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 قوانين فريزبي

  .وانين بازي در فريزبي كامال ساده و روان مي باشدق

  .پنج سبك مختلف تشكيل شده است فريزبي يك رشته جذاب و مفرح مي باشد كه از

هوازي و هوازي ورزشكاران مي شود و عالوه بر تقويت  انجام اين رشته ورزشي موجب تقويت هردو سيستم غير
مي  رفتن آمادگي جسماني شده ضمن آنكه در بعد رواني نيز تاثيرات شگرفي را بر روي افراد باالدستگاه قلبي و عروقي باعث 

 .گذارد

نيز فراهم ساخته و بدليل قابليت انجام اين رشته ورزشي به صورت خانوادگي مي  اين ورزش همچنين موجبات تخليه هيجاني را
سانتي متر و در قطرهاي  2سط يك بشقاب پالستيكي كه عمق آن روابط خانوادگي را نيز تحكيم ببخشد اين بازي تو تواند

  .ميشود گرم انجام 175الي  140متفاوت بر اساس رشته مربوطه و با وزن 

  :سبك هاي مختلف بازي

1- Ultimate ( حرفه اي) آلتيميت  

يعني نصف يك  ) متر 100در  37نفر كه در زميني به ابعاد  7صورت تيمي برگزار شده و هر تيم شامل  اين بازي به
  .برگزار مي گردد) زمين فوتبال از طول 

 18متر عرض دارد منطقه با  37متر طول و  64زمين بازي اصلي تقسيم بندي مي شود كه  زمين بازي به صورت خاص به
 .متر عرض در انتها از زمين بازي را نشان مي شود 37عمق و  متر

هستند اين  بازيكنان مسول اجرا و رعايت قوانين و مقررات مربوطه تمامي. تماس و خود داوري است يك ورزش بدون
 .دارند بازي متكي به نفس بازي است و ر بازيكن مسئوليتي منصفانه و از روي عدالت

 .باشد ميلي متر ضخامت داشته و جزء زمين بازي مي 120الي  75كليه خطوط بين   -

صورت ثابت يا متحرك وجود داشته  هيچگونه مانع يا وسيله بهدر اطراف زمين به فاصله حاقل سه متر نبايد   -
  .باشد

 .كه ممكن است به ساير بازيكنان آيسب برساند را ندارند بازيكنان حق پوشيدن لباس يا تجهيزاتي را -

 برسد نيمه اول به پايان رسيده و پس از 9مي گردد و هريك از دوتيم كه زودتر به عدد بازي در دونيمه برگزار -

برنده بوده و بازي به  گل به ثمر برساند 17ام وقت استراحت بين دو نيمه و شروع نيمه دوم تيمي كه زودتر اتم
 .تمام مي رسد

 .ندارد هيچ گونه محدوديتي در تعويض بازيكنان وجود -
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شدن به صورت جزوه و كتاب جهت  ضمنا كليه قوانين و مقررات اين رشته در حال ترجمه بوده و به محض آماه -
 .تفاده عالقه مندان به چاپ خواهد رسيداس

2- DISC GOLF ( فريزبي گلف  

مختلف پرتاب و گرفتن كه موجب تقويت  ء سطح مهارت در پرتاب ديسك و روشهاي اين بازي به منظور ارتقا
پايه از قبيل پرتاب كردن ها گرفتن ها را در يادگيري و  عضالت و هماهنگي عصب و عضله شده و مهارت هاي

 .افراد نقش مهمي ايفا مي كند ارتقاء سطح مهارت هاي گوناگون

 فريزبي مسابقات

فدراسيون جهاني فريزبي برگزار مي شود بر  مهمترين مسابقات فريزبي كه هر ساله در سراسر جهان و زير نظر
  :از نظر جهاني دارند به شرح ذيل مي باشد اساس اولويت و مهم بودن آن و نيز حساستي كه

  
  مهمترين مسابقات

 WFDF مسابقات بين المللي با حضور تيم هاي ملي، سازماندهي شده توسط بازيهاي جهاني،_ 

سازماندهي  ، مسابقات بين المللي با حضور تيم هاي ملي، Ultimate & Guts قهرماني جهاني مسابقات _
 WFDF شده توسط

المللي با حضور تيم هاي باشگاهي، سازماندهي شده  مسابقات قهرماني جهاني باشگاهي آلتيميت، مسابقات بين_ 
 WFDF توسط

 جهاني آلتيميت جوانان، مسابقات بين المللي با حضور تيم هاي جوانان، سازماندهي شده مسابقات قهرماني _

 WFDF توسط

  ، با حضور تيم هاي منطقه اي سري مسابقات قهرماني آمريكا، يك سري مسابقات قهرماني آمريكا و كانادا _

  

 USA Ultimate سازماندهي شده توسط

 آلتيميت اروپا، مسابقات قهرماني اروپا با حضور تيمهاي ملي، سازماندهي شده توسط مسابقات قهرماني_ 

EFDF 
صالحيت شركت در  سري اروپايي آلتيميت باشگاهي، مسابقات اروپايي باحضور تيم هاي باشگاهي كه_ 

 EFDF داشته باشند، سازماندهي شده توسطمسابقات آلتيميت اروپايي منطقه را 

سال برگذار مي شود،  4كه هر  مسابقات قهرماني آلتيميت اروپا، مسابقات اروپايي باحضور تيم هاي باشگاهي_ 
 EFDF سازماندهي شده توسط
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، سازماندهي شده Burlington مسابقات ساالنه ي آلتيميت جوانان در ، Spring Reign مسابقات_ 
 . بزرگترين مسابقات آلتيميت جوانان در جهان است Spring Reign مسابقات ، discNW توسط

برگذار مي شود كه  Chennai در  ، بزرگترين مسابقات ساحلي هندكهChennai Heat  مسابقات_ 
 .ترين مسابقات در هند مي باشد رقابتي

چمن در اروپا با حضور مسابقات ساالنه در  ، بزرگترين Windmill Windup Amsterdam مسابقات_ 
 جون در آمستردام هلند برگذار مي شود تيم از سراسر جهان است كه در ماه 90بيش از 

هفته ميزبان  6ساالنه مالزي كه در كوآالالمپور كه ساالنه  بزرگترين مسابقات نمايشگاه آلتيميت مالزي،_ 
  .مسابقات است

 
 آخرين ماجراجوئي

 .ورزشكار را به منطقه واشنگتن مي كشاند 2,000 ورزش فريزبي اينك دست كم

كه بسياري آنرا بعنوان يك سرگرمي و تفريح تلقي مي كنند، براي  پرتاب يك فريزبي به اينطرف و آنطرف
       هر هفته، اين بازيكنان بسرعت  درتعطيالت آخر. رقابتي تنگاتنگ است“ فريزبي آلتيمت”بازي كن  2,000

پالستيك را به نقطه  پرند، حقه مي زنند و به دور دست پرتاب مي كنند، تا تكه اي شيرجه مي زنند، مي مي دوند،
  .انتهايي رسانده و يك امتياز درمقابل تيم حريف كسب كنند

زيادي از مردم  ، عده70در دهه ”: ساله آلتيمت فريزبي از تيم چاپ شاپ مي گويد 32البارگ، بازيكن  جاني
“ .امروزه مردم اين ورزش را جدي مي گيرند اما. مي كشيدند) ماري جوانا(و در كناره هاي زمين مي ايستادند 

بودن دومين محل بزرگ برگزاري مسابقات آلتيمت فريزبي در  در حقيقت واشنگتن از نظر دارا. بسيار جدي
 ، بخود ميبيشترين تعداد تيم شركت كننده، در مقايسه با ديگرنقاط، به استثناي بوستون اياالت متحده و پذيرش

ازعوامل بسكتبال و فوتبال،  از ماه مارس تا نوامبر، تيم ها خود را براي مبارزه در رقابتي كه تركيبي است. بالد
ياردي و  70فريزبي را پس از پيمودن زمين  هفت، يك مهاجم –در مقابل  -در آرايشي هفت. آماده مي كنند

سي كه در يك نقطه پاياني گرفته شود، يك امتياز محسوب پا. رساند پاس دادن هاي پشت سر هم، به نفر اول مي
يك بازيكن در حاليكه ديسك را در دست دارد . اختيار تيم حريف قرار مي گيرد مي شود و سپس ديسك در

مانور در  هم تيمي هاي او با. بدود اما مي تواند بچرخد و آنرا در هر جهت كه مي خواهد پاس دهد نمي تواند
ثانيه فريزبي را دوباره پرتاب  10 زمين راه را براي او باز مي كنند و به او كمك مي كنند تا ظرفداخل و خارج 

  .كند
 

از نظر ورزشي اين بازي نيروي ”: است بازي مي كند مي گويد ساله كه دو دهه 39استيو گودوين، بازيكن 
 ”.دفاع عقب، يك گيرنده و يك مهاجم است هر كس يك. زيادي را مي طلبد

  .منطقه باشد، اما تماس بدني خالف است تن بوده يا درون -به -له مي تواند تنحم
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ثانيه سبب تعويض بازيكن بدون  10نگهداري توپ بيشتر از  هر گونه متوقف سازي، پاس ناقص يا
در  كه —ساله  31مالني كالينز، . نتيجه اينكه، اين بازي بسيار سريع است .محاسبه وقت تعويض مي شود

دوره  بازي مي كند، مي گويد اين بازي با دوي استقامت و وزنه برداري كه وي در“ باربارال ايريزر اند”
و دوباره  —دويدن است  اين بازي سريع”. آموزشي براي آتش نشان شدن انجام مي دهد كامالً متفاوت است

رند، بدليل محافظه كاري شان باعث مي ب بازيكنان مسن تر، كه در اواخر سي سالگي بسر“ .دويدن و ايستادن
آلتيمت، بازيكنان را نزديك به . ورزش تماسي نيست در حالي كه اين بازي يك. كند شدن سرعت مي شوند

پيچ خوردگي مچ پا، خراشيدگي زانو و . زمين بازي قرارمي دهد يكديگر و در عين حال بصورت فردي در
ساله از تيم چاپ شاپ، چنين  34ايواشكو، . جي.ايبا وجود اين، . است رگ به رگ شدن مچ دست عادي

مي  در اين ورزش من آنقدر آسيب نمي بينم و خيلي بيشتر. من قبالً فوتبال بازي مي كردم":استدالل مي كند
  ".دوم

ظاهراً بچه درس خوان . شد ابداع 60اين بازي توسط دانش آموزان دبيرستان نيو جرسي در اواخر دهه 
يك فريزبي در محوطه پاركينگ مدرسه  توانستند يك تيم ورزشي درست كنند، خود را باهايي كه نمي 
بودند، از ديگران نيز چيز هايي آموختند تا آنچه را كه  همانطور كه به ابداع بازي خود مشغول. سرگرم كردند
اجرز رفتند و تيم آنها به دانشگاه هاي پرينستون و ر. ناميدند ايجاد كنند ورزش“ حد اعالي”آلتيمت يعني 

انجمن بازيكنان  به گزارش. اجرا كردند 1972تشكيل دادند و اولين بازي بين دانشكده اي را در سال  هايي را
 25,000را بعهده دارد، امروزه،  كه در كلرادو اسپرينگز واقع است و هزينه مسابقات ملّي (UPA)آلتيمت

همگام با رشد خود، ورزشكاران آلتيمت جدي تري را  .ورزشكار آماتور در مسابقات به رقابت مي پردازند
 .همچنان نوعي احساس ديگر نسبت به آن وجود دارد بخود جلب كرده است، با اين وجود

بازيكنان از طريق اين شبكه، با . آلتيمت احساسي از اشتراك را عرضه مي كند به رغم جنبه هاي استثنايي آن،
كلوپ  ساله، كه رئيس 33كريس گيل، . تمان و شريك پيدا مي كنندمالقات مي كنند و كار، آپار دوستان

و دلگرم كننده  مردم بسيار خونگرم“ : است، اين چنين توصيف مي كند(WAFC) فريزبي منطقه واشنگتن
خودشان خطاهاي خود را اعالم مي  دوستي و رفاقت بدليل عدم حضور داور ايجاد شده است؛ بازيكنان“ .اند
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به اندازه عنوان قهرماني خواهان “ جايزه روحيه اي “ مسابقات دوره اي به پايان مي رسد و فصل ها با. كنند
يك تيم بايد رفتاري دوستانه داشته باشد و بعد از هر بازي رقباي خود را با  براي بردن چنين جايزه اي،. دارد

شعار  خود را براي سرودنترانه سراي /يكي از تيم ها شاعر. شادي بخش مورد تشويق قرار دهد فرياد هاي
تيم هاي آلتيمت داراي  بجز معدود باشگاه هايي كه در اينجا مستقر هستند،. هاي شادي بخش بهمراه مي آورد

در زمين داشته باشند كه با توجه به  بازيكناني مشترك هستند و بايد حداقل در طول بازي سه بازيكن زن
“ اسكيد ماركس”ساله كه كاپيتان  26جيم اشلي، . نيست يزنان در تركيب تيم، كار آسان سهميه يك سومي
“ .تر، بموازات پيشرفت زنان، آنها به رده هاي باال تر ارتقاء مي يابند در رده هاي پايين”: است مي گويد
 كه در حال افزودن به باشگاه هاي مهارتي هستند كه به زنان در پذيرفتن اين ورزش WAFC برگزاركنندگان

مشترك اين  ماهيت. “حفظ بازيكنان زن كاري دشوار است”اغلب از اين شكايت دارند كه كمك مي كنند، 
تا اينكه به فكررقابت براي  مردان و زنان بخوبي در كنار يكديگر به بازي مي پردازند: ورزش بي نظير است

بعد از تصويب قانون از اينرو اين ورزش به دوران  بهترين زمين مسابقه، امكانات بازي يا ساعت بازي باشند و
  .دارد تعلق“ مساوات جنسيت ها ”

ترتيبي است كه مي  بهترين”جول گري، رئيس انجمن بازيكنان آلتيمت معتقد است كه شكل اشتراكي 
كه، بر خالف ساير ورزش ها كه قوانين  و خاطر نشان مي سازد“ .توان براي بازي تيمي در دنياي واحد يافت

براي وادار ساختن مردان بازيكن براي ماندن در مناطق  دارند، محدوديتي خاصي براي اشتراك بازيكنان
در آلتيمت مشترك، شما خود را با سرعت ها و ”. محدود وجود ندارد مختلف و يا بازي در پست هاي

فرصت براي “ .مي دهيد و كامالً هماهنگ با جريان بازي روي زمين حركت مي كنيد ارتفاعات مختلف وفق
 يك ليگ تفريحي WAFC . بازي وجود دارد، از مبتدي گرفته تا بازي در حد يك ستارهسطوح  تمامي

پاييز /هاي فصل بهار براي بازي. براي تازه كار ها ترتيب داده است كه در آن نتيجه برد يا باخت وجود ندارد
ي از يكديگر بر اساس سطح توانمند با سه گروه بندي بر پاست كه“ ليگ دسته ها”كه بيشتر رقابتي است، 

تمام مدت براي بازي در گروه هاي پايين تر به آنها ملحق  تيم ها با بازيكنان تازه واردي كه. متمايز مي شوند
قهرمانان خوبي . مرور قوانين مسابقه قبل از شروع هر بازي امري عادي است .مي شوند، انعطاف پذيرهستند

باالترين گروه  اما،. رايط جسماني مناسب قرار مي گيرندپايين تر هستند كه با بازي كردن در ش در گروه هاي
مسافت حيرت انگيزي است كه مي توانند  داراي بازيكناني با تجربه است، و تفاوت آنها با ديگر گروه ها، در

اصالً مهم  —) مانند يك ضربه در فوتبال(“ پولز”، )باالي سر) ”آبشار”، ‘بك هند’، ‘فورهند’. پرتاب كنند
 باد و موقعيت رقيب تنظيم مي كنند و اغلب بنظر مي رسد كه امتياز خود را بدست مي ها پرتاب را باآن. نيست

با فريزبي ديده مي  در ميان آنها بازيكنان بلند پرواز باشگاهي و اعضاء وفادار يك موج طرفداربازي. آورند
 ”.آلتيمت مي شود بازي بيشتر در آمد ما كه قابل خرج كردن است، صرف”: گيل مي گويد. شوند


