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 بنام حضرت دوست ، که هرچه داریم از اوست

 
 

 صفحه                                                                                            لبمطا  فهرست   

 

 2صفحه                                                         تعریف                                              ( ماده اول  -8

 9 صفحه                         ژبال                                                    اهداف انجمن دا( ماده دوم  -2

   4 صفحه                            مهارت ها                                                                     ( ماده سوم  -9

                 4صفحه                                                                           تعداد بازیكنان          ( ماده چهارم  -4

              4صفحه                   رده های سنی                                                                      ( ماده پنجم  -۵

              ۵صفحه                                                                                           توپ مسابقات( ماده ششم  -۶

 ۵صفحه               زمان مسابقه                                                                             ( ماده هفتم  -۷

 ۵ صفحه           ابقات                                                                            زمين مس( ماده هشتم  -1

                                                         1صفحه              لباس بازیكنان                                                                              ( ماده نهم  -3

 3صفحه                             (              وسطی ) نحوه برگزاری مسابقه داژبال ( ماده دهم  -8١

                                  8۷صفحه                                                                                           امتيازات ( ماده یازدهم  -88

 8۷صفحه                                                           برنده مسابقه                       ( ماده دوازدهم  -82

 81صفحه                                              خطاها                                               (  ماده سيزدهم  -89

 28صفحه                                             تعویض بازیكنان                              ( ماده چهاردهم  -84

 28صفحه                                             قانون اعتراض                                    ( ماده پانزدهم  -8۵

 22صفحه                                           عالئم اشاره ای                                    ( شانزدهم ماده  -8۶

 2۵صفحه                                                               داوری وشرح وظایف  (دهم هفماده  -8۷

                                                        2۷صفحه                                                                     لباس داوران             (  ماده هجدهم  -81

 21صفحه                            ء تيم        ، مربی واعضا شرح وظایف سرپرست( ماده نوزدهم  -83

 23 صفحه                        اجرائی            ولين و کميته هایشرح وظایف مسئ( ماده بيستم  -2١

 98صفحه                      و اعضاء کميته های اجرائی     لباس مسئولين( یكم  ماده بيست و -28

 28صفحه                          فرم ها                                                             ( دوم  ماده بيست و -22
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 قوانين و مقررات برگزاری مسابقات ورزش داژبال

 (استایل وسطی )  
 

 :تعریف ( ماده اول 
بعنوان  ایرانعزیزمان  های قدیم درکشور زمان سنتی ایرانيان است که از یورزشبازی های یكی از ،  ورزش داژبال  

و در کتاب های آموزشی  بودهرایج  مختلف مردم بسيار دربين اقشار همگانی مطرح و و پرنشاطورزشی یك بازی 

  .دفعات مورد تشریح قرار گرفته استایرانی به کتاب های معرفی ورزش های سنتی  مدارس و همچنين

 : معنی داژبال   

 .داژبال ، دارای دو معنی به زبان فارسی و انگليسی می باشد

.     می باشد( ساکنين جلگه جنوب دریاچه کاسپين ) ان فارسی دارای ریشه در زبان قوم کاس ها داژبال در زب: الف 

 .است بمعنای دست" بال " و    (نگهبانی ) بمعنای دژ " داژ " 

 .بمعنای توپ  تشكيل گردیده است" بال "بمعنای جابجائی سریع  و "داژ " از دو بخش  داژبال در زبان انگليسی: ب 

می باشد و توانسته بعنوان یك ورزش  بين سنين مختلفچشمگيری دردرعصرکنونی دارای مخاطبين  ، ورزش این   

 . قرارگيرد مورد استقبالو کم هزینه دربين جوامع مختلف ترویج و  پرنشاط

فته گسترش یا کشورهای دنيا بسط ومناطق کشور عزیزمان ایران و  بسياری از درگذر زمان ، درطی  ورزش داژبال   

،  داژبال ، داج بال ، یوسط  :جمله  ازختلف م و گویش های اسم ها با کشور سطح  را درجذاب ورزش می توان این  و

 داژبال وسطی ،  :های  با استایل  Dodgeball  تحت عنوان درسطح بين الملل و همچنين ... ، بازی وسطوسطو ، 

که تمرینات و مسابقات آن در  کردمشاهده  آبداژبال در ، الن داژبپليترام،  بين المللی ، داژبال ساحلی لداژبا

 .برگزار می گردد  در فضای باز داخل سالن و همچنين

مانند ژاپن ،  کشورهاییو همچنين بعنوان داژبال گسترش یافته در سطح ایران  " استایل وسطی "ورزش داژبال   

 891۶تا قبل از سال   ...كستان ، ترکيه ، يتاجآذربایجان ، ، امارات ، پاکستان ، ارمنستان تایلند ، هند ، هنگ کنگ ، 

، ليكن در سال که با روش ها و قوانين متعدد اجرا می گردید مطرح بوده سنتی  یورزشبازی بعنوان یك شمسی 

 توانست با تنظيم ( بعنوان پایه گذار ورزش داژبال وسطی نوین ) ایران  کشوراز  "رضا خوش سرور  "شمسی   891۶

ا قوانين توانند بمی تمامی عالقه مندان  بخشيده و از آن زمان به این ورزشجان تازه ای ،  و تدوین مقررات واحد

 .بپردازندو نشاط آور جذاب این ورزش متحد الشكل به اجرای یكسان و 

  891۶درسال  انجمن داژبال ایران تقاضای تاسيس (بشكل نوین )  درهمين راستا ، بمنظور ترویج ورزش داژبال   

بررسی پس از  ارائه گردید که کشوربه سازمان تربيت بدنی وقت " شرمين جباریان " توسط ( ميالدی  2١١1) شمسی 

( ميالدی  2١١3) شمسی   891۷سال  در "انجمن داژبال "  انجام شده و تائيد سازمان مذکورهای کارشناسی و 

 .فدراسيون ورزش های همگانی انجام می پذیرد تراحت نظت تاسيس و از آن زمان کليه فعاليت های این ورزش
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نهادها و  مسابقات و المپيادهای  های رسمی و پرطرفدار در ورزش ، هم اکنون ورزش داژبال از  الزم به ذکر است  

کارمندان ارتش ، ، وزارت بهداشت ، نيروی انتظامی ، ش ، دانشگاه ها آموزش و پرورارگان های مختلف از جمله 

 پرنشاط  ورزشبعنوان یك می باشد و توانسته   ...،  محالت شهرداری ها ،  شرکت ها و کارخانجات   ،  بانك ها  ،لت دو

 .گرددمطرح و رایج ( با ماهيت همگانی و رویكرد قهرمانی )  

 

 :جایگاه ورزش بين المللی داژبال در جهان 

 امریكاکشوردر  ميالدی  2١88در سال داژبال راسيون جهانی فدبا توجه به توسعه ورزش داژبال در سطح بين الملل ،   

 - فيليپين کشوردر (همزمان با تاسيس فدراسيون های قاره ای ) ميالدی  2١88در سال  داژبال آسياراسيون فد  -

از  ( WADBC) کنفدراسيون داژبال غرب آسيا و  انگلستان درکشورميالدی  2١89در سال داژبال انجمن جهانی 

ت و دبيرکلی ایران تاسيس گردیده که ریاسدر کشور ( فدراسيون داژبال آسيا و تصویب با تائيد ) ميالدی  2١89سال 

نایب ) رضا خوش سرور  و ( رئيس انجمن داژبال ایران ) شرمين جباریان را به ترتيب  کنفدراسيون داژبال غرب آسيا

 .برعهده دارند( رئيس انجمن داژبال ایران 

بعنوان عضو هيات رئيسه (  8939 ماه بهمن) ميالدی  2١89سال از  رضا خوش سرور ن ومين جباریاشر ،همچنين   

  فدراسيون داژبال آسياریاست در دومين مجمع انتخابات  ، ميالدی   2١8۵  در سالانتخاب و  فدراسيون داژبال آسيا 

بعنوان نایب رئيس فدراسيون داژبال رای  2با اختالف رضا خوش سرور از جمهوری اسالمی ایران (  8934دی ماه ) 

 .منصوب گردیده استانتخاب و آسيا 

بعنوان نایب رئيس  رضا خوش سرور ، 2١83در سال  مجمع انتخابات فدراسيون داژبال آسيادر الزم به توضيح است ،    

و خاورميانه  آسيا کنفدراسيون داژبال غربو اقيانوسيه و شرمين جباریان بعنوان رئيس  فدراسيون داژبال آسيا

 .اند منصوب گردیدهنتخاب و ا

پرطرفدار در سطح های  ورزش ازورزش داژبال ، ، هم اکنون در بسياری از کشورهای دنيا می سازد  خاطر نشان 

در مسابقات بطور رسمی  می باشد و مسابقات این ورزش پرطرفدار... دانشگاه ها ، مدارس ، ادارات ، ارگان ها و 

  .برگزار می گرددو کارگران جهان آتشنشانان جهان ، پليس جهان

تحت )   GAISFسازمان بين المللی ورزشیميالدی دارای عضویت رسمی در  2١8۷از سال همچنين این ورزش ،   

فدراسيون جهانی ورزش های )  FISUعضو ميالدی  2١83و در سال (  I.O.Cکميته بين المللی المپيك   پوشش

 .تگردیده اس (دانشگاهی 

 

 :اهداف انجمن داژبال ( ماده دوم 
 . های توپی جهان ورزش پدیده ای نوین دربعنوان داژبال گسترش ورزش  بسط و -8

 .امكاناتو روحی برای تمامی سنين با کمترین هزینه   سالمت جسمی و ایجاد نشاط و -2

 .یورزش گروه و اجرایجهت فعاليت ، مختلف مردم  پرنمودن اوقات فراغت اقشار -9

 .بمنظورایجاد سالمت اجتماعی دعوت به ورزش همگانی ایجاد انگيزه برای خانواده ها و -4

 .این رشته ورزشیوکمی درارتقاء سطح کيفی  بمنظور،  پرنشاط قابت های سالم وربرگزاری  -۵
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 ..(..، داور، مدرس  ورزشكار، مربی) داژبال  موجود درجمعيتهای  توانمندی جذب استعدادها و کشف و -۶

 ...(.، مدرسداور،  مربیورزشكار، ) ز جهت تربيت نيروی انسانی مورد نيارتالش د -۷

 هایعرصه داژبال در  سئولينمدرسان و م ،داوران  ،مربيان ،  ورزشكاران حضورمناسب برای  های ایجاد زمينه -1

 . یبين الملل

 . داژباللوازم ورزش توليد تجهيزات و  ساخت و ،ایجاد زمينه های الزم برای طراحی  -3

 

 :مهارت ها ( ماده سوم 
، تقویت روحيه تعاون ، ( پرتاب ، دریافت ، پاس دادن ، دویدن، جهش ) باال بردن مهارت دراجرای حرکات انتقالی   

 اه عصب و عضله ، ایجاد هماهنگی بين چشم وـدقت ، افزایش سطح هوشياری و همياری ، ایجاد هماهنگی ميان دستگ

، عمل  چابكی ، ، توان استقامت ، قدرت ، سرعت) ن درنشانه گيری ، ارتقاء در فاکتورهای آمادگی جسمانی اعضاء بد

 (.وعكس العمل ، تعادل ، انعطاف و هماهنگی 

 

 : تعداد بازیكنان( ماده چهارم 
 .دگرد برگزارمی ، تحت عنوان تيم کنار و تيم وسطتيم  دوبين (  استایل وسطی ) مسابقه داژبال  -8

 .می باشد( بازیكن  ۶جمعا ) بازیكن ذخيره فعال  2بازیكن اصلی و  4هرتيم دارای  -2

 .بالمانع است (بازیكن ذخيره  2بدون  )بازیكن در یك تيم  4حضور -9

 

 : رده های سنی( ماده پنجم 
                سال  3  پایان تا سال    ۷  از:   خردساالن -8

                       سال           82پایان    تا سال   8١  از  : نهاالننو -2

 سال               8۵پایان    تا   سال  89  از  :جوانان نو -9

 سال    83  تا  پایان سال   8۶  از:  جوانان  -4

 سال     ۵١پایان    تا سال   2١  از  :بزرگساالن  -۵

  به باال  سال   ۵8  از  : بزرگساالن ارشد -۶

 بدون محدودیت سنی    :خانواده  -۷

 (با تائيد انجمن ورزش داژبال ) در ورزش داژبال پيشكسوتی  دارای سابقه:  پيشكسوتان  -1

 : توضيح 

از بازیكنـان    2 حداکثر رده سنی نوجوانان در مسابقات رده سنی جوانان  و حضوراز بازیكنان  2 حداکثر حضور -8

 .ده سنی بزرگساالن بالمانع استرده سنی جوانان در مسابقات ر

 ( جشنواره وتشویقی  فعاليتتحت عنوان فقط ،  ) رسمی بدون برگزاری مسابقات 
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در مسابقات رده سنی بزرگساالن حتما می بایست  (سال  8۷و  8۶) سال  81زیر  حضور بازیكنان رده سنی جوانان -2

 .باشد (با تائيد محضر یا هيات استان ) از ولی  رسمیبا ارائه رضایت نامه 

 

 : مسابقات توپ( ماده ششم 

گرد ، دارای تيوپ الستيكی که داخل آن با فشـار بـاد پرگردیـده ، دارای    ل بشك داژبالاستاندارد ورزش  توپ -8

 .پرتاب و دریافت می باشد  ، دارای قابليت مطلوب در یا مشابه پارچه نرمازجنس روکش 

 برگزار می گردداستفاده از توپ  مدل 9 ادر سطح بين الملل ب داژبال، مسابقات  الزم به توضيح است : 

  فوماز جنس توپ  ۶یا  ۵ با برگزاری مسابقات   : فوم بال مدل . 

  ( توپ الستيكی با روکش پارچه) توپ فابریك  ۶یا  ۵برگزاری مسابقات با   :فابریك بال  مدل. 

  ( توپ الستيكی با روکش پارچه )توپ فابریك  8با برگزاری مسابقات   :  وسطی مدل. 

،  خانواده ، بزرگساالن ارشدجوانان ، بزرگساالن ، نوجوانان ، سنی رده ) و بانوان درتمرینات و مسابقات آقایان  -2

و  خردساالن  تمرینات و مسابقات رده سنی در سانتيمتر و 1۵محيط  وزن وگرم  24١با   3 از توپ شماره(  پيشكسوتان

  .اده می گرددسانتيمتر استف 94محيط  گرم وزن  و 82١با   MINI از توپ شماره   (پسران و دختران )  نونهاالن

 

 : مسابقه زمان( ماده هفتم 

 .می باشد(  برای تمامی سنين)  دقيقه استراحت دربين دونيمه 2 با دقيقه ای ۵ه نيم دوداژبال ،  برگزاری مسابقه زمان

 

 : مسابقاتزمين ( ماده هشتم 

 .می باشد( واليبال مسابقات زمين  همانند) به شكل مستطيل ، داژبال  مسابقاتزمين  -8

  .می باشد( مترعرض  3متر طول و  81) مترمربع  81×3 داژبال مسابقاتابعاد زمين  -2

 :توضيح 

متر می   9×3 در تمام رده های سنی بغير از خردساالن و نونهاالن و بانوان  محدوده زمين تيم کنار برای آقایان: الف 

 .باشد

 .می باشدمتر   ۵×3نهاالن  رده سنی  خردساالن و نومحدوده زمين تيم کنار برای :  ب 

 .وجود داشته باشد(  متر 9حداقل به پهنای ) می بایست یك منطقه آزاد  درچهارطرف زمين -4

 .سطح پوشش داده شده زمين می بایست کف پوش ، چوب یا مواد مصنوعی مجاز باشد -۵

هرگونه صدمات و مجروح شدن صاف ، یكنواخت و یكسان باشد و از می بایستسطح زمين مسابقات و منطقه آزاد  -۶

 .بازیكن جلوگيری گردد

 .می بایست متفاوت از رنگ خطوط زمين باشد رنگ زمين مسابقات -۷
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، دوخط عرضی خروجی ، دوخط عرضی داخلی ، ( طولی ) دوخط کنار:   خط می باشد ۷دارای زمين مسابقات  -1

 .(خط نيمه )  یك خط وسط

 .باشدگ آنها می بایست متفاوت از رنگ زمين متر و رن سانتی ۵پهنای خطوط زمين مسابقات  -3

 .گرددمحسوب مي زمين مسابقات جزء که در زمين مسابقات رسم گردیده و عرضی خروجی (طولی ) خطوط کنار -8١

 .جزء محدوده  زمين تيم کنار محسوب می گردد( جلوی تيم کنار) خط عرضی داخلی  -88

کميته داوران ، کميته ميزمحل استقرار  –متر از خط کنار  2ی بایست با رعایت مميز سرداورمسابقه محل استقرار  -82

وسط و داوران خط می محل استقرار داور -متر از خط کنار 9های اجرایی و نيمكت تيم ها می بایست با رعایت 

خط عرضی خروجی از  متر 8رعایت بایست با رعایت نيم متر از خط کنار و محل استقرار توپ رسان ها می بایست با 

 .  باشد

 .درجه سانتيگراد باشد 2۵درجه سانتيگراد و باالتر از  8۵درجه حرارت درسالن های سرپوشيده نباید کمتر از  -89

 لوکس باشد و بهتراست از پروژکتورها یا المپ های  8۵١١ميزان نور در سالن های سرپوشيده ، می بایست حدود  -84

 .    ه هنگام روشن شدن بی صدا باشندمهتابی فلورسنت استفاده شود ک

، و همچنين در زمين چمن ( پوشيده از ماسه همتراز ، صاف و یك دست ) مسابقات داژبال در زمين های ساحلی  -8۵

 .همانند قوانين داخل سالن برگزارمی گردد

 .نعطاف ساخته شودخطوط زمين می بایست از نوار یا مواد مقاوم ، نرم و قابل ا،  چمن ودر زمين ساحلی  -8۶

چمـن نبایـد موجـب اذیـت و مصـدوميت       ودرجه حرارت هوا ، درهنگام برگزاری مسابقات در زمين ساحلی  -8۷

 (.گردد برگزارمسابقات می بایست در زمان مساعد بودن هوا و در فصل های مناسب ) بازیكنان و عوامل اجرائی گردد 

ن ساحلی و چمن نباید موجب اذیت و مصدوميت بازیكنان و عوامل زمي ميزان نوردر هنگام برگزاری مسابقات در -81

 (.لوکس باشد  2١١١هنگام برگزاری مسابقات درشب ، نور موجود در زمين مسابقات می بایست حدود ) اجرائی گردد 
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 :لباس بازیكنان (  ماده نهم 

وی ر) ، شورت ورزشی بلند ( اه یا بلند کوت) آستين دار ورزشی  لباس بازیكنان داژبال عبارت است از تی شرت -8

 .کفش ورزشی  ،بلند  جوراب ورزشی ، (اختياری ) زانوبند  ،( همانند شورت ورزش بسكتبال   ،زانو 

 : توضيح 

 .بالمانع است(  آقایان و بانوان ) توسط بازیكنان ورت ورزشی زیر شپوشيدن شلوار لگ : الف 

 .برای بانوان در محافل عمومی الزامی است (زیر شورت ورزشی   )شلوار لگ همچنين و  مقنعه ورزشیپوشيدن  : ب 

 .رنگ و طرح لباس بازیكنان یك تيم می بایست به شكل واحد باشد -2

درقسمت وسط تی )  ۶الی  8 هایه شمار می بایست یكی ازان ، ازیكنبیك از هر تی شرتپشت  و درقسمت جلو -9

 .گرددحك ( شرت 

 :توضيح 

 .سانتی متر باشد 8١تا  ۵ بين سانتی متر و عرض آن 2١تا  8۵ بينطول شماره ها می بایست  :  الف

 .با رنگ تی شرت باشد تفاوترنگ و شفافيت شماره ها باید م :  ب

 چپروی بازوی دست بر  (با رنگ متفاوت از رنگ تی شرت ) می بایست توسط بازوبند  (کاپيتان ) سرگروه تيم  -4

 .مشخص گردد

همچنين استفاده از کاله لبه دار در  و مسابقات در، ، چسب فيكس محافظ انگشت ، محافظ بينی استفاده از هدبند  -۵

 .زمين چمن بالمانع می باشد  و مسابقات ساحلی

 .استبالمانع بر روی لباس ورزشكار ، مربی و سرپرست تيم (  اسپانسر)  حامی لوگویحك نمودن  -۶

 .رنگ تی شرت بازیكنان دوتيم می بایست متفاوت از یكدیگر باشد -۷

 : توضيح 

 .به رنگ متفاوت باشد (یا یك دست تی شرت و یك دست کاور ) هر تيم می بایست دارای دو دست تی شرت  :الف 

 . استالزامی ستفاده از کاور ، ادوم شرت در صورت نداشتن تی  : ب 

 سكه پرتاب  بوسيلهقرعه کشی با می بایست چك ، داورد نباشیا شبيه به هم صورتيكه لباس هر دوتيم یك رنگ در:  ج 

 یادوم می بایست از تی شرت  بازندهرا مشخص نموده و تيم  سكه برنده تيم  ( برای تيم هاسكه  2یا  8تعيين قسمت  )

 .رنگ متفاوت استفاده نماید باکاور 

 .بين مربيان دو تيم ، پرتاب و بر روی زمين ثابت و رویت گرددفی ماسكه می بایست :  د

 .لباس داوران باشد شبيهتی شرت ورزشكاران نباید  -1

يم استفاده از لوازم زینتی ، تصاویر ، نوشته و آرم های غيرقانونی بر روی لباس ورزشكار ، مربی و سرپرست ت -3

 .ممنوع است

 ،رنگ متفاوت  در دو) کاور دو دست می توان از  برای مشخص شدن دو تيم، مسابقات محلی و مدارس  در -8١

 .استفاده گردد(  ۶تا  8با شماره  همراه

، اجازه قبل از شروع مسابقات با پای برهنه انجام می پذیرد ، باستثناء هنگاميكه مسابقات ساحلی برگزاری  -88

 .گردد اخذاز سرپرست فنی مسابقات  از کفش یا جوراب  استفاده
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 : (وسطی  استایل )نحوه برگزاری مسابقه داژبال ( ماده دهم 
قبل از برگـزاری   شبکه عموما  ، 2و  8تعيين تيم های رقابت کننده  )مراسم قرعه کشی و جدول نویسی  پس از انجام

 : ذیل برگزار خواهد شد روشبه ( ایل وسطی است) مسابقات داژبال  (مسابقات انجام می پذیرد 

 :مقدمات : الف    

آورد تا به از آن ها دعوت بعمل می (  2و تيم  8تيم ) تيم رقابت کننده  ابتدا ، گزارشگر مسابقات با اعالم اسم دو -8

 .ه نمایند تيم مربوطکارت های سرپرست ، مربی و بازیكنان  I.Dتحویل مبادرت به داورچك مراجعه کرده و ميز 

بازیكنان و ثبت اسامی کارت های  I.Dدریافت  تيم ها ،مربی  وکارت های سرپرست  I.Dداورچك موظف به رویت  -2

 .دو تيم می باشدو مربی شماره بازیكنان در فرم داوری و اخذ امضاء از سرپرست  بر طبق

درصورت بروز هرگونه مشكل ، بازیكنان می باشد و و شماره داورچك موظف به رویت و چك کردن پوشش  -9

 . موظف به اعالم تذکر به فرد مورد نظر، بمنظور رفع ایراد خواهد بود

داورچك می تواند از ورود افراد نامرتب و غيرآماده به زمين مسابقات جلوگيری نماید و درخصوص حذف اسم  -4

خاطی توسط کادرکميته یا افراد الت فرد در این ح) خاطی از ليست مندرج در فرم داوری اقدام نماید یا افراد فرد 

 (.   د شد نانضباطی به خارج از زمين برگزاری مسابقات هدایت خواه

 .می نمایدقرعه کشی بوسيله پرتاب سكه  تيم وسط ، مبادرت به ، بمنظور تعيين تيم کنار و چك داور -۵

 :  توضيح 

 .ن مربيان دو تيم انجام می پذیرد بي، فی ما توسط  داور چك ، سكه  2یا  8تعيين قسمت : الف 

 .ثابت و رویت گردد پرتاب و بر روی زمين، دو تيم  انمربيبين سكه می بایست  :ب 

 . می باشد ( زمين کنار یا وسط) ، مجاز به انتخاب زمين دلخواه سكه تيم پيروز در قرعه کشی  مربی:  ج

مبادرت به داده و از تيم ها درخواست می نماید تا  ثبت داورداورچك پس از تائيد نهایی ، فرم داوری را تحویل  -۶

 ( به زمين مسابقات ورود بمنظور )آماده اعالم گزارشگر مسابقات جهت مراجعه به داوروسط  کردن نموده وگرم 

 .باشند

ه جلوی از آن ها دعوت بعمل می آورد تا ب(  2و تيم  8تيم ) گزارشگرمسابقات با اعالم اسم دوتيم رقابت کننده  -۷

 .زمين مسابقات مراجعه و درکنار داوروسط مستقرگردند

 : توضيح 

و دو بازیكن  سرپرست ، مربیبشكل رژه وارد محوطه مسابقات گردیده و سپس  2و  8، تيم های  در این حالت: الف 

 .مراجعه نمایند( محل از پيش تعيين شده  )مربوطه به نيمكت می بایست هر تيم  ذخيره

سمت در می بایست  2تيم چهار بازیكن اصلی می بایست در سمت راست داوروسط و  8تيم زیكن اصلی چهار با: ب  

 .(قرار گيرد  دیگربازیكن  9می بایست در جلوی  سرگروه هر تيم )  چپ داوروسط مستقرگردند

فاده بازیكنان دو تيم عدم استاطمينان از کنترل و بمنظورهمچنين  ،بمنظور اجرای مسابقه جوانمردانه داوروسط ، : ج  

 با دست دادناقدام به ، دست گردد  و خيس شدنو وسيله مازاد که موجب چسبندگی از هرگونه مواد چسبنده 

مسابقه امتياز طالئی و همچنين در زمان  ،این اقدام در زمان آغاز نيمه اول و دوم مسابقه ) می نماید بازیكنان 

 (. ردتعویض و جابجایی بازیكنان انجام می پذی
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با مبادرت به دست دادن بمنظور اجرای مسابقه جوانمردانه ،  در زمان آغاز نيمه اولبازیكنان دو تيم می بایست : د 

 .نمایندیكدیگر 

اجرای حرکت با نواختن صدای سوت ناپيوسته و ، تيم کنار ( کاپيتان ) تحویل توپ به سرگروه  پس از، داوروسط  -1

 .گردندوارد زمين مسابقات  ،مسيرخط وسط  ازدرخواست می نماید تا تيم وسط و  تيم کناراز ، دست  اشاره ای

محل استقرار ) زمين عرض دوطرف  درتقسيم شده و  نفره 2 گروه دوخط وسط زمين ، به  از عبور پس از، کنارتيم  -3

 .نمایندمی بایست مبادرت به آرایش تيم  مستقرگردیده و(  بازیكنان تيم کنار

رفته و قرارگکنار تيم ( کاپيتان ) سرگروه رو به سمت ات می بایست درابتدا پس از ورود به زمين مسابق ط ،وستيم  -8١

 .مبادرت به آرایش تيم نمایند سپس ،

محل استقرار بازیكنان تيم کنار دردوطرف عرض زمين و محل استقرار بازیكنان تيم وسط درمحوطه داخل زمين  -88

 . می باشد( ن شده با توجه به متراژ تعيي  )

با نواختن صدای سوت ناپيوسته و بلند کردن کف دست راست ،  وسطداورتيم به زمين مسابقات ، دوورود پس از  -82

با ) پس از اخذ اجازه از سرداور مسابقه و  جلب می نماید خودسوی ان دو تيم را به داوران و بازیكنسرداور ، نظر

کوتاه و پایين آوردن دست راست درجلوی سينه ، اجازه شروع مسابقه را  با نواختن صدای یك سوت، ( حرکت سر 

 .صادر می نماید

بمنزله سرداورمسابقه ،  توسطدرصورت نياز یا داوران خط و داوروسط  توسطبلند سوت صدای یك نواخته شدن  -89

 .و همچنين توقف زمان می باشدمسابقه درتوقف 

 .ای یك سوت کوتاه توسط داوروسط انجام می پذیردشروع مجدد مسابقه ، با نواختن صد -84

 .مسابقه خواهد بود، برعهده سرداورمسئوليت زمانگيری درمسابقه  -8۵

با پرچم ) زمان اعالم رای  –( طالیی امتياز دوم و مسابقه نيمه  پایان ) در زمان اتمام مسابقه  ، مسابقهسرداور -8۶

 .ز می بایست بصورت ایستاده اقدام نمایدقرمزرد یا نشان دادن کارت زمان و ( سفيد 

یك داوروسط و دو داورخط ، تحت نظارت سرداور به قضاوت پرداخته و  (استایل وسطی ) درهرمسابقه داژبال  - 8۷

 .توسط سرداور اعالم خواهد شد ،نتيجه مسابقه پس از بررسی فرم داوری و جمع بندی امتيازات  بوسيله داور ثبت 

 :واختن سوت توضيحات ن: ب    

 .می باشد" توجه " نواخته شدن صدای سوت ناپيوسته ، بمعنای  -8

 .می باشد "  شروع مسابقه" نواخته شدن صدای یك سوت کوتاه ، بمعنای  -2

 .در مسابقه می باشد" توقف  "نواخته شدن صدای یك سوت بلند بمعنای  -9

و همچنين مسابقه امتياز عنای پایان نيمه اول یا نيمه دوم بم (یا صدای دو زنگ ) سوت بلند  دونواخته شدن صدای  -4

 .می باشدطالیی 

 :مقررات مسابقه : ج    

 توپ دریافتهمچنين با و دورساخته  برخورد توپ  ، خود را ازخطر می بایست با جاخالی دادن بازیكنان تيم وسط -8

با دو ثانيه توقف همراه حتما دریافت گل می بایست )  نمایند ( امتياز 2 کسب ) گل اقدام به اخذ امتيازبوسيله دست ها 

 (.باشد
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حذف ) آنها نسبت به حذف ،  به سوی بازیكنان تيم وسطبوسيله دست ها  توپبا پرتاب می بایست کنار بازیكنان تيم  -2

 . ام نماینداقدتيم  و همچنين از بين بردن امتيازات گل ( امتياز 2 کسب )مسابقات و اخذ امتياز از زمين  (موقت 

 4حداکثر بمدت  ، حرکات جابجایی در محوطه استقرار بازیكنان تيم کنار مجاز به پاس دادن توپ به یكدیگر و -9

 .می باشند بمنظور پرتاب توپ ،ثانيه 

تيم کنار منجر به اخذ خطای فنی توسط بازیكن خطا و (  Vحرکت ) پرتاب توپ بشكل زمينی و ضربه به زمين  -4

 .خواهد شد

  حرکت ( بمنظور اتالف زمان و سوخت توپ ) توپی که توسط بازیكن تيم کنار بشكل زمينی : توضيح پرتاب زمينی

 .توپ زمينی محسوب خواهد شدداده شود ، 

  توضيح حرکتV  : 

قبل از خط  )درقسمت نيمه اول زمين به زمين پرتاب شود و  Vبازیكن تيم کنار بشكل حرف ی توسط اگرتوپ:  الف

وب می گردد ، محس Vرخورد نماید و کليه بازیكنان تيم وسط در قسمت دوم زمين مسابقات باشند ، حرکت ب( وسط

 .محسوب نخواهد شد Vقسمت نيمه اول زمين حضور داشته باشد حرکت از تيم وسط در بازیكن حتی یكليكن چنانچه 

بسمت )  کنداز خط عبور زیكن تيم وسطپای بااگر ، ليكن باشد خط وسط زمين مسابقات مربوط به تيم وسط می : ب 

 لت اگرتوپ درقسمت نيمه اول زميندر این حاو  زمين مسابقات خواهد بوداول  نيمه قسمت حضور دربمعنای ( جلو 

 .محسوب نخواهد شد  Vحرکت برخورد نماید 

در لحظه پرتاب توپ ،  اگر بازیكن تيم کنار اقدام به پرتاب توپ به سمت بازیكن تيم وسط نماید و بازیكن هدف:  ج 

باشد و در ادامه پرتاب توپ خط وسط را رد کند و به عقب برود ، چنانچه توپ یا بر روی خط وسط جلوتر از خط وسط 

 . گرددمی محسوب  Vخط وسط به زمين برخورد نماید خطای  قبل از

 Vبرخورد نماید حرکت خط وسط توپ بر روی  و اگر کليه بازیكنان تيم وسط در قسمت دوم زمين مسابقات باشند :د 

 . محسوب نخواهد شد

پاس دادن توپ بشكل هوایی توسط یكی از بازیكنان تيم کنار و تكرار پاس هوایی توسط بازیكن دیگر، منجربه  -۵

 . اخذ خطای فنی توسط بازیكن دوم خواهد شد

تيم بازیكن لی پرتاب شود و بشكل هالپاس هوایی محسوب می گردد که  زمانی،  پرتاب توپ: توضيح پاس هوایی  

  . به توپ برسد ت ایستاده و پرشدر حالوسط نتواند 

 . بمعنای سوخت توپ خواهد بود و همچنين برخورد به بازیكن تيم وسط ،  مسابقات توپ به زمينبرخورد  -۶

 . وسط ، بشكل نشسته و جهشی بالمانع استکنار و تيم توپ توسط بازیكنان تيم  دریافتپرتاب و  -۷

 . دریافت و پرتاب توپ با یك دست بالمانع می باشد -1

  متوقف  داوروسطاجرای حرکت اشاره ای  یك سوت بلند ونواخته شدن صدای درهنگام دریافت گل ، مسابقه با  -3

 .  خواهد شد در فرم داوری درجمسابقه  داور ثبتو امتياز گل توسط ( تائيد ) 

 اجرای مسابقه با نواخته شدن صدای یك سوت بلند و( براثر برخورد توپ )  درهنگام حذف هریك از بازیكنان -8١

ای داوروسط متوقف و بازیكن مذکور می بایست از زمين مسابقات خارج گردیده و به نيمكت تيم حرکت اشاره 

 . مربوطه مراجعه نماید
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دای یك سوت بلند و حرکت هریك از بازیكنان ، مسابقه با نواخته شدن ص توسط خطخطای درصورت انجام  -88

( خطای فنی )خطای خط ، ( با تكرار حرکت اشاره ای داورخط  )وسط پس از تائيد داورمتوقف و داورخط اشاره ای 

در این حالت ، بازیكن حذف : توضيح ) امتياز در فرم داوری ثبت می گردد  8با کسر  داور ثبتفرد خاطی توسط 

 (. نخواهد شد 

توسط توسط هریك از بازیكنان ، مسابقه با نواخته شدن صدای یك سوت بلند فنی ی درصورت انجام خطا -82

برای بازیكن امتياز   8ثبت مبادرت به ثبت کسر داور ، وسطداورحرکت اشاره ای  پس از انجامو داوروسط متوقف 

 . می نمایددر فرم داوری خاطی 

ابقه با نواخته شدن صدای یك سوت بلند توسط درصورت انجام خطای عمدی  توسط هریك از بازیكنان ، مس -89

برای بازیكن امتياز   2کسر  مبادرت به ثبتثبت داورحرکت اشاره ای داوروسط ، پس از انجام داوروسط متوقف و 

، ليكن حضور  حذف خواهد شده مسابق آن در این حالت بازیكن خاطی از : توضيح )   می نماید در فرم داوریخاطی 

 (.بعدی بالمانع است در مسابقات  وی

ازیكنان یكی ازب،  ازای دریافت هرگل بهحذف گردد بر اثر برخورد توپ تيم وسط  درصورتيكه هریك ازبازیكنان -84

 . قابل بازگشت به داخل زمين مسابقات خواهد بود، با انتخاب مربی حذف شده یا ذخيره 

 فقط از وگردیده حذف ن توپ به وی برخورد کرده ی که، بازیكن باشد گلدرصورتيكه تيم وسط دارای امتياز  -8۵

  .کسرخواهد شد،  تيمگل امتياز 

به  مراتب را به سرداورمسابقه اعالم نموده و سرداور با حرکت اشاره ای دست داور ثبتدراین حالت ، : توضيح 

 .اطالع رسانی خواهد نمود  داوروسط

دراین  ول تعلق خواهد یافت فعه جاخالی دادن ، امتياز گد 8١تيم وسط درصورت  هبه آخرین بازیكن باقيماند -8۶

 . به زمين مسابقات بازگشت خواهد نمود انتخاب مربی، با  یكی از بازیكنان تيم وسط(بعنوان جایزه گل )  حالت

 :توضيح 

شد ، نواخته خواهد درهنگام جا خالی دادن ، درصورتيكه زمان آن نيمه به اتمام رسد ، سوت پایان نيمه :  الف

 . نتيجه پرتاب توپ موثر نخواهد بودهمچنين 

گل دریافت گردد ، امتياز گل به تيم وسط تعلق خواهد یافت ( زیر ده دفعه ) درصورتيكه درهنگام جا خالی دادن : ب 

 . نمود  به زمين مسابقات بازگشت خواهد انتخاب مربی با  ،و دراین حالت یكی از بازیكنان تيم وسط 

به پایان  مسابقهدرهنگام جا خالی دادن ، توپ به بازیكن تيم وسط برخورد نماید ، مشاراليه حذف و  درصورتيكه: ج 

 . خواهد رسيد

و بوسيله انگشتان یك (  یا انگليسی به زبان فارسی) شمارش دفعات جاخالی دادن توسط داوروسط ، با صدای بلند :  د

عه جا خالی دادن یا گل گرفتن ، عالمت گل گرفتن اعالم می در باالی سر، انجام خواهد شد و درصورت ده دف دست

 . گردد

ورود موجب ، می تواند یا دریافت گل دفعه جا خالی دادن  8١در صورت آخرین بازیكن باقيمانده از تيم وسط ، :  ه

از نيمكت تيم  بازیكندو  وتعویض  مربی انتخاب با داخل زمين گردیده و یا مشاراليه ، یك بازیكن از تيم مربوطه به

 .به داخل زمين مسابقات مراجعه نمایند مربوطه
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و فقط شامل درج  شدانجام خطای فنی توسط آخرین بازیكن باقيمانده از تيم وسط ، منجر به حذف وی نخواهد :  و

ی دادن دفعه جا خال 8١امتياز در فرم داوری خواهد شد و مشاراليه می بایست نسبت به ادامه مسابقه و اتمام   8کسر 

 .یا گل گرفتن اقدام نماید

مرتكب خطای فنی گردد مسابقه متوقف ، خطای  هشتمجاخالی مرحله بازیكن تيم وسط در ، چنانچه بطور مثال :  ز

 .انجام می پذیرد 1وی در فرم داوری ثبت و ادامه مسابقه از همان شماره 

مرتكب خطای فنی گردد مسابقه متوقف ، خطای وی  هشتم پرتابمرحله بازیكن تيم کنار در ، چنانچه بطور مثال :  ح

 .انجام می پذیرد  3در فرم داوری ثبت و ادامه مسابقه از شماره 

مسابقه متوقف ،  ، ندهمين شرایط ، بطور همزمان بازیكن تيم کنار و تيم وسط مرتكب خطای فنی گردیداگر در : ط

 .انجام می پذیرد 1شماره  ادامه مسابقه  ازدر فرم داوری ثبت و  افراد خاطیخطای 

توسط آخرین بازیكن باقيمانده از تيم وسط ، منجر  و یا اخذ کارت اخراج، خطای انضباطی  انجام خطای عمدی :ی 

 .اتمام مسابقه خواهد بودبه حذف وی و 

 .سوت کوتاه توسط داوروسط انجام خواهد شدیك با نواختن صدای ، شروع مجدد مسابقه  -8۷

زیر )  نماید و بالفاصله توپ از دست وی رها گردد( گل ) بازیكن تيم وسط مبادرت به دریافت توپ  صورتيكهدر -81

 .خواهد شد (همانند برخورد توپ ) منجربه حذف وی  (دو ثانيه 

در و  خطای فنی برای تيم کنار محسوب گردیده پرتاب گردد Vدرزمانيكه توپ درابتدا بشكل زمينی یا حرکت  -83

 . می باشد فاقد امتياز،  گل توسط بازیكن تيم وسطدریافت یا به بازیكن تيم وسط  صورت برخورد

یا توپ  انجام پذیرد به بيروندر نيمه اول زمين پرتاب توپ درهنگام پرتاب توپ توسط بازیكن تيم کنار ، چنانچه  -2١

 . خواهد شد محسوبخطای فنی ،  از دستش رها و وارد زمين تيم وسط گردد

نواخته شدن صدای ) تائيد داوروسط  نماید و قبل از( گل ) توپ  رتيكه بازیكن تيم وسط مبادرت به دریافتدرصو -28

وارد محدوده تيم کنارگردد ،  و یا ن فوق ازخط طولی زمين خارج گرددپای بازیك( یك سوت بلند و حرکت اشاره ای 

 .خواهد شد اخذ خطای فنیدریافت توپ فاقد امتياز و منجربه 

ازخط خارج نگردد  (پا  یا پاشنه پنجه) درصورتيكه پا ،  تيم وسط محدوده زميندرخارج از ( گل ) دریافت توپ  -22

 . دارای امتياز خواهد بود

ازخط  (پنجه یا پاشنه پا ) درصورتيكه پا  تيم وسط ، زمينمحدوده از  خارج تيم وسط ، به برخورد دست بازیكن -29

 .د شد خطا محسوب نخواهخارج نگردد 

تيم وسط داخل زمين  به دست بازیكنان تيم کنارو برخورد عبور توپ ،و همچنين بعد از پرتاب درهنگام پرتاب  -24

 .خواهد شد اخذ خطای فنیمنجربه  مين تيم وسطبالمانع ، ليكن ورود پا به ز

بازیكن دیگری برخورد نماید پس از برخورد به زمين به قبل یا درابتدا به یك بازیكن برخورد نماید و  اگرتوپ -2۵

 .فقط بازیكن اولی حذف خواهد شد

بازیكن تيم وسط ، درکنار یكدیگر قرارداشته و توپ بطورهمزمان به دو نفرآنها برخورد نماید و سپس به  اگردو -2۶

 . بازیكن خواهد شد زمين برخورد کند منجر به حذف هردو

         توسط داوروسط  بلندسوت صدای یك س از نواخته شدن بازیكن به صورت همزمان حذف گردند ، پ اگردو -2۷

 . خواهد شد و با نشان دادن شماره دو بازیكن اعالممرحله  وسط دردوحرکت اشاره ای از سوی داور( بقه توقف مسا) 



 

14 

 

ت به دریاف می بایست نسبت فقط همان بازیكن  گردد ،یا چند ضرب درصورتيكه اصابت توپ به بازیكن دوضرب  -21

 . اقدام نمایدتوپ 

 :  توضيح

 .بازیكن اول خواهد شدف منجر به حذ توسط بازیكن دیگر، فاقد امتياز و چند ضربیا  دریافت توپ دوضرب:  الف

 توپ گردد خطا و منجریا چند ضرب شدن که منجربه دوضرب شدن ( ن تيم وسط توسط بازیك) ضربه زدن به توپ : ب 

 .به اخذ خطای فنی خواهد شد

بازیكن باقيمانده  یا اخراج حذف شوند ، دو، خطای انضباطی تيم کنار با خطای عمدی  بازیكن از درصورتيكه دو -23

 .مستقرگردند ( محوطه تيم کنار) طرف زمين  می بایست در دو

 : توضيح

 .واهد شدزمان توقف مسابقه و با اجازه داوروسط انجام خ بازیكن باقيمانده ازتيم کنار، در جابجائی دو: الف 

در دو طرف زمين بالمانع   با اجازه داوروسط ،موقع تعویض بازیكن تيم کنار، جابجایی دیگر بازیكنان تيم کنار در: ب 

 .است

آن تيم یا اخراج حذف گردند ، ، خطای انضباطی خطای عمدی  بایا وسط بازیكن ازتيم کنار  9درصورتيكه  -9١

 . به نفع تيم مقابل خواهد بود  ١ر ب  8۶مسابقه و نتيجه امتياز بازنده آن 

 . ، امتياز بيشتر ثبت خواهد شد باشد 8۶ از بيشتر مقابل تيم امتياز چنانچه: توضيح 

 اخذ خطای فنیمنجر به فاقد امتياز و پذیرد  کنارانجامکه با خطای بازیكن تيم  وسطبرخورد توپ به بازیكن تيم  -98

  .(ازیكن تيم وسط حذف نخواهد شد در این حالت ب) تيم کنار می گردد  توسط

گل محسوب نخواهد شد و  پذیرد انجام کنارکه با خطای بازیكن تيم  وسطبازیكن تيم  توسط( گل ) توپ دریافت  -92

 . تيم کنار می گردد توسطخطای فنی  اخذمنجر به 

بصورت ( تيم وسط محرز باشد  در زمانی که دریافت گل ، توسط بازیكن)  پاگر بازیكن تيم کنار پس از پرتاب تو -99

 نماید ، اقدام وی خطا ( تيم وسط بمنظورعدم کسب امتياز گل برای ) یا انضباطی عمد اقدام به خطای فنی یا عمدی 

 .  وسط دارای امتياز خواهد بودبازیكن تيم  توسط( گل ) توپ امتياز  دریافت و

با در آن نيمه  مسابقهادامه  (یا اخراج انضباطی  ، خطایبا خطای عمدی )  یك ازبازیكنانردرصورت حذف ه -94

 .شدخواهد  انجامنفرات باقيمانده 

 : توضيح  

 .ن انجام خواهد پذیرفت بازیك 4 حضور نيمه دوم بادر مسابقه ادامه : الف 

تا آن مسابقه نخواهد بود و می بایست  درگردد مجاز به بازگشت یا انضباطی بازیكنی که منجربه خطای عمدی  :ب 

 .(حضور مشاراليه در مسابقات بعدی بالمانع است )  اتمام زمان آن مسابقه برروی نيمكت تيم مربوطه مستقرگردد

 .می باشد( مسابقه  2جمعا )  مسابقه و مسابقه بعدیاز آن  بازیكن خاطی بمنزله حذف( اخراج ) اخذ کارت قرمز : ج 

بازیكن از  2الی  8و حضور داشته و در جریان برگزاری مسابقات   بازیكن در مسابقات ثبت نام 4اگر تيمی فقط با  :د 

 .قيمانده می باشدبا انبازیكنبا و مسابقه بعدی  در آن مسابقه حضورمجاز به ادامه ،  اخراج گرددآن تيم 

زیكن با 2شده گردد و فقط با یا اخراج بازیكن حذف  2مشمول ، نفره در جریان برگزاری مسابقات  4اگر یك تيم :  ه

 . امتياز به تيم مقابل تعلق خواهد یافت 2به مسابقات ادامه دهد ، در هر نيمه از مسابقه به ازای هر بازیكن غير حاضر 
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بازوبند سرگروه ، با نظر مربی ( یا اخراج ، خطای انضباطی براثر خطای عمدی ) درصورت حذف سرگروه تيم  -9۵

 . مسابقات انتقال یابد تيم می بایست به بازیكن دیگری در داخل زمين

نشان دادن کارت  )اعالم تذکر مجاز به  داوروسطدرصورت دخالت و عدم رعایت مقررات و شئونات مسابقه ،  -9۶

 . می باشدم به بازیكن ، مربی و سرپرست تي(  زرد

 . صرفا بمنزله هشدار می باشد و منجر به کسر امتياز نخواهد بود( تذکر) اعالم کارت زرد : توضيح 

نشان  )اعالم تذکر مجاز به مسابقه سرداور، دخالت و عدم رعایت مقررات و شئونات مسابقه در صورت تكرار  -9۷

 ، مجاز بهپس از اخذ تائيد از سرپرست فنی مسابقات م و همچنين به بازیكن ، مربی و سرپرست تي( دادن کارت زرد 

 .می باشدبا نشان دادن کارت قرمز  ات ،رپرست تيم خاطی از زمين مسابقاخراج بازیكن ، مربی و س

درصورت اخراج سرپرست یك تيم ، مربی تيم و درصورت اخراج مربی یك تيم ، سرپرست تيم و درصورت اخراج  -91

 .  تيم عهده دار مسئوليت تيم مربوطه خواهد بود( کاپيتان ) سرپرست و مربی یك تيم ، سرگروه 

مربی و سرپرست تيم ، کميته انضباطی مجاز است  یا قی از سوی بازیكنانضباطی و اخال مشكلدرصورت بروز  -93

رختكن ، جایگاه تماشاگران ) پس از کسب اجازه از سرپرست برگزاری مسابقات ، خاطی را به بيرون از زمين مسابقات 

ن نامه برطبق آئي) سپس درخصوص صدورحكم انضباطی هدایت نموده و ( ت ، خوابگاه ، بيرون از محوطه مسابقا

 .  اقدامات الزم انجام پذیرد( انضباطی 

بازیكنان تيم کنار مجاز به خروج توپ رسان و همچنين  (هوایی یازمينی ) درهنگام خروج توپ از زمين مسابقات  -4١

 .برداشت توپ می باشند بمنظوراز زمين مسابقات 

گرفته و سپس اقدام شخص شده تيم کنار قراربازیكن تيم کنار، پس از برداشت توپ می بایست ابتدا در محوطه م -48

 . نماید ، درغير اینصورت  منجر به اخذ خطای فنی خواهد شدبه پرتاب توپ 

و یا تيم کنار مجاز  بازیكنان تيم وسط (در زمان توقف مسابقه ) مسابقات درصورت رها شدن توپ در وسط زمين  -42

 .می باشند به برداشت توپ و تحویل آن به بازیكنان تيم کنار

 .درهنگام خروج توپ از زمين مسابقات ، زمان مسابقه متوقف نخواهد شد -49

نفر توپ رسان با  2می بایست  و زمين های مستقر درفضای باز ی از رها شدن توپ درسالنبمنظورجلوگير -44

 . متر از خط عرضی خروجی ، در دو طرف زمين مسابقات مستقرگردند 8رعایت فاصله 

 :توضيح 

 .توپ ذخيره قرارگيرد 8حد اقل  درداخل سبد های توپ رسان ها می بایست:   فال

بمنظورتسریع درروند مسابقه ، توپ رسان می بایست درابتدا یك توپ از داخل سبد را به بازیكن تيم کنارتحویل : ب 

 .داده و سپس درخصوص برداشت توپ رها شده اقدام نماید

 .بازیكن تيم کنار بالمانع می باشدط توپ رسان به توس، پ خارج از سبد پرتاب تو :ج  

 .برداشت توپ توسط بازیكن تيم کنار از داخل سبد بالمانع می باشد:  د

درصورتيكه توپ ها به صورت مكرر به بيرون از زمين مسابقات پرتاب و توپی دراختيارتوپ رسان نباشد ، داوروسط :  ه

 (.در این حالت زمان متوقف خواهد شد ) ه جمع آوری توپ ها اقدام گردد می بایست مسابقه را متوقف کرده تا نسبت ب

در  تحرکبا یا  بی تحرک و) توپ رسان می بایست زمانی توپ را تحویل بازیكن تيم کنار بدهد که هيچ توپی :  و

 .در داخل زمين مسابقات نباشد(  مسابقه جریان
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سفيد ، بعنوان با کاورتيم مربوطه ، مربی و سرپرست ذخيره  حضور بازیكنان،  ها در صورت عدم حضور پوپ رسان: ز

 .توپ رسان بالمانع می باشد

تحویل  پایان هرنيمه ازمسابقه ، توپ می بایست توسط یكی از بازیكنان تيم کنار یا تيم وسط به داوروسط در -4۵

 .داده شود

 .ه داوران مراجعه و استراحت نمایندکميت به ميز می بایستنيمه  داوروسط و داوران خط در بين دو: توضيح 

 . تحویل گرددکنار درآغاز نيمه دوم ، توپ مسابقه می بایست توسط داوروسط به سرگروه تيم  -4۶

 .ی نيمكت ، در دونيمه مسابقه ثابت می باشدبررو(  2و  8تيم ) تيم ها  محل استقرار -4۷

 .درنيمه دوم تعویض خواهد شد، در زمين مسابقات (  2و  8تيم ) تيم ها  محل استقرار -41

 .بعنوان سرپرست و مربی تيم ، بالمانع می باشد( به صورت واحد ) نفر  8حضور -43

 .مشاراليه ، حتما می بایست دارای مدرک مربيگری دررشته ورزشی داژبال باشد: توضيح 

 .می باشدو منجر به اخذ کارت قرمز حضور سرپرست و مربی تيم  ، بعنوان بازیكن ممنوع  -۵١

با تعهد قبول ، ليكن بازیكن می بایست  می باشددرمسابقات مجاز یا طبی ورزشی طبی  استفاده ازعينك -۵8

ميته پزشكی مسابقات از تائيد مسئول ک مسئوليت عواقب ناشی ازحادثه ، پس از تائيد سرپرست برگزاری مسابقات و

 . استفاده کند عينك

درخارج از  ين دو نيمه یا توقف کامل مسابقهایست فقط درزمان استراحت بنوشيدن آب توسط بازیكنان می ب -۵2

 .زمين مسابقات و درکنار نيمكت تيم مربوطه انجام پذیرد

متوقف و بازیكن می بایست مسابقه از سوی داوروسط ... درصورت بيرون آمدن کفش ، بازشدن بند کفش ،  -۵9

 .اقدام نمایدابقات مسدر داخل زمين بوجود آمده نسبت به رفع مشكل 

کفش خود را می بایست مذکوردرصورت پاره شدن کفش بازیكن ، مسابقه از سوی داوروسط متوقف و بازیكن  -۵4

 .نمایدتعویض سریعا 

 :توضيح 

 .اقدام به گول زدن داور، بمنزله خطای عمدی و منجر به حذف بازیكن از آن مسابقه خواهد بود :الف 

 .گردد(تعویض اضطراری ) برای بازیكن مذکور ، مشاراليه می بایست سریعا تعویض  در صورت عدم وجود کفش: ب 

... ( بازیكنان ، ، مثل پرتاب اشياء از سوی تماشاگران ) ایجاد هرگونه مزاحمت خارجی به داخل زمين مسابقات  -۵۵

 .خواهد بود( قات زمين مساب ازپاکسازی پس ) توقف مسابقه توسط داور وسط و سپس ادامه مسابقه  منجربه

،  هرگونه حوادثی که منجر به قطع مسابقه گردد یا بروز ت خاموش شدن برق درسالن مسابقات ،درصور -۵۶

زمان سپری شده  گرفتنبا درنظر، بنابرتصميم سرپرست برگزاری مسابقات ، ادامه مسابقه درهمان روز یا زمان بعد 

 .شده در فرم داوری آن مسابقه خواهد بود، امتيازات دریافت شده و نكات درج  مسابقه فوق

 .دو نفراز پرسنل خدمات می بایست اقدام نمایند( مسابقه زمان توقف کامل  در) بمنظورخشك کردن زمين  -۵۷

مالک اصلی اعالم نظر  ،وسط فی مابين داورخط و داوراعالم رای یا بروز اختالف نظر در رای صادره  زماندر -۵1

 . د بودداور وسط مسابقه خواه

اعالم نظر  فی مابين داور وسط و سرداور ،  مالک اصلیر رای صادره بروز اختالف نظر د اعالم رای یا زماندر -۵3

 .سرداورمسابقه خواهد بود
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 :امتيازات ( ماده یازدهم 
 وسط امتياز برای تيم 2اخذ =  دریافت گل     -8

 تيم کنار امتياز برای 2اخذ =  حذف بازیكن  -2

 

 :متياز گيری روش ا 

 .باشد  می 1هرمسابقه پایه امتياز در  -8

امتياز دریافت نموده و به تعداد  1بازیكن تيم وسط نماید  4بتواند تا پایان نيمه اول مبادرت به حذف  اگرتيم کنار -2

 .امتياز دریافت خواهد نمود   2هر بازیكن حاضر تيم کنار در زمين مسابقه 

 2پایان هرنيمه در زمين مسابقه باقی بمانند ، به تعداد هر بازیكن  نان تيم وسط دربازیك درصورتيكه تعدادی از -9

 .امتياز تعلق خواهد گرفت

 .از جمع امتيازات کسر خواهد شد و اخراج ، انضباطی  عمدی ، خطاهای فنی: توضيح 

 .دریافت خواهد کردامتياز   8ف کند بازیكن تيم وسط را حذ 4دقيقه توانست  ۵ زیر، در مدت زمان اگر تيم کنار  -4

امتياز   8 حفظ نمایددر زمين مسابقات را  خودبازیكن  8حتی دقيقه توانست  ۵، تا پایان زمان وسط اگر تيم  -۵

 .دریافت خواهد کرد

( به نفع تيم حاضر)  ١بر   8۶صراف دهد نتيجه مسابقه  اگر پس از زمان قرعه کشی یا درهنگام مسابقه ، تيمی ان -۶

 .واهد شدثبت خ

 : توضيح 

امتياز باشد ، باالترین امتياز  8۶اگرتيمی در حين اجرای مسابقه انصراف دهد چنانچه امتياز تيم مقابل باالتر از : الف 

 .ثبت خواهد شد

، اسم تيم از جدول مسابقات حذف و مراتب به کميته انضباطی ارجاع داده  اتدرصورت انصراف تيم از ادامه مسابق :ب 

 .توسط کميته انضباطی مشخص خواهد شد، تيم مذکور در مسابقات آتی  وضعيت حضورو  دخواهد ش

از ادامه مسابقه انصراف دهد یا سپس اگر تيمی در مسابقات شرکت نماید و تعدادی از مسابقه ها را انجام داده و : ج 

می مسابقاتش در جدول لحاظ مانده باشد امتيازات تما از آن دوره در مسابقه حاضر نشود ، چنانچه یك مسابقه

بر صفر به نفع تيم مقابل ثبت می گردد ، ليكن در صورتی که بيش از یك مسابقه از آن  8۶آخر  مسابقهگردیده و امتياز 

 . دور مانده  باشد کليه نتيجه های تيم مذکور از جدول مسابقات حذف شده و محاسبه نمی گردد

حاضرنباشد ، تيم مسابقات زمين  بطورکامل در( دقيقه  2درمدت زمان ) دفعه اعالم فراخوانی  9اگرتيمی پس از -۷

 .خواهد بود( به نفع تيم حاضر)  ١بر   8۶مقابل برنده آن مسابقه و نتيجه مسابقه 

 .   پایان هرمسابقه ، هر تيمی که دارای امتياز بيشتری باشد برنده آن مسابقه محسوب خواهد شد در -1

 .تساوی وجود ندارددرمسابقات داژبال ،  -3

 امتياز   ١=  امتياز   و   باخت   4=  برد  :    امتياز تيمی  -8١

 

 : برنده مسابقه ( ماده دوازدهم 
 .اعالم خواهد شد ودرج ( اسكوربورد  )تابلوی امتيازات پایان نيمه اول ، فقط امتيازات دوتيم بر روی  در -8
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توقف در زمان و اعالم امتيازات ، استفاده از اسكوربورد  وزمانگيری بمنظور جلوگيری از هرگونه شبهه در : توضيح 

 .سرپرست و تماشاگران در سالن برگزاری مسابقات الزامی می باشد ،مربی  ،كنان یبرای رویت باز

 .امتيازات نيمه اول و دوم جمع گردیده و تيم برنده اعالم خواهد گردید( پایان نيمه دوم ) درپایان مسابقه  -2

امتياز  تفاضل، برای تعيين تيم برنده جدول امتيازدهی مسابقات ، چنانچه امتيازات دو یا چند تيم برابر شد  در -9

آن دوره از منظور از تفاضل امتياز،کليه امتيازهای کسب شده و کسر شده هر تيم در: توضيح ) صورت خواهد پذیرفت 

 .(مسابقات می باشد 

 : ، تيمی است که به ترتيب ، یكی ازشرایط ذیل را احراز کرده باشدبرنده مسابقه در پایان دو نيمه  -4

 .کسب نماید دو نيمه تيمی که بيشترین  امتياز را  در :  الف

 .بيشترین زمان حضور تيم وسط در زمين یا کمترین زمان حذف کردن بازیكنان تيم وسط توسط تيم کنار:  ب

 .برگزار خواهد شد  "مسابقه امتياز طالئی" دو تيم مساوی باشد در صورتيكه همه موارد امتيازی در بين: توضيح 

 

  مسابقه امتياز طالئی: 

 .وسط برگزار خواهد شد وبمنظور تعيين تيم کنار ،  سكهپرتاب  قرعه کشیبا و  نيمه  دودر   ، مسابقه امتياز طالئی

 : توضيح 

 .تعيين می گردد داورچكسكه توسط  2یا  8انتخاب قسمت : الف 

 .ثابت و رویت گردد مربی دو تيم پرتاب و بر روی زمينفی ما بين ،  چكسكه می بایست توسط داور :ب 

 . می باشد( زمين کنار یا وسط ) مربی تيم پيروز در قرعه کشی سكه ، مجاز به انتخاب زمين دلخواه : ج 

( گردد  بازیكن از تيم کنار مستقر ط یكفقمی بایست در هر طرف زمين ) در دو طرف زمين  تيم کنار با دو بازیكن:  د

 .گرددبا یك بازیكن در وسط زمين مستقر فقطو تيم وسط می بایست 

 .مسابقه خواهد بودنيمه از بمنزله پيروزی در آن  ریافت اولين امتياز توسط هر تيمد:  ه

مسابقه نيمه از آن دری و پيروز( امتياز  2کسب ) بمنزله  دریافت گل  عه جا خالی دادن بازیكن تيم وسطده دف:  و

 .خواهد بود

یا اخراج یا انضباطی  عمدی یا فنی خطای مرتكب وسط تيم یا کنار تيم بازیكنان اگر،  مسابقهن برگزاری زما در :ز

 .بود خواهد مسابقهآن نيمه از  بازنده گردیده خطا مرتكب بازیكنش که تيمی  ، شوند

متياز طالئی خواهد بود که توانسته باشد در کوتاهترین زمان موفق به اخذ در پایان دو نيمه ، تيمی برنده مسابقه ا:  ح

 .امتياز شده باشد

مسابقه به آن (  دادن جا خالیدر کمتر  شماره )دریافت توپ توسط بازیكن تيم وسط در نيمه دوم  هنگامدر: توضيح  

 .اتمام خواهد رسيد

، با تعيين تيم کنا ر و تيم  ابقه امتياز طالئی فقط در یك نيمهمسهمه شرایط باال مساوی گردد مجددا صورتی که در:  ط

 . تكرار خواهد شد تيم برنده مشخص شدن، تا سكه پرتاب قرعه کشی  بوسيلهوسط 

 

 :خطاها ( ماده سيزدهم 
 :بخش می باشند  پنجخطاها شامل 
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  .بازیكن  حذف بدون( =   امتياز 8کسر ) خطای فنی  -8 

 . حذف بازیكن ازآن مسابقه  ( =تياز ام 2کسر  )خطای عمدی  -2

 (.خطای عمدی شرایط امتياز ، همانند   2کسر ) = بازیكن خطای انضباطی  -9

 .(خطای عمدی ، همانند شرایط برای تيم امتياز   2کسر ) =  خطای انضباطی مربی و سرپرست تيم -4

 (.مسابقه بعدی مسابقه وگشت به آن غيرقابل باز)ن دریافت کارت قرمز و اخراج بازیك( = امتياز  9کسر  )اخراج  -۵

 

 :خطاهای فنی بازیكنان تيم کنار = الف 

 . داوروسط بقه ، قبل از صدای سوتپرتاب توپ درابتدای مسابقه یا در زمان توقف مسا -8

مسابقه ، بصورت زمينی  بغير از زمان خروج توپ از زمين) خروج از محوطه تعيين شده در زمان برگزاری مسابقه  -2

 (. یا هوایی

 .(در حين پرتاپ توپ و بعد از پرتاب توپ )  به محوطه زمين تيم وسط ورود پا  -9

 ...(.پرتاب توپ به وسيله پا ، سر، شانه ، آرنج ، ضربه آبشار، ) پرتاب توپ برخالف قوانين و مقررات  -4

 .، قبل از قسمت اول زمينمسابقات  به بيرون از زمين  پرتاب توپ -۵

 .از محوطه خارج از زمين مسابقاتن تيم وسط ، به سمت بازیكناپرتاب توپ   -۶

 .محوطه خارج از زمين مسابقات باشدتيم کنار در  انبازیكنیكی از پرتاب توپ در حاليكه   -۷

 .هنوز توپی دیگر در حال پرتاب و دریافت توسط بازیكنان دیگر باشد پرتاب توپ در حاليكه -1

 (. Vحرکت ) پرتاب توپ بشكل زمينی یا بشكل ضربه به زمين  -3

منجر به اخذ خطای ) پاس دادن توپ بشكل هوایی توسط یك بازیكن و تكرار پاس هوایی توسط بازیكن دیگر  -8١

 ( .فنی توسط بازیكن دوم 

   (.ثانيه  4نگه داشتن توپ یا پاس کاری بيش از) تلف کردن زمان  -88
 

 :خطاهای فنی بازیكنان تيم وسط = ب

 (.خط طولی زمين ) درهنگام مسابقه  کنار زمين ازخطبه بيرون  خروج پا -8

 .ورود به محوطه زمين تيم کنار -2

 .به بيرون از زمين مسابقات  خروج بازیكن جهت برداشت توپ -9

 (.ثانيه  4نگه داشتن توپ بيش از) زمان  تلف کردن -4

 .ضربه زدن به توپ و سپس گرفتن آن  -۵

 

 :خطاهای عمدی  = ج 

، ساعد ، ضربه  توپ با پا ، سر، شانه ،آرنج پرتاب ) مسابقه برخالف قوانين مصوب ی برگزارعمليات تخلف در تكرار  -8

 ... (.  کوبيدن توپ به زمين ،همچنين  آبشار،

چسباندن مواد چسبنده  –مثل استفاده از حوله یا پارچه خيس ) استفاده از هرگونه مواد چسبنده و وسيله مازاد  -2

 .دست گردد  و خيس شدن دگی که موجب چسبن ... (در کفش ورزشی ،  

 (.داروهای انرژی زا و ممنوعه ) استفاده ازدوپينگ  -9
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 .تمارض و اقدام به گول زدن داور  -4

 (.با سوزن توپ یا هر شی دیگر ) تغيير ميزان باد توپ  -۵

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

 (. حضور بازیكن فوق در مسابقات بعدی بالمانع می باشد ) پوشيدن کاورمشكی برروی نيمكت ذخيره مستقر گردد 

 

 : بازیكن خطای انضباطی : د 

   .فریادهای بی مورد در زمان اجرای مسابقه -8

 . صحبت با مربی ، سرپرست و بازیكنان ذخيره تيم -2

 .رات داوران مسابقه اعتراض ، اهانت و سرپيچی از رای و دستو -9

  . عدم رعایت مقررات و شئونات اخالقی و انضباطی درمسابقه -4

 .اهانت یا تخریب روحيه بازیكنان ، مربی یا سرپرست تيم مقابل  -۵

 

 :خطای انضباطی مربی و سرپرست تيم :  ه

 .عدم رعایت مقررات و شئونات اخالقی و انضباطی درمسابقه -8

 .و نحوه قضاوت داوران مسابقه اعتراض ، اهانت و سرپيچی از رای  -2

 .اهانت یا تخریب روحيه بازیكنان ، مربی یا سرپرست تيم مقابل   -9

 .  فریادهای بی مورد در زمان اجرای مسابقه -4

 .متر از نيمكت تيم مربوطه 8ارائه توضيحات به اعضاء تيم  ، با فاصله بيش از  -۵

 .... ( سرداور ،بمنظور مراجعه به ميز ) قه در زمان برگزاری مسابزمين مسابقات  از داخلورود و خروج  -۶

 

 ( :کارت قرمز ) اخراج :  و

نسبت به اعالم کارت  مسابقه ،تشخيص سرداور بنابر خطای انضباطی ، خطای عمدی وو شدت صورت تكرار در -8

اقدام  (مسابقه  2، جمعا مسابقه بعدی  مسابقه وغيرقابل بازگشت به آن )  اشخاص خاطی اخراج شخص یاقرمز و 

  .خواهد شد

مجاز به  درصورت دریافت کارت قرمز، بازیكن خاطی پس از اخراج و هدایت به بيرون از صحنه مسابقات ، -2 

 .نخواهد بود و مسابقه بعدی همراهی تيم درآن مسابقه

جر به حذف من(  در زمين مسابقات و نيمكت تيم مربوطه ) بعدی  در آن مسابقه و مسابقه حضور بازیكن اخراجی  - 9

 . مسابقات خواهد بودمربوطه از آن دوره  تيم

آن  بازندهمذکور با اخذ کارت قرمز بعنوان متخلف ،  تيم ،  حضور فردی دیگر، بجای بازیكن اصلی درصورت  -4

 .( در مسابقات بعدی بالمانع می باشدفوق حضور تيم  :توضيح  ) خواهد شدمسابقه اعالم 

تيم  مذکور با اخذ کارت قرمز بعنوان اصلی ، با بازیكن ( یا فرد جایگزین وی ) درصورت تعویض توپ رسان  -۵

 .( حضور تيم فوق در مسابقات بعدی بالمانع می باشد :توضيح ) متخلف ، بازنده آن مسابقه اعالم خواهد شد 
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 :تعویض بازیكنان ( ماده چهاردهم 
 .د بودازیكنان نخواهسط مجاز به تعویض بدرهنگام برگزاری مسابقه ، تيم و -8

 .نمایددر هر نيمه مبادرت به تعویض دو بازیكن ( درصورت نياز ) تيم کنار مجاز است  -2

یكی از  انتخاب مربی تيم ،و با ، پس از تائيد پزشك مسابقه  درصورتيكه بازیكنی دچار مصدوميت جدی گردد -9

 .جایگزین وی خواهد شد( یا اخراجی ، انضباطی به غير از بازیكنان خاطی عمدی  )بازیكنان ذخيره 

برای بازیكن مذکور ، مشاراليه می بایست سریعا  ی دیگرعدم وجود کفشو درصورت پاره شدن کفش بازیكن  -4

 .گردد( تعویض اضطراری )  تعویض

 ودگل ، می تواند موجب ور افتیدر ایدفعه جا خالی دادن  8١آخرین بازیكن باقيمانده از تيم وسط ، در صورت -۵

تيم  مكتيتعویض و دو بازیكن از ن ی، با انتخاب مرب هيمشارال ایو  دهیبازیكن از تيم مربوطه به داخل زمين گرد كی

 .مربوطه به داخل زمين مسابقات مراجعه نمایند

، مربی تيم می بایست همراه با بازیكن ذخيره ،  و یا تعویض اضطراری بمنظور اجرای تعویض یا تعویض پزشكی -۶

حرکت اشاره ای دست و اعالم کلمه تعویض ، قرارگرفته و با ( داوروسط رو به سمت ) لوی نيمكت تيم مربوطه در ج

 .نشان دادن شماره بازیكن داخل زمين ، درخواست تعویض نمایند

 .انجام می گردد( با اجرای حرکت اشاره ای ) داوروسط  بقه و با  اجازهمسادر زمان توقف  یكنانتعویض باز -۷

 .تيم کنار انجام پذیردمحوطه می بایست از کنار درزمان حذف و همچنين تعویضخروج و ورود بازیكنان تيم  -1

قسمت خط وسط زمين انجام  می بایست از همچنين تعویض خروج و ورود بازیكنان تيم وسط درزمان حذف و -3

 .پذیرد

توسط خطای عمدی اخذ پزشكی ، منجر به تمارض و اقدام به گول زدن داور بمنظور بهره جوئی از تعویض  -8١

 .خواهد شد بازیكن خاطی

، تيم  مذکور با اخذ کارت قرمز بعنوان با بازیكن اصلی ( یا فرد جایگزین وی ) درصورت تعویض توپ رسان  -88

 .( حضور تيم فوق در مسابقات بعدی بالمانع می باشد :توضيح ) متخلف ، بازنده آن مسابقه اعالم خواهد شد 

 

 :قانون اعتراض ( ماده پانزدهم 
 .بر روی اسكوربورد اعالم خواهد شددرپایان نيمه اول یا دوم هر نيمه از مسابقه  نتيجه امتيازات   -8

در محل ) با رعایت اصول اخالقی  تيم معترض می بایست مربی،  (مان از مسابقه در هر ز) بروز اعتراض  زماندر -2 

، مراتب را بمنظور توقف اعالم کلمه اعتراض و با  بادرت به بلند کردن دست خود کردهم(نيمكت استقرار تيم مربوطه 

ه با پرداخت حق اعتراض اعتراض کتبی خود را همرا پس از توقف در مسابقه ،اظهار نموده و  به داور وسط مسابقهدر 

 . تحویل نماید( با مراجعه به ميز سرداور ، از قسمت بيرون زمين مسابقات )  سرداوربه  مصوب شده

برگه اعتراض را به سرپرست فنی تيم معترض ،  مربیاز سوی  کتبی اعتراض پس از اخذ، می بایست سرداور -9

 .نمایدتحویل 

داوروسط ، دو داور ،  داور ثبتسرپرست فنی ، سرداور ، ) فنی ، پس از مشورت با اعضاء کميته مربوطه  سرپرست -4

 .نتيجه نهایی را اعالم خواهد کرد بينی فيلم مسابقهو بازبررسی فرم داوری با  (خط 

 .حق رای می باشد 2سرپرست فنی ، دارای : توضيح 
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 .اعتراض می باشد  2تيم در طول هر مسابقه ، فقط مجاز به حداکثر هر -۵

 .باشدمياور در کنار ميز سرد (توسط فيلمبردار )  ميزبان مسابقاتبرعهده ،  مسابقات مسئوليت فيلمبرداری از: توضيح 

مسابقه امتياز کميته فنی مجاز است در شرایط خاص ، با تصميم گيری سرپرست فنی مسابقات ، نسبت به  برگزاری   -۶

.اقدام نماید  طالئی

 .می باشندو اطاعت از رای کميته فنی  و بازیكنان تيم معترض ، ملزم به پيروی، سرپرست مربی  -۷

و می بایست با بازیكنان تيم مربوطه در محل نيمكت تيم  راموراعتراض نمی باشدمجاز به دخالت د، تيم  سرپرست -1

 .مستقر گردد

در زمان عدم حضور مربی در محل برگزاری مسابقات ، سرپرست تيم می تواند در خصوص انجام مراحل اعتراض  -3

 .اقدام نماید

بازیكنان تيم مجاز به انجام مراحل  محل برگزاری مسابقات ،دردر زمان عدم حضور مربی و سرپرست تيم  -8١

 .اعتراض نمی باشند

به ( بعنوان حق الزحمه بررسی % ) ۵١پس از کسر( حق اعتراض ) ورت تائيد اعتراض ، مبلغ دریافتی درص -88

 .سرپرست تيم معترض عودت داده خواهد شد

 

 : عالئم اشاره ای( ماده شانزدهم 
 : اعالم شروع مسابقه -8

، از تيم ها  با نواختن صدای سوت ناپيوسته و حرکت دادن کف دو دست از جلوی سينه به سمت جلو داوروسط ،:  الف

 .درخواست می نماید تا به داخل زمين مسابقات مراجعه نمایند

بمنزله آغاز ( آوردن دست از باالی سر در جلوی سينه  با پایين)  وسطداورسوت کوتاه از سوی نواختن صدای یك :  ب

 .باشد مسابقه می

 :  درخواست قطع مسابقه -2

ازسوی خط یا در صورت نياز  انریا داوداوروسط ، ازسوی هنگام مسابقه  در بلندسوت یك صدای نواخته شدن :  الف

 .می باشدمسابقه دربمنزله توقف  ،سرداور

با )  سرداوریا روسط داو، خط ان داوربرای اعالم تمامی حرکات اشاره ای می بایست درابتداء ، مسابقه از سوی :  ب

 .قطع و سپس نسبت به اعالم حرکت اشاره ای اقدام گردد( بلند سوت یك صدای نواخته شدن 

مسابقه مجاز است در صورت عدم دید یا عدم توجه داوروسط یا داوران خط در خصوص بروزخطا یا کسب سرداور:  ج

وسط نتيجه را اعالم می سپس داور) سط اعالم نماید مراتب را به داوروامتياز توسط بازیكنان ، مسابقه را متوقف و 

 (.نماید 

 : اعالم پایان زمان در نيمه و مسابقه -9

 بلند ممتدسوت دو و همچنين پایان مسابقه ، با نواختن صدای اول سرداورمسابقه برای اعالم پایان زمان در نيمه : الف 

 .ی نمایداقدام م توسط انگشت اشاره( ساعت )  مچ دستو نشان دادن 

 سوتبا نواختن صدای یك ( توسط سرداور، پس از اعالم پایان زمان )  یا کل مسابقهنيمه هر داوروسط در پایان : ب 

 از می گردد تا با این حرکت ، از بازیكنان تيم ها درخواست) بلند ، دست ها را از جلوی سينه به طرفين باز می نماید 
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 .( مربوطه مراجعه نمایندزمين مسابقات خارج و به نيمكت تيم  

 : اعالم دریافت گل -4

 قرارداده ، سپس آن را( بصورت عمود) ، ابتدا یك دست را باالی سر بلندسوت یك داوروسط پس از نواختن صدای 

که اقدام ) درآورده و با دست دیگر مبادرت به نشان دادن شماره بازیكن تيم وسط ( حالت گرفتن ) بشكل مشت کرده 

 .درجلوی صورت می نماید( گل کرده  به دریافت

 : اعالم برخورد توپ -۵

داده ابتدا کف یك دست را برروی سينه قرار (  بلندسوت نواختن صدای یك ) داوروسط پس ازایجاد توقف درمسابقه 

که توپ به او  نشان دادن شماره بازیكن تيم وسط سپس با دست دیگر مبادرت به( بمعنای برخورد توپ به بدن ) 

 .می نماید( درجلوی صورت  )رخورد کرده ب

اگرتوپ به بازیكنی برخورد نماید که تيم دارای امتياز گل باشد ، آن بازیكن حذف نگردیده و سرداورمسابقه : توضيح 

 .  می بایست با عالمت اشاره ای گل گرفتن  به داوروسط اعالم نماید که تيم دارای امتياز گل ذخيره می باشد

 :ه ای شماره بازیكنان عالمت اشار -۶

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

  انگشت اشاره=    8بازیكن شماره :   الف

 انگشت اشاره وسبابه=    2بازیكن شماره :   ب  

 انگشتری سبابه و ، اره انگشت اش=    9بازیكن شماره :   ج  

 کوچك انگشتری و ،سبابه  ،انگشت اشاره =    4بازیكن شماره :    د  

 پنج انگشت=    ۵بازیكن شماره :    ه  

 انگشت شصت=    ۶بازیكن شماره :    و 

  :اعالم شمارش جاخالی دادن  -۷

یك و بوسيله انگشتان (انگليسی یا  یبه زبان فارس) شمارش دفعات جاخالی دادن توسط داوروسط ، با صدای بلند 

 .ده دفعه جا خالی دادن یا گل گرفتن عالمت گل گرفتن اعالم ميگردد درصورت انجام خواهدشد و باالی سر،دست در

  :  اعالم عدم امتياز -1

 داورخط مورد تائيد اعالم شده توسط داوران  توپ فاقد امتياز باشد و یا خطای درصورتيكه دریافت گل یا برخورد

 بانواختناعالم عدم تائيد و  دست ها به صورت ضربدردرجلوی سينهبسته کردن  نگردد ، داوروسط با باز و وسط واقع

 . درخواست ادامه مسابقه می نمایدصدای یك سوت کوتاه 

 :اعالم خطای فنی  -3

با نواختن صدای ) قه ازسوی بازیكن تيم کنار ، پس ازایجاد توقف درمساب خطداورخط درصورت بروزخطای :  لفا

قرارداده ، سپس با انگشتان دست ( متمایل به پائين ) ابتدا با یك دست پرچم قرمز را درامتداد کمر( یك سوت بلند 

 .دیگر مبادرت به نشان دادن شماره بازیكن خاطی می نماید

با نواختن صدای ) ه ازسوی بازیكن تيم وسط  ، پس ازایجاد توقف درمسابق خطخطای داورخط درصورت بروز :  ب

قرارداده ، سپس با انگشتان ( متمایل به پائين ) ابتدا با یك دست پرچم قرمز را از مقابل شكم به جلو ( یك سوت بلند 

 .دست دیگر مبادرت به نشان دادن شماره بازیكن خاطی می نماید
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اوروسط و یا عالمت اشاره عدم ، تا زمان اعالم رای ازسوی دی خط داورخط می بایست پس ازاعالم خطا :  توضيح

 .امتياز ، درهمان حالت باقی بماند

دست بشكل باز و یك بدون پرچم ، کف ) مبادرت به تكرار حرکت داورخط  خطداوروسط درصورت تائيد خطای  : د

م داوروسط انجا توسطمی نماید و شروع مجدد مسابقه با نواخته شدن صدای یك سوت کوتاه ( تيغه دست بسمت پائين 

 .خواهد شد

) ها در جلوی سينه  داوروسط درصورت عدم تائيد خطای اعالم شده از سوی داورخط ، با باز و بسته کردن دست : ه

 .با نواختن صدای یك سوت کوتاه ، درخواست ادامه مسابقه می نماید (  بشكل ضربدر

 .می باشد( ه محدوده تعيين شد) خط  ط مسئول اعالم خطاهای بازیكنان درخط ، فقداور: و 

 .فنی بر عهده داور وسط می باشددیگر نظارت بر نحوه مسابقه بازیكنان و اعالم خطاهای : ز 

را بوسيله انگشت های شصت و اشاره یك دست نشان  V، عالمت  Vبمنظور نشان دادن خطای حرکت  داوروسط :ح 

 .دست دیگر اعالم می نمایدانگشتان داده ، سپس شماره بازیكن را با 

 :اعالم خطای عمدی  -8١

یك دست  ، ابتدادرصورت بروزخطای عمدی ازسوی بازیكن تيم کنار ، پس ازایجاد توقف درمسابقه  وسطداور:  الف

سپس با انگشتان دست دیگر ( کف دست بشكل باز و تيغه دست بسمت پائين ) قرارداده به موازی شانه  ،را درامتداد سر

 .ن خاطی می نمایدمبادرت به نشان دادن شماره بازیك

ابتدا یك دست را ،  ، پس ازایجاد توقف درمسابقهخطای عمدی ازسوی بازیكن تيم وسط درصورت بروز  وسطداور:  ب

سپس با انگشتان دست دیگر مبادرت به نشان  (کف دست بشكل باز و تيغه دست بسمت پائين ) از مقابل سر به جلو برده 

 .دادن شماره بازیكن خاطی می نماید

 :اعالم خطای انضباطی  -88

عمدی ، همراه با نشان دادن  مانند عالمت اشاره ای خطایهبرای بازیكنان ، انضباطی  عالمت اشاره ای خطای: الف 

 .می باشد صورتضربدر دست در جلوی  عالمت

، رو   ضربدر دست در جلوی صورت عالمتنشان دادن ، برای مربی و سرپرست  انضباطی عالمت اشاره ای خطای:  ب

 .می باشدبسمت فرد خاطی 

درخواست  خاطیمربی یا سرپرست تيم  –بازیكن از  خطاهای انضباطییا ، با اعالم خطای عمدی ط داوروس :توضيح 

 .نيمكت تيم مربوطه مستقر گردد که از زمين مسابقه خارج و درنماید می 

 ( :کارت قرمز ) اعالم اخراج  -82

پس از اخذ تائيد سرپرست ) درمسابقه ج یك بازیكن ، می بایست پس ازایجاد توقف سرداورمسابقه بمنظوراخرا: الف 

 به نشان دادن مبادرت با درنظرگرفتن موقعيت استقرار تيم مورد نظر با اعالم شماره بازیكن خاطی ،( فنی مسابقات 

 . کارت قرمز نماید

پس ) اعالم کارت قرمز توسط سرداورمسابقه ، يم مربی یا سرپرست ت با تعيين کارت قرمز برای درصورت بروز خطا: ب 

 .با توجه به محل استقرار تيم صادر خواهد شد ، فرد خاطی   رو بسمت، ( از اخذ تائيد از سرپرست فنی مسابقات 

 :  تلف کردن زمان -89

 زمين به سمت(  با توجه به موقعيت بازیكن تيم وسط یا کنار)  داوروسط پس ازایجاد توقف درمسابقه  ، کف دست را 
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 .می نمایدنشان داده ، سپس با انگشتان دست دیگر مبادرت به نشان دادن شماره بازیكن خاطی 

 : (شور) زمان مشورت اعالم  -84

بصورت ) ازسوی داوروسط یا سرداور و قراردادن کف یك دست هنگام مسابقه  در بلندسوت صدای یك نواخته شدن  

همراه با توقف ) مشورت داوران  جهتتوقف در مسابقه  بمنزله(  عمودیبصورت ) ر دست دیگانگشتان بر روی ( افقی 

 .می باشد( زمان 

 : نحوه فراخوانی داوران

داده و داور قرار(  عمودیکف دست بشكل ) سمت صورت ه برا ، کف یك دست یا سرداورمسابقه داوروسط : الف

 .را فرامی خواند مربوطه

 .می بایست درمقابل صورت قرارگيرد(   عمودیبشكل  )، کف دو دست  کليه داورانصورت نياز به فراخوانی در: ب

 :درخواست خروج بازیكن -8۵

بمنزله درخواست خروج اخراج ،  و، خطای انضباطی خطای عمدی   کت اشاره ای برخورد توپ به بازیكن ،اجرای حر

 .بازیكن از زمين مسابقات و مراجعه به نيمكت تيم مربوطه می باشد

 :اجازه تعویض بازیكنان -8۶

مسابقه ، رو بسمت مربی در زمان توقف ( خصوص تعویض بازیكن در) داوروسط پس از درخواست مربی تيم مربوطه 

اجازه تعویض بازیكنان را صادر می (  کف دست ها باز) تيم مربوطه قرارگرفته و با چرخاندن دست ها در جلوی سينه 

 . نماید

 :مسابقه اعالم تيم برنده  -8۷

فرم  امتيازات تيم ها درو تائيد سرداورمسابقه برای اعالم رای و معرفی تيم برنده در پایان هرمسابقه ، پس از درج  

سينه  بلند ممتد ، پرچم سفيد را ازجلویاز جای خود بلند شده و با نواختن صدای یك سوت ،  تابلوی امتيازاتداوری و 

 .ه و تيم برنده را اعالم می نمایدنشان داد به سمت نيمكت تيم مربوطه

 :درخواست پزشك  -81

رو به سمت پزشك مسابقه قرارگرفته پس از ایجاد توقف در مسابقه ، درصورت بروزهرگونه آسيب دیدگی ، داوروسط 

 .، سپس یك دست را بصورت عمود و دست دیگر را به صورت افقی درجلوی آن قرار خواهد داد

درصورت نياز به زمان بيشتربمنظور ) دقيقه می باشد  2اعالم رای پزشك درداخل زمين سقف زمان معالجه و: توضيح

 (.مداوای مصدوم ، بازیكن مذکور به بيرون از زمين مسابقات هدایت گردیده و تعویض پزشكی انجام خواهد پذیرفت 

 : اعالم عدم دید -83

 برروی با قراردادن یك دست خودندیده باشد ، خطا یا امتيازی را  اگرداوریدرصورت نياز به مشورت داوران ، 

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

 

 :داوری و شرح وظایف (  هفدهم ماده
 .          ، کليه امورفنی مسابقات برعهده سرپرست فنی مسابقات می باشد درمسابقات داژبال -8

رزش داژبال ، توسط سرپرست برگزاری مسابقات انتخاب و منصوب سرپرست فنی مسابقات از بين داوران مجرب و -2

 .خواهد شد
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اعضاء کميته داوران ، توجيه داوران قبل از برگزاری  انتخاب مسئول و: وظایف سرپرست فنی مسابقات عبارت است از  

 ات ، بررسی ومسابقات ، حضوردرمراسم قرعه کشی و جدول نویسی ، بررسی و تائيد استاندارد بودن زمين مسابق

 قوانين و مقررات بودن توپ های مسابقات ، بررسی لوازم مورد نياز داوری ، تشریح موارد مورد نيازاستاندارد  تائيد

بعنوان باالترین مرجع فنی در ) برای سرپرستان و مربيان تيم ها ، حضور و اعالم رای نهایی درکميته فنی  مسابقات

،  سرپرست یا کل تيم -مربی  -اخراج یك بازیكن و  انضباطیاعالم خطای نظورتصميم گيری نهایی بم ، (مسابقات 

تصميم ،  اعالم نظر درخصوص موضوعاتی که بطور احتمالی به صراحت درآیين نامه داوری پيش بينی نشده باشد

 .برگزاری  مسابقه امتياز طالئی در شرایط خاص گيری نهایی در خصوص 

مجرب که توسط سرپرست فنی مسابقات انتخاب و توسط یك مسئول و داوران  ازمتشكل است :  کميته داوران -9

 .سرپرست برگزاری مسابقات منصوب می گردند

، داور ئول جدول ، مس داور ثبتنظارت بر حسن انجام وظيفه داوران ، : وظایف مسئول کميته داوران عبارت است از  

 .و تعویض داوران درطول مسابقاتچك 

مـی  ( نفر ۶جمعا ) دو داورخط ،  داور ثبتمتشكل از سرپرست فنی مسابقات ، سرداور ، داوروسط ، : کميته فنی  -4

 .باشند که درصورت بروز اعتراض و اختالف در مسائل فنی ، بررسی و صدور رای نهایی را عهده دار خواهند بود

 : توضيح 

 .اشد در کميته فنی ، بعهده سرپرست فنی می ب اعالم رای نهایی : الف 

 .حق رای می باشد 2رپرست فنی مسابقات دارای س: ب 

درهرمسابقه داژبال ، یك داوروسط و دو داورخط ، تحت نظارت سرداور مسابقه به قضـاوت پرداختـه و نتيجـه     -۵

 .توسط سرداور اعالم خواهد شد ، داور ثبتمسابقه پس از بررسی فرم داوری و جمع بندی امتيازات  بوسيله 

در از زمان ورود تا خروج  ها تيمداوری و  گروهنظارت بر وظایف ) نظارت دقيق برنحوه اجرای مسابقه  :سرداور -۶

، زمانگيری درهرنيمـه ، اعـالم   ( درصورت نياز ) ، کمك رسانی به داوروسط در خصوص اعالم رای  (زمين مسابقات

و پس از اخذ تائيد سرپرست فنـی   ت نيازدرصور) قرمز به خاطی  زرد و اخراج و نشان دادن کارتو  نضباطیخطای ا

 .را بعهده خواهد داشت( ق جمع امتيازات برطب) اعالم رای در پایان هر نيمه و مسابقه  ،(  مسابقات

پرتاب و دریافت توپ ، خطای فنی ، نحوه صحيح ) مسئول نظارت دقيق برنحوه مسابقه بازیكنان : داوروسط  -۷

نشان دادن اعالم رای مستقل و مجری عالئم امتيازات و خطاها ، ...( ،  Vی خطا،   خطای انضباطی، خطای عمدی 

درخواست از پزشك مسابقه جهت مداوای بازیكن مصدوم ، ، ( بازیكن ، مربی ، سرپرست ) کارت زرد به فرد خاطی 

حضور بازیكن اعالم رای پزشك درخصوص حضور و یا عدم ، از سوی داوران خط  ی خطتائيد یا عدم تائيد اعالم خطا

و مسابقه امتياز نيمه اول و دوم آغاز  )بازیكنان دو تيم در زمان شروع مسابقه دست دادن با ، مصدوم شده در مسابقه 

اطمينان از عدم استفاده از هرگونه مواد کنترل و بمنظورو همچنين در زمان تعویض و جابجایی بازیكنان ( طالئی 

 .گی و خيس شدن دست گرددچسبند و وسيله مازاد که موجبچسبنده 

 .داوروسط مجاز است در صورت عدم اطمينان در اعالم رای ، با داوران خط و سرداور مشورت نماید: توضيح 
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باشند و درصـورت   تعيين شده می محدودهقسمت خط ها در در  ول نظارت دقيق  و اعالم رایمسئ: داوران خط  -1

می بایست ( بوسيله پرچم قرمز ) اجرای حرکت اشاره ای ت بلند و نواختن صدای یك سو، با  خطخطای بروزهرگونه 

 .فوق را به داوروسط اعالم نمایندخطای 

 .داورخط مجاز است در صورت عدم اطمينان در اعالم رای ، با سرداور مشورت نماید: توضيح 

 ارائه آن به سرداور ری وثبت فرم داواز داور چك ، هر مسابقه  فرم های داوری در ابتدایدریافت  : ثبتداور -3

پس از  اوری و تحویل فرم های تكميل شده داشت کليه وقایع مسابقه ، دریافت فرم های دیاد، پایان هرنيمه  مسابقه در

 .پایان هرمسابقه به مسئول جدول

ها ، قرعه کشی وجدول نویسی درمسابقات ، ارائه یك نسخه ازجدول مسابقات به سرپرستان تيم : مسئول جدول  -8١

بمنظور کنترل و پذیرش تيم هـا قبـل از    به داورچك، تحویل فرم های داوری فرم های داوری برطبق جدول  تنظيم

 .آغاز هر مسابقه

 :داور چك  -88

داور به  هر مسابقههر فرم در ابتدای و تحویل  تيم ها درج اسامی ،از مسئول جدول دریافت فرم های داوری : الف  

 .ثبت

بازیكنان تيم ها و ثبت کارت های  I.Dدریافت  ،تيم ها مربی  وسرپرست های کارت  I.Dف به رویت داورچك موظ: ب 

 .دو تيم می باشدو مربی در فرم داوری و اخذ امضاء از سرپرست  و شماره بازیكناناسامی 

كل ، بازیكنان می باشد و درصورت بروز هرگونه مش و شماره داورچك موظف به رویت و چك کردن پوشش: ج 

 . نظر، بمنظور رفع ایراد خواهد بودموظف به اعالم تذکر به فرد مورد 

داورچك می تواند از ورود افراد نامرتب و غيرآماده به زمين مسابقات جلوگيری نماید و در خصوص حذف اسم  :د 

انضباطی به خاطی توسط کادرکميته در این حالت فرد ) فرد خاطی از ليست مندرج در فرم داوری اقدام نماید 

 (.   خارج از زمين برگزاری مسابقات هدایت خواهد شد 

 (. بمنظور معاینه و اخذ نظریه ) معرفی بازیكنانی که دارای شكل متفاوت در بخش جنسيتی باشند به کميته پزشكی :  ه

 .بوسيله سكه، بين دو تيم زمين مسابقه لباس و انتخاب قرعه کشی اجرای : و

ت می نماید تا در محل داده و از تيم ها درخواس داور ثبتئيد نهایی ، فرم داوری را تحویل داورچك پس از تا:  ز

 .به زمين مسابقات باشندورود  بمنظورجهت مراجعه به داوروسط آماده اعالم گزارشگر (دو طرف زمين)مشخص شده 

 

 : لباس داوران(  هجدهم  ماده
آرم داژبال بر روی جيب و نوشته کميته داوران  باه دگمه ، جيب دار، ، س( آستين دار یا کوتاه )  یقه دار تی شرت -8

 (.رنگ تی شرت ، بر طبق مصوبه انجمن داژبال در هر دوره از مسابقات خواهد بود )   تی شرتداژبال در قسمت پشت 

 . ، کفش ورزشی سفيد مشكی، کمربند مشكی ، جوراب  مشكیشلوار پارچه ای  -2

اسـتفاده   ار با آرم داژبـال  کاله لبه دازساحلی و زمين چمن ،  توانند درمسابقات مین داور و بانواآقایان : توضيح  

 . نمایند



 

28 

 

 :شرح وظایف سرپرست ، مربی و اعضاء تيم ( ماده نوزدهم 
 :شرح وظایف سرپرست تيم :  الف

 .قوانين مسابقات و همكاری الزم با مسئولين اجرایی و داوران داشتن آگاهی کامل از -8

 .مربی  کارت اعضاء تيم ، سرپرست و I.D، بمنظوردریافت  ارائه مدارک مورد نياز به مسئول ثبت نام -2

مربی ( برابر اصل شده )  سرپرست تيم موظف است درهنگام ثبت نام تيم ، نسبت به ارائه کپی مدرک مربيگری: توضيح 

 .تيم مربوطه اقدام نماید

 .(کارت  I.Dبا به همراه داشتن ) سی مراسم قرعه کشی و جدول نویحضور در  -9

 .دریافت یك نسخه جدول قرعه کشی از مسئول جدول -4

قبل از شروع  )داورچك تيم به  بازیكنانکارت  I.Dتحویل  ، داورچكبه تيم  مربی وخود کارت  I.D نشان دادن -۵

 .آن مسابقهدرپایان ها و دریافت کارت (  هرمسابقه

 .(کارت  I.Dبا به همراه داشتن )  استقرار در نيمكت تيم مسابقه واری برگززمان  همراهی تيم در -۶

 .(کارت  I.Dبا به همراه داشتن )  حاضرنمودن بموقع و همراهی تيم در زمان رژه و مراسمات -۷

 .کميته فنی داوران و رعایت احترام  و پيروی از مقررات و نظرات  -1

اض نمی باشد و می بایست با بازیكنان تيم مربوطه در محل نيمكت تيم سرپرست تيم ، مجاز به دخالت دراموراعتر -3

 .مستقر گردد

انجام مراحل اعتراض  خصوصدردر زمان عدم حضور مربی در محل برگزاری مسابقات ، سرپرست تيم می تواند  -8١

 .اقدام نماید

 .( اعتراض می باشد  2هرتيم در طول هر مسابقه ، فقط مجاز به حداکثر : توضيح ) 

 .رعایت انضباط و شئونات اخالقی درهنگام برگزاری مسابقه -88 

 .زمان برگزاری مسابقه عدم صحبت با بازیكنان در -82

 .جلوگيری ، نظارت و کنترل برعدم استفاده ازدوپينگ توسط بازیكنان -89

 . کارت I.Dبا به همراه داشتن  سرپرستی بازیكنان در محيط مسابقات و خوابگاه -84

 .برروی لباس ورزشی عدم استفاده ازلوازم زینتی ، تصاویر، نوشته وآرم های غيرقانونی -8۵

 

 :شرح وظایف مربی تيم :  ب

 .همكاری الزم با مسئولين اجرایی و داوران داشتن آگاهی کامل از قوانين مسابقات و -8

 .(کارت  I.Dبا به همراه داشتن )  زمان رژه و مراسمات همراهی تيم در -2

 (. برگزاری مسابقات قبل از) مقررات مسابقه برای اعضاء تيم مربوطه  گزاری کالس توجيهی قوانين داوری وبر -9

 (قبل از برگزاری مسابقات ) توجيه بازیكنان تيم در خصوص شرح وظایف بازیكنان در مسابقات  -4

 .(کارت I.Dبه همراه داشتن  با)استقرار در نيمكت تيم  وقرعه کشی سكه  ه ،مسابقبرگزاری زمان  همراهی تيم در -۵

 .(فقط در محدوده نيمكت استقرار تيم )  راهنمایی و ارائه نكات فنی به بازیكنان در زمان استراحت -۶

 .متر از نيمكت تيم مربوطه 8فقط تا فاصله ( در زمان برگزاری مسابقات ) ارائه توضيحات به اعضاء تيم   -۷
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 بمنظور انتقال نكات مورد نياز به اعضاء تيم در( کاپيتان ) يم جرب بعنوان سرگروه تیكی ازبازیكنان مانتخاب  -1

 .داخل زمين مسابقات 

 .، درزمان بروز اعتراض  سرداور مسابقهتحویل برگه اعتراض به  -3

 .اعتراض می باشد  2هرتيم در طول هر مسابقه ، فقط مجاز به حداکثر : توضيح 

 .کميته فنی  ران وداو رعایت احترام  و پيروی از مقررات و نظرات -8١

 .رعایت انضباط و شئونات اخالقی درهنگام برگزاری مسابقه-88

 .دوپينگ توسط بازیكنان جلوگيری ، نظارت و کنترل برعدم استفاده از -82

 .(کارت I.Dبا به همراه داشتن )سرپرست تيم و جدول نویسی ، درصورت عدم حضور مراسم قرعه کشیحضوردر -89

 .برروی لباس  وازم زینتی ، تصاویر، نوشته وآرم های غيرقانونیعدم استفاده ازل -84

 .قبل از شروع هرمسابقه،  داورچكبه   کارت I.D نشان دادن -8۵

 

 : تيم بازیكنانشرح وظایف :  ج

 (.قبل از برگزاری مسابقات ) اخذ اطالعات قوانين برگزاری مسابقات از مربی تيم  -8

 .مسابقات ری درقوانين و مقررات داو پيروی از -2

 .رعایت انضباط و شئونات اخالقی درهنگام برگزاری مسابقه -9

 .پيروی از دستورات سرپرست و مربی تيم ، با درنظرداشتن قوانين مسابقات -9

زمان حضور یا عدم حضور مربی و سرپرست تيم در محل برگزاری مسابقات ، بازیكنان تيم مجاز به انجام  در -4

 .اعتراض نمی باشند

چسباندن مواد  –مثل استفاده از حوله یا پارچه خيس ) ستفاده از هرگونه مواد چسبنده و وسيله مازاد عدم ا -۵

 .که موجب چسبندگی و خيس شدن  دست گردد... ( چسبنده در کفش ورزشی ،  

 .لباس ورزشیبرروی  عدم استفاده ازلوازم زینتی ، تصاویر، نوشته وآرم های غيرقانونی -۷

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

 .در زمان برگزاری مسابقهتيم و بازیكنان ذخيره  سرپرست ،با مربی  هاعدم صحبت  -3

 .اخذ راهنمایی و نكات فنی ازمربی در زمان استراحت -8١

 .عدم فریادهای بی مورد درهنگام مسابقه -88

 .داورچكهرمسابقه بمنظور ارائه به  ، قبل از شروع به سرپرست تيم کارت I.Dتحویل  -82

 

 :شرح وظایف مسئولين و کميته های اجرایی  ( ماده بيستم 
 :سرپرست برگزاری مسابقات  -8

بين افراد متخصص و  ، بعنوان مسئول کل مسابقات محسوب گردیده و می بایست از سرپرست برگزاری مسابقات: الف

 .توسط مرجع مافوق انتخاب گردد مجرب 

خاب و انتصاب دبير اجرائی مسابقات ، سرپرست فنی مسابقات ، مسئولين و اعضاء کميته های اجرائی و توجيه انت: ب

 .آنها نسبت به شرح وظایف محوله
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 .نظارت وکنترل کليه امور اجرایی بعنوان باالترین مرجع مسابقات:  ج

 .نظردرخصوص موضوعات خاص گيری و اعالم تصميمارائه مشورت به سرپرست فنی مسابقات در زمينه :  د

 .اعالم مراسم افتتاحيه و اختتاميه:  ه

نظارت وکنترل درهنگام پذیرش تيم ها ، حضور و نظارت در مراسم قرعه کشی و جدول نویسی ، حضور و نظارت :  و

 . در صحنه مسابقات

 .ندهاهداء احكام و مدال در مراسم اختتاميه با حضور مسئولين حاضر و تيم های شرکت کن: ز

 .مسائل مربوط به مسابقات جهت ارائه به مراجع مافوق یادداشت کليه رویدادها ، حوادث و:  ح

 .تصميم گيری درخصوص افراد متخلف برطبق گزارش کميته انضباطی : ط 

 .تعيين مبلغ حق الزحمه اعتراض درآن دوره از مسابقات: ی 

 :دبيراجرائی  -2

 .ت درکليه اموراجرایی کمك به سرپرست برگزاری مسابقا:  الف

 .عهده دارکليه مسئوليت های سرپرست برگزاری مسابقات در زمان عدم حضور مشاراليه:  ب

 :کميته هماهنگی  -9

 .کميته هماهنگی دارای یك مسئول و تعداد مورد نياز عضو می باشد:  الف

 .دعوت و پذیرش تيم های شرکت کننده:  ب

 .برای مسئولين اجرایی و داوران (کارت  I.D) صدورکارت مسابقات :  ج

، (با دریافت معرفی نامه از هيات استان یا مرجع اعزام ) برای سرپرستان ( کارت  I.D) صدورکارت مسابقات :  د

 (. کارت بيمه حوادث ورزشیبا اخذ ) ، بازیكنان (  با دریافت کپی برابر اصل شده مدرک مربيگری) مربيان 

 .ن جهت تماشای مسابقاتدعوت از مقامات و مدعوی:  ه

 .مسابقات انتخاب و معرفی یك نفر بعنوان گزارشگر :  و

فرم داوری به تعداد الزم : ، شامل تهيه لوازم مورد نيازداوران)کات بمنظورانجام امور تدارکاتی تشكيل واحد تدار: ز

 ،  ۵×  8١با ابعاد  عدد کارت قرمز دو ،  ۵×  8١با ابعاد عدد کارت زرد  دو پرچم قرمز ،عدد  دو دد پرچم سفيد ،ع یك، 

 هشت،  تيره و روشن عدد کاورشماره دار در دو رنگ دوازدهعدد سكه ،  یك، مترکرونوعدد یك عدد سوت ، چهار  

، برگه اعتراض ، برگه  تلویزیوندوربين فيليمبرداری ، ،  ( اسكوربورد ) تابلوی نمایش امتيازات عدد کاور مشگی ، 

توپ  یك) استاندارد داژبال توپ عدد سبد با ارتفاع کم  ،  دو،  ، برگه تعهد استفاده از عينك صدورحكم انضباطی

تهيه احكام انفرادی و تيمی ، تهيه مدال ، تهيه کاپ ،  ، ( وپ در هرسبد برای توپ رسان ها ت یك اصلی و قرار دادن

 (. ...، کارت ، تهيه وسایل پذیرایی  I.D، تهيه  تهيه لوازم تبليغاتی

 (.مسئول ویدئو چك ) یك نفر بعنوان فيلمبردار مسابقات و معرفی انتخاب :  ح

 .اختتاميه تشكيل واحد فرهنگی بمنظورانجام امورتبليغاتی در مراسم استقبال ، مراسم افتتاحيه و: ط 

 .انتخاب دو نفر بعنوان توپ رسان:  ی

 (. در زمان توقف کامل مسابقه ) مين انتخاب دو نفر بعنوان پرسنل خدمات بمنظورخشك کردن ز:  ک

 .انتخاب دو نفر بعنوان مسئول پذیرائی: ل 
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اعالم مواردی که از سوی سرپرست برگزاری مسابقات  معرفی مسئولين ، داوران ، تيم ها ، فراخوانی و: گزارشگر -4

 .و سرداور مسابقه درخواست می گرددسرپرست فنی مسابقات   –

 ( : یدئوچك مسئول و) فيلمبردار   -۵

  .و اتفاقات، وقایع فيلمبرداری از کليه مسابقات : الف 

 .ارائه فيلم به سرپرست فنی مسابقات در صورت درخواست و نياز مشاراليه :ب 

به و مراسم اختتاميه ( مقام های اول تا چهارم مسابقات ) فيلم فينال مسابقات  4فيلم مراسم افتتاحيه ، ارائه: ج 

 .بمنظور نگهداری در آرشيو ، مسابقاتسرپرست برگزاری 

 .هر فيلم  پس از برگزاری دو مسابقه بعدی می باشد کردنفيلمبردار مجاز به پاک : د 

 :کميته انضباطی  -۶

 .کميته انضباطی  متشكل از یك مسئول و به تعداد مورد نياز عضو می باشد:  الف

 .ی مسابقاتفراهم نمودن محيط ورزشی سالم و مناسب برای برگزار:  ب

 .ارائه گزارش حوادث بوجود آمده به سرپرست برگزاری مسابقات بمنظور اخذ نظر:  ج

 .مجری دستورات سرپرست برگزاری مسابقات و سرداورمسابقه درخصوص برخورد با متخلفين:  د

 .درمحوطه مسابقات( کارت  I.D) استفاده ازکارت شناسایی  : ه

 .ر نيروی انتظامی یا حراست فيزیكی اکيدا ممنوع می باشدبرگزاری مسابقات بدون حضو: توضيح 

 :کميته پزشكی  -۷

هالل  یاورزشی  معرفی نامه رسمی از هيات پزشكی با ارائه ،کميته پزشكی متشكل از یك الی چند امدادگر :  الف

 .درمانگاه  یا  بيمارستان می باشد یا احمر

 .ان در زمان ثبت نامبازیكنحواث ورزشی رویت و تائيد کارت بيمه :  ب

 .کنترل دوپينگ ورزشكاران درهنگام ثبت نام و هرزمان مورد نياز در مسابقات:  ج

 .، لنز و تائيد یا عدم تائيد استفاده از وسایل مذکور برای بازیكنورزشی کنترل عينك :  د

 (.در صورت نياز ) در خصوص جنسيت بازیكن به داور چك بررسی و اعالم نظر :  ه

 .رسی موارد بهداشتی در محيط برگزاری مسابقاتبر : و

 (. دقيقه در داخل زمين 2) اعالم نظرمستقل به داوروسط ، درخصوص بازیكن آسيب دیده یا تمارض وی : ز

 .مداوای سرپایی یا انتقال بازیكن آسيب دیده جهت درمان به مراکز پزشكی:  ح

 .ياز کمك های اوليه پزشكیتهيه و به همراه داشتن لباس فرم و لوازم مورد ن:  ط

 .درمحوطه مسابقات( کارت  I.D) استفاده ازکارت شناسایی :  ی

 .برگزاری مسابقات بدون حضور کميته پزشكی اکيدا ممنوع می باشد: توضيح 

 

 :لباس مسئولين و اعضاء کميته های اجرائی  (ماده بيست و یكم 
مه ، جيب دار، با آرم داژبال بر روی جيب و نوشته کميته ، سه دگ( آستين دار یا کوتاه )  یقه دارتی شرت  -8

رنگ تی شرت ، بر طبق مصوبه انجمن داژبال در هر دوره از )  تی شرتبرگزاری مسابقات داژبال در قسمت پشت 

 .(مسابقات خواهد بود 
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 .، کفش مشكی مشكی، کمربند مشكی ، جوراب  مشكیشلوار پارچه ای  -2

 دار با آرم داژبالکاله لبه ازساحلی و زمين چمن  مسابقات می توانند درکميته های اجرائی  و بانوانآقایان  :توضيح 

 .استفاده نمایند

 

 :فرم ها ( ماده بيست ودوم 
داور ثبت عالئم و رای هایی که توسط داوروسط اعالم می گردد بوسيله  بعنوان سند برگزاری مسابقه وفرم داوری ، 

 .ایت از سوی سرداور تائيد می گرددمسابقات مكتوب و در نه ثبت

 :توضيحات 

 .درج گردد(  دریافت گل) کسب امتياز کادرمی بایست در( افت کننده گل دری) شماره بازیكن تيم وسط  -8

، شماره بازیكن  دورآخرین بازیكن تيم وسط ، امتياز گل ثبت گردیده و توسط رفت و برگشت مرحله  8١ صورتدر -2

 .قرار خواهد گرفت     عالمت دایره  

درج گردد و همزمان ( حذف کننده ) شماره بازیكنان حذف کننده از تيم کنارمی بایست در کادرکسب امتياز  -9

 .شماره بازیكنی که از تيم وسط حذف شده هم در کادر کسر امتياز تيم وسط درج گردد

می بایست به طور هم زمان ( یا ذخيره حذف شده ) درصورت دریافت گل و بازگشت هریك از بازیكنان تيم وسط  -4

و یك ( دریافت گل)و یك شماره در قسمت کسب تيم وسط ( حذف شده)یكی از شماره ها در کادرکسرامتياز تيم وسط 

خط زده شود تا امتياز گل دریافتی به علت احيا بازیكن و امتياز بازیكن ( حذف کننده)شماره در قسمت کسب تيم کنار 

 .ل گل دادن مردود شودحذف کننده به دلي

بازیكنان حذف شده )  امتيازکادر کسر می بایست در ( براثر برخورد توپ ) شماره بازیكنان حذف شده تيم وسط  -۵

 .درج گردد و همزمان شماره بازیكن حذف کننده در کادرکسب امتياز تيم کنار درج گردد( 

 اگر خطای مذکور ر ثبت خطاها درج گردیده ، سپس شماره بازیكنان خاطی براثر خطای فنی می بایست در کاد -۶

 سوتاگر خطای ،  Vشماره عالمت  زیربود در  Vکشيده ، اگرخطای  - جلوی شماره عالمت خطخطای خط بود در 

در درخطای دریافت و پرتاب  ، Tحرف شماره  زیر، چنانچه خطای اتالف وقت بود در  Sشماره حرف زیر بود در  

 .گذاشته می شود      حرف شماره  باالی

شماره وی درکادرمربوطه  می بایستدریافت نماید ، ( اخراج ) یا کارت قرمز(تذکر ) نانچه بازیكنی کارت زرد چ -۷

 ( .  R= ،   کارت قرمز    Y= کارت زرد   )نوشته شود 

درج گردیده و  می بایست در کادر ثبت خطاها حذف می گرددبر اثر خطای عمدی  خاطی کهشماره بازیكنان  -1

 .کشيده شود آن عالمت مثلث        دورسپس 

شماره بازیكنان خاطی که بر اثر خطای انضباطی حذف می گردد می بایست در کادر ثبت خطاها درج گردیده و  -3

 .کشيده شود         با یك خط زیر آن آن عالمت مثلث  دورسپس 

 .تعویض درج گردد شماره بازیكنان تعویض شده می بایست درکادر -8١

 +    بعالوه  عالمتآن جلوی و سپس ه دیدرج گرد پزشكی می بایست درکادرتعویضشماره بازیكنان تعویض  -88

 .کشيده شود
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 -  منها  عالمت آن جلوی و سپس ه دیدرج گرد اضطراری می بایست درکادرتعویضشماره بازیكنان تعویض  -82

 .کشيده شود

 عالمت دایره            آندور و سپسه دیشده گل طالئی می بایست درکادرتعویض درج گردشماره بازیكنان تعویض  -89

 .کشيده شود  

 .گرددو مكتوب در زمان برگزاری مسابقه طالیی ، می بایست یك فرم دیگر به فرم اصلی داوری ضميمه  -84

 .دصورت بروز اعتراض ، می بایست مراتب در کادر وسط فرم داوری درج گرددر -8۵

صورت بروز خطای انضباطی و اخراج مربی و سرپرست تيم ، می بایست مراتب در کادر پائين فرم داوری در -8۶

 .درج گردد

 .درپایان هرنيمه ، زمان پایان می بایست درکادر مربوطه درج گردد -84

و در تابلوی نمایش امتيازات درپایان هرنيمه ، امتياز هرتيم می بایست درکادر امتياز تيم مربوطه ، درج گردیده   -8۵

 .به نمایش گذاشته شود

درپایان مسابقه ، جمع امتيازات هر تيم می بایست درکادر جمع امتيازات تيم مربوطه درج و درتابلوی نمایش  -8۶

 .امتيازات به نمایش گذاشته شود

متيازات به نمایش گذاشته خواهد اسم تيم برنده مسابقه در کادر برنده مسابقه درج گردیده و در تابلوی نمایش ا -8۷

 . شد

 .مسابقه تائيد و امضا گرددورسرداو مسابقات  داور ثبتزاتمام هر مسابقه توسط بایست پس افرم مربوطه می  -81
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 تیم وسط

 کسب امتیازات

 2× (دریافت گل ) 
 کسر امتیازات

 2× زیكنان حذف شدهبا

 خطاها
Y R امتیازات 

 + ( 8پایه  امتیاز )   

           

 ........  +کسب امتیاز        

– ........         کسر امتیاز

 ............ امتیاز زمان      

 .........جمع امتیازات  

 
          

          

          

          

          

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 .............................................................. :وسط داور اسم                                                                                                           ......................                                                                             ..............................: اسم و امضاء داور چک 

 ............................................................. : 1اسم داور خط                                                               ....                                                                                                                         ................................................. : اسم و امضاء داور ثبت

  ............................................................ : 2اسم داور خط                                                                                                                                                                                         .... ..................................................: اسم و امضاء سرداور 

 :شماره  اسامي تیم 
 شماره

 بازیكن

 تعویض ها نام و نام خانوادگي

 خروج ورود

1    

2    

3    

4             

5    

6    

 امضاء  سرپرست

 امضاء  مربي

   : شماره اسامي تیم
 شماره

 بازیكن

 تعویض ها نام و نام خانوادگي

 خروج ورود

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 امضاء  سرپرست

 امضاء  مربي

 کنارتیم 
 کسب امتیازات

 2× (کننده  حذف ) 
 کسر امتیازات

 امتیازات Y R ( ثبت خطاها ) 

 + ( 8پایه  امتیاز )   

           

 ........  +کسب امتیاز          

– ........        کسر امتیاز

 ...........امتیاز زمان      

 .........جمع امتیازات       

 
          

          

          

          

          

 وسطتیم 
 کسب امتیازات

 2× (گل  دریافت ) 
 کسر امتیازات

 2× بازیكنان حذف شده

 خطاها
Y R امتیازات 

 (+  8ایه  امتیاز پ)   

           

 ........  +کسب امتیاز        

– ........          کسر   امتیاز

 .............امتیاز زمان  

 ..........تیازات  جمع ام

 
          

          

          

          

          

 ...................................: رده سني 

 ......................................:  تاریخ 

 ............................: شماره مسابقه 

 .........................: ساعت برگزاری 

 .......................................:   1تیم  

 ......................................:    2تیم  

 .................................: برنده سكه 

 ..............................: انتخاب زمین 

 
 

 
 فرم داوری مسابقات داژبال

 (  استایل وسطي) 

 

 2اسامي تیم 

دریافت  رهشما نام و نام خانوادگي ردیف

 کارت 

 تعویض ها

1      

2      

3      

4      

5      

6      

     مربي

     سرپرست

 (استایل وسطي )  

 کنارتیم 
 کسب امتیازات

 2× (حذف کننده  ) 
 کسر امتیازات

 امتیازات Y R ( ثبت خطاها ) 

 + ( 8امتیاز پایه  )   

           

 ........  +کسب امتیاز        

– ........         کسر  امتیاز

 ............امتیاز زمان        

 .........ع امتیازات  جم

 
          

          

          

          

          

 

 نیمه اول

 

 زمان پایان

 

 تیم کنار

 :  1اعتراض 

 :زمان 

 :  2اعتراض 

 :زمان 

 

 ------

 تیم وسط

 :  1اعتراض 

 :زمان 

 :  2اعتراض 

 :زمان 
 

 

 

 

 

 

 

 کنارتیم 
 ب امتیازاتکس

 2× (کننده  حذف ) 
 کسر امتیازات

 ( ثبت خطاها ) 
 امتیازات

 + ( 8پایه  امتیاز )   

         

 ........  +کسب امتیاز        

– ........        کسر امتیاز

 .......امتیاز زمان                   

 ...................جمع امتیازات  

 
        

        

        

        

        

 نیمه اول 

 

 زمان پایان

 

 تیم کنار

 :  1اعتراض 

 :زمان 

 :  2اعتراض 

 :زمان 

 

 ------

 تیم وسط

 نیمه

 اول

 

 نیمه

 اول

 نیمه دوم

 

 زمان پایان

 

 تیم کنار

 :  1اعتراض 

 :زمان 

 :  2اعتراض 

 :زمان 

 

 ------

 وسط تیم

 :  1اعتراض 

 :زمان 

 :  2اعتراض 

 :زمان 

 

 ...............................: برنده مسابقه 

          :   جمع امتیازات تیم 

 سرپرست و مربيو اخراج  انضباطي خطای 

 مربيسرپرست و انضباطي و اخراج خطای           :   جمع امتیازات تیم 
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 برگه اعتراض مسابقات داژبال

DODGEBALL  SPORT                                          

 :شماره مسابقه                                     :                                                اسم تيم معترض   

 

 :                موضوع اعتراض   

 

 

 ، امضاء و اثر انگشت مربی تيماسم                                                                                                                                                                      

 
 
 

 :اعالم رای کميته فنی 
 
 
 

   امضاء عضو کميته فنی   اسم و                                                   امضاء عضو کميته فنی   اسم و                                                 امضاء عضو کميته فنی   اسم و     

 

                                                        

 اسم و امضاء سرپرست فنی مسابقات                                            امضاء عضو کميته فنی   اسم و                                                  امضاء عضو کميته فنی   اسم و      

                                                                                                   

 

 

 

 

 برگه صدورحكم انضباطی مسابقات داژبال 

DODGEBALL  SPORT                                          

 
 

 :موضوع    

 

 

 

                                                                                             

 ول کميته انضباطیاسم و امضاء  مسئ                                                                                                                                   

 

 

 

 :اعالم رای 

 

 

 

 مسابقات اسم و امضاء  سرپرست                                                                                                                                      
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 برگه تعهد 

 مسابقات داژبال 

DODGEBALL  SPORT                                          

 
 

 مسابقاتتعهد استفاده از عينك در:  موضوع    

 

                                         :بازیكن تيم                                                 :فرزند                                                                         :اینجانب        

 مسئوليت آن را پذیرفته و حق هيچگونه  ت ، بمنظور استفاده از عينك ،تعهد می نمایم درصورت بروز هرگونه حادثه درطول مسابقا      

 /.                                    اعتراض و شكایت را ندارم 

 سرپرست تيم                                                     امضاءمربی تيم                                                     اسم و امضاء اسم و                                            بازیكن                   امضاءو  اسم                 

 
 
 
 
 
 

                                                                                          

 امضاء سرپرست مسابقات                            اسم و                                                                            امضاء مسئول کميته پزشكی          اسم و                                     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               
اسم و امضاء سرپرست كميته مسابقات                                                                                                      

 

  

 اوليا یا قيمبرگه تعهد 
 
 
 
 

 :                                    دارای کد ملی       :                                                      فرزند                                                                           :اینجانب        

 :فرزند                                                           :   خانم / قيم  ،آقای / اوليا :                                          شماره تلفن همراه      

                                                         :بازیكن تيم                                  89:           /      /         تاریخ تولد :                                                 دارای کد ملی     

- رضایت خود را در خصوص حضور مشاراليه بمنظور شرکت در مسابقات رشته ورزشی داژبال ، از رده سنی نوجوانان به رده سنی جوانان 

يت آن مسئولت تعهد می نمایم درصورت بروز هرگونه حادثه درطول مسابقااز رده سنی جوانان به رده سنی بزرگساالن ، اعالم می دارم و   

 /.     را ندارم  اعتراض و شكایت را پذیرفته و حق هيچگونه 

                                                     اسم و امضاء سرپرست تيم                     اسم و امضاء مربی تيم                                                         قيوم                            / اسم و امضاء ولی                  

 
 
 
 

                                                                                       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               
اسم و امضاء سرپرست كميته مسابقات                                                                                                      

  

 محل  تائيد محضر یا هيات استان    
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 اخراج

 

 

 تذکر
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 سالمتی وفيق وبا آرزوی ت 

 تلفن همراه شرمين جباریان 

 ( و خاور ميانه ایران و رئيس کنفدراسيون داژبال غرب آسيا رئيس انجمن داژبال)   

  ١3823292391و    ١39۵4۶1۶889   

 

 تلفن همراه رضا خوش سرور 

 (نایب رئيس انجمن و مسئول کميته فنی انجمن داژبال  ) 

 ( و خاور ميانه و دبيرکل کنفدراسيون داژبال غرب آسيا و اقيانوسيه سيانایب رئيس فدراسيون داژبال آ) 

  ١382329239۷  و  ١39۵29۵39۵۶ 

 

    ١28 - ۶۵۵4۷4۷2:  تلفكس دفتر انجمن 

 E.mail: dodgeball.iran@gmail.com 
 

www.dodgeball.ir 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داژبال  فدراسيون جهانی      انجمن جهانی داژبال                                                               فدراسيون داژبال آسيا    

                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 غرب آسيا کنفدراسيون داژبال                                                        جمهوری اسالمی ایرانداژبال انجمن          

                     

 

 

 

 

 


