكرة أثناء الصد.

2.4.14

D9 (12) صد اإلرسال  5.14

يمنع صد إرسال المنافس. 

أخطاء أداء الصد  6.14

14.3, D9 (20) يلمس القائم بالصد الكرة في مجال المنافس قبل الضربة الهجومية للمنافس. 1.6.14

يصد الالعب الكرة في مجال المنافس من خارج العصي الهوائية. 2.6.14

D9 (12) يصد الالعب إرسال المنافس. 3.6.14

D9 (24) ترسل الكرة "خارجًا" من الصد. 4.6.14
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الفصل الخامس
التوقفات، فترات الراحة والتأخيرات

انظر القواعد
التوقفات	 15

التوقف هو الوقت بين تداول مكتمل واحد وصافرة الحكم األول لإلرسال التالي.
D9 (4) توقفات اللعب العادية الوحيدة هي األوقات المستقطعة.

عدد توقفات اللعب العادية  1.15

يحق لكل فريق طلب وقت مستقطع واحد في الشوط كحد أقصى. 

تعاقب توقفات اللعب العادية  2.15

يجوز تعاقب األوقات المستقطعة دون الحاجة إلى استئناف اللعب.  1.2.15

ال يوجد تبديالت. 2.2.15

ال يجوز طلب أي توقف عادي للعب بعد رفض طلب سابق والمعاقبة بتحذير تأخير 
خالل نفس التوقف. )أي قبل نهاية التداول المكتمل التالي(.

3.2.15

طلب توقفات اللعب العادية  3.15

تطلب توقفات اللعب العادية بواسطة رئيس الفريق.

األوقات المستقطعة واألوقات المستقطعة الفنية  4.15

D9 (4) يجب أن تكون طلبات الوقت المستقطع بإظهار إشارة اليد الالزمة عندما تكون الكرة 
خارج اللعب وقبل صافرة اإلرسال. األوقات المستقطعة جميعها تستغرق 30 ثانية. 

1.4.15

لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة العالمية والرسمية، في الشوطين األول والثاني، 
يحدد وقت مستقطع فني مدته 30 ثانية آليًا، عندما يكون مجموع النقاط المسجلة 

بواسطة الفريقين يساوي 21 نقطة. 
يمكن تعديل طول األوقات المستقطة واألوقات المستقطعة الفنية إذا وافق االتحاد 

الدولي للكرة الطائرة على هذا الطلب بناء على الطلب المقدم من المنظم.

2.4.15
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في الشوط الفاصل )الثالث( ال توجد "أوقات مستقطعة فنية"، فقط وقت مستقطع واحد 
مدته 30 ثانية يمكن أن يطلب بواسطة كل فريق.

3.4.15

15.5, 16.1 خالل جميع التوقفات العادية )بما في ذلك الوقت المستقطع الفني(، االستراحة بين 
األشواط يجب على الالعبين الذهاب إلى المنطقة المخصصة لالعبين.

4.4.15

الطلبات الخاطئة  5.15

فيما دون ذلك، يكون من الخطأ طلب وقت مستقطع:

6.1.3 أثناء التداول أو في لحظة أو بعد صافرة اإلرسال. 1.5.15

بواسطة عضو الفريق غير المصرح. 2.5.15

15.1 بعد استنفاذ العدد المسموح به لألوقات المستقطعة. 3.5.15

D9 (25) أي طلب خاطئ أخر في المباراة بواسطة نفس الفريق يشكل تأخيرًا. 4.5.15

تأخيرات	اللعب	 16

أنواع التأخيرات 1.16

األداء الخاطئ للفريق الذي يؤثر على استئناف اللعب يكون تأخيرًا ويتضمن األمور التالية:

إطالة األوقات المستقطعة بعد أن يكون قد طلب منه استئناف اللعب. 1.1.16

15.5 تكرار الطلب الخاطئ. 2.1.15

تأخير اللعب )يجب أن يكون الوقت 12 ثانية كحد أقصى من نهاية تداول الكرة إلى 
صافرة اإلرسال تحت ظروف اللعب العادية(.

3.1.16

تأخير اللعب بواسطة عضو الفريق.  4.1.16

جزاءات التأخير 2.16

نذار للتأخير" جزاءات للفريق. يكون لفت "نظر للتأخير" "واإ 1.2.16

تظل جزاءات التأخير سارية المفعول طوال المباراة 1.1.2.16

تسجل جميع جزاءات التأخير على استمارة التسجيل. 2.1.2.16

D9 (25), D7b التأخير األول في المباراة بواسطة عضو الفريق يجازى بلفت" نظر تأخير".  2.2.16

D9 (25), D7b يشكل التأخير الثاني والتأخيرات التالية من أي نوع بواسطة أي عضو لنفس الفريق وفي 
نفس المباراة خطأ ويجازى "إنذار تأخير" نقطة واإلرسال للمنافس. 

3.2.16

تطبق جزاءات التأخير التي تحدث قبل أو بين األشواط في الشوط التالي. 4.2.16
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التوقفات	اللعب	االستثنائية	 17

اإلصابة / المرض  1.17

إذا وقع حادث خطير بينما الكرة في اللعب، يجب على الحكم إيقاف اللعب فورًا ويسمح 
للمساعدة الطبية بدخول الملعب.

يعاد بعد ذلك تداول الكرة.

1.1.17

يعطى الالعب المصاب “خمس دقائق” كحد أقصى ولمرة واحدة بالمباراة، يجب على 
الحكم األول أن يسمح للهيئة الطبية المعتمدة بدخول الملعب لمعالجة الالعب، ويحق 

فقط للحكم األول أن يسمح لالعب بمغادرة منطقة اللعب بدون جزاء عندما يتم االنتهاء 
من العالج أو إذا لم يتم تقديم العالج، يجب أن يستمر اللعب، يطلق الحكم الثاني 

الصافرة ويطلب من الالعب أن يستمر. وحده الالعب يقرر إذا كان الئقًا للعب.

2.1.17

6.4.3, 7.3.1 إذا لم يشفى الالعب أو يرجع إلى منطقة اللعب بعد انقضاء مدة العالج، يعلن عن عدم 
اكتمال فريقه.

يمكن لطبيب المنافسة أن يعترض على رجوع الالعب المصاب في الحاالت البالغة.

مالحظة: يبدأ وقت العالج عندما يصل عضو الهيئة الطبية المعتمدة للمنافسة إلى 
الملعب لمعالجة الالعب، وفي حالة عدم وجود هيئة طبية معتمدة أو في الحاالت التي 
يختار فيها الالعب أن يعالج من قبل الطاقم الطبي الخاص به، فإن الوقت سوف يبدأ 

من اللحظة التي يسمح فيها بمدة العالج بواسطة الحكم.

التدخل الخارجي  2.17

إذا حدث أي تدخل خارجي أثناء اللعب، يوقف اللعب ويعاد التداول.

التوقفات الطويلة  3.17

إذا أدت ظروف طارئة إلى إيقاف المباراة، فسوف يقرر الحكم األول والمنظم ولجنة 
المراقبة، إذا تواجد أحدهم، يقرر اإلجراءات التي تتخذ الستعادة الظروف الطبيعية. 

1.3.17

في حالة حدوث توقف واحد أو عدة توقفات لمدة ال تزيد في مجموعها 4 ساعات 
يتم استئناف المباراة بنفس النتيجة المكتسبة بصرف النظر عما إذا تستمر على نفس 

الملعب أو على ملعب أخر. 

2.3.17

في حالة حدوث توقف واحد أو عدة توقفات لمدة تزيد في مجموعها عن 4 ساعات، 
تعاد المباراة بالكامل. 

3.3.17
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فترات	الراحة	وتغيير	المالعب	 18

فترات الراحة  1.18

فترة الراحة هي الوقت بين األشواط، وتستغرق فترات الراحة جميعها دقيقة واحدة. 1.1.18

D9 (3) يتم خالل هذه الفترة من الوقت تغيير المالعب، )إذا طلب(، ويحدد ترتيب اإلرسال 
للفريقين على استمارة التسجيل.

خالل فترة الراحة قبل الشوط الفاصل، يقـــــوم الحكـــام بتنفيذ القرعة وفقًا للقاعدة 1.7.

تغييرات المالعب  2.18

D9 (3) يغير الفريقان بعد كل 7 نقاط )الشوطين األول والثاني( و5 نقاط )الشوط الثالث أن لعب( 1.2.18

أثناء التغييرات المالعب يجب على الفريقين التغيير فورًا بدون تأخير. 2.2.18

إذا لم يتم تغيير الملعب في الوقت الصحيح، فسوف يتم إجراء ذلك حالما يكتشف الخطأ.

 تظل النتيجة التي تمت وقت تغيير الملعب كما هي.
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الفصل السادس
سلوك المشاركين

انظر القواعد
متطلبات	السلوك	 19

السلوك الرياضي  1.19

يجب على المشاركين اإللمام "بالقواعد الرسمية للكرة الطائرة الشاطئية" وااللتزام بها. 1.1.19

يجب أن يتقبل المشاركون قرارات الحكام بسلوك رياضي وبدون معارضتهم. 2.1.19

5.1.2.1 في حالة الشك، يجوز أن يطلب التوضيح فقط من خالل رئيس الفريق.

يجب على المشاركين تجنب الحركات والمواقف التي تهدف إلى التأثير على قرارات 
الحكام أو تغطية األخطاء التي ترتكبها فرقهم.

3.1.19

اللعب النظيف 2.19

يجب أن يتسم سلوك المشاركين باالحترام والتهذيب وفقًا لروح اللعب النظيف، ليس فقط 
تجاه الحكام ولكن أيضا تجاه الرسميين اآلخرين والمنافسين والزمالء والمتفرجين.

1.2.19

5.2.3.4 يسمح باالتصال بين أعضاء الفريق خالل المباراة. 2.2.19

سوء	السلوك	وجزاءاته 20

سوء السلوك البسيط  1.20

5.1.2, 21.3 ال يكون سوء السلوك البسيط سببًا للجزاء، أنه من واجب الحكم األول منع الفريقين من 
االقتراب لمستوى الجزاء.

يتم هذا في مرحلتين:

المستوى األول: باستخدام لفت نظر شفوي من خالل رئيس الفريق.

D9 (5) المستوى الثاني: باستخدام البطاقة الصفراء لعضو الفريق، لفت النظر هذا بحد ذاته 
ليس بجزاء ولكنه يرمز بأن عضو الفريق )باإلضافة إلى زميله( قد وصل إلى مستوى 

الجزاء في المباراة ويدون على استمارة التسجيل وال توجد تبعات فورية.
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سوء السلوك المؤدي إلى الجزاءات  2.20

4.1.1 يصنف السلوك غير الالئق بواسطة عضو الفريق تجاه الرسميين، المنافسين، زمالء 
الفريق أو المتفرجين إلى ثالث فئات طبقًا لدرجة اإلساءة.

سلوك غير مهذب: حركة منافية للسلوك الحسن أو المبادئ األخالقية. 1.2.20

سلوك عدائي: كلمات مشوهة للسمعة أو االحتقار أو إيماءات أو أية حركة معبرة 
لالحتقار.

2.2.20

االعتداء: اعتداء بدني فعلي أو عدائي أو سلوك تهديد. 3.2.20

جداول الجزاء  3.20

D7a طبقًا لتقدير الحكم األول واستنادًا إلى جدية اإلساءة، فان الجزاءات التي تطبق وتسجل 
على استمارة التسجيل هي: اإلنذار، الطرد، أو االستبعاد.

اإلنذار  1.3.20

D9 (6) السلوك غير المهذب أو تكرار واحد للسلوك غير المهذب في نفس الشوط بواسطة نفس 
الالعب، وأي من الحادثتين، يجازى الفريق بنقطة واإلرسال للفريق المنافس. ويجازى 

السلوك غير المهذب الثالث بواسطة نفس الالعب وبنفس الشوط بالطرد. ويجوز على 
كل حال، أن تعطى عقوبة السلوك غير المهذب لنفس الالعب في األشواط التالية.

الطرد  2.3.20

6.4.3, 7.3.1, 
D9 (7)

السلوك العدائي األول يجازى بالطرد، الالعب الذي يجازى بالطرد عليه مغادرة منطقة 
اللعب ويعلن فريقه / فريقها غير مكتمل للشوط.

االستبعاد  3.3.20

6.4.3, 7.3.1,
D9 (8)

االعتداء البدني األول أو التهديد المتضمن االعتداء يجازى باالستبعاد. ويجب على 
الالعب مغادرة منطقة اللعب ويعلن فريقه / فريقها غير مكتماًل للمباراة.

D7a ويعاقب على سوء السلوك كما هو مبين في جدول العقوبات.

سوء السلوك قبل وبين األشواط  4.20

D7a يجازي أي سوء سلوك يحدث قبل أو بين األشواط وفقًا لجدول العقوبات ويتم تطبيق 
العقوبة في الشوط التالي.
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D9 (5, 6, 7, 8)  مختصر سوء السلوك والبطاقات المستخدمة 5.20

20.1 المرحلة 1: لفت نظر شفوي  لفت نظر: ليست جزاء – 

المرحلة 2: الرمز البطاقة الصفراء    

20.3.1, D7a اإلنذار: الجزاء – الرمز البطاقة الحمراء

20.3.2, D7a الطرد: الجزاء – الرمز البطاقتين الحمراء + الصفراء معًا 

20.3.3, D7a االستبعاد: الجزاء – الرمز البطاقتين الحمراء + الصفراء منفصلتين 
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القسم الثاني – الجزء األول: اللعبة

القسم الثاني
 الجزء الثاني: 

 الحــــــكام
شارات اليد الرسمية مسئولياتهم واإ
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الفصل السابع
الحكام

انظر القواعد
	فريق	التحكيم	واإلجراءات	 21

التكوين  1.21

يتكون فريق التحكيم للمباراة من الرسمين التاليين:
22 - الحكم األول،
23 - الحكم الثاني،
24 - حكم التحدي، )إن وجد(
25 - الحكم االحتياط، )إن وجد(
26 - المسجل،
28 - أربعة )اثنان( مراقبو الخطوط 

تكون إمكانهم موضحة في شكل 8.
27 لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة العالمية والرسمية يكون مساعد المسجل إلزاميًا.

اإلجراءات  2.21

يحق للحكمين األول والثاني فقط إطالق الصافرة اثناء المباراة: 1.2.21

D9 (1) يعطي الحكم األول اإلشارة لإلرسال الذي يبدأ التداول. 1.1.2.21

يشير الحكمان األول والثاني إلى نهاية التداول، بشرط أن يتأكدا من أن هناك خطأ قد 
نهما حددا طبيعته. ارتكب واإ

2.1.2.21

يحق لهما إطالق الصافرة أثناء توقف اللعب للتوضيح بانهما وافقا أو رفضا طلب الفريق. 2.2.21

21.2.1.2, 29.1 مباشرة بعد صافرة الحكم لإلشارة إلى اكتمال التداول، يجب عليهما التوضيح بإشارات 
اليد الرسمية:

3.2.21

إذا أطلقت الصافرة على خطا بواسطة الحكم األول، فسوف يشير بالترتيب:  1.3.2.21

D9 (2) a( الفريق الذي سيقوم باإلرسال

b( طبيعة الخطأ.

c( الالعب )الالعبون( المخطئ )إذا لزم(.
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إذا أطلقت الصافرة على الخطأ بواسطة الحكم الثاني فسوف يشير بالترتيب: 2.3.2.21

a( طبيعة الخطأ.

b( الالعب المخطئ )إذا لزم(.
D9 (2) c( اتباع الحكم األول بإعادة إشارته للفريق الذي سيقوم باإلرسال.

في هذه حالة، ال يؤشر الحكم األول إلى طبيعة الخطأ أو الالعب المخطئ ولكن فقط 
للفريق الذي سيرسل.

D9 (23) في حالة الخطأ المزدوج، يشير الحكمان بالترتيب:  3.3.2.21

a( طبيعة الخطأ.

b( الالعبون المخطئون )إذا لزم(.
D9 (2)  الفريق الذي سيرسل حسب إشارة الحكم األول.

الحكم	األول	 22

الموقع  1.22

D1, D8 يؤدي الحكم األول واجباته واقفًا على منصة الحكم الموجودة عند إحدى نهايتي الشبكة، 
على الجانب المقابل للمسجل، ويجب أن يكون مستوى نظره فوق الشبكة بحوالي 50 

سم تقريبًا. 

السلطة  2.22

يدير الحكم األول المباراة من البداية وحتى النهاية، وله السلطة على جميع أعضاء هيئة 
التحكيم وأعضاء الفريقين.

1.2.22

 تكون قراراته أثناء المباراة نهائية، وله السلطة في الغاء قرارات أعضاء هيئة التحكيم 
االخرين إذا اكتشف أنها خاطئة.

يجوز له أيضا أن يستبدل أي من أعضاء هيئة التحكيم الذي ال يؤدي واجباته بصورة 
صحيحة.

يراقب عمل ملتقطي الكرات وتسوية الرمال. 2.2.22

له السلطة في اتخاذ القرار في أي أمر متعلق باللعب بما في ذلك األمور غير 
المنصوص عنها في القواعد. 

3.2.22

يجب أال يسمح باي نقاش حول قرارته. 4.2.22

 وعلى كل حال، عند طلب رئيس الفريق، يعطي الحكم األول ايضاحًا حول تطبيق أو 
تفسير للقواعد التي استند إليها قراره.

إذا لم يوافق رئيس الفريق حول التوضيح ويحتج رسميًا، يجب على الحكم األول السماح 
ببدء مراسم االحتجاج.
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يكون الحكم األول مسؤواًل قبل وأثناء المباراة عن تحديد ما إذا كانت منطقة اللعب 
والظروف مستوفية لمتطلبات اللعب.

5.2.22

17.1.2 حسب الظروف التي أدت إلى إصابة أو مرض الالعب، يسمح الحكم األول بالمساعدة 
الطبية ويبدأ في احتساب زمن التعافي.

6.2.22

المسئوليات  3.22

يقوم الحكم األول قبل المباراة:  1.3.22

فحص حالة منطقة اللعب والكرات واألدوات األخرى. 1.1.3.22

إجراء القرعة مع رئيسي الفريقين. 2.1.3.22

مراقبة إحماء الفريقين. 3.1.3.22

يكون للحكم األول أثناء المباراة سلطة:  2.3.22

إصدار لفت نظر للفريقين. 1.2.3.22

مجازاة سوء السلوك والتأخيرات. 2.2.3.22

يقرر بشأن: 3.2.3.22

D5 خفاء اإلرسال بواسطة الفريق المرسل. a( أخطاء المرسل واإ

b( األخطاء في لعب الكرة.

c( األخطاء فوق الشبكة، وخطأ لمس الالعب للشبكة وبالدرجة األولى )ولكن ليس 
حصرًيا( من جهة المهاجم.

D9 (22) d( عبور الكرة المجال السفلي تحت الشبكة

e( الكرة القادمة من اإلرسال واللمسة الثالثة التي تعبر فوق أو خارج العصا الهوائية من 
جانبه من الملعب.

عند نهاية المباراة، يدقق ويوقع على استمارة التسجيل. 3.3.22

الحكم	الثاني	 23

الموقع  1.23

D1, D8 يؤدي الحكم الثاني واجباته واقفًا خارج الملعب قرب القائم في الجانب المقابل مواجهًا 
الحكم األول.

السلطة  2.23

23.3 الحكم الثاني هو مساعد للحكم األول، ولكن له أيضًا نطاق سلطة خاصة به.  1.2.23

 يحق له أن يحل محل الحكم األول، في حالة عدم قدرة الحكم األول على االستمرار 
في عمله.
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يحق له أيضا اإلشارة بدون إطالق الصافرة إلى أخطاء خارج نطاق سلطاته، ولكن ال 
يحق له اإلصرار عليها للحكم األول.

2.2.23

يراقب عمل المسجل )المسجلين(. 3.2.23

يشرف على أعضاء الفريق، ويبلغ الحكم األول عن سوء سلوكياتهم. 4.2.23

D9 (3, 4) يسمح الحكم الثاني باألوقات المستقطعة وتغييرات الملعب ويشرف على مدتها ويرفض 
الطلبات الخاطئة.

5.2.23

يراجع الحكم الثاني عدد األوقات المستقطعة التي استخدمت بواسطة كل فريق ويبلغ 
الحكم األول والالعبين المعنيين بعد انتهاء الوقت المستقطع.

6.2.23

17.1.2 عند إصابة الالعب، يسمح الحكم الثاني ويساعد في إدارة زمن فترة العالج. 7.2.23

يتأكد الحكم الثاني أثناء المباراة من أن الكرات ال تزال مطابقة لمتطلبات اللوائح. 8.2.23

يجري القرعة بين الشوط 2 و3 إذا الحكم األول ليس قادر على القيام بذلك، ثم يجب 
عليه إعطاء جميع المعلومات إلى المسجل.

9.2.23

المسئوليات  3.23

يتأكد عند بداية كل شوط، ومتى ما كان ضروريا يدقق الحكم الثاني مع المسجل أن 
المرسل الصحيح مستحوذ على الكرة.

1.3.23

أثناء المباراة يقرر الحكم الثاني ويطلق الصافرة ويؤشر على: 2.3.23

11.2, D9 (22) التدخل الناشئ عن االحتجاز داخل ملعب ومجال المنافس تحت الشبكة. 1.2.3.23

11.3.1 خطا مالمسة الالعب للشبكة وبالدرجة األولى )ولكن ليس حصرًيا( جهة الصد ولمس 
العصا الهوائية التي بجانبه من الملعب.

2.2.3.23

8.4.2, 8.4.3
D9 (15), 
D10 (4)

لمس الكرة لجسم خارجي. 3.2.3.23

8.4.3, 8.4.4,
D3, D4a,
D9 (15)

الكرة التي تعبر الشبكة كليًا أو جزئيًا خارج منطقة العبور إلى ملعب المنافس أو تلمس 
العصا الهوائية التي بجانبه من الملعب، بما في ذلك اإلرسال.

4.2.3.23

عند لمس الكرة مع الرمل، عندما يكون الحكم األول في وضع ال يمكنه من رؤية 
اللمسة.

5.2.3.23

D9 (22) استردد الكرة تمامًا على الجانب المنافس تحت الشبكة. 6.2.3.23

الكرة القادمة من اإلرسال واللمسة الثالثة التي تعبر فوق أو خارج العصا الهوائية من 
جانبه من الملعب.

7.2.3.23

عند نهاية المباراة يدقق ويوقع على استمارة التسجيل. 3.3.23

القواعد الرسمية للكرة الطائرة الشاطئية 2021–2024 41



حكم	التحدي	 24

لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة العالمية والرسمية، إذا كان نظام تحدي الفيديو 
)VCS( قيد االستخدام، يكون حكم التحدي إجباريًا.

الموقع  1.24

يقوم حكم التحدي بتنفيذ مهامه في مكان منفصل يحدده المندوب الفني لالتحاد الدولي.

المسئوليات  2.24

يشرف على عملية التحدي ويضمن أنها تسير وفقًا لالئحة التحدي المعمول بها. 1.2.24

يجب أن يرتدي حكم التحدي الزي الرسمي للحكام أثناء إداء مهامه. 2.2.24

21.2.3.1 D9 (2) بعد عملية التحدي يقوم بإبالغ الحكم األول بطبيعة الخطأ. 3.2.24

في نهاية المباراة يوقع على استمارة تسجيل المباراة. 4.2.24

الحكم	االحتياط 25

لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة العالمية والرسمية، يكون الحكم االحتياط 
إجباريا في جميع المباريات التلفزيونية، وفي أي وقت يكون نظام تحدي الفيديو 

)VCS( قيد االستخدام.

الموقع  1.25

يؤدي الحكم اإلحتياط مهامه )مهامها( في موقع منفصل يحدده االتحاد الدولي للكرة 
الطائرة من قبل بتصميم الملعب.

المسئوليات  2.25

يلتزم الحكم اإلحتياط بما يلي:

ارتداء الزي الرسمي للحكم أثناء إداء مهامه)ها(. 1.2.25

23.2.1 يحل محل الحكم الثاني في حال غيابه أو في حال عدم قدرته على مواصلة عمله)ها( 
أو في حال أصبح الحكم الثاني هو الحكم األول.

2.2.25

D9 مساعدة الحكم الثاني في إبقاء المنطقة الحرة خالية. 3.2.25

3.3 إحضار أربع كرات للمباراة للحكم الثاني، مباشرة بعد تقديم الالعبين. 4.2.25

إعطاء الحكم الثاني كرة المباراة بعد انتهائه من التحقق من العب االرسال. 5.2.25

22.2.2 مساعدة الحكم األول في توجيه عمل رافعات الرمال. 6.2.25
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24 في حالة استخدام نظام تحدي الفيديو )VCS(، فإنه يراقب المسجل أثناء ادراج عملية 
نظام التحدي في ورقة النتائج اإللكترونية.

7.2.25

المسجل	 26

الموقع  1.26

D1, D8  يؤدي المسجل واجباته جالسًا عند طاولة المسجل في الجانب المقابل للملعب مواجهًا 
الحكم األول.

المسئوليات  2.26

يدون باستمارة التسجيل طبقًا للقواعد متعاونًا من الحكم الثاني.

 يستخدم الجرس الكهربائي أو جهاز صوتي آخر لإلبالغ عن ظروف غير عادية أو 
إلعطاء اإلشارات للحكم وفقًا لمسئولياته.

قبل المباراة والشوط يقوم المسجل:  1.2.26

تسجيل بيانات المباراة والفريقين، طبقًا لإلجراءات المعمول بها، ويحصل على توقيع 
رئيسي الفريقين.

1.1.2.26

تسجيل ترتيب اإلرسال لكل فريق. 2.1.2.26

أثناء المباراة يقوم المسجل: 2.2.26

تسجيل النقاط التي أحرزت. 1.2.2.26

مراقبة ترتيب اإلرسال لكل فريق ويشير فورًا عن أي خطاء قبل ضربة اإلرسال.  2.2.2.26

يسجل األوقات المستقطعة وعددهم لكل فريق، ويبلغ الحكم الثاني بذلك. 3.2.2.26

15.5 ابالغ الحكام عن طلب الوقت المستقطع الخاطئ. 4.2.2.26

باإلعالن للحكمين عن نهاية األشواط وتغييرات الملعب. 5.2.2.26

يسجل أي عقوبات والطلبات الخاطئة. 6.2.2.26

يسجل جميع األحداث األخرى وفقًا لتعليمات الحكم الثاني، زمن العالج، التوقفات 
المطولة، التدخل الخارجي ... الخ.

7.2.2.26

يراقب فترات الراحة بين األشواط. 8.2.2.26

عند نهاية المباراة يقوم المسجل:  3.2.26

تسجيل النتيجة النهائية. 1.3.2.26
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5.1.2.1, 5.1.3.2 في حالة االحتجاج، مع اإلقرار المسبق من الحكم األول، يسمح لرئيس الفريق بكتابة 
بيان على استمارة التسجيل عن الواقعة المحتج عليها. 

2.3.2.26

يوقع بنفسه على استمارة التسجيل، قبل الحصول على توقيعات رئيسي الفريقين ثم الحكام.  3.3.2.26

مساعد	المسجل	 27

D1, D8 الموقع  1.27

يؤدي مساعد المسجل واجباته جالسًا بجانب المسجل عند طاولة المسجل.

المسئوليات 2.27

يساعد في األعمال اإلدارية لعمل المسجل.

إذا أصبح المسجل غير قادر على مواصلة عمله، يستبدل مساعد المسجل إلى مسجل.

قبل المباراة والشوط، يقوم مساعد المسجل:  1.2.27

يتحقق من أن جميع المعلومات المعروضة في لوحة النتائج صحيحة. 1.1.2.27

أثناء المباراة، يقوم مساعد المسجل: 2.2.27

توضيح ترتيب اإلرسال لكل فريق وذلك بإظهار الفته مرقمة بالرقمين 1 أو 2 تدل على 
الالعب الذي سيرسل.

1.2.2.27

يستخدم الجرس لإلشارة عن أي خطأ ويبلغ الحكم فورًا. 2.2.2.27

تشغيل اللوحة اليدوية على طاولة المسجل. 3.2.2.27

يدقق لوحة النتائج للمطابقة. 4.2.2.27

يبدأ وينهي زمن الوقت المستقطع الفني. 5.2.2.27

إذا كان ضروريًا، يجهز أوال بأول استمارة التسجيل االحتياطية ويعطيها للمسجل.  6.2.2.27

عند نهاية المباراة، يقوم مساعد المسجل:  3.2.27

يوقع استمارة التسجيل. 1.3.2.27

مراقبو	الخطوط 28

الموقع 1.28

D1, D8 في حالة استخدام مراقبي خط إثنين فقط، فانهما يقفان عند ركني الملعب األقرب لليد 
اليمنى لكل حكم قطريًا، على بعد من 1 إلى 2 متر من الركن.

يراقب كل واحد منهما كال خطي النهاية والجانب من جانبه.
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لمسابقات االتحاد الدولي للكرة الطائرة العالمية والرسمية، يكون وجود أربعة مراقبي 
خطوط إلزاميًا، يقفون في المنطقة الحرة على بعد 1 إلى 3 أمتار من كل ركن للملعب 

على االمتداد الوهمي للخط الذي يقومون بمراقبته.

المسئوليات 2.28

D10 يؤدي مراقبو الخطوط واجباتهم باستخدام راية أبعادها )40*40( لإلشارة إلى: 1.2.28

8.3, 8.4
D10 (1, 2)

الكرة “داخل” و “خارج” كلما تسقط الكرة بالقرب من خطه )خطوطهم(. 
)مالحظة: بالدرجة األولى مراقب الخط األقرب إلى مسار الكرة هو المسؤول عن اإلشارة(.

1.1.2.28

8.4, D10 (3) 2.1.2.28 الكرات الملموسة "الخارجة" من الفريق المستقبل للكرة.

8.4.3, 8.4.4, 
10.1.1, D4a,
D10 (4)

مالمسة الكرة العصا الهوائية، كرة اإلرسال والضربة الثالثة للفريق تعبر الشبكة خارج 
مجال العبور .... الخ.

3.1.2.28

7.4, 12.4.3, 
D10 (4)

4.1.2.28 تخطي أي العب خارج أرض ملعبه )باستثناء المرسل( عند لحظة ضربة اإلرسال.

12.4.3, D10 (4) 5.1.2.28 أخطاء القدم للمرسل.

11.3.1, 11.4.4, 
D3, D10 (4)

أي تالمس مع ال 80 سم التي فوق الشبكة من العصا الهوائية على جانبهم من الملعب 
بواسطة أي العب أثناء حركته للعب الكرة أو يتداخل مع اللعب.

 6.1.2.28

10.1.1, D4a, 
D10 (4)

الكرة التي تعبر الشبكة خارج مجال العبور إلى ملعب المنافس أو تلمس العصا الهوائية 
التي بجانبه من الملعب.

 7.1.2.28

8.1.2.28 لمسة الصد أثناء التداول.

يجب على مراقب الخط تكرار إشارته عند طلب الحكم األول. 2.2.28

اإلشارات	الرسمية	 29

إشارات اليد الرسمية  1.29

D9
يجب على الحكام أن يوضحوا بإشارات اليد الرسمية سبب إطالق صافراتهم )طبيعة 
الخطأ التي أطلقت عليها الصافرة، أو الغرض من التوقف المسموح(، ويجب اإلبقاء 
ذا نفذت بيد واحدة، فتستخدم اليد المواجهة لجانب الفريق الذي  على اإلشارة لبرهة، واإ

ارتكب الخطأ أو تقدم بالطلب.

إشارات الراية لمراقبي الخطوط  2.29

D10
 يجب أن يشير مراقبو الخطوط بإشارة الراية الرسمية طبيعة الخطأ المحتسب واالحتفاظ 

باإلشارة لبرهة. 
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القسم الثاني – الجزء األول: اللعبة

القسم الثاني
الجزء الثالث:

األشكـــال
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شكل	1:	منطقة اللعب
1.28 ,1.27 ,1.26 ,1.23 ,1.22 ,1 القواعد ذات الصلة:
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 القواعد ذات الصلة: 1.22.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1

 

جل
مس

ة ال
اول

 ط
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القسم الثاني – الجزء الثالث: األشكال

 

شكل	2:	منطقة اللعب
5.2 ,3.1 ,1.1 القواعد ذات الصلة:
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شكل	3:	تصميم الشبكة
3.4.8 ,2 القواعد ذات الصلة:
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 القواعد ذات الصلة: 2, 3.4.8 

50



القسم الثاني – الجزء الثالث: األشكال

شكل	a4:	عبور الكرة المستوى العمودي للشبكة إلى ملعب للمنافس
القواعد ذات الصلة: 3.4.8, 4.4.8, 5.4.8, 1.1.10, 4.2.3.23, 3.1.2.26, 7.1.2.26
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شكل	b4:	عبور الكرة المستوى العمودي للشبكة إلى المنطقة الحرة للمنافس
القواعد ذات الصلة: 2.1.10, 1.2.1.10
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1.2.1.10 ,2.1.10 لة: ذات الص القواعد  
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القسم الثاني – الجزء الثالث: األشكال

شكل	5:	اإلخفاء الجماعي
3.2.3.22 ,3.2.6.12 ,2.5.12 ,1.5.12

شكل	6:	الصد المكتمل
3.1.14

القواعد ذات الصلة:

القواعد ذات الصلة:
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 القواعد ذات الصلة: 1.5.12, 2.5.12, 3.2.6.12, 3.2.3.22

 القواعد ذات الصلة: 3.1.14
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شكل	7: الروادع والعقوبات

شكل a7: جدول جزاء سوء السلوك والتحذيرات وعواقبها
5.20 ,4.20 ,3.20

شكل b7: جدول جزاء التأخير وعواقبها
3.2.16 ,2.2.16

التبعات البطاقات الجزاء المخطئ  الحدث  الفئات

المنع فقط ال شيء ال يعتبر 
جزاء

أي عضو المرحلة األولى سوء السلوك البسيط 

صفراء المرحلة الثانيـة

مثل أدناه مثل أدناه يعتبر سلوك 
غير مهذب

التكرار أي وقت

نقطة واإلرسال للمنافس حمراء إنذار أي عضو  األول  السلوك غير المهذب 
)نفس الشوط(

نقطة واإلرسال للمنافس حمراء إنذار نفس العضو الثاني 

أعلن الفريق غير مكتمل للشوط حمراء + صفراء 
معًا

طرد نفس العضو الثالث 

نقطة واإلرسال للمنافس حمراء إنذار أي عضو األول السلوك غير المهذب 
)شوط جديد(

أعلن الفريق غير مكتمل للشوط حمراء + صفراء 
معًا

طرد أي عضو األول السلوك العدواني

أعلن الفريق غير مكتمل المباراة حمراء + صفراء 
منفصلين

استبعاد نفس العضو الثاني

أعلن الفريق غير مكتمل المباراة حمراء + صفراء 
منفصلين

استبعاد أي عضو األول االعتداء

التبعات البطاقات الجزاء المخطئ  الحدث الفئات

المنع بدون جزاء إشارة اليد رقم 25 
صفراء

لفت نظر تأخير أي عضو من الفريق  األول التأخير

نقطة واإلرسال 
للمنافس

إشارة اليد رقم 25 
حمراء

إنذار تأخير أي عضو من الفريق  الثاني وتبعاته

القواعد ذات الصلة:

القواعد ذات الصلة:
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القسم الثاني – الجزء الثالث: األشكال

شكل	8: أماكن هيئة التحكيم ومساعديهم 
1.26 ,1.25 ,1.24 ,1.23 ,1.22 ,1.21 ,3.3 القواعد ذات الصلة:
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 القواعد ذات الصلة: 3.3, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26
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شكل	9: إشارات اليد الرسمية للحكام

السماح باإلرسال  1

 1.1.2.21 ,3.12

حرك اليد لإلشارة إلى إتجاه اإلرسال

الفريق الذي سيرسل  2

 c3.3.2.21 ,c2.3.2.21 ,a1.3.2.21 ,3.12

مد الذراع في اتجاه الفريق الذي سيرسل

تغيير المالعب  3

 2.5.23 ,2.18

ارفع الساعدين أمامًا وخلفًا ولفهما حول الجسم

الوقت المستقطع  4

 5.2.23 ,15

ضع راحة إحدى اليدين على أصابع اليد األخرى بوضع
عمودي )مشكال حرف T( ثم أشر للفريق الذي طلب

F

FS

FS

FSالصورة الصحيحة التي سوف تظهر إشارة الحكام وفقًا لمسؤوليتهم التفسير:
الصورة الصحيحة التي سوف تظهر إشارة الحكام في حاالت خاصة

FS

القواعد ذات الصلة:

القواعد ذات الصلة:

القواعد ذات الصلة:

القواعد ذات الصلة:
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القسم الثاني – الجزء الثالث: األشكال

إنذار سوء السلوك  6

 5.20 ,1.3.20

إظهار البطاقة الحمراء لإلنذار

لفت نظر سوء السلوك  5

 5.20 ,1.20

إظهار البطاقة الصفراء للفت النظر

الطرد  7

 5.20 ,2.3.20

إظهار البطاقتين معًا للطرد

F

F

F

القواعد ذات الصلة:

القواعد ذات الصلة:

القواعد ذات الصلة:

االستبعاد  8

 5.20 ,3.3.20

إظهار البطاقتين الحمراء والصفراء منفصلتين لالستبعاد

 

F

القواعد ذات الصلة:
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نهاية الشوط )أو المباراة(  9

 3.6 ,2.6

اجعل الساعدين متقاطعين أمام الصدر اليدين مفتوحتين

لم تقذف أو تحرر الكرة عند ضربة اإلرسال  10

 1.4.12

ارفع الذراع الممدودة وراحتي اليد متجهة إلى أعلى

التأخير في اإلرسال  11

 4.4.12

ارفع خمس أصابع مفرودة مفتوحة

F

F

F

القواعد ذات الصلة:

القواعد ذات الصلة:

القواعد ذات الصلة:

خطأ الصد أو اإلخفاء  12

 3.6.14 ,5.14 ,5.12

ارفع كلتا الذراعين عموديًا وراحتي اليد لألمام

F

القواعد ذات الصلة:
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القسم الثاني – الجزء الثالث: األشكال

خطأ المركز أو الدوران  13

 1.1.6.12 ,1.7.7

اعمل حركة دائرة بالسبابة

الكرة “داخل”  14

 3.8 ,1.1.1.6

أشر بالذراع واألصابع نحو األرض

الكرة “خارج”  15

 2.2.13 ,2.2.6.12 ,4.4.8 ,3.4.8 ,2.4.8 ,1.4.8

ارفع الساعدين عموديًا واليدين مفتوحتين وراحتيهما تجاه الجسم

FS

FS

F

القواعد ذات الصلة:

القواعد ذات الصلة:

القواعد ذات الصلة:

المسك  16

 b3.2.3.22 ,3.3.9 ,2.1.6

ارفع الساعد ببطء وراحة اليد مواجهة لألعلى

F

القواعد ذات الصلة:
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اللمسة المزدوجة  17

 b3.2.3.22 ,4.3.9 ,1.1.9 ,2.1.6

ارفع إصبعين مفرودين مفتوحين 

أربع ضربات  18

 1.3.9

ارفع أربع أصابع مفرودة مفتوحة

FS

F

القواعد ذات الصلة:

القواعد ذات الصلة:

لمس الشبكة بواسطة الالعب - والكرة القادمة من اإلرسال للشبكة بين   19
العصي الهوائية وفشل عبور الكرة المجال العمودي للشبكة.  

 1.2.6.12

أشر إلى الجهة ذات الصلة للشبكة مع اليد المطابقة

FS

القواعد ذات الصلة:

الوصول خلف الشبكة  20

 1.2.13 ,1.4.11

ضع البد فوق الشبكة, وراحة اليد مواجهة لألسفل

F

القواعد ذات الصلة:
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القسم الثاني – الجزء الثالث: األشكال

خطأ الضربة الهجومية  21

يكمل الالعب الضربة الهجومية باستخدام األصابع المفتوحة او إذا كان استخدم األطراف االمامية  	
لألصابع التي ليست جامدة ومجتمعة معا. 

يكمل الالعب الضربة الهجومية على ارسال المنافس عندما تكون الكرة كليا فوق الحافة العليا للشبك. 	
كمل الالعب الضربة الهجومية مستخدما تمريرة من اعلى ذات مسار غير عمودي على خط الكتفين،  	

ما عدا عندما يمرر لزميله. 
 5.2.13 ,4.2.13 ,3.2.13

 أعمل حركة لألسفل بالساعد واليد مفتوحة

اإلعاقة بسبب االجتياز داخل ملعب المنافس والمجال تحت الشبكة  22
عبور الكرة المجال السفلي تحت الشبكة   

يلمس المرسل الملعب )خط النهاية / المشمول( أو األرض خارج منطقة اإلرسال  
وباستثناء المرسل يخطو الالعب خارج ملعبه عند لحظة ضربة اإلرسال  

 6.2.3.23 ,1.2.3.23 ,3.4.12 ,1.2.11 ,5.4.8

أشر إلى خط المنتصف أو الخط ذات الصلة

خطأ مزدوج واإلعادة  23

 5.4.12 ,2.2.1.6

 ارفع كال اإلبهامين عمودياًً

F

FS

FS

القواعد ذات الصلة:

القواعد ذات الصلة:

القواعد ذات الصلة:

الكرة الملموسة  24

 4.6.14

امسح براحة اليد أصابع اليد األخرى بوضع عمودي  

F

القواعد ذات الصلة:
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لفت نظر تأخير/ إنذار تأخير  25

 3.2.16 ,2.2.16 ,5.5.15

 غط الرسغ بالبطاقة الصفراء )لفت نظر(
وبالبطاقة الحمراء )إنذار(

F
لفت نظر

إنذار

القواعد ذات الصلة:
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القسم الثاني – الجزء الثالث: األشكال

الكرة “داخل”  1

 1.1.2.28 ,3.8

أشر بالراية إلى األسفل

L

شكل	10:	إشارات	الراية	الرسمية	لمراقبي	الخطوط

الكرة “خارج”  2

 1.1.2.28 ,1.4.8

 إرفع الراية عموديا

L

الكرة الملموسة  3

 2.1.2.28

 ارفع الراية وألمس أعالها براحة اليد الحرة

L

أخطاء اجتياز مجال العبور، مالمسة الكرة لجسم خارجي، أو خطأ القدم بواسطة أي العب أثناء اإلرسال  4

 ,3.1.2.28 ,3.4.12 ,4.4.8 ,3.4.8 ,2.4.8
7.1.2.28 ,6.1.2.28 ,5.1.2.28 ,4.1.2.28

لَوح بالراية فوق الرأس وأشر إلى العصا الهوائية أو الخط المعني

L

القواعد ذات الصلة:

القواعد ذات الصلة:

القواعد ذات الصلة:

القواعد ذات الصلة:
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إستحالة الحكم  5

ارفع الذراعين واليدين متقاطعتين أمام الصدر 

L
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القسم الثالث: التعريفات

القسم الثالث
التعريفات
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بروتوكول

سلسلة األحداث قبل بدء المباراة، بما في ذلك القرعة، وفترة اإلحماء، وتقديم الفرق والحكام المدرجين بكتيب المباراة.

منطقة المراقبة – المسابقة 

منطقة مراقبة المسابقة هي الممر المحيط بالملعب والمنطقة الحرة، والتي تشمل جميع المساحات الى الحواجز الخارجية 
.)a1 او السياج المخطط )انظر شكل

المناطق 

هي أقسام داخل منطقة اللعب )تشمل الملعب والمنطقة الحرة( لتوضيح غرض محدد )أو مع قيود خاصة( ضمن نص 
القاعدة، وهي تشمل، منطقة االرسال، والمنطقة الحرة.

المجال السفلي 

يكون هذا المجال محددًا عند جزئها العلوي بواسطة أسفل الشبكة والحبل الذي يربطه بالقائمين، ومن الجوانب بواسطة 
القائمين، ومن األسفل بواسطة سطح اللعب.

مجال العبور

يكون مجال العبور محددًا بواسطة:

- الشريط األفقي عند قمة الشبكة. 
- العصاتان الهوائيتان وامتدادهما.

- السقف. 

يجب أن تعبر الكرة الى ملعب المنافس من خالل مجال العبور.

المجال الخارجي 

يكون المجال الخارجي من المستوى الرأسي للشبكة خارج مجال العبور والمجال السفلي.

اال بموافقة االتحاد الدولي للكرة الطائرة 

هذا التعبير يميز إنه طالما أن هناك لوائح للمقاييس والمواصفات لألدوات والتجهيزات، هناك

مناسبات عندما يمكن عمل ترتيبات خاصة بواسطة االتحاد الدولي للكرة الطائرة لالرتقاء بلعبة الكرة الطائرة الشاطئية أو 
الختيار حاالت جديدة.

مقاييس االتحاد الدولي للكرة الطائرة 

المواصفات الفنية أو الحدود المسموح بها والتي يحددها االتحاد الدولي للكرة الطائرة إلى الشركات المصنعة للمعدات.

الخطأ

)a حركة الالعب خالف القواعد.
)b انتهاك القواعد خالف حركة اللعب.
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القسم الثالث: التعريفات

الوقت المستقطع الفني 

هذا هو الوقت المستقطع اإللزامي، إضافة إلى األوقات المستقطعة للسماح لالرتقاء بالكرة الطائرة الشاطئية بواسطة 
تحليالت اللعب والسماح بفرص تجارية إضافية، وتكون األوقات المستقطعة الفنية إلزامية لمسابقات االتحاد الدولي للكرة 

الطائرة، العالمية والرسمية.

ملتقطو الكرات 

هم األشخاص الذين تكون وظائفهم المحافظة على متابعة اللعب بواسطة دحرجة الكرة للمرسل بين التداوالت.

نقطة التداول 

هذا هو النظام لتسجيل نقطة كلما تم الفوز بالتداول.

فترة الراحة 

هي الوقت بين األشواط تغيير المالعب في الشوط )الفاصل( الثالث ال يعتبر كفترة راحة.

التداخل 

أية حركة إليجاد ميزة ضد الفريق المنافس أو أية حركة التي تمنع المنافس من لعب الكرة.

الجسم الخارجي 

الجسم أو الشخص الذي يكون خارج الملعب أو قريبا لحدود مجال اللعب الحر، مسببا إعاقة طيران الكرة. مثال: إضاءة 
السقف، كرسي الحكم، أدوات التلفزيون، طاولة المسجل وأعمدة الشبكة. األجسام الخارجية ال تشمل العصي الهوائية 

حيث إنها تعتبر جزء من الشبكة.

 تسوية الرمال )الجراف(

يستخدم هؤالء المساعدين مجارف او اقطاب طويلة ذات نهايات مسطحة لتسوية مستوى الرمل , خصوصًا حول خطوط 
الملعب وعبر المحور المركزي للملعب بين القائم.
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