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 الفصل األول
دوات     ات  والأ  ر  هي  ج 

الت   

دوات    ات  والأ  ر  هي  ج 
الت   



 الفصل االول

 منطقة اللعب 

تتضمن منطقة اللعب 

أرض الملعب 

 والمنطقة الحرة 

وٌجب أن تكون 

مستطٌلة الشكل 

.ومتماثلة  

ة  اللعب   طق   من 
 االبعاد

 سطح اللعب

الخطوط 
 على الملعب 

المساحات 
 والمناطق

درجة 
 الحرارة

 االضاءة



لنسابقات االتحاا  الالُلٔ لرةاال الراااال اليالنٖال ُ الا انٖل  •

أمتار مو الخرِط  5ٕجب أه ال ٕقل قٖاس النيرقل الحال عو 

أمتااار مااو  رااِط اليَإاال ُٕجااب أه ال ٕقاال  6.5الجاىبٖاال ُ 

 .متا مو مسرح الريب 12.5النجال الحا لريب عو  إرتفاع

 18أرض النريااب عبااارل عااو مسااترٖل مقا اااتٌ •

أمتااار مااو  3متااا ال ٕقاال عاظااَا عااو  9* متااا 

 .جنٖع الجِاىب
النجال الحا لريب ٍِ النجاال النِجاِ  قاِن ميرقال الرياب •

ُ ال مو إٔال عِاااو ُٕجاب أه ال ٕقال قٖااس النجاال الحاا 

 .أمتار مو  رح الريب 7لريب قٔ اإلرتفاع عو 

 منطقة اللعب الفصل االول

 االبعاد 



مراال لةااال متاااا قااأ  5ٕساانح بنٖااال قااالرً •

النالعب النةشِقل لصاف النٖااً ُتنياع 

 راااِط النرياااب النصااايِعل ماااو ماااِا  

 صربل

4 

ٕجااااب أه ٕةااااِه النساااارح مسااااتِٕا ُأققٖااااا •

ُمِحاااالا  ُٕجااااب أه ال ٕشااااةل أٓ  رااااا 

إلصااااابل الالعبااااٖو  ُٕنيااااع الريااااب عرااااْ 

 .النسرحات الخشيل أُ الزلقل

1 

 لرةال اللُلٔ االتحا  لنسابقات•

 ٕسنح الا نٖل  ُ اليالنٖل الرااال

 النِا  مو أُ  شبٔ بنسرح ققط

 أٓ ٕةِه أه ُٕجب الصياعٖل 

 االتحا  مو مسبقا ميتنل مسرح

 .الرااال لرةال اللُلٔ

2 

 الفصل االول

سطح 
 الملعب

ٕجب أه ٕةِه مسرح الريب مو لِه قاتح قٔ •

النالعااب النارااال لنسااابقات االتحااا  الاالُلٔ 

لرةااال الراااااال اليالنٖااال ُ الا ااانٖل  ٕترراااب 

الرااااِه ا بااااٖط لرخرااااِط  ُتتررااااب ألااااِاه 

أ اّ مخترفل كل عاو اٗ اا  رض النرياب 

 .ُالنيرقل الحال 

3 



تتحذد انًُطقث األيايٛث فٙ كم يهعب بخط انٓجوٕو •

انوو ٘ ُٚتٓووٙ بووذِ بمتاووث فيتووا  طهوو  يحووٕ  طووط 

 انًُتص 

نًسابقاج االتحاد انذٔنٙ نهكرت انطائرت انعانًٛث ٔ •

يتقطعووث  2انرسووًٛثي ًٚتووذ طووط انٓجووٕو بخطووٕ  

إضوووافٛث يوووٍ انخطوووٕ  انجاَةٛوووثي بخًسوووث ططوووٕ  

سىي ٚرسوى لهوٗ  5سى ٔبعرض  15قصٛرت بطٕل 

 1.75سووى كووم لووٍ اٜطوور بطووٕل إ ًووانٙ  20بعووذ 

 . يتر

طط تقٛٛذ انًوذ   ططوٕ  يتقطعوث يًتوذت يوٍ طوط •

انٓجووٕو إنووٗ َٓاٚووث انًهعووبي يووٕاا انخووط انجوواَةٙ 

ٔٚتكووٌٕ يووٍ ططووٕ  ) يتوور يُووّ 1.75ٔلهووٗ بعووذ 

سوووى يوووٍ  20سوووى ٔترسوووى لهوووٗ بعوووذ  15قصوووٛرت 

 .بعضٓا نةٛاٌ بذٔد يُطقث تحركاج انًذ  

 

 خط الهجوم

سوى ٔٚجوب فٌ تكوٌٕ بهوٌٕ  5 ًٛع انخطوٕ  بعورض •

فووواتل انووو ٘ ٚختهووو  لوووٍ نوووٌٕ األ ض ٔفٚوووث ططوووٕ  

 .فطرٖ

الخطوط على 
 الملعب

ٚحوذد انًهعووب بخطوٍٛ  وواَةٍٛ ٔططوٍٛ نهُٓاٚووث ٔٚرسووى •

 .كم يٍ ططٙ انجاَب ٔانُٓاٚث داطم فبعاد ف ض انهعب

 الخطوط

 الحدودٌة

 الفصل االول

ٚقسى يحٕ  طوط انًُتصو  ف ض انًهعوب إنوٗ يهعةوٍٛ •

فيتووا  نكووم يًُٓوواي ٔلهووٗ كووم  9*9يتسووأٍٚٛ بقٛووا  

بوووالي ٚعتةووور انعووورض انكهوووٙ نهخوووط يختصوووا  نهًهعةوووٍٛ 

بانتسووأ٘ ًٔٚتووذ ْوو ا انخووط فسوومم انخووةكث يووٍ انخووط 

 انجاَةٙ إنٗ انخط انجاَةٙ

 خط المنتصف



المساحات 

 والمناطق

تحووذد يُطقووث انتةووذٚم بايتووذاد •

ططوووٙ انٓجوووٕو بتوووٗ  أنوووث 

 .انًسجم

 منطقة االرسال

فيتوا  طهو   9تكٌٕ يُطقث اإل سال بعرض •

 .طط انُٓاٚث

تحذد  اَةٛا بخطٍٛ قصٛرٍٚ  ٕل كم يًُٓا •

 سى 20سى ٔٚرسًاٌ لهٗ بعذ  15

طه  طط انُٓاٚث كايتذاد نهخطٍٛ انجواَةٍٛي •

 ٔكت انخطٍٛ انقصٛرٍٚ يٍ ضًٍ لرض

تًتوذ يُطقووث اإل سووال فوٙ انعًووا إنووٗ َٓاٚووث •

 .انًُطقث انحرت

 المنطقة األمامٌة

تحووووذد انًُطقووووث األيايٛووووث فووووٙ كووووم يهعووووب •

بٕاسطث يحٕ  طط انًُتص  ٔطط انٓجوٕو 

 ٔانحافث انخهمٛث نخط انٓجٕو

تعتةر انًُطقث األيايٛث يًتوذت إنوٗ يوا ٔ ا  •

انخطووووٕ  انجاَةٛووووث بتووووٗ َٓاٚووووث انًُطقووووث 

 .انحرت

 

 

 الفصل االول

التبدٌل المنطقة  

منطقة تغٌٌر الالعب 

 الحر
تكوووٌٕ يُطقوووث تلٛٛووور انتلوووب انحووور •

كجوو   يووٍ انًُطقووث انحوورت يووٍ  ٓووث 

 يقعذ انمرٚا

ٔيحووذدت بايتووذاد طووط انٓجووٕو بتوووٗ •

 طط انُٓاٚث

 

 

 منطقة اإلحماء

نًسووابقاج االتحوواد انووذٔنٙ نهكوورت انطووائرت •

 3انعانًٛث ٔانرسًٛثي تكٌٕ يسابث يُا ا

فيتا  تقرٚةا ٔتكوٌٕ لهوٗ كوت انوركٍُٛ يوٍ 

اإلبًوا   xيخطوط انًهعوب بجاَوب انًقالوذ 

 .طا ج انًُطقث انحرت3

 

 

 منطقة الجزاء

يتووووووور ٔيجٓووووووو ت بكرسوووووووٍٛٛ  1•

انحجووى  xٔيكآَوا داطووم يُطقووث 

 1انتقرٚةوووووٙ نًُطقووووووث انجوووووو ا  

انًراقةووث طووا ج ايتووذاد كووم طووط 

َٓاٚووووووووثي ٔٚجووووووووٕا تحذٚووووووووذًْا 

 سى 5بٕاسطث طط فبًر بعرض 

 

 



المساحات 
 والمناطق

 اإلضاءة
مسااااب ات االتحااااد الااادولً لل ااارة •

الطائرة العالمٌة والرسمٌة، ٌجب 

علاى منط اة 1أن ت ون اإلضااءة 

إلاااااى  1000اللعاااااب ماااااا باااااٌن 

لااااااو س، ت اااااااس علااااااى  1500

ارتفاااات متااار واحاااد  اااو  ساااطح 

 .منط ة اللعب

 درجة الحرارة 

ٌجاب أن ال ٌ اال الحاد ا دنااى لدرجاة الحاارارة •

درجاااااااة  50درجاااااااات مئوٌاااااااة    10عااااااان 

 . هرنهٌت

للمساااااب ات االتحاااااد الاااادولً لل اااارة الطااااائرة •

العالمٌااااة والرساااامٌة، ال ٌ ٌااااد أعلااااى درجااااة 

درجااة  77( درجااة مئوٌااة  25للحاارارة عاان 

درجاااة  16وال ٌ ااال ا دناااى عااان )  هرنهٌااات

 .درجة  هرنهٌت61( مئوٌة 

 درجة الحرارة 

 الفصل االول

 اإلضاءة



 الفصل االول

 الشبكة والقوائم



 ارتفاع الشبكة األشرطة الجانبٌة

 التركٌب

 عمودٌا ا بٌض باللون شرٌطان ٌثبت•

  و  مباشرة وٌوضعان الشب ة على

 سم 5 بعرض إنهما .جانبً 3 خط  ل

 من ج ءا   وٌعتبران واحد، متر وبطول

 الشب ة

 9.5 وطولها واحد متر الشب ة عرض ٌ ون•

 3 من سم 50 إلى 25 مع( أمتار 10 إلى

 مصنوعة ،)الجانبٌة ا شرطة من جانب  ل

 .سم 10 ب ٌاس سوداء مربعة بعٌون

 الطائرة لل رة الدولً االتحاد لمساب ات•

 اللوائح مع  بالت امن و الرسمٌة و العالمٌة

 لتسهٌل الشب ة تعدٌل ٌتم قد للبطولة، المحددة

 .التسوٌق التفاقٌات و  ا   اإلعالن

  بعرض العلٌا حا تها عند أ  ً شرٌط ٌوجد•

 من مطوٌتٌن قطعتٌن من مصنوت سم 7

 الشب ة بطول مخاط ا بٌض ال نب ال ماش

 الشرٌط نهاٌتً من  ل عند وٌوجد بال امل،

 الشرٌط لتثبٌت حبل خالله من ٌمر ث ب

 .العلٌا حا تها شد على للمحا ظة بال ائمٌن

 الشب ة لتثبٌت الشرٌط داخل مرن سلك ٌوجد•

 .العلٌا حا تها شد على والمحا ظة بال ائمٌن

  بعرض آخر أ  ً شرٌط ٌوجد الشب ة أسفل•

 خالله من ٌمر العلوي، للشرٌط مشابه سم 5

 بال ائمٌن الشب ة لتثبٌت الحبل وهذا حبل،

 .مشدودا   السفلً الج ء إب اء على والمحا ظة

 

 خط  و  عمودٌا   الشب ة توضع•

 العلٌا حا تها وت ون المنتصف،

  و للرجال متر 2,43 بارتفات

 للسٌدات متر 2,24

 منتصف من الشب ة إرتفات ٌ اس•

 ٌ ون أن وٌجب الملعب، أرض

 الخطٌن  و ( الشب ة ارتفات

 أن وٌجب نفسه بالضبط )الجانبٌٌن

 2 عن ال انونً االرتفات عن ٌ ٌد ال

 .سم

Slide Title الشب ة وال وائم 



 األدوات اإلضافٌة

 ال وائم

 العصً الهوائٌة

 اإلضا ٌة ا دوات جمٌع تحدد•

 الدولً االتحاد لوائح بواسطة

   . الطائرة لل رة

 مرن قضٌب عن عبارة الهوائٌة العصا•

 ملم 10 وب ُطر متر 1.80 طولها

 اٌة أو ال جاجٌة ا لٌاف من مصنوعة

 .مماثلة مادة

 الحد على الهوائٌتان العصاتان تثبت•

 الجانب شرٌطً من ل ل الخارجً

 الع سٌٌن الجانبٌٌن 3 على وتوضعان

 .للشب ة

  وطوله عصا  ل من العلوي الج ء ٌمتد•

 أج اء إلى وٌ سم الشب ة  و  سم 80

 وٌفضل متباٌنٌن بلونٌن سم 10 بطول

 .وا بٌض ا حمر

 من ج ءا   الهوائٌتان العصاتان تعتبر•

 .العبور مجال جانبٌا وتحددان الشب ة

 للشب ة المثبتان ال ائمان ٌوضع•

 0,50 بٌن ما تتراوح مسا ة على

 الجانبٌٌن الخطٌن متر 1.00 إلً

 وٌفضل متر 2.55 بإرتفات وهما

 للتعدٌل قابلٌن ٌ ونا أن

 لل رة الدولً االتحاد لمساب ات•

 ٌوضع والرسمٌة، العالمٌة الطائرة

 بعد على للشب ة المثبتان ال ائمان

 و الجانبٌة الخطوط خارج متر

 .مبطنان ٌ ونا ان ٌجب

 وأملسٌن مستدٌرٌن ال ائمان ٌ ون•

 أسالك بدون ا رض  ً وٌثبتان

 أو الخطرة التجهٌ ات وتحظر

 .المعرقلة

Slide Title الشب ة وال وائم 



 الفصل االول

 الكرات



 نظام الخمس كرات

 توحٌد ال رات

 المقاٌٌس

 لل رة الدولً االتحاد مساب ات•

 ٌتم ، والرسمٌة العالمٌة الطائرة

   . رات خمس إستخدام

 ستة ٌ ف الحالة، هذه و ً•

  ل عند واحد ،  رات ملت طً

 وواحد الحرة المنط ة من ر ن

 .ح م  ل خلف

 مصنوعة مستدٌرة ال رة ت ون أن ٌجب•

 وبداخلها صناعً جلد أو مرن جلد من

 أو المطاط من مصنوت هوائً  ٌس

 .مماثلة مادة

 من أو موحدا  اتحا لونها ٌ ون أن ٌجب•

 .ا لوان من تش ٌلة

 الجلد مادة من المصنوعة ال رات•

 ا لوان من تش ٌلة وذات الصناعً

 الدولٌة المنا سات  ً المستخدمة

 مطاب ة ت ون أن ٌجب الرسمٌة،

 .الطائرة لل رة الدولً االتحاد لم اٌٌس
 و نها سم، 67 –65 ال رة محٌط ٌ ون•

 جرام 280 – 260

 -- 0,30 الداخلً الهواء ضغط ٌ ون•

 سم/جرام  ٌلو 0,325
•(psi4,61–4,26 ()294,3--

 باس ال ه تو أو ملٌبار ( 318,82

 الكرات جمٌع تكون أن ٌجب•

 بنفس المباراة فً المستخدمة

  بالمحٌط ٌتعلق فٌما المقاٌٌس

 والنوع والضغط والوزن3.1

 .إلخ ..واللون

 للكرة الدولً االتحاد لمسابقات•

 والرسمٌة العالمٌة الطائرة

 بطوالت أو الوطنٌة وكذلك

 اللعب ٌتم أن ٌجب الدوري،

 الدولً االتحاد من معتمدة بكرات

 تمت إذا إال ، الطائرة للكرة

 الدولً االتحاد قبل من الموافقة

 .الطائرة للكرة

 

Slide Title ال رات 



شكرا لحسن 
 االستماع 

دمحم منٌر د   

 الختام


