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 الفصل الثانً

 الالعب عدا ما الالعبٌن أحد ٌكون

 أن ٌجب الذي للفرٌق رئٌسا الحر،

 التسجٌل إستمارة فً إلٌه ٌشار

 فً المسجلٌن لالعبٌن فقط ٌحق

 الملعب دخول التسجٌل استمارة

 .المباراة فً واللعب

 المسجلٌن الالعبٌن تغٌٌر ٌمكن ال

 الفرٌق ورئٌس المدرب توقٌع بعد

 إستمارة على

 على الفرٌق قائمة( التسجٌل

 . )اإللكترونً التسجٌل استمارة

 
 

 للكرة الدولً االتحاد لمسابقات

 :للكبار والرسمٌة العالمٌة الطائرة،

 ورقة على العب 14 تسجٌل ٌجوز

 المباراة فً وٌلعبون المباراة تسجٌل

 ٌحق خمسة للرسمٌٌن األعلى الحد

 بما( البدالء مقاعد على الجلوس لهم

 فٌهم

 قبل من تحدٌدهم ٌتم )المدرب

 فً تسجٌلهم وٌجب نفسه، المدرب

 المباراة استمارة
)bis) O- 2 فً أٌضا ومسجلٌن 

 تكوٌن فرٌك
للمبااااااااراة ٌجاااااااوز أن ٌتكاااااااون •

العاااب كحاااد  12الفرٌاااق مااان 

 :أقصى، باإلضافة

مادرب واحاد، : الطاقم التدرٌبً•

مسااعد مادرب عادد اثناٌن كحااد 

 .أقصى

معاااالا واحاااد، : الطااااقم الطباااً•

 .طبٌب بشري واحد

ٌجاااوز فقاااط لهااالالء المساااجلٌن •

على استمارة التساجٌل الادخول 

الااى منطقاااة المساااابقة المراقباااة 

والمشاااااااااركة فااااااااً اإلحماااااااااء 

 .الرسمً و فً المباراة



 مكان الفرٌق

 المنطمة فً بالكرات اإلحماء لالعبٌن ٌحق :الراحة فترات أثناء•

  الحرة،

 (طبق إذا) 3 – 2 الشوط بٌن ما المطولة األوقات أثناء وأٌضا•

   .ملعبهم استخدام لهم ٌحق

 غٌر الالعبون ٌجلس أن ٌجب•

 على إما اللعب، فً المشاركٌن

 فً التواجد أو الفرٌق مقعد

 بهم، الخاصة اإلحماء منطقة

 وأعضاء المدرب وٌجلس

 المقعد، على اآلخرٌن الفرٌق

 .ملقتا مغادرته ٌمكنهم ولكن

 الفرٌقٌن مقاعد موقع ٌكون•

 خارج المسجل طاولة بجانب

 الحرة المنطقة

 الفرٌق ألعضاء فقط ٌسمح•

 أثناء المقعد على الجلوس

 فترة فً والمشاركة المباراة

 اإلحماء
 

 على كرات بدون اإلحماء اللعب فً المشاركٌن غٌر لالعبٌن ٌحك•

 :التالً النحو

 .اإلحماء مناطق فً :اللعب أثناء1.

 المنطقة فً :الفنٌة المستقطعة واألوقات المستقطعة األوقات أثناء2.

 .ملعبهم خلف الحرة

 مكان الفرٌق الفصل الثانً



ٌجب أن ٌكون لون وتصمٌم  األدوات
الفانٌالت والشورتات والجوارب 

ماعدا  الالعب (موحداً للفرٌق 
وٌجب أن تكون المالبس ) الحر

.نظٌفة  

ٌجب أن تكون األحذٌة خفٌفة 
ومرنة وذات نعل مطاطً أو 

.مركب بدون كعوب  

 فً ،  20 إلى 1 من الالعبٌن فانٌالت ترلم أن ٌجب
 للكبار والرسمٌة العالمٌة الدولً االتحاد مسابمات
 أرلام زٌادة ٌمكن كبٌر ٌكون الالعبٌن  عدد حٌث

.الفانٌالت  

ٌجب أن ٌكون على فانٌلة رئٌس 
سم  8*  2الفرٌق شرٌط بقٌاس  

.ٌوضع تحت الرقم على الصدر   

ٌمنع إرتداء مالبس بلون مختلف عن 
ماعدا الالعبان ) الالعبٌن اآلخرٌن 

.او بدون أرقام رسمٌة(  الحران   

تتكون أدوات الالعب من 

فانٌلة وشورت وجوارب 
.متماثلة وحذاء رٌاضً  

 الفصل الثانً



 الفصل الثانً

ر و ا كث  ول السماح للاعب  ا  حكم الأ 
لل
حق   :ي   

اللعااااب بباااادالت •
التدرٌب فً الجو 
البارد، بشارط أن 
تكون بنفس اللون 
والتصاامٌم لجمٌااع 

ما ) أفراد الفرٌق 
عاااااادا الالعبااااااان 

ومرقماة ( الحران
 3طبقااااا للقاعاااادة 

.3  .4 

تغٌٌاااار المالبااااس 
المبتلااة أو التالفااة 
باااٌن األشاااواط أو 
بعاااااااااد التبااااااااادٌل 
بشااارط أن تكاااون 
المالبااس الجدٌاادة 
باااااااانفس اللااااااااون 
والتصاااااااااااااااااااامٌم 

 .والرقم

باللعب حافً 1.
 .المدمٌن

تغٌٌر 

 األدوات



 الفصل الثانً

وعة   ممن 
ال
اء  ي   الأ ش 

ٌحااااق لالعبااااٌن •
ارتاااداء الضااااغط 

ضاااغط )للحماٌااة 
طبااااااااً ماااااااابطن 
للحماٌااااااااة ماااااااان 

 (.اإلصابة

ٌحااااااق لالعبااااااٌن 
لاااابس النظااااارات 
أو عدسااات علااى 
مسااااااااااااااااالولٌتهم 

 .الخاصة

ٌمنااااااااع إرتااااااااداء 
األشاااااااٌاء التاااااااً 
ٌمكااان أن تسااابب 
اإلصااااااااااااااااابة أو 
تعطااااااااً مٌاااااااازة 
 إصاااااااااااااااااطناعٌة

 .لالعب

لمسابمات لالتحاد الدولً للكرة الطائرة العالمٌة والرسمٌة للكبار، 

ٌجب أن ٌكون الضاغط الطبً بنفس لون الزي وٌمكن أن ٌكون أسود 

 .أو أبٌض أو األلوان المحاٌدة

األشٌاء 

الممنوع

 ة



 الفصل الثانً

ق   ري  ادة  الف   ق 

ٌكااااااون رئااااااٌس الفرٌااااااق •

والمدرب كالهما مسلولٌن 

عاااااان ساااااالو  وانضااااااباط 

 . أعضاء فرٌقهما

ال ٌساااااااااتطٌع الالعباااااااااان •

الحااااران أن ٌكونااااا رئٌساااااً 

 .للفرٌق



 رئٌس الفرٌك

قبااال المباااااراة ٌوقاااع رئااااٌس الفرٌاااق علااااى إسااااتمارة 

 ..التسجٌل وٌمثل فرٌقه فً القرعة

 الفصل الثانً

أثناااء المبااااراة وبتواجااادل فااً الملعاااب، ٌكاااون رئاااٌس 

الفرٌاااق رئٌساااااً للشااااوط، وعناااادما ال ٌتواجااااد رئااااٌس 

الفرٌااق فااً الملعااب، ٌجااب علااى الماادرب أو رئااٌس 

الفرٌق تعٌٌن العبا آخار فاً الملعاب بخاالف الالعاب 

 الحر،
ٌطلاااب األوقاااات المساااتقطعة والتبااادٌالت فاااً حالاااة 

 .غٌاب المدرب

 وٌقدم القواعد، تفسٌر أو تطبٌق حول إٌضاحا ٌطلب

 رئٌس ٌقتنع لم وإذا زمالئه، أسئلة أو طلبات أٌضا

 ٌقرر أن له ٌحق ، األول الحكم بإٌضاح الشوط

 األول للحكم وٌشٌر القرار، هذا مثل ضد االحتجاج

 على رسمً احتجاج تسجٌل بحق احتفاظه فوراً 

 ..المباراة نهاٌة عند التسجٌل إستمارة

ٌشااااكر الحكااااام وٌوقااااع علااااى إسااااتمارة التسااااجٌل 

 إلقرار النتٌجة

:عند نهاٌة المباراة ٌقوم رئٌس الفرٌق  

عنااد االشااعار فااً الوقاات المحاادد للحكاام األول، •

 ٌجوز التأكٌد والتسجٌل على استمارة

التساااجٌل احتجاجاااا رسااامٌا بخصاااو  تطبٌاااق •

 .الحكم أو تفسٌرل للقواعد

 :ٌطلب السماح ب

 .  تغٌٌر كل أو جزء من األدوات•

 . التحقق من مراكز الفرٌقٌن•

 .إلخ.. فح  األرضٌة والشبكة والكرة•



 الفصل الثانً

 المدرب

 المدرب

علىىىى مىىىد  فتىىىرة المبىىىاراة، ٌمىىىوم المىىىدرب بتوجٌىىى  
تحركىىات فرٌمىى  مىىن لىىار، الملعىىب، وٌلتىىار ترتٌىىب 
الىىىىىىدوران األساسىىىىىىً والبىىىىىىدالء وٌطلىىىىىىب األولىىىىىىات 
المسىىتمطعة، فىىىً لىىىذت المنمىىات ٌكىىىون ارتباطىىى  مىىى  

 .الرسمٌٌن لو الحكم الثانً

قباال المباااراة، ٌسااجل الماادرب أو ٌتأكااد ماان أسااماء 
وأرقام العبٌه وقائمة الفرٌق على إستمارة التسجٌل 

 .ثم التوقٌع علٌها

ٌعطاااً قبااال كااال شاااوط الحكااام الثاااانً أو 
المسااجل ورقااة ترتٌااب الاادوران مسااتوفاة 

 .وموقعة
ٌجلس على مقعد الفرٌق األقرب إلاى 

 .المسجل، ولكن ٌحق له مغادرته

ٌطلاااااااااب األوقاااااااااات المساااااااااتقطعة 
 .والتبدٌالت

ٌحك ل  وكذلن أعضىاء الفرٌىك ارلىرٌن إعطىاء تعلٌمىات 
لالعبٌن فً الملعب، وٌحك للمدرب إعطاء لذت التعلٌمات 
إمىا والفىىا أو ماشىىٌا فىىً حىىدود المنطمىىة الحىىرة أمىىام ممعىىد 
فرٌم  من إمتداد لط منطمة النجوم حتىى منطمىة اإلحمىاء 

 .دون إزعا، أو تألٌر للمباراة

لمسااااااابقات االتحاااااااد 

الدولً للكارة الطاائرة 

العالمٌااااة والرساااامٌة، 

ٌتقٌااااد الماااادرب ألداء 

وظٌفته من خلف خاط 

تقٌٌااد الماادرب طااوال 

 .المباراة



 الفصل الثانً

 مساعد المدرب

 مساعد المدرب

ٌجلىىس مسىىاعد المىىدرب علىىى ممعىىد الفرٌىىك 
 .ولكن ال ٌحك ل  التدلل فً المباراة

إذا استوجب ترن المىدرب لفرٌمى  ألي سىبب بمىا فىً ذلىن 
العموبىىة، ٌجىىوز لمسىىاعد المىىدرب وبنىىاء علىىى طلىىب مىىن 
رئٌس الشوط وموافمة الحكم األول، المٌام بمنام المىدرب 

 .لفترة غٌاب  و ال ٌمكن ل  دلول الملعب كالعب



شكرا لحسن 
 االستماع 

دمحم منٌر د   

 الختام


