
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                  

 (    وسطی استایل )                                                     

             
 

    

 نشرمین جباریا  :تنظیم 

 ایران ری اسالمی جمهو داژبالرییس انجمن 

 عضو هیات رئیسه فدراسیون داژبال آسیاو  رئیس کنفدراسیون داژبال غرب آسیا

 

 
 
 

 

 
 



 

 داژبالورزش مقررات  قوانین وخالصه ای از 

 (وسطی استایل )  
 

 :تعریف  
بعنوان  ایرانعزیزمان  وركشردقدیم  های زمان رانیان است كه ازسنتی ای یورزشبازی های یكی از ،  ورزش داژبال  

و در كتاب های آموزشی  بودهرایج  مختلف مردم بسیار دربین اقشار همگانی مطرح و رنشاط وپورزشی یك بازی 

مورد به دفعات محلی ایرانی بومی و  ، و همچنین كتاب های معرفی ورزشهای سنتی( مقطع ابتدایی قدیم ) مدارس 

 . تشریح قرار گرفته است

یك ورزش  وانسته بعنوانت ومی باشد  سنین مختلفبین درچشمگیری مخاطبین عصركنونی دارای در ، ورزش این   

 . گیردقرار مورد استقبال و ترویج جوامع مختلف بیندرو كم هزینه خانوادگی 

 ترش یافته وگس های دنیا بسط وكشور عزیزمان ایران و مناطق كشوربسیاری از درزمان  گذر طی، در ورزش داژبال   

 ، بازی وسط داژبال ، داج بال ، ، یوسط  :جمله  ازختلف اسم های م با  كشورسطح  دررا جذاب ورزش می توان این 

  Dodgeballتحت عنوان  درسطح بین الملل همچنین و ...،  دیگالدااآر ،وسط  توپ در ، طوس وسط ، توپ گیر

كه تمرینات و مسابقات   كرد مشاهده  "پلی  داژبال ترام "  ،  " ن المللیبی داژبا ل "  ،   " داژبال وسطی  "  استایلبا 

 .در فضای باز بر روی چمن و ساحل برگزار می گردد همچنین آن در داخل سالن و 

بازی بعنوان یك عزیزمان ایران در سطح كشور شمسی  6831تا قبل از سال ( استایل وسطی  )ورزش داژبال   

استاد رضا  "شمسی   6831در سال لیكن ، قوانین متعدد اجرا می گردیده اشكال و كه با  مطرح بودهسنتی  یورزش

توانست  ه ورزشعرص درها تجربه سال با ( داژبال نوین  پایه گذاربعنوان ) از جمهوری اسالمی ایران  " خوش سرور

تمامی تا  گردیدسعی برآن  ویده جذاب بخش ورزش به اینای تازه  جان، مقررات واحد  تدوین قوانین و و نظیم با ت

 .بپردازند نشاط آور ورزش زیبا واین به اجرای متحد الشكل ا قوانین یكسان و ندان بتوانند بعالقه م

  6831انجمن داژبال ایران درسال  تقاضای تاسیس، بشكل نوین  ورزش داژبال ترویج همین راستا ، بمنظوردر    

كارشناسی های انجام بررسی و پس از  ارائه گردیده كه كشوربیت بدنی وقت توسط  شرمین جباریان  به سازمان تر

تاسیس و از آن زمان كلیه فعالیت های این  6831سال  در " داژبالورزش  انجمن"  شده و تائید سازمان مذكور

 .انجام می پذیردفدراسیون ورزش های همگانی  ترانظتحت  ورزش

 مسابقات و المپیادهای ورزشهای رسمی و پرطرفدار درجمله داژبال از  خاطر نشان می سازد ، هم اكنون ورزش  

كارمندان دولت ارتش ، آموزش و پرورش ، دانشگاه آزاد  ، دانشگاه های دولتی ، وزارت بهداشت ، نیروی انتظامی ، 

همگانی مطرح و  پرنشاط و ورزشبعنوان یك می باشد و توانسته ... ، محالت شهرداری ها شركت ها و كارخانجات ، ، 

 .گرددرایج 
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 :داژبال در جهان  بین المللی جایگاه ورزش

 با میالدی  1166از سال (  WDBF) داژبال فدراسیون جهانی ورزش داژبال در سطح بین الملل ،  توسعهبا توجه به   

 - در انگلستان كشور 41با عضویت  1168از سال  ( WDA) داژبال انجمن جهانی  - در امریكا كشور 45یت عضو

كنفدراسیون داژبال و تاسیس  در فیلیپین كشور 61با عضویت میالدی  1166از سال  ( ADF)  داژبال آسیاراسیون فد

با محوریت جمهوری ( فدراسیون داژبال آسیا و تصویب با تائید ) میالدی  1168از سال  ( WADBC) غرب آسیا 

و ( رئیس انجمن داژبال ایران ) شرمین جباریان لی آن را به ترتیب ت و دبیركاسالمی ایران تاسیس گردیده كه ریاس

 .برعهده دارند( نایب رئیس انجمن داژبال ایران ) آقای رضا خوش سرور 

بعنوان عضو هیات (  6818 ماه بهمن) میالدی  1168سال از  شرمین جباریان و آقای رضا خوش سرور ،همچنین   

فدراسیون داژبال ریاست در دومین مجمع انتخابات  )میالدی  1164 سال ازاب و رئیسه فدراسیون داژبال آسیا انتخ

بعنوان نایب رئیس رای  1با اختالف آقای رضا خوش سرور از جمهوری اسالمی ایران  ( 6815دی ماه  -آسیا

 .منصوب گردیده استانتخاب و بمدت چهار سال فدراسیون داژبال آسیا 

 ( ADF)  فوق الذكرفدراسیون  ، دومین مجمع انتخابات فدراسیون داژبال آسیاگزاری بر پس از  الزم به ذكر است ،  

 .ه استاز كشور فیلیپین به كشور سنگاپور انتقال یافت

 

 : مهارت ها 
  ، روحیه تعاون تقویت ، (جهش  ،دویدن ، پاس دادن ، ، دریافت پرتاب) دراجرای حركات انتقالی  باال بردن مهارت  

 چشمم و بین هماهنگی ایجاد  ،عضله  هماهنگی میان دستگاه عصب وایجاد  ، همیاری هوشیاری وافزایش سطح  ، دقت

عمل  ، چابكی ، توان ، سرعت ، قدرت ، استقامت) فاكتورهای آمادگی جسمانی  ارتقاء در ، نه گیرینشادر اعضاء بدن

 .( اهنگیو هم انعطاف ، تعادل،  وعكس العمل

 

 : تعداد بازیكنان 
 .گردد یمبرگزار  تیم وسط وعنوان تیم كنار  تحت ،دوتیم بین   (وسطی استایل )  داژبال مسابقه -6

 .می باشد( بازیكن  1جمعا ) فعال بازیكن ذخیره  1 بازیكن اصلی و  5هرتیم دارای  -1

 

 : رده های سنی
 سال    1    تا پایان    سال    1    از       :   نونهاالن -6

                           سال        65    تا پایان      سال   61  از     : نوجوانان  -1

 سال                61    تا پایان      سال  64  از      :جوانان     -8

 سال     51    تا پایان      سال  63  از   :بزرگساالن  -5

 سال     41    تا پایان    سال   56  از    :میانساالن   -4

 سال     به باال 11از    :سالمندان   -1
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 (بانوان خانواده  وآقایان  به تفكیك)  بدون محدودیت سنی      :خانواده    -1

 (تائید انجمن داژبال  با) دارای كسوت در ورزش داژبال    :پیشكسوتان   -3

 .می گرددبصورت مجزا برگزار،  بانوان و بخش آقایاندو در داژبالمسابقات  : توضیح 

 

 : مسابقات توپ 

دارای ،  باشمد  هدیم باد پرگرد دارای تیوپ الستیكی كه داخل آن با فشارگرد ،  و بشكل اختصاصی ، داژبال وپت -6

 وفاقد قابلیت فرو رفتن انگشتان در داخل تموپ   ،دردست لغزندگی فاقد حالت ،  یا مشابه پارچه نرمازجنس روكش 

 (.مورد تائید كمیته فنی انجمن داژبال باشد توپ داژبال می بایست )  می باشد دریافت پرتاب ودر مطلوب قابلیتدارای 

 ماره از توپ ش (جوانان ، بزرگساالن ، میانساالن ، خانواده و پیشكسوتان  رده سنی)  آقایان  تمرینات و مسابقاتدر -1

6 (A  ) رده سمنی  ) سانتیمتر ،  درتمرینات و مسابقات بمانوان   15گرم وزن و به قطر 111با مخصوص ورزش داژبال

 گرم 151مخصوص ورزش داژبال با (  J)  1از توپ شماره (  جوانان ، بزرگساالن ، میانساالن ، خانواده و پیشكسوتان 

ازتموپ  پسران و دختمران   نونهاالن و نوجوانانرده سنی مسابقات در كلیه و درتمرینات ، سانتیمتر  41 و به قطر وزن 

  .استفاده می گرددسانتیمتر  55قطربه و گرم وزن  611با مخصوص ورزش داژبال (  c ) 8شماره 

 

 : مسابقه زمان 

 .می باشد(  سنینتمامی  برای)  نیمهبین دودقیقه استراحت در 1 با دقیقه ای 4ه نیم دو،  داژبال مسابقهبرگزاری  زمان

 

 : مسابقاتزمین  

 .می باشد( والیبال مسابقات زمین  همانند) به شكل مستطیل ،  داژبال مسابقاتزمین  -6

 .می باشد(  مترعرض 1 متر طول و 63) مترمربع  63×1 مسابقاتابعاد زمین  -1

 .می باشد( مترعرض  1 مترطول و 65)  مترمربع 65×1  و نوجوانان نبرای رده سنی نونهاال مسابقاتابعاد زمین  -8

 .باشد وجود داشته(  متر 8حداقل به پهنای ) طقه آزاد ، می بایست یك من هارطرف زمیندرچ -5

 .شده زمین می بایست كف پوش ، چوب یا مواد مصنوعی مجاز باشدداده سطح پوشش  -4

 : توضیح

 ،ممن  چزمین در همچنین و  (صاف و یك دست  ، رازپوشیده از ماسه همت) های ساحلی در زمین داژبال  مسابقات :الف

 .گرددمی برگزارهمانند قوانین داخل سالن 

 .ممنوع است لغزندهبر روی زمین های ناهموار و  مسابقاتبرگزاری  :ب

وان زممین اسمتاندارد   لیكن بمه عنم  بالمانع ، ... ( محالت  ، درمدارس) سفالت داژبال در زمین آ ورزشاجرای  :د

 .مسابقات محسوب نمی گردد
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یكسان باشد و ازهرگونه صمدمات و مجمروح شمدن     یكنواخت و ، منطقه آزاد ، باید صاف و مسابقاتسطح زمین  -1

 .بازیكن جلوگیری گردد

 .باشدزمین رنگ خطوط متفاوت از  می بایست،  رنگ زمین مسابقات -1

خط عرضی داخلی دو ، عرضی خروجیخط دو ،(  طولی )دوخط كنار :  دخط می باش 1دارای ، زمین مسابقات  -3

 .یك خط وسط ،

 .باشدگ آنها می بایست متفاوت از رنگ زمین سانتی متر و رن 4پهنای خطوط زمین مسابقات  -1

محسموب   زمین مسابقات جزء  و گردیدهرسم  درداخل زمین مسابقاتعرضی خروجی ،  و(  طولی )خطوط كنار -61

 .می گردد

 .محسوب می گردد (متر  8جزء )  زمین تیم كنار  جزء محدوده (جلوی تیم كنار) داخلی  عرضیخط  -66

محمل   -كنار متر از خط 8می بایست با رعایت  نیمكت تیم ها وكمیته های اجرایی  ،محل استقرار كمیته داوران  -61

 می بایست و داوران خطمحل استقرار داور وسط  -كنار متر از خط 1می بایست با رعایت  استقرار میز سرداورمسابقه

 .  باشد عرضی خروجی متر از خط 8و محل استقرار توپ رسان ها می بایست با رعایت  نیم متر از خط كناربا رعایت 

 .شود یا مواد مقاوم ، نرم و قابل انعطاف ساختهخطوط زمین می بایست از نوار ،  چمن زمین ساحلی و در -68
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 کمیته داوران

 کمیته فنی

 

 انضباطیکمیته 

 

 هماهنگیکمیته 

 

 

 گزارشگر

 ول جدولئمس

 سرداور
 منشی

 داور چک

 

 
 

 

 پزشكیکمیته 

 

 وسط داور

 محل استقرار

 رسانتوپ 

 رمحل استقرا

 رسانتوپ 

 

 برگزاری مسابقاتکمیته 

 

 
 محل ثابت استقرار
 سرپرست و مربي 

  2تيم 
 بازيكن ذخيره 2و 

 

 محل ثابت استقرار
 سرپرست و مربي

 1تيم  
 بازيکن ذخيره 2و  

 

 

 داورخط
 1شماره 

 
 

 داورخط
 2شماره 

 
 



                  

 

 :لباس بازیكنان  

، ( كوتاه یا بلند )  آستین دارورزشی  تی شرت عبارت است از (وسطی استایل )  لباس بازیكنان داژبال -6

 .كفش ورزشی  ، جوراب ورزشی ،( نه گشاد  و نه استرج و چسبیده) پا  تا مچ بلندورزشی  شلوارگرمكن

 .به شكل واحد باشد ستطرح لباس بازیكنان یك تیم می بای رنگ و -1

تی درقسمت وسط )  1الی  6 هایه شمار می بایست یكی از ، انبازیكن یك ازهر تی شرتپشت  و قسمت جلودر -8

 .گرددحك ( شرت 

 : توضیح

 .سانتی متر باشد 4 آن عرضو  سانتی متر 64شماره ها می بایست  طول :الف

 .باشد تی شرتباید مغایر با رنگ  شفافیت شماره ها رنگ و :ب

بر روی بازوی دست راست ( با رنگ متفاوت از رنگ تی شرت ) می بایست توسط بازوبند (  كاپیتان) سرگروه تیم  -5

 .مشخص گردد

بالمانع  در مسابقات ساحلی و زمین چمنكاله لبه دار ستفاده از ا همچنین ودر مسابقات بالمانع  هدبند استفاده از -4

 .می باشد 

شلوارگرم كن و كفش ورزشی ، بالمانع می  ،آرم اسپانسر بر روی هدبند ، كاله ، تی شرت  حك نمودن اسم و -1

 .باشد

 .می بایست متفاوت از یكدیگر باشد بازیكنان دوتیم تی شرترنگ  -1

باشد تا درهنگام قرعه كشی و جدول نویسی ، رنگ (  روشن تیره و)  تی شرتهرتیم می بایست دارای دودست  -3

 .مشخص گرددبشكل متفاوت  تیم لباس دو

 :توضیح 

 قرعه اول برای تیم با )   درج گردد قرعه کشی در جدول مسابقات زمان درمی بایست  رنگ تی شرت تیم ها: الف

، و قرعه دوم برای تیم با تی شرت روشن  " تحت عنوان تیم کنار در نیمه اول مسابقه " 1، بعنوان تیم   تی شرت تیره

 .(ثبت خواهد شد "  در نیمه اول مسابقه وسطعنوان تیم  تحت  " 2بعنوان تیم 

 .ورزشكاران نباید مثل لباس داوران باشد تی شرترنگ : ب

 كفش ورزشیكاله و  ،هدبند  ،لباس  غیرقانونی بر روی آرم های نوشته و،  تصاویراستفاده از لوازم زینتی ،  -1

 .استممنوع 

برای مشخص شدن دو تیم  (با شماره ،  رنگ متفاوتدودر ) كاور  از می توان،  مدارس لی ودرمسابقات مح -61

 .استفاده گردد

، كفش یا جوراب  اجازه استفاده ازیكه هنگامباستثناء  انجام می پذیرد ،نه مسابقات ساحلی با پای برهبرگزاری  -66

 .گردددریافت  مسابقات قات از سرپرست فنیشروع مساب قبل از

 
 

 : (وسطی ) داژبال  مسابقه ریبرگزا نحوه 
 :مقدمات : الف 
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میز به بعمل می آورد تا آن ها دعوت از  ( 1تیم  و 6تیم  )تیم رقابت كننده دوبا اعالم اسم  مسابقاتگزارشگر،  ابتدا -6

رت كا I.Dتحویل و و مربی تیم  سرپرستكارت  I.Dمبادرت به نشان دادن  و كردهمراجعه  چكسرداور ، نزد داور

 .نمایند  ههای بازیكنان تیم مربوط

 :توضیح 

چك ها و كارت های بازیكنان تیم   I.D و دریافتتیم دو و مربی  سرپرستكارت  I.D موظف به رویت چكداور: الف 

 .دو تیم می باشدو مربی  نمودن آن با اسامی افراد مشروحه در فرم داوری و اخذ امضاء از سرپرست

مشكل موظف به اعالم هرگونه ت و چك كردن پوشش بازیكنان می باشد و در صورت بروز داور چك موظف به روی :ب 

 . بمنظور رفع ایراد می باشد ،به فرد مورد نظرتذكر 

و از تیم ها درخواست می تحویل منشی مسابقات داده ( با امضاء ) چك پس از تائید نهایی ، فرم داوری را داور: ج 

 به داور وسط و ورود  آماده اعالم گزارشگر مسابقات جهت مراجعه(  و طرف زمیند) نماید تا در محل مشخص شده 

 .به زمین مسابقات باشند

د نامرتب و غیرآماده به زمین مسابقات افراكمیته انضباطی از ورود بهره جویی از كادرچك میتواند با داور: د 

در این حالت فرد ) م داوری اقدام نماید خاطی از لیست مندرج در فرفرد خودداری نماید و در خصوص حذف اسم 

    (. جایگاه تماشاگران هدایت می گرددبه رختكن و در صورت نیاز به توسط كادركمیته انضباطی خاطی 

از آن ها دعوت بعمل می آورد تا به (  وسطو تیم  كنارتیم ) گزارشگرمسابقات با اعالم اسم دوتیم رقابت كننده  -1

 .جعه و دركنار داوروسط مستقرگردندجلوی زمین مسابقات مرا

سرپرست تیم ، مربی ، ) تیم ها ( با صدای سوت ناپیوسته و حركت اشاره ای دست دادن ) به درخواست داور وسط  -8

برگزاری رقابتی بمنظور،  وسطدركنار داوراستقرارپس از(  ذخیره بازیكنسه بازیكن اصلی و دو  سرگروه تیم به اتفاق

 .دست می دهند تیم مقابلا ب دوستانه سالم و

) به نیمكت تیم مربوطه ، بازیكن ذخیره  1همراه با مربی و ان تیم ها می بایستپس ازاجرای مرحله فوق ، سرپرست -5

 .مراجعه نمایند( در محل از پیش تعیین شده 

نواختن صدای با  (ضمن ایجاد هماهنگی با سرداور مسابقه )  به سرگروه تیم كنار تحویل توپپس از، داوروسط  -4

وارد  مسیرخط وسط ، ازدرخواست می نماید تا تیم وسط و  تیم كناراز  ، اجرای حركت اشاره ای و سوت ناپیوسته

 .گردندمسابقات زمین 

محل استقرار ) زمین عرض دوطرف  در تقسیم شده و نفره 1 دوگروه، به  پس ازعبورازخط وسط زمین، كنارتیم  -1

 .مبادرت به آرایش تیم و گرم كردن نمایندمی بایست  ستقرگردیده وم(  بازیكنان تیم كنار

 تا) رفته و سپس قرارگ كنارتیم  سرگروهرو به سمت  ابتدادرمی بایست  اتپس از ورود به زمین مسابق ،وسط تیم  -1

 .نمایندو گرم كردن مبادرت به آرایش تیم ( ثانیه  61سقف 

محل استقراربازیكنان تیم  مترمربع و 8×1ابعاد آن  طرف عرض زمین ودردو محل استقرار بازیكنان تیم كنار -3

  .می باشد مترمربع 61×1ابعاد آن  داخل زمین و محوطهدر وسط

بلند كردن كف دست  وت ناپیوسته وسبا نواختن صدای ابتدا سرداورمسابقه  ، به زمین مسابقات تیم دوورود  پس از -1

و پایین آوردن دست  كوتاهصدای سوت  با نواختنسپس ،  جلب نمودهبه خود را م دو تیو بازیكنان ان داورنظر،  راست

 .می نماید را صادر مسابقهاجازه شروع جلوی سینه ، در
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بمنزله توقف  ( سرداورمسابقهدرصورت نیاز از سوی یا ) وسط داورسوی از اپیوستهسوت نصدای نواخته شدن  -61

 .همچنین توقف زمان می باشد ومسابقه در

 .وسط انجام می پذیردداورتوسط وت كوتاه با صدای س،  مسابقهشروع مجدد  -66

 .خواهد بود مسابقه سرداورهده برعانگیری درمسابقه ولیت زممسئ -61

 

 :مقررات مسابقه :  ب

 توپ دریافتهمچنین با  ودورساخته  برخورد توپ  ، خود را ازخطر می بایست با جاخالی دادن بازیكنان تیم وسط -6

 .نمایند (امتیاز  6)  اقدام به اخذ امتیاز( گل ) بوسیله دست ها 

حذف ) آنها نسبت به حذف ،  سوی بازیكنان تیم وسطبه بوسیله دست ها  توپبا پرتاب می بایست  كناربازیكنان تیم  -1

 . اقدام نمایند تیم ( گل) همچنین از بین بردن امتیازات و  (امتیاز  6) اخذ امتیاز  و مسابقاتاز زمین  (موقت 

)  جهت پرتاب توپ استقرار محوطهدر ابجایی جحركات  و به یكدیگرپاس دادن توپ مجاز به  بازیكنان تیم كنار -8

 .دنمی باش (ثانیه  5بمدت 

تیم كنار منجر به اخذ خطای فنی توسط بازیكن  وخطا (  Vحركت ) ضربه به زمین پرتاب توپ بشكل زمینی و  -5

 .خواهد شد

 ( بمنظور اتالف زمان و سوخت توپ  )توپی كه توسط بازیكن تیم كنار بصورت زمینی : وضیح پرتاب زمینی ت

 .حركت داده شود توپ زمینی محسوب خواهد شد

  حركت توضیحV  : 

و كلیه بازیكنان  برخورد نماید( مقابل بازیكن پرتاب كننده ) وسط و قبل از خط زمین  قسمت نیمه اولاگرتوپ در: الف

، لیكن چنانچه بازیكنی از تیم وسط در  می گرددمحسوب  V حركت تیم وسط در قسمت دوم زمین مسابقات باشند ،

 .محسوب نخواهد شد  V حركت باشداول زمین حضور داشته  نیمهقسمت 

ط كامل از خط وسزمانیكه پای بازیكن تیم وسط بطورو تا  تیم وسط می باشد خط وسط زمین مسابقات مربوط به: ب 

  .خارج نگردد بمعنای استقرار در قسمت دوم زمین مسابقات خواهد بود

توسط یكی از بازیكنان تیم كنار و تكرار پاس هوایی توسط بازیكن دیگر، منجر به  هواییتوپ بشكل پاس دادن  -4

 .شدحذف بازیكن دوم خواهد 

  وسطتیم بازیكن لی پرتاب شود و بشكل هالپرتاب توپی ، پاس هوایی محسوب می گردد كه : توضیح پاس هوایی 

 .به توپ برسد ت ایستاده و پرشدر حالنتواند 

 .، بمعنای سوخت توپ خواهد بوداز زمین مسابقات توپ و خروج برخورد توپ به زمین و بازیكن    -1

 .استبالمانع جهشی ، درازكش و نشسته  بشكلوسط ، توپ توسط بازیكنان تیم  دریافت -1

 .ب توپ با یك دست بالمانع می باشددریافت و پرتا -3

 .نشسته یا جهشی در محدوده مشخص شده بالمانع می باشدنیم خیز ، پرتاب توپ توسط بازیكن تیم كنار بشكل  -1

و دریافتی تائید گل  ومتوقف  وسطحركت اشاره ای داور و ناپیوستهوت با صدای سمسابقه ،  درهنگام دریافت گل -61

 . خواهد شدثبت توسط منشی مسابقه 

ی وت ناپیوسته و حركت اشاره اسمسابقه با صدای ( برخورد توپ  براثر) درهنگام حذف هریك از بازیكنان  -66

 .بایست از زمین مسابقات خارج گردیده و به نیمكت تیم مربوطه مراجعه نماید می وسط متوقف و بازیكن مذكورداور
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مسابقه با صدای سوت ناپیوسته و حركت اشاره ای ان ، هریك از بازیكنتوسط انجام خطای فنی  صورتدر -61

 امتیاز در فرم داوری  6با كسر توسط منشی مسابقه  خاطیفرد فنی ی فقط خطا، در صورت تائید داوروسط متوقف و

 . (در این حالت بازیكن حذف نخواهد شد : توضیح )  ثبت می گردد

بازیكنان از یكی ، درازای دریافت هرگل دحذف گردر برخورد توپ بر اثهریك ازبازیكنان تیم وسط  یكهدرصورت -68

 . بودخواهد به داخل زمین مسابقات گشت بازقابل وسط ، داور نظارتبا  ( خاب مربیبرانتبنا )حذف شده یا ذخیره 

 از فقط و گردیده حذف ن به وی برخورد كردهی كه توپ ، بازیكن باشد گلدرصورتیكه تیم وسط دارای امتیاز  -65

 .خواهد شدكسر،  تیمگل امتیاز 

) با حركت اشاره ای دست  سرداورمسابقه اعالم نموده و مراتب را به سرداور ، منشی مسابقاتاین حالت در: توضیح 

 .خواهد نموداطالع رسانی وسط به داور( حركت گل گرفتن 

)  تعلق خواهد یافت، یك امتیاز گل  جاخالی دادندفعه  61در صورت  ه در تیم وسط آخرین بازیكن باقیماندبه  -64

خواهد  مسابقات بازگشتبه زمین  وسط با اجازه داور وبنابرانتخاب مربی  تیم وسط انبازیكن ی ازیك، این حالت در

 (. نمود

 :توضیح 

ه نواخت( از سوی سرداور) مه ، سوت پایان نی زمان آن نیمه به اتمام رسددرصورتیكه ،  جا خالی دادندرهنگام : الف

 .خواهد شد

نتیجه  نواخته و ( از سوی سرداور) سوت پایان نیمه  سدزمان آن نیمه به اتمام ر،  توپدرصورتیكه درهنگام پرتاب : ب

 .نخواهد بود موثر توپپرتاب 

)  گل دریافت گردد ، امتیاز گل به تیم وسط تعلق خواهد یافت (زیر ده دفعه ) درهنگام جا خالی دادن  صورتیكهدر: ج

به زمین مسابقات بازگشت خواهد  وسط با اجازه داور( بنابرانتخاب مربی ) ان تیم وسط ن حالت ، یكی از بازیكندرای

  .(نمود

مشارالیه حذف و زمان آن نیمه به  به بازیكن تیم وسط برخورد نماید توپ درصورتیكه درهنگام جا خالی دادن ،: د

 .پایان خواهد رسید

انجام خواهد باالی سر، و بوسیله انگشتان دست دربا صدای بلند وسط ، توسط داور رش دفعات جاخالی دادنشما: ه 

 .، عالمت گل گرفتن اعالم می گرددیا گل گرفتن و درصورت ده دفعه جا خالی دادن  شد

دفعه جا خالی دادن با دریافت جایزه گل می تواند موجب ورود  61آخرین بازیكن باقیمانده از تیم وسط ، پس از: و 

در  بازیكن از تیم مربوطه به داخل زمین گردیده و یا مشارالیه بنابر انتخاب مربی و با اجازه داوروسط  تعویض و كی

 .بازیكن از نیمكت تیم وسط به داخل زمین مسابقات مراجعه نمایند دو نهایت ،

 به توپ را،  ادامه مسابقهبمنظورفوق بازیكن بهتر است تا  ، وسطتوسط بازیكن تیم ( گل ) توپ  دریافت پس از -61

 .ایدنم پرتاپ( كنارتیم ) بازیكنان پشت سرخود  سوی

 .وسط انجام خواهد شدتوسط داوربا نواختن صدای سوت كوتاه قه مجدد مساب عشرو: توضیح 

 بهمنجر،  نماید و بالفاصله توپ از دست وی رها گردد( گل ) توپ  دریافتبازیكن تیم وسط مبادرت به  هنگامیكه -61

 (.گیرد اردست وی قرثانیه در 1 حتما توپ می بایست) حذف وی خواهد شد 

پس به بازیكن تیم وسط برخورد و س(  Vحركت بشكل زمینی یا  )درابتدا به زمین برخورد نماید  توپ زمانیكهدر -63

 .خواهد شد تیم كناربازیكن  امتیاز از  6كسر منجر به فاقد امتیاز و  ، كند
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بازیكن تیم وسط مبادرت به  پسو س(  Vپرتاب زمینی یا حركت ) پ درابتدا به زمین برخورد نماید زمانیكه تو در -61

 .بازیكن تیم كنار خواهد شد امتیاز از  6كسر منجر به لیكن  ، می باشد فاقد امتیاز نمایدآن توپ دریافت 

صدای سوت ناپیوسته قبل از نواخته شدن  نماید و( گل ) توپ  دریافتدرصورتیكه بازیكن تیم وسط مبادرت به  -11

 و فاقد امتیاز یا وارد محدوده تیم كنارگردد، دریافت توپ خارج گردد طولی زمینخط از پای وی توسط داوروسط ،

 .شدخواهد  اخذ خطای فنیمنجربه 

 خواهداز دارای امتی ،خارج نگرددازخط درصورتیكه پا  زمین دریافت توپ بوسیله دست درخارج از محدوده -16

 . بود

خط عرضی داخل زمین بالمانع است، لیكن ورود پا به زمین از، عبوردست بازیكنان تیم كنار توپب درهنگام پرتا -11

 .خواهد شد اخذ خطای فنیمنجربه  و خطا،  همچنین پس از پرتاب پرتاب وام درهنگ تیم وسط 

از برخورد به زمین به بازیكن دیگری برخورد نماید  پسقبل یا  وبرخورد نماید به یك بازیكن وپ درابتدا اگرت -18

 .فقط بازیكن اولی حذف خواهد شد

و سپس به كند  توپ بطورهمزمان به دو نفرآنها برخورد بازیكن تیم وسط ، دركنار یكدیگر قرارداشته واگردو -15

 .زمین برخورد نماید منجر به حذف هردوبازیكن خواهد شد

) وسط ه توسط داورپس از نواخته شدن صدای سوت ناپیوست مزمان حذف گردند ،دوبازیكن به صورت ه اگر -14

 . اعالم خواهد شد دو بازیكن با نشان دادن شمارهو مرحله  دردو از سوی داور وسطحركت اشاره ای  (توقف مسابقه 

 .اشدب فقط همان بازیكن مجازبه دریافت توپ می ، ضرب گردددو اصابت توپ به بازیكنصورتیكه در -11

 : وضیحت

 .خواهد شدفاقد امتیاز و همچنین منجر به حذف  بازیكن اول  ،ضرب توسط بازیكن دیگردریافت توپ دو: الف

اخذ و منجربه  ضرب شدن توپ گردد خطا می باشددوبه تیم وسط كه منجر ن به توپ توسط بازیكندضربه ز: ب 

 .خواهد شد خطای فنی

محوطه تیم )  زمیندوطرف  باقیمانده می بایست در ، دوبازیكنف شوند درصورتیكه دوبازیكن ازتیم كنارحذ -11

 .مستقرگردند  (كنار

 : توضیح

 .خواهد شدانجام وسط و با اجازه داورتوقف مسابقه  درزمان تیم كنار،بازیكن باقیمانده ازدو جابجائی :الف 

در دو طرف زمین (  با اجازه داوروسط ) تیم كنار در موقع تعویض بازیكن تیم كنار، جابجایی دیگر بازیكنان: ب 

 .بالمانع است

 .، تیم كناربازنده آن نیمه ازمسابقه خواهد بود بازیكن ازتیم كنارحذف گردند 8درصورتیكه  -13

 : توضیح 

امتیاز اضافه به  5حذف گردند بر اثر خطای عمدی یا اخراج ه اول یا دوم بازیكن تیم كنار در زمان نیم سهاگر: الف 

 . خواهد یافتسط تعلق تیم و

امتیاز اضافه به تیم  8حذف گردند بر اثر خطای عمدی یا اخراج ه اول یا دوم در زمان نیم وسطبازیكن تیم  اگرسه: ب 

 . خواهد یافتتعلق  كنار

  .می باشدامتیاز پذیرد فاقد انجامكناركه با خطای بازیكن تیم  وسطبرخورد توپ به بازیكن تیم  -11
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خواهد  امتیازداری  پذیرد انجامكناركه با خطای بازیكن تیم  وسطبازیكن تیم  توسط( گل ) توپ تیاز ام دریافت -81

  .بود

 .خواهد پذیرفت انجامبا نفرات باقیمانده درآن نیمه  ادامه بازی ،یك ازبازیكنانردرصورت حذف ه -86

با نظر مربی تیم می بایست به بازیكن  بازوبند سرگروه (اثر خطای عمدی بر) صورت حذف سرگروه تیم در -81

 .انتقال یابددیگری در داخل زمین مسابقات 

بازگشت به آن مسابقه نخواهد بود و می بایست تا اتمام زمان   به مجاز ازیكنی كه منجربه خطای عمدی گرددب -88

 .مستقرگرددروی نیمكت تیم مربوطه سابقه برم

مربی  ،مجاز به اخراج بازیكن  شئونات مسابقه ، سرداورمسابقه ت وعدم رعایت مقررا درصورت دخالت و -85

 .می باشد( اخراج = با نشان دادن كارت قرمز ) وسرپرست تیم خاطی از زمین مسابقات 

درصورت اخراج مربی یك تیم ، سرپرست تیم و درصورت اخراج  ودرصورت اخراج سرپرست یك تیم ، مربی تیم  -84

 . خواهد بود تیم مربوطهولیت عهده دار مسئ تیم( كاپیتان ) رگروه سرپرست و مربی یك تیم ، س

از آن دوره از مسابقات كل تیم  هم اخراج گردد سرگروه تیم ی كه پس از اخراج افراد مشروحه ،درصورت :توضیح

 . شدد نحذف خواه

ه انضباطی مجاز است سرپرست تیم ، كمیت و مربی یا اخالقی از سوی بازیكن درصورت بروز خطای انضباطی و -81

جایگاه تماشاگران  ،رختكن  )، خاطی را به بیرون از زمین مسابقات  پس از كسب اجازه از سرپرست برگزاری مسابقات

برطبق آئین نامه ) درخصوص صدورحكم انضباطی سپس  و هدایت نموده  (حوطه مسابقات بیرون از م ، خوابگاه ،

  . پذیرد انجاماقدامات الزم ( انضباطی 

و برداشت توپ مسابقات بازیكنان تیم كنار مجاز به خروج از زمین فقط  ، مسابقات هنگام خروج توپ از زمیندر -81

 (.بالمانع است  8×1خروج بازیكن تیم كنار از خط طولی یا عرضی محوطه )می باشند 

و قرارگرفته (  8×1طه محو) محوطه مشخص شده  می بایست ابتدا درتوپ  برداشتپس از تیم كنار،  بازیكن -83

  .شد خواهد اخذ خطای فنی منجر به ود، درغیر اینصورت خطا ادامه مسابقه نمایپرتاب توپ واقدام به  سپس

با )  به برداشت توپ مجازتیم كنار   یا و تیم وسط  بازیكنان ، مسابقاتوسط زمین  شدن توپ در درصورت رها -81

 .دنمی باشم كنارو تحویل آن به بازیكنان تی( دست 

 .خواهد شدنمتوقف مسابقه ، زمان  وپ از زمین مسابقاتدرهنگام خروج ت -51

، زمین  زمین ساحلی )بمنظورجلوگیری از رها شدن توپ درسالن های بزرگ و زمین های مستقر درفضای باز -56

ن مسابقات زمیدو طرف از خط عرضی خروجی ، در متر 8توپ رسان با رعایت فاصله  نفر 1می بایست  ( چمن

 . مستقرگردند

 : توضیح

 .می بایست حداالمكان از رده های سنی نونهاالن و نوجوانان انتخاب گردند توپ رسان ها :الف

 .گیردقرارذخیره  توپ 1حد اقل  می بایستداخل سبد های توپ رسان ها در :ب

تحویل كناربازیكن تیم  به را سبداز داخل  یك توپ ابتدامی بایست در رسانوپ ت،  روند مسابقهبمنظورتسریع در :ج

 .نماید اقدامتوپ رها شده خصوص برداشت درسپس  وه داد

، داوروسط  نباشد رسانتوپ توپی دراختیارو زمین مسابقات پرتاب  به بیرون از درصورتیكه توپ ها به صورت مكرر :د

 .گردداقدام توپ ها جمع آوری نسبت به تا  كردهمسابقه را متوقف می بایست 
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داده  تحویل داوروسطبه  وسطكنار یا تیم توسط یكی از بازیكنان تیم می بایست ، توپ مسابقهنیمه ازهردرپایان  -51

 .شود

 .داوران كنار در بین دونیمه مجاز می باشند به میز كمیته داوران مراجعه و استراحت نمایند داوروسط و: توضیح 

  .گرددتحویل نیمه دوم  دركنارسرگروه تیم  بهوسط داورتوسط یست می با، توپ مسابقه  نیمه دومدرآغاز  -58

 .درنیمه دوم تعویض خواهد شد(  1و 6تیم ) در زمین مسابقات محل استقرارتیم ها  -55

 .ثابت می باشدمسابقه نیمه دو درروی نیمكت ، برتیم ها محل استقرار -54

 .استمانع بال (بدون بازیكن ذخیره )  تیمدر یك بازیكن  5حضور -51

 .می باشد غیرقانونی، تیم مربی  بعنوان سرپرست و(  به صورت واحد ) نفر 6حضور -51

 .داژبال باشدورزشی رشته می بایست دارای مدرك مربیگری در مربی تیم ، حتما: توضیح 

عواقب )یت عهد قبول مسئولتو  مسابقات تائید كمیته پزشكی ی وبا ارائه گواهی پزشك، طبیعینك استفاده از -53

 .مجاز خواهد بودتائید سرپرست برگزاری مسابقات  باتیم مربوطه مربی  وسرپرست  ، توسط بازیكن( حادثه ناشی از

،  ف كامل مسابقهیا توقبین دو نیمه زمان استراحت آب توسط بازیكنان تیم ها می بایست فقط در نوشیدن -51

 .پذیرد انجامه كنار نیمكت تیم مربوطدر درخارج از زمین مسابقات و

 اعالم نظر مالك اصلی ، مسابقهو سرداور ازسوی داوروسط ته شدن سوت بطورهمزماندرصورت نواخ -41

 .خواهد بود مسابقهسرداور

( گرددمسابقه  كه منجر به قطعهرگونه حوادثی یا بروز) صورت خاموش شدن برق درسالن مسابقات در -46

گرفته شدن زمان سپری شده نظربا درهمان روز یا زمان بعد سابقه درامه مادمسابقات ، بنابرتصمیم سرپرست برگزاری 

 .درج شده در فرم داوری آن مسابقه خواهد بود نكات ، امتیازات دریافت شده وفوقمسابقه 

به منجر ... (مثل پرتاب اشیاء از سوی تماشاگران ) هرگونه مزاحمت خارجی به داخل زمین مسابقات  ایجاد -41

پاكسازی زمین پس از) ه و سپس ادامه مسابق( یا سرداوروسط با اعالم توقف از سوی داور) آن لحظه ه درتوقف مسابق

 .خواهد بود( مسابقات 

می بایست  از پرسنل خدماتدو نفر( درزمان استراحت یا توقف كامل درمسابقه ) خشك كردن زمین بمنظور -48

 .اقدام نمایند

كن می بایست وسط متوقف و بازیمسابقه از سوی داور... ، ن بند كفش صورت بیرون آمدن كفش ، بازشددر -45

 .داخل زمین اقدام نماید نسبت به رفع مشكل در

) درصورت پاره شدن كفش بازیكن ، مسابقه از سوی داوروسط متوقف و بازیكن می بایست پس از تعویض كفش  -44

 .به زمین مسابقات مراجعه نماید( دربیرون از زمین 

 .خواهد بوداز آن مسابقه منجر به اخراج بازیكن بمنزله خطای عمدی و اقدام به گول زدن داور، : توضیح 

اتفاق پنج  سرپرست تیم ، مربی ، سرگروه به) تیم ها  ، پس از اعالم رای توسط سرداور و  مسابقههرپایان در -41

دست داده و از صحنه مسابقات به رختكن ابل تیم مقو برگزاری رقابتی سالم و دوستانه ، با بمنظور تشكر ( بازیكن 

 .مراجعه می نمایند

 

 :امتیازات  
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 برای تیم وسط امتیاز 6 اخذ  = دریافت گل    -6

 برای تیم كنار امتیاز 6 اخذ=  حذف بازیكن  -1

 

 : روش امتیاز گیری 

 .می باشد  5هرمسابقه  پایه امتیاز در -6

دریافت  امتیاز 5 بازیكن تیم وسط نماید 5به حذف مبادرت ( دقیقه  4 )تا قبل از پایان نیمه اول  اندبتو اگرتیم كنار -1

 .امتیاز دریافت خواهد نمود  6در زمین مسابقه  تیم كنار حاضربه تعداد هر بازیكن  ونموده 

جدا  )، به تعداد هر بازیكن  صورتیكه تعدادی ازبازیكنان تیم وسط درپایان هرنیمه در زمین مسابقه باقی بماننددر -8

 .امتیاز تعلق خواهد گرفت 6 (از امتیاز گل های دریافتی 

 .خطاهای فنی از جمع امتیازات كسر خواهد شد  :توضیح 

ثبت ( به نفع تیم حاضر)   1 بر  3  نتیجه مسابقه تیمی انصراف دهد، مسابقه هنگام ا دراگرپس از زمان قرعه كشی ی -5

 .خواهد شد

  : توضیح

امتیاز باشد ، باالترین امتیاز  3امتیاز تیم مقابل باالتر از  چنانچه اگرتیمی در حین اجرای مسابقه انصراف دهد: الف 

 .ثبت خواهد شد

داده صورت انصراف تیم از ادامه مسابقه ، اسم تیم از جدول مسابقات حذف و مراتب به كمیته انضباطی ارجاع در:ب 

 .خواهد شد

، تیم مقابل  نباشدركامل دركنار زمین حاضبطور( قه دقی 6 مدت زماندر) دفعه اعالم فراخوانی  8اگرتیمی پس از -4

 .بودخواهد ( به نفع تیم حاضر)  1بر   3نتیجه مسابقه  وبرنده آن مسابقه 

 .حالت ، اسم تیم از جدول مسابقات حذف و مراتب به كمیته انضباطی ارجاع خواهد شداین در: توضیح

 .   شدخواهد محسوب برنده آن مسابقه  بیشتری باشد ، هر تیمی كه دارای امتیاز مسابقههر درپایان -1

 .تساوی وجود ندارد ، درمسابقات داژبال -1

 امتیاز   1= امتیاز   و   باخت  5=   برد :    امتیاز تیمی  -3

 

  :برنده مسابقه  
 .و اعالم خواهد شد تابلوی امتیازات درج  بر روی یم ، فقط امتیازات دوت درپایان نیمه اول -6

 .امتیازات نیمه اول و دوم جمع گردیده و تیم برنده اعالم خواهد گردید( پایان نیمه دوم )  درپایان مسابقه -1

 :را احراز كرده باشد ، یكی ازشرایط ذیلتیمی است كه به ترتیب ،  پایان دو نیمه برنده مسابقه در -8

 .رین امتیازبیشت :الف

 .رتوسط تیم كنا حذف كردن بازیكنان تیم وسطكمترین زمان یا  زمیندر وسط تیم  بیشترین زمان حضور :ب

 .تیمی كه بیشترین گل را دریافت كرده باشد: ج 

 .تیمی كه بیشترین امتیاز حذف كننده را دریافت كرده باشد: د 

 .كرده باشدرا دریافت ( اخراج ) تیمی كه كمترین كارت قرمز : ه 

 .    كمترین خطای عمدی :د
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 .كمترین خطای فنی :ه

 

 :مسابقه امتیاز طالئی 

 فقط در یك نیمه دو دقیقه ای و با مسابقه امتیاز طالئیدر صورتیكه همه موارد امتیازی در بین دو تیم مساوی باشد ، 

 .انتخاب سكه شانس بمنظور تعیین تیم كنار یا وسط برگزار خواهد شد

 : ضیح تو

پرتاب و بر روی زمین ، ثابت ورویت ( از باال به پائین ) سكه می بایست توسط داور وسط در بین مربی دو تیم  :الف 

  .گردد

 .می بایست  فقط با یك بازیكن در وسط زمین مستقر گردد وسطتیم كنار با دو بازیكن ، در دو طرف زمین و تیم : ب 

 .تیم ، بمنزله پیروزی در آن مسابقه خواهد بوددریافت اولین امتیاز توسط هر : ج 

 .امتیاز و پیروزی در آن مسابقه خواهد بود 6بازیكن تیم وسط ، بمنزله كسب  ده دفعه جا خالی دادن: د 

 

 : هاخطا 
 :بخش می باشند خطاها شامل سه 

  بازیكن  حذف بدون=   (مره منفی ن 6 )خطای فنی  -6 

  حذف بازیكن ازآن مسابقه   = (نمره منفی  1 ) عمدیخطای  -1 

دوره از غیرقابل بازگشت به آن ) منجربه اخراج بازیكن دریافت كارت قرمز و  =( نمره منفی  8)  اخراج  -1

 ( مسابقات

 

 :خطاهای فنی بازیكنان تیم كنار =  الف

 .بازیكنیا ناقص بودن لباس و كفش ورزشی  نمرتب نبود -6

 .داوروسط یا سرداور قبل از صدای سوت ،  زمان توقف مسابقه ی مسابقه یا دردرابتدا پرتاب توپ -1

 .( بغیر از زمان خروج توپ از زمین ) مسابقهزمان برگزاری  حوطه تعیین شده درم خروج از -8

 .ورود به محوطه زمین تیم وسط  -5

  .فریادهای بی مورد درهنگام مسابقه -4

 .سرپرست صحبت با مربی و -1

 .زمین مسابقاتدر  (استاپ ) نگه داشتن توپ با پا  -1

 .پرتاب توپ از محوطه خارج از زمین مسابقات -3

 (. Vحركت ) پرتاب توپ بشكل زمینی یا بشكل ضربه به زمین  -1

 (.منجر به حذف بازیكن دوم ) پاس دادن هوایی توسط یك بازیكن و تكرار پاس هوایی توسط بازیكن دیگر -61

 (.ثانیه  5نگه داشتن توپ یا پاس كاری بیش از) تلف كردن زمان  -66 
 

 :خطاهای فنی بازیكنان تیم وسط = ب

 . ورزشی بازیكن ن یا ناقص بودن لباس و كفشمرتب نبود -6
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 . (طولی زمین خط ) زمین درهنگام مسابقه  كنارخروج پا ازخط  -1

 .زمین تیم كنارورود به محوطه  -8

 .به بیرون از زمین مسابقات جهت برداشت توپخروج بازیكن  -5

 .رست سرپ وصحبت با مربی  -4

 (.ثانیه  1نگه داشتن توپ بیش از) زمان  ف كردنتل -1

 .فریادهای بی مورد درهنگام مسابقه -1

 . در زمین مسابقات( استاپ ) نگه داشتن توپ با پا  -3

 .( دو ضرب كردن توپ)  سپس گرفتن آن ضربه زدن به توپ و -1

 

 :  عمدیخطاهای = ج 

ضربه ،  ساعد ، آرنج ، شانه ،سر ،بوسیله پا  توپ دریافت وپرتاب )  مصوب اجرای عملیات مسابقه برخالف قوانین -6

 .. (.، آبشار

 .عدم رعایت مقررات و شئونات اخالقی و انضباطی درمسابقه -1

 .اهانت به بازیكنان ، مربی ، سرپرست تیم مقابل -8

 .مسابقهدستورات داوران  سرپیچی از رای وو هانت ، ااعتراض  -5

 (.ممنوعه  داروهای انرژی زا و) استفاده ازدوپینگ  -4

 .استفاده از چسب فیكس  -1

 .اقدام به گول زدن داور -1

 .تمارض -3

 .حضورفردی دیگر، بجای بازیكن اصلی -1

 .زمین مسابقات به( با خطای عمدی یا دریافت كارت قرمز ) ورود بازیكن اخراجی  -61

  :توضیح 

با ( اتمام نیمه اول و دوم ) درصورت بروز خطای عمدی ، بازیكن خاطی می بایست تا اتمام زمان آن مسابقه : الف 

  .پوشیدن كاورمشكی برروی نیمكت ذخیره مستقر گردد

 .قات نخواهد بودمه آن دوره ازمساببازیكن خاطی، مجاز به همراهی تیم و حضور برروی نیمكت تیم، درادا :ب 

 

 (:كارت قرمز )اخراج : د 

شخص اخراج در صورتیكه بنابر تشخیص سرداور مسابقه ،  شدت خطای عمدی زیاد باشد نسبت به اعالم كارت قرمز و 

 .اقدام خواهد شد (غیرقابل بازگشت به آن دوره از مسابقات ) یا اشخاص خاطی 

 : توضیح 

از صحنه مسابقات ، مجاز به هدایت به بیرون پس از اخراج و خاطی كن ، بازیصورت دریافت كارت قرمزدر: الف 

 .مسابقات نخواهد بودآن دوره ازدرراهی تیم هم

 نیمكتو ات زمین مسابق دردر مسابقات بعدی ، ( با خطای عمدی یا دریافت كارت قرمز ) بازیكن اخراجی  حضور:  ب

 .ت خواهد بودمسابقامنجر به حذف تیم از آن دوره از، مربوطه تیم 
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 :  انتعویض بازیكن
 . درهنگام برگزاری مسابقه ، تیم وسط مجاز به تعویض بازیكنان نخواهند بود -6

 .مبادرت به تعویض دو بازیكن نماید( درصورت نیاز ) تیم كنار مجاز است  -1

یكی از  ،انتخاب مربی تیم و با ك مسابقه ، پس از تائید پزش درصورتیكه بازیكنی دچار مصدومیت جدی گردد -8

 .جایگزین وی خواهد شد( به غیر از بازیكنان خاطی عمدی یا اخراجی  )حذف شده  بازیكنان ذخیره یا

می بایست همراه با بازیكن ذخیره ، در جلوی نیمكت تیم  تعویض یا تعویض پزشكی، مربی تیماجرای  بمنظور -5

 ، ه بازیكن داخل زمینبا حركت اشاره ای دست و نشان دادن شمار گرفته ورارق( وسط به داورنزدیك ) مربوطه 

 .نمایند درخواست تعویض

( با اجرای حركت اشاره ای ) وسط بقه و با صدور اجازه از سوی داورتعویض بازیكنان پس از ایجاد توقف در مسا -4

 .انجام می گردد

دفعه جا خالی دادن با دریافت جایزه گل می تواند موجب ورود  61آخرین بازیكن باقیمانده از تیم وسط ، پس از -1

بازیكن  1 وسط  تعویض وداورانتخاب مربی و با اجازه  یا مشارالیه با به داخل زمین گردیده و مربوطهبازیكن از تیم  6

 .از نیمكت تیم وسط به داخل زمین مسابقات مراجعه نمایند

 .مسابقه نمی باشندآن مجاز به بازگشت به هیچ عنوان ،  به زیكنان حذف شده براثر خطای عمدیبا -1

 .زمان مسابقه متوقف خواهد شد،  بازیكنان تعویض هنگامدر -3

 .پذیرد انجام 8×1محوطه بایست ازمی ،  تعویضهمچنین  درزمان حذف و خروج و ورود بازیكنان تیم كنار -1

 انجام ینزم طخط وسقسمت  می بایست از، تعویض همچنین  درزمان حذف و تیم وسطخروج و ورود بازیكنان  -61

 .پذیرد

تحت عنوان ) منجر به اخراج بازیكن  بمنظور بهره جوئی از تعویض پزشكی ، تمارض و اقدام به گول زدن داور -66

 .خواهد شد( خطای عمدی 

 

 :قانون اعتراض  
پس  بالفاصله بایستمی معترض تیم  سرپرست( اول یا دوم درپایان نیمه )  اعتراض از رای صادرهدرصورت بروز  -6

مصوب  اعتراضپرداخت حق  همراه بااعتراض كتبی خود را  ، مسابقه بعدینیمه دوم یا قبل ازشروع  و از اعالم رای

 .تحویل نماید ، به كمیته فنیمسابقات مذكوردرشده 

( وسط سرپرست فنی ، سرداور ، داور)  مربوطه هاعضاء كمیتمشورت با  كمیته فنی، پس ازبررسی فرم داوری و -1

 .نتیجه نهایی را اعالم خواهد نمود

 .نمایدام به بازبینی فیلم مسابقه مذكوراقد، كمیته فنی می تواند در صورت نیاز -8

(  كنار نیمكت تیم مذكوردر فیلمبردار توسط یك نفر ) برعهده تیم مربوطه  مسابقهمسئولیت فیلمبرداری ازهر: توضیح 

 .می باشد

 .نمی باشدبه برگزاری مسابقه مجدد  فنی مجازكمیته  -5

 .خواهد بوداطاعت از رای كمیته فنی  ملزم به پیروی و تیم سرپرست -4

و فقط میتواند در نیمكت تیم ، مبادرت به ارائه مشاوره فنی  نمی باشداعتراض به دخالت درامور مجاز تیم مربی -1

 .طه نمایدبه سرپرست تیم مربو
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به  (بررسی بعنوان حق الزحمه ) % 41پس از كسر ( اعتراضحق ) صورت تائید اعتراض ، مبلغ دریافتی در -1

 .داده خواهد شدسرپرست تیم معترض عودت 

 

 : عالئم اشاره ای 
 :اعالم شروع مسابقه -6

جلوی سینه به سمت جلو، از تیم ها  دو دست ازداوروسط ، با نواختن صدای سوت ناپیوسته و حركت دادن كف : الف

 .مراجعه نمایندمسابقات درخواست می نماید تا به داخل زمین 

 آغازبمنزله ( با پایین آوردن دست از باالی سر در جلوی سینه ) نواختن صدای سوت كوتاه از سوی سرداور : ب

 .مسابقه می باشد

 

 : درخواست قطع مسابقه -1

بمنزله توقف ، یا داور خط یا سرداور وسط، ازسوی داورهنگام مسابقه  سوت ناپیوسته درای صدنواخته شدن : الف

 .می باشدمسابقه در

سپس نسبت به اعالم  ووسط  قطع ، مسابقه از سوی داور برای اعالم تمامی حركات اشاره ای می بایست درابتداء: ب

 .حركت اشاره ای اقدام گردد

 متوقفمی تواند مسابقه را  سرداور طا یا امتیاز ندیده باشد زمان خ در را  خطداور حركت اشاره ایوسط اگر داور: ج

 .وسط اعالم نمایدمراتب را به داور و

 

 :نیمه و مسابقه دراعالم پایان زمان  -8

دن نشان دا با نواختن صدای سوت ناپیوسته و،  مسابقهپایان نیمه و همچنین  مسابقه برای اعالم پایان زمان درسرداور

 .اقدام می نماید( با انگشت اشاره ) كرونومتر 

 

 :اعالم دریافت گل -5

، سپس آن را  قرارداده( بصورت عمود) ، ابتدا یك دست را باالی سرناپیوسته پس از نواختن صدای سوت وسط داور

 اقدامكه ) وسط مبادرت به نشان دادن شماره بازیكن تیم  درآورده و با دست دیگر( حالت گرفتن ) بشكل مشت كرده 

 .درجلوی صورت می نماید( به دریافت گل كرده 

 

 :اعالم برخورد توپ -4

 ( بمعنای برخورد توپ به بدن ) پس ازایجاد توقف درمسابقه ، ابتدا كف یك دست را برروی سینه قرار داده   وسطداور

درجلوی صورت  (به او برخورد كرده  كه توپ) مبادرت به نشان دادن شماره بازیكن تیم وسط  با دست دیگرسپس 

 .می نمایدنموده و سپس شماره بازیكن حذف كننده را اعالم 

مسابقه آن بازیكن حذف نگردیده و سرداور ، اگرتوپ به بازیكنی برخورد نماید كه تیم دارای امتیاز گل باشد: توضیح

 .  دارای امتیاز گل ذخیره می باشد یموسط اعالم نماید كه تاوربه د یست با عالمت اشاره ای گل گرفتن می با

 

61 

 

 



 

 :عالمت اشاره ای شماره بازیكنان  -1

                               :     و بشكل ذیل استفاده می نمایند  انگشتان دستز  اعالم شماره بازیكنان ، ا بمنظور داوران

  انگشت اشاره  =  6بازیكن شماره    :الف

 انگشت اشاره وسبابه =   1بازیكن شماره :     ب

 سبابه وانگشتری -انگشت اشاره   =  8بازیكن شماره :     ج

 انگشتری وكوچك -سبابه  -انگشت اشاره   =  5بازیكن شماره     :  د

 پنج انگشت  =  4بازیكن شماره :      ه

 انگشت شصت =   1بازیكن شماره     : و

 

 :اعالم شمارش جاخالی دادن  -1

نجام ا( انگشتان دست راست  با) بوسیله انگشتان دست در باالی سر  وسط وتوسط داور،  لی دادنشمارش دفعات جاخا

اعالم می و حركت اشاره ای گل گرفتن  ناپیوستهبا صدای سوت  عالمت گل گرفتن، خواهد شد و پس از ده مرحله 

 .گردد

 

 : اعالم عدم امتیاز -3

تائید مورد خطای اعالم شده توسط داوران خط  از باشد و یادرصورتیكه دریافت گل یا برخورد توپ فاقد امتی

 اعالم عدم تائید و دست ها به صورت ضربدردرجلوی سینهوسط با باز وبسته كردن ، داور وسط واقع نگرددداور

 . درخواست ادامه مسابقه می نماید

 

 :اعالم خطای فنی  -1

توسط نواختن صدای  پس ازایجاد توقف درمسابقه ، رزخطای فنی ازسوی بازیكن تیم كنادرصورت بروداورخط  :الف

قرارداده ، سپس با انگشتان دست ( پائین  متمایل به) را درامتداد كمریك دست پرچم قرمز ابتدا با  سوت ناپیوسته ،

 .مبادرت به نشان دادن شماره بازیكن خاطی می نماید دیگر

توسط نواختن صدای  پس ازایجاد توقف درمسابقه ، زیكن تیم وسط درصورت بروزخطای فنی ازسوی باداورخط  :ب

، سپس با انگشتان  قرارداده( متمایل به پائین ) به جلو  شكم از مقابلرا ابتدا با یك دست پرچم قرمز  سوت ناپیوسته

 .مبادرت به نشان دادن شماره بازیكن خاطی می نماید دیگردست 

 : توضیح

،  یا عالمت اشاره عدم امتیاز و  وسطزمان اعالم رای ازسوی داورمی بایست پس ازاعالم خطا، تا  داورخط -6

  .درهمان حالت باقی بماند
 

 كف ،بدون پرچم ) تكرار حركت داور خط ا بسپس ،  ، ابتدا مسابقه را متوقف كرده خطادرصورت تائید وسط داور -1

درخواست می نماید كه از وی  از یكن خاطی و نشان دادن شماره باز( تیغه دست بسمت پائین  و بشكل باز راستدست 

كوتاه از با نواخته شدن صدای سوت  مسابقهشروع مجدد  و مستقر گرددنیمكت تیم مربوطه  ابقه خارج و درزمین مس

 .وسط انجام خواهد شدسوی داور
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) ر جلوی سینه ها دبسته كردن دست  باز و فقط با و نكردهمسابقه را متوقف درصورت عدم تائید خطا، وسط داور -8

 .درخواست ادامه مسابقه می نماید( ضربدر شكلب

 

 :اعالم خطای عمدی  -61

توسط نواختن  پس ازایجاد توقف درمسابقه ، رخطای عمدی ازسوی بازیكن تیم كنا درصورت بروزداورخط  :الف

سپس با انگشتان دست  ردادهقرا(  به موازی شانه) سردرامتداد ابتدا با یك دست پرچم قرمز را  صدای سوت ناپیوسته ،

 .مبادرت به نشان دادن شماره بازیكن خاطی می نمایددیگر

توسط نواختن صدای  پس ازایجاد توقف درمسابقه،  خطای عمدی ازسوی بازیكن تیم وسطزدرصورت بروداورخط  :ب

مبادرت به نشان دیگردست سپس با انگشتان  بردهبه جلو  سر مقابلابتدا با یك دست پرچم قرمز را از سوت ناپیوسته ، 

 .دادن شماره بازیكن خاطی می نماید

 : توضیح

درهمان  یا عالمت اشاره عدم امتیاز و وسط تا زمان اعالم رای ازسوی داور داورخط می بایست پس ازاعالم خطا ،: 6

 .حالت باقی بماند
 

، كف بدون پرچم ) حركت داور خط سپس با تكرار  ،ابتدا مسابقه را متوقف كرده  وسط درصورت تائید خطاداور: 1

درخواست می نماید كه از وی  از و نشان دادن شماره بازیكن خاطی( تیغه دست بسمت پائین  وبشكل باز  دست راست

 .مستقر گردد ابقه خارج و درنیمكت تیم مربوطهزمین مس

) كردن دست ها در جلوی سینه فقط با باز وبسته  و  مسابقه را متوقف نكردهطا، درصورت عدم تائید خوسط داور: 8

 .درخواست ادامه مسابقه می نماید( ضربدر شكلب

 

 ( :كارت قرمز ) اعالم اخراج  -66

سرداورمسابقه بمنظوراخراج یك بازیكن، مربی، سرپرست یا كل تیم، می بایست پس ازایجاد توقف درمسابقه، با  

و یا تیم ( مربی ، سرپرست ) ازیكن خاطی یا اسم خاطی درنظرگرفتن موقعیت استقرارتیم مورد نظر با اعالم شماره ب

 (.سانتی متر می باشد 4×61ابعاد كارت قرمز: توضیح . ) مربوطه ، مبادرت به نشان دادن كارت قرمز نماید

 

 : تلف كردن زمان -61

ت زمین نشان به سم( جه به موقعیت بازیكن وسط یا كناربا تو) كف دست را  پس ازایجاد توقف درمسابقه  وسطداور

 .می نمایدمبادرت به نشان دادن شماره بازیكن خاطی  داده، سپس با انگشتان دست دیگر

 

 :درخواست خروج بازیكن -68

 بمنزله درخواست خروج بازیكن از زمین اخراج ،  وخطای عمدی   ،كت اشاره ای برخورد توپ به بازیكن اجرای حر

 .طه می باشدمسابقات و مراجعه به نیمكت تیم مربو

 

 :اجازه تعویض بازیكنان -65

 رو بسمت ، ایجاد توقف درمسابقه با (  در خصوص تعویض بازیكن) درخواست مربی تیم مربوطه  پس از وسط داور
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اجازه تعویض بازیكنان را ( كف دست ها باز) گرفته و با چرخاندن دست ها در جلوی سینه مربی تیم مربوطه قرار

 . صادر می نماید

 

 :اعالم تیم برنده مسابقه  -64

تابلوی ثبت  درج  امتیازات تیم ها در ، پس از پایان هرمسابقه درو معرفی تیم برنده مسابقه برای اعالم رای سرداور

به سمت نیمكت تیم  جلوی سینهازد را پرچم سفی با نواختن صدای سوت بلند ،و  بلند شدهاز جای خود ،  امتیازات

 .برنده را اعالم می نماید تیم نشان داده ومربوطه 

 

 : نحوه فراخوانی داوران -61

وسط ، ابتدا با صدای سوت ناپیوسته مسابقه را متوقف كرده، سپس با اشاره به داورمورد سرداورمسابقه یا داور: الف

 .، وی را فرامی خواند صورت بسمتكف یك دست  آوردنو  نظر

 .صورت قرارگیرد مقابلدرمی بایست دو دست لیه داوران، كف در صورت نیاز به فراخوانی ك: ب

 

 : درخواست پزشك -61

یك دست را بصورت سپس ،  گرفتهو به سمت پزشك مسابقه قرارروسط رت بروزهرگونه آسیب دیدگی ، داوردرصو

 .را به صورت افقی درجلوی آن قرار خواهد داد عمود و دست دیگر

 بمنظوردرصورت نیاز به زمان بیشتر)  دقیقه می باشد 1زمین درداخل  قف زمان معالجه واعالم رای پزشكس: توضیح

 .(مداوای مصدوم ، بازیكن مذكور به بیرون از زمین مسابقات هدایت گردیده و تعویض پزشكی انجام خواهد پذیرفت 

 

 :اعالم عدم دید -63

دن یك دست خود برروی قراردا، با  زی را ندیده باشد، اگرداوری خطا یا امتیا به مشورت داوران درصورت نیاز

 .اعالم عدم دید می نماید (كف دست بشكل افقی )  صورت

 

 : و شرح وظایف داوری
           .كلیه امورفنی مسابقات برعهده سرپرست فنی مسابقات می باشد ،داژبالدرمسابقات  -6

رست برگزاری مسابقات انتخاب و منصوب سرپرست فنی مسابقات از بین داوران مجرب ورزش داژبال ، توسط سرپ -1

 .خواهد شد

توجیه داوران قبل از برگزاری اعضاء كمیته داوران ، انتخاب مسئول و: وظایف سرپرست فنی مسابقات عبارت است از  

و بررسی  ،زمین مسابقات و تائید استاندارد بودن بررسی  ،و جدول نویسی حضوردرمراسم قرعه كشی  ، مسابقات

  آغاز قبل ازداوری شریح موارد مورد نیازت ،بررسی لوازم مورد نیاز داوری  ،مسابقات  های توپید استاندارد بودن تائ

آیین نامه صراحت دردرخصوص موضوعاتی كه به  نظرعالم ا ،كمیته فنیاعالم رای نهایی در و حضور ، مسابقات

 .باشدبینی نشده داوری پیش 
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و توسط مسابقات انتخاب  سرپرست فنیكه توسط ، ب داوران مجر یك مسئول وازاست متشكل : كمیته داوران -8

 .می گردندسرپرست برگزاری مسابقات منصوب 

تعویض  وول جدول مسئ ، منشی ،داوران ارت بر حسن انجام وظیفه نظ :وظایف مسئول كمیته داوران عبارت است از  

 .طول مسابقاتدر داوران

صورت د كه درنمی باش( نفر 8جمعا )  مسابقهداوروسط سرداور و  ،ست فنی مسابقات سرپرمتشكل از : كمیته فنی  -5

 .د بودنخواه رای نهایی را عهده دار دورص بررسی و و اختالف در مسائل فنی ،بروز اعتراض 

 . بعهده سرپرست فنی می باشد اعالم رای نهایی و مستقل در كمیته فنی ، : توضیح 

مسابقه  نتیجهبه قضاوت پرداخته و سرداور مسابقهتحت نظارت  ، خطداوردو  ووسط داور یك، داژبال هرمسابقهدر -4

 .شداعالم خواهد سرداور  توسط (بوسیله منشی )  امتیازات جمع بندیبررسی فرم داوری و پس از 

 ،( تا خروج  از زمان ورود نظارت بر وظایف تیم داوری و بازیكنان) نظارت دقیق برنحوه اجرای مسابقه : سرداور -1

اعالم اخراج و نشان دادن  ،( درصورت نیاز) كمك رسانی به داور وسط در خصوص اعالم رای  ،زمانگیری درهرنیمه 

را بعهمده  ( طبق جمع امتیازات بر) پایان مسابقه اعالم رای در تصمیم گیری و ،( درصورت نیاز) كارت قرمز به خاطی 

 .موجود خواهد پرداخت، به حل مشكل وسط و داوران خط ورت داورا مشب داشته و درصورت بروزهرگونه مشكل،

اعالم رای مستقل ، (نحوه صحیح پرتاب و دریافت توپ ) ول نظارت دقیق برنحوه مسابقه بازیكنان مسئ: وسط داور -1

اعالم  یدتائید یا عدم تائ ،مسابقه جهت مداوای بازیكن مصدوم درخواست از پزشك ،خطاها  مجری عالئم امتیازات و و

می مسابقه دربازیكن مصدوم شده حضور یا عدم و خصوص حضوررای پزشك دراعالم  ،خطا از سوی داوران خط 

 .باشد

 وتعیمین شمده ممی باشمند     منطقه در  خط ها قسمت اعالم رای مستقل درو   دقیق ول نظارتمسئ :خط داوران  -3

بوسیله پمرچم  ) اجرای حركت اشاره ای ناپیوسته ونواختن صدای سوت با  ،فنی وعمدی ی خطا هرگونهدرصورت بروز

 .دننمای اعالموسط داوررا به  خطای فوقمی بایست  (قرمز 

 ،مسابقه  كلیه وقایع داشت یاد ،نیمه پایان هرمسابقه درارائه آن به سرداوروم داوری ثبت فر: منشی مسابقه -1

  شروع مسابقه، قبل از بازیكنانكارت شناسایی دریافت )  درمسابقهرشركت كنندگان اصلی حضونظارت دقیق برصحت 

، حضوردرمراسم قرعه كشی و جدول نویسی ، دریافت فرم های ( و تحویل آن درپایان مسابقه به سرپرستان دوتیم 

 .داوری و تحویل فرم های تكمیل شده ، پس از پایان هرمسابقه به مسئول جدول را عهده دار می باشد

اس به انضمام درج رنگ لب،  1و تیم 6مشخص نمودن تیم ، سی درمسابقاتجدول نویی ورعه كشق :ول جدول مسئ -61

 تنظیم فرم ، جدول مسابقات به سرپرستان تیم هاارائه یك نسخه از ،جدول  وقرعه كشی  درفرم( تیره یا روشن ) دوتیم 

را عهده دار می  در پایان هر مسابقه و دریافت آن مسابقه تحویل فرم های آماده به منشی ، طبق جدولبر داوری های

 .باشد

 :داور چك  -66

 .(با درج اسامی ) و فرم های داوری آماده دریافت یك نسخه جدول مسابقات از مسئول جدول : الف  
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ها و چك كارت های بازیكنان تیم   I.D و دریافتتیم دو و مربی  سرپرستكارت  I.D موظف به رویت داورچك: ب 

 .دو تیم می باشدو مربی  امی افراد مشروحه در فرم داوری و اخذ امضاء از سرپرستنمودن آن با اس

داور چك موظف به رویت و چك كردن پوشش بازیكنان می باشد و در صورت بروز هرگونه مشكل موظف به اعالم : ج 

 . تذكر به فرد مورد نظر، بمنظور رفع ایراد می باشد

تحویل منشی مسابقات داده و از تیم ها درخواست می ( با امضاء ) داوری را  داورچك پس از تائید نهایی ، فرم: د 

آماده اعالم گزارشگر مسابقات جهت مراجعه به داور وسط و ورود  ( دو طرف زمین ) نماید تا در محل مشخص شده 

 .به زمین مسابقات باشند

راد نامرتب و غیرآماده به زمین مسابقات داورچك میتواند با بهره جویی از كادركمیته انضباطی از ورود اف: ه 

در این حالت فرد ) خودداری نماید و در خصوص حذف اسم خاطی از لیست مندرج در فرم داوری اقدام نماید 

 (.   خاطی توسط كادركمیته انضباطی به رختكن و در صورت نیاز به جایگاه تماشاگران هدایت می گردد 

 

 : لباس داوران 
در داژبال با آرم داژبال بر روی جیب و نوشته كمیته داوران ، ارجیب د ،سه دگمه  ،یقه دار) سفید  بلوز : اس داورانلب

 .ورزشی سفیدكفش  ، سورمه ایجوراب  ،كمربند مشكی  ، سورمه ای پارچه ای شلوار -(  بلوزقسمت پشت 

با آرم )  سفیدكاله لبه دار به رنگ از ،زمین چمن ساحلی و  مسابقاتتوانند در می داوربانوان  وآقایان : توضیح 

 .استفاده نمایند( داژبال 

 

 :اعضاء تیم  ومربی  ، شرح وظایف سرپرست 
 :شرح وظایف سرپرست تیم : الف

 .ولین اجرایی و داورانهمكاری الزم با مسئ انین مسابقات وداشتن آگاهی كامل ازقو -6

 . مربیسرپرست و ، كارت اعضاء تیم I.Dول ثبت نام، بمنظوردریافت به مسئ ارائه مدارك مورد نیاز -1

مربی ( برابر اصل شده ) سرپرست تیم موظف است درهنگام ثبت نام تیم ، نسبت به ارائه كپی مدرك مربیگری: توضیح 

 .تیم مربوطه اقدام نماید

 .مراسم قرعه كشی و جدول نویسی حضور در  -8

 .ول جدولمسئ ازجدول قرعه كشی سخه دریافت یك ن -5

قبل از شروع هرمسابقه و  داورچك ،كارت خود و مربی تیم به  I.Dكارت بازیكنان و نشان دادن  I.Dتحویل  -4

 .دریافت كارت بازیكنان درپایان آن مسابقه

 .نیمكت تیم در استقرار مسابقه وبرگزاری همراهی تیم درزمان  -1

 .اتمراسم زمان رژه و هی تیم درهمرا حاضرنمودن بموقع و -1

 (.اعتراض  درزمان بروز) تحویل برگه اعتراض به كمیته فنی  -3

 .پیروی از مقررات و نظرات كمیته فنی  و رعایت احترام  -1

 .مسابقهبرگزاری هنگام در اخالقی شئونات رعایت انضباط و -61

 .زمان برگزاری مسابقهدر عدم صحبت با بازیكنان -66

 .توسط بازیكنان و كنترل برعدم استفاده ازدوپینگنظارت یری ، جلوگ -61
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 .درمحوطه مسابقات(  كارت I.D) با كارت شناسایی  حضور -68

 .سرپرستی بازیكنان در محیط مسابقات و خوابگاه -65

 

 :شرح وظایف مربی تیم : ب

 .داوران وولین اجرایی انین مسابقات وهمكاری الزم با مسئداشتن آگاهی كامل از قو -6

 .اتو مراسمهمراهی تیم درزمان رژه  -1

 .(قبل ازبرگزاری مسابقات)  اعضاء تیم مربوطه برایمقررات مسابقه و ری كالس توجیهی قوانین داوریبرگزا -8

 .با لباس ورزشیدر نیمكت تیم  استقرارومسابقه برگزاری راهی تیم درزمان هم -5

 . انداورنظرات  مقررات و پیروی از -4

 .زمان استراحت در ارائه نكات فنی به بازیكنان ایی وراهنم -1

)  مورد نیاز به اعضاء تیمبمنظور انتقال نكات  (كاپیتان  )تیم سرگروه  بعنوان انتخاب یكی ازبازیكنان مجرب -1

 .آغاز مسابقهدر مسابقهقرعه كشی مراسم  در حضور و( داخل زمین مسابقات رد

 .(نیمكت تیم  ) تیمدرمحل استقرار( بروزاعتراض زمان در)  تیم ارائه نظرات فنی به سرپرست -3

 .درهنگام برگزاری مسابقهاخالقی شئونات  رعایت انضباط و -1

 .زمان برگزاری مسابقه در عدم صحبت با بازیكنان -61

 .توسط بازیكنانو كنترل برعدم استفاده ازدوپینگ نظارت ،  جلوگیری -66

 .محوطه مسابقات در(  كارت I.D) حضوربا كارت شناسایی  -61

داشته حضور سرپرست تیم درمراسم قرعه كشی وجدول نویسیبازیكنان درخوابگاه، درهنگامیكه  سرپرستی -68

 . باشد

 .جدول نویسی ، درصورت عدم حضور سرپرست تیم  مراسم قرعه كشی و در حضور -65

 

 :شرح وظایف اعضاء تیم: ج

 .(قبل از برگزاری مسابقات )  سابقات از مربی تیماخذ اطالعات قوانین برگزاری م -6

 .پیروی ازقوانین و مقررات داوری درمسابقات -1

 .نظرات داوران پیروی از دستورات و -8

 .مسابقهبرگزاری هنگام دراخالقی شئونات  یت انضباط ورعا -5

 .تبا درنظرداشتن قوانین مسابقا، مربی تیم  پیروی از دستورات سرپرست و -4

 ...كفش ورزشی  ،بند هد ، نوشته وآرم های غیرقانونی برروی لباس، تصاویر ،ستفاده ازلوازم زینتی اعدم  -1

 (.ممنوعه  داروهای انرژی زا و) عدم استفاده ازدوپینگ  -1

 .زمان برگزاری مسابقهسرپرست در  مربی و عدم صحبت با -3

 .احتزمان استر مربی درهنمایی و نكات فنی ازاخذ را -1

 .عدم فریادهای بی مورد درهنگام مسابقه -61

 . درمحوطه مسابقات( كارت  I.D) حضوربا كارت شناسایی  -66

 .بمنظور ارائه به منشی مسابقاتشروع هرمسابقه  قبل از، حویل كارت شناسایی به سرپرست تیمت -61
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 : كمیته های اجرایی مسئولین و شرح وظایف  
 : مسابقات برگزاریسرپرست  -6

 ازبین افراد متخصص ومی بایست  ول كل مسابقات محسوب گردیده ومسابقات، بعنوان مسئ برگزاریسرپرست  :الف

 .انتخاب گردد، توسط مرجع مافوق مجرب 

 یهتوج واجرائی اعضاء كمیته های  ولین ومسئ ،سرپرست فنی مسابقات دبیر اجرائی مسابقات ، و انتصاب انتخاب  :ب

 .ها نسبت به شرح وظایف محولهآن

 .بعنوان باالترین مرجع مسابقات اجرایی كلیه امور كنترلونظارت  :ج

خصوص موضوعاتی كه به صراحت در ظردراعالم ن تصمیم گیری و زمینهارائه مشورت به سرپرست فنی مسابقات در  :د

 .پیش بینی نشده باشد تاقوانین برگزاری مسابقآیین نامه 

 .اختتامیه م افتتاحیه واعالم مراس :ه

نظارت ، حضور و  جدول نویسی و مراسم قرعه كشی درو نظارت  حضور ،هنگام پذیرش تیم ها كنترل درنظارت و :و

 . در صحنه مسابقات

 .تیم های شركت كننده و رولین حاضاسم اختتامیه با حضور مسئمر مدال در اهداء احكام و :ز

 .مسائل مربوط به مسابقات جهت ارائه به مراجع مافوقحوادث و ،یادداشت كلیه رویدادها  :ح

 .طبق گزارش كمیته انضباطی ف برتصمیم گیری درخصوص افراد متخل :ط 

 .آن دوره از مسابقاتدر تعیین مبلغ حق الزحمه اعتراض :ی 

 

 :ی اجرائدبیر -1

 .مسابقات دركلیه اموراجرایی برگزاری كمك به سرپرست  :الف

 مشارالیهزمان عدم حضور  در مسابقاتبرگزاری های سرپرست  ولیتعهده داركلیه مسئ :ب

 

 : كمیته هماهنگی -8

 .تعداد مورد نیاز عضو می باشدول و دارای یك مسئ یته هماهنگكمی :الف

 .تیم های شركت كننده پذیرش دعوت و :ب

 .و داورانولین اجرایی برای مسئ ( كارت I.D ) صدوركارت مسابقات :ج

، (از هیات استان یا مرجع اعزام  با دریافت معرفی نامه) برای سرپرستان (  كارت I.D )كارت مسابقات صدور :د

با رویت كارت بیمه حوادث ورزشی و دریافت ) ، بازیكنان ( با دریافت كپی برابر اصل شده مدرك مربیگری) مربیان 

 (.گواهی سالمت جسمانی 

 .مسابقات جهت تماشای مدعوین دعوت از مقامات و :ه

 .بعنوان گزارشگر به كمیته داورانانتخاب و معرفی یك نفر  :و

به تعداد الزم  یداور فرم: شامل، داورانتهیه لوازم مورد نیاز) تداركاتی انجام امور بمنظور تشكیل واحد تداركات :ز

عدد كاورشماره دار در دو 61 عدد پرچم قرمز، 1 ،كرونومتر،  عدد سوت 5 ،كارت قرمزعدد 6، پرچم سفیدعدد 6 ،

برگه تعهد ،  انضباطیبرگه صدورحكم  ، اعتراض برگه ،تلویزیون ،  امتیازاتدرج تابلوی عدد كاور مشگی ،  3 ، رنگ

 انفرادیاحكام  تهیه ، ( برای توپ رسان ها توپ در هرسبد 1دادنتوپ اصلی و قرار  6) تهیه توپ  ،...استفاده از عینك 
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 .... (پذیرایی تهیه وسایل  ،كارت  I.Dتهیه ، تهیه لوازم تبلیغاتی  ه مدال ، تهیه كاپ ،و تیمی ، تهی

 .واختتامیهافتتاحیه مراسم  ،مراسم استقبال  تشكیل واحد فرهنگی بمنظورانجام امورتبلیغاتی در :ح

 .بعنوان توپ رسان انتخاب دو نفر :ط

 (. در زمان توقف كامل مسابقه ) ردن زمین بمنظورخشك ك وان پرسنل خدماتانتخاب دو نفر بعن :ی

 .بعنوان مسئول پذیرائی دو نفرانتخاب  :س

 

 مسابقاتاردی كه از سوی سرپرست برگزاری اعالم مو وخوانی افر ،تیم ها  ،ولین ، داوران فی مسئمعر :زارشگرگ -5

 .درخواست می گرددسرداور مسابقه و 

 

 : كمیته انضباطی -4

 .عضو می باشد به تعداد مورد نیاز ول واز یك مسئمتشكل   كمیته انضباطی :الف

 .برای برگزاری مسابقات مناسب سالم و ورزشی فراهم نمودن محیط :ب

 .اخذ نظر بمنظور مسابقاتبرگزاری پرست ارائه گزارش حوادث بوجود آمده به سر :ج

 .ا متخلفیندرخصوص برخورد ب سرداورمسابقهو  مسابقات برگزاریری دستورات سرپرست مج :د

 

 : كمیته پزشكی -1

هالل  -، ورزشی  با ارائه معرفی نامه رسمی از هیات پزشكی) امدادگر  چندمتشكل از یك الی  كمیته پزشكی :الف

 .می باشد(  درمانگاه  یا  بیمارستان -احمر

 .ثبت نامزمان  سالمت جسمانی بازیكنان در گواهی كارت بیمه وتائید  ورویت  :ب

 .مسابقات در هرزمان مورد نیاز و درهنگام ثبت نام ورزشكاران ینگكنترل دوپ :ج

 .برای بازیكن استفاده از وسایل مذكورلنز و تائید یا عدم تائید  ،ترل عینك كن :د

 (.در صورت نیاز ) بررسی و اعالم نظر در خصوص جنسیت بازیكن  :ه

 .محیط برگزاری مسابقات بررسی موارد بهداشتی در :و

 .(دقیقه در داخل زمین 1)  یا تمارض وی بازیكن آسیب دیدهمستقل به داوروسط ، درخصوص عالم نظرا :ز

 .پزشكیبه مراكز جهت درمان یا انتقال بازیكن آسیب دیده  ی سرپاییمداوا :ح

 .كمك های اولیه پزشكیلباس فرم و لوازم مورد نیاز به همراه داشتن  تهیه و :ط

 .ه مسابقاتدرمحوط( كارت  I.D)  استفاده ازكارت شناسایی :ی

 

 :لباس مسئولین و اعضاء كمیته های اجرائی  
 با آرم داژبال بر روی جیب  ،دارجیب  ،سه دگمه  ،یقه دار) بلوزآبی = اعضاء كمیته های اجرائی  لباس مسئولین و -6

جوراب  ،كمربند مشكی  ،شلوار پارچه ای سورمه ای ، (  بلوزدر قسمت پشت داژبال برگزاری مسابقات نوشته كمیته  و

 .كفش مشكی ،سورمه ای 

با ) كاله لبه دار به رنگ آبی از ساحلی و زمین چمن مسابقات می توانند در بانوان كمیته های اجرائی وآقایان  -1

 .استفاده نمایند( آرم داژبال 
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  : فرم ها   

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 

 برگه اعتراض مسابقات داژبال

DODGEBALL  SPORT                                          

 :شماره مسابقه                                                                                                           :    اسم تیم معترض   

 

 :                موضوع اعتراض   

 

 

 امضاء سرپرست تیم اسم و                                                                                                                                                
 
 
 
 

 :اعالم رای كمیته فنی 
 
 
 

                                                                                                         

 

 

 اسم و امضاء سرپرست فنی مسابقات                                        امضاء عضو كمیته فنی   اسم و                                                     امضاء عضو كمیته فنی   اسم و

 

 اخراج
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 برگه صدورحكم انضباطی مسابقات داژبال 

DODGEBALL  SPORT                                          

 
 

 :موضوع    

 

 

 

                                                                                             

 ول كمیته انضباطیاسم و امضاء  مسئ                                                                                                                                   

 

 

 

 :اعالم رای 

 

 

 

 مسابقات اسم و امضاء  سرپرست                                                                                                                                      

 

 
 

 برگه تعهد 

 مسابقات داژبال 

DODGEBALL  SPORT                                          

 
 

 تعهد استفاده از عینك در مسابقات  :موضوع    

 

 از استان                                    تیم                                اینجانب                                                                       فرزند                                   بازیكن       

 مسئولیت آن را پذیرفته و حق هیچگونه ( بمنظور استفاده از عینك ) تعهد می نمایم درصورت بروز هرگونه حادثه درطول مسابقات        

 /.                                    اعتراض و شكایت را ندارم        

 اسم و امضاء مربی تیم  بازیكن                                                اسم و امضاء سرپرست تیم                                                   اءامض و  اسم        

 
 
 
 
 
 

                                                                                          

 اسم وامضاء مسئول كمیته پزشكی                         اسم وامضاء سرپرست مسابقات                                                    اسم و امضاء سرپرست تیمامضاء مربی تیم                        اسم و   
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 سالمتی با آرزوی توفیق و 

 

 (رئیس انجمن داژبال )   :شرمین جباریان تلفن همراه 

  11611181183 و   11845131668   

 (نایب رئیس انجمن و مسئول كمیته فنی انجمن داژبال ) : تلفن همراه رضا خوش سرور 

  11611181181  و  11841841841 

 (نایب رئیس انجمن دازبال در اموربانوان )   : تلفن همراه مهسا خوش سرور

 11841113564  

    116 - 14451511  :دفتر انجمن تلفكس 

 

 E.mail: dodgeball.iran @ gmail.com 
 

www.dodgeball.ir 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داژبال  فدراسیون جهانی                             جمن جهانی داژبال  ان                             فدراسیون داژبال آسیا           

                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 آسیاكنفدراسیون داژبال غرب                                                       جمهوری اسالمی ایرانانجمن  داژبال          

                             

 (شاد و پیروز باشید سالمت ، ) 
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