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 مقدمة
 

 6106تموز  1سيطبؽ هذا القانكف في 

اػػكؿ نػػانكف  كااليضػػااات، كاشػػارات اليػػد لدتاػػاد الػػدكلي ل ػػرة اليػػد التعليقػػاتك  نصػػكص الاػػكاداف 
جايعهػػا تعػػد اجػػزا  اػػف القػػانكف   ؿ.كهػػذا ال ينطبػػؽ تلػػ  دليػػؿ  سػػااات  كتعلياػػات انطقػػ  البػػدال اللعبػػ  

 ف ألجؿ فائدة استخداي هذا ال تاب.اللعب كاالهداؼ كالذم تـ ادراجه في  تاب القانك 
 

 مالحظة:
لغرررا التيطررين كرران كترران الارراتون  رردا اطررتلدم رررادة كرر ة المرردكر كرري الكررالم يلكررو  الالريررين 

 واالداريين والحكام واالشلا  االلرين.
مرادة حجرم  رمى كل حال، كان الااتون ينيق يالتطاوي رمى الرجال والتطاء المشاركين، ردا مرا يلر  

 (.3)اتظرالمادة  تلدمةركرات المطرال
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 ( طاحة المعن 1المادة )
 

شػػػاؿ يـ، ك  20ـ كترضػػػه  40 ( ت ػػػكف تلػػػ  شػػػ ؿ اسػػػتطيؿ طكلػػػه1انظػػػر الشػػػ ؿ ) سػػػاا  اللعػػػب  1:1
( كانطقػػ  لعػػب. الخطػػاف الطػػكيدف يسػػاياف الخطػػيف الجػػانبييف،  6 ،4:1 انظػػر انطقتػػيف للاراػػ  )

)تل  الاراػػػ ( اك خطػػػي الاراػػػ  الخػػػارجييف)بيف نػػػائاي خطػػػاف القصػػػيراف يسػػػاياف خطػػػي الاراػػػ كال
 جانبي الارا (.

انطق  اااف، بعػرض ال يقػؿ تػف اتػر كااػد باػكازاة الخطػيف الجػانبييف كاتػريف  الالعبايط يجب اف ي
 .الارا     االنؿ خلؼ خطيتل

يف ياصػػؿ تلػػ  الابػػاراة بطريقػػ  تجعػػؿ ااػػد ال ػػريقخػػدؿ  غييػػر الخصػػائص الاايػػزة للالعػػبال يجػػكز ت
 . فائدة

( فػػػي انتصػػػؼ  ػػػؿ خػػػط اراػػػ  خػػػارجي. يجػػػب اف يثبػػػت ب 2أ،  2انظػػػر الشػػػ ليف ) الاراػػػ يثبػػػت   2:1
اتػار أ 3 لدرت ػاع ك اتػر 2ا. كي كف نياسهاا اػف الػداخؿ الاراياف باالرض باا اـ اك بالاائط خل ها

 للعرض.
يثبػػت القائاػػاف بعارضػػ  افقيػػ . يجػػب اف ي ػػكف الاػػد الخل ػػي لقػػائاي الاراػػ  اتراصػػ ا اػػ  الاػػد الخل ػػي 

. كيجػػب اف تطلػػي سػػـ 8 ×سػػـ  8لخػػط الاراػػ . يجػػب اف ي ػػكف القائاػػاف كالعارضػػ  اػػف اقطػػ  اربػػ  
كاللػذاف يختل ػاف ايضػا كبكضػكح تػف لػػكف جكانبػه الػثدث الارئيػ  اػف السػاا  بشػريط بلػكنيف اختل ػيف، 

 الانطق  الكانع  خلؼ الارا .
يجب اف تكض  ل ؿ ارا  شب  ، كالتي يجب اف تربط بطريق  بايث تبق  ال رة بصػكرة تاديػ  داخػؿ 

 الارا  بعد دخكلها اليه.
فػػي السػػاا  جػػػز ا اػػف الانطقػػ  التػػػي تاػػددها. ي ػػكف تػػػرض خػػط الاراػػ  بػػػيف  الخطػػػكطتعػػد جايػػ    3:1

 سـ.5 (، في ايف ي كف ترض جاي  الخطكط االخرل أ 2انظر الش ؿ سـ ) 8القائايف 
تيف فػػػي الالعػػػب يا ػػػف اف تسػػػتبدؿ بلػػػكف اختلػػػؼ تػػػف لػػػكف ارضػػػي  ر الخطػػػكط بػػػيف انطقتػػػيف اتجػػػاك       

 الانطقتيف.
 بخػط انطقػػ تاػدد انطقػػ  الاراػ   (.75صػ ا  5 )انظػر شػػ ؿ  قػ  اراػ انطااػاـ  ػؿ اراػ  هنػػاؾ  4:1

 ـ(، كالذم يرسـ  االتي: 6الارا  )خط الػ 
ـ انػه  6لخط الارا  كتل  بعد موازيًا ااتار اباشرة اااـ الارا ، كهذا الخط ي كف  3خط طكله  أ(      

 )اقاس اف الااف  الخل ي  لخط الارا  ال  الااف  االاااي  لخط انطق  الارا (، 
ـ )تقػػاس اػػف الزاكيػػ  الخل يػػ  الداخليػػ  لقػػائاي الاراػػ (،  6ب( بربعػػي دائػػرة نصػػؼ نطػػر  ػػؿ انهاػػا       

 (.أ 2،  1انظر الش ليف ـ بخط الارا  الخارجي ) 3كتربطاف الخط الذم طكله 
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ااتػػار خػػارج خػػط انطقػػ   3ااتػػار( هػػك خػػط اتقطػػ ، يرسػػـ تلػػ  بعػػد  9)خػػط الػػػ  الرايػػ  الاػػرةخػػط   5:1
 (.1انظر الش ؿ سـ ) 15الخط كالاسافات بينهاا  الارا . ي كف نياس  ؿ اف اجزا 

اتر كااد، كيرسـ اباشرة اااـ الارا . كي كف اكازيا لخط الارا  كتل   ااتار 7خط الػ ي كف طكؿ   6:1
ااتػػػار(،  7ر انػػه )يقػػػاس اػػف الاافػػ  الخل يػػ  لخػػػط الاراػػ  الػػ  الاافػػ  االااايػػػ  لخػػط الػػػ ااتػػا 7بعػػد 

 (.1انظر الش ؿ )
سـ، يرسػـ اباشػرة ااػاـ الاراػ . كي ػكف 15 ااتار( 4)خط الػ  الخط الاقيد لاارس الارا ي كف طكؿ  7:1

ااتػػػار انػػػه )يقػػػاس اػػػف الاافػػػ  الخل يػػػ  لخػػػط الاراػػػ  الػػػ  الاافػػػ   4اكازيػػػا لخػػػط الاراػػػ  كتلػػػ  بعػػػد 
 (.1انظر الش ؿ ااتار(، ) 4االاااي  لخط الػ 

 (.3 ،1 انظر الش ليفبيػف انتصؼ خطػي الجانب ) خط الكسط يوكل 8:1
 4.5)كهك جز  اف الخط الجانبي( ل ؿ فريؽ ياتد اف خط الكسط ال  نقطػ  تبعػد اسػاف   خط التبديؿ 9:1

سـ 15تنه. كنقط  النهاي  لخط انطق  التبديؿ تادد بخط ي كف اكازيا لخط الكسط، كياتد اساف   اتر
 .(3، 1الش ليف انظر)سـ خارج الخط الجانبي 15ي كػداخؿ الخط الجانب

 
 مالحظة:

الازيػػػد اػػػف الت اصػػػيؿ اػػػكؿ الاسػػػتلزاات ال نيػػػ  للالعػػػب كالارااػػػي يا ػػػف اف تجػػػدها فػػػي   تعلياػػػات الالعػػػب 
 (. 72 كالاراييف   كالتي تبدا اف ص ا  )
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 : طاحة المعن0شكل
 يؤخذ القياس بالسنتاتر.

 
 

(123) ص ا    5انطق  الارا : انظر ايضان ش ؿ  
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 أ( المرمى 2شكل )
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 متظر جاتيي– لمرمى ا ن( 2شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التيديل ومتناة التيديل: لنا 3شكل 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

اف الضركرم اف تكض  طاكل  الاؤنت كالاسجؿ ك ذلؾ اقاتد البدال  فػي كضػ  يسػال للاؤنػت كالاسػجؿ 
اف يركا خطكط انطق  التبديؿ بكضكح. ك ذلؾ يجب اف تكض  الطاكل  بقرب خط الجانب لاقاتػد البػدال ، 

 نبي.سـ تل  االنؿ خارج الخط الجا50كل ف تل  بعد 
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 زمن المعن، اشارة التهاية والوقت المطتانع  (2) المادة
 

 زمن المعن 

سػػػن  فاػػػا فػػػكؽ هػػػك  16النظػػػااي لجايػػػ  ال ػػػرؽ التػػػي ي ػػػكف تاػػػر الدتبػػػيف فيهػػػا اػػػف  زاػػػف اللعػػػباف  1:2
دنػػػائؽ. اف زاػػػف اللعػػػب  10دنيقػػػ . كفتػػػرة الرااػػػ  النظاايػػػ  بػػػيف الشػػػكطيف  30شػػػكطاف اػػػدة  ػػػؿ انهاػػػا 

دنيقػػػػ   20x2سػػػػن ، ك  12-16دنيقػػػػ  لاجاكتػػػػ  االتاػػػػػار اػػػػف  25x2النظػػػػااي ل ػػػػرؽ الناشػػػػئيف هػػػػك 
سن ، كفي  لتا الاالتيف فاف فترة الراا  النظااي  بيف الشكطيف ت ػكف  12ال   8لاجاكت  االتاار اف 

 دنائؽ. 10باعدؿ 
 
 الحظة :م

لدتااد الدكلي ل رة اليد كاالتاادات القاري  كالكطني  الاػؽ فػي تطبيػؽ لػكائل اختل ػ  فػي الانػاطؽ التػي تقػ  
سػػػتراا  اػػػا بػػػيف ضػػػاف اسػػػؤكلياتهـ فياػػػا يتعلػػػؽ بتطبيػػػؽ اسػػػتراا  اػػػا بػػػيف الشػػػكطيف. اف الاػػػد االنصػػػ  ال

  ( .يقدن 15الشكطيف هك )
دنػػائؽ اذا  انػػت نتيجػػ  الابػػاراة التعػػادؿ تنػػد نهايػػ  الكنػػت  5بعػػد رااػػ  اػػدتها  الكنػػت االضػػافييلعػػب  2:2

دنػائؽ 5 النظااي ك ػاف اػف الكاجػب تاديػد ال ػائز، ينقسػـ الكنػت االضػافي الػ  شػكطيف اػدة  ػؿ انهاػا 
 كبينهاا فترة راا  لادة دنيق  كاادة.

االكؿ، يلعػب الكنػت االضػافي الثػاني بعػد اذا استار التعادؿ بالاباراة ارة ثاني  بعد ادة الكنت االضافي 
دنائؽ ا  فترة رااػ  5 كادة هذا الكنت االضافي ايضا شكطاف ادة  ؿ انهاا  دنائؽ. 5فترة راا  لادة 

 بينهاا لادة دنيق  كاادة.
اذا بقيت نتيجػ  الابػاراة التعػادؿ، سػيادد ال ػائز طبقػا للقكاتػد الخاصػ  بتلػؾ الاسػابق . فػي االػ  اذا  ػاف 

 ل سر التعادؿ كتاديد ال ائز، فيجب اتباع االجرا ات اآلتي . ااتار 7ر استخداـ رايات الػ القرا
 

 تعميق:
ااتار ل سر التعادؿ، فاف اف اؽ الدتبيف غير الاكنكفيف كالاستبعديف تنػد  7اذا استخدات رايات الػ 

.  ػؿ فريػؽ يرشػل ال قػرة الرابعػ ( 1:4نهاي  كنت الاباراة الاشار   في ادا  الرايػات )انظػر ايضػان الاػادة 
خاس  التبيف.  ؿ التب يؤدم راي  كاادة بالتناكب ا  التبي ال ريؽ االخر. كال يتطلب اػف ال ػريقيف 
اف يقػػػػرركا اسػػػػبقا ترتيػػػػب التبػػػػيهـ. كيا ػػػػف اختيػػػػار اػػػػراس الاراػػػػ  كتبػػػػديلهـ بػػػػيف الدتبػػػػيف الاػػػػؤهليف 

 ااتار  رااة كاراس ارا . 7للاشار  . اا ف اف يشارؾ الدتبكف في رايات الػ 
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يقػػرر الا اػػاف أم اراػػ  سيسػػتخدـ. كيعاػػؿ الا اػػاف نرتػػ  بقطعػػ  اعدنيػػ  كال ريػػؽ ال ػػائز يختػػار بػػيف 
الرغبػػػ  فػػػي الراػػػي اكال اك ثانيػػػا. كيسػػػتخدـ الترتيػػػب الاعػػػا س ل ػػػؿ الرايػػػات الداقػػػ ، اذا تطلػػػب االاػػػر 

 ايات ل ؿ فريؽ.استارار الراي الف النتيج  بقيت التعادؿ بعد ادا  خاس ر 
كلاثؿ هػذا االسػتارار فػاف  ػؿ فريػؽ يجػب اف يسػاي اػرة ثانيػ  خاسػ  التبػيف. جاػيعهـ اك بعضػا اػنهـ 
اا ف اف ي كنػكا ان سػهـ  اػا فػي الجكلػ  االكلػ . كتسػتار هػذة الطريقػ  بتسػاي  خاسػ  التبػيف فػي   ػؿ 

الاػا ي ػكف هنػاؾ فػارؽ هػدؼ ارة طالاا  انت ضركري . تلػ   ػؿ اػاؿ، فانػه يػتـ تاديػد ال ريػؽ ال ػائز ا
 بعد ادا   د ال ريقيف ن س العدد اف الرايات.

ااتػػار فػػي االػػ  ارت ػػابهـ ت ػػرار السػػلكؾ غيػػر  7اا ػػف اسػػتبعاد الدتبػػيف اػػف الاشػػار   فػػي رايػػات الػػػ 
هػػػػ(. اذا  ػػػاف هػػػذا االاػػػر يخػػػص  6:16الرياضػػػي اك السػػػلكؾ غيػػػر الرياضػػػي ذك األهايػػػ  اك الات ػػػرر )

 التبا تـ ترشياه ضاف اجاكت  اف خاس  رااة، فيجب تل  ال ريؽ اف يرشل راايان اخر بدالن تنه.
 

 اشارة التهاية 
اآلليػػ  اػػف سػػات   النهايػػ  باشػػارةيبػػدأ زاػػف اللعػػب بصػػافرة الا ػػـ الدا  رايػػ  ارسػػاؿ البدايػػ ، كينتهػػي   3:2

الجاهكر اك اف الاؤنت. اذا لـ تطلؽ اثؿ هذة االشارة فاف الا ـ اك الاؤنت اك الارانب يطلؽ صػافرته 
 .(9:17)ليبيف نهاي  زاف اللعب 

 
 تعميق:

اذا لػػـ تتػػكفر سػػات  الجاهػػكر ذات اشػػارة النهايػػ  اآلليػػ  فيجػػب تلػػ  الاؤنػػت اسػػتخداـ سػػات  انضػػدي  اك 
 ال قرة الثاني (. 2:18اباراة باشارة النهاي .)سات  تكنيت كينهي ال

يجػػب اعانبػػ  الاخال ػػات كاػػاالت السػػلكؾ غيػػر الرياضػػي التػػي يػػتـ ارت ابهػػا نبػػؿ اك تتػػزااف اػػ  اشػػارة  4:2
النهايػػػ  )للشػػػكط االكؿ اك نهايػػػ  الابػػػاراة ك ػػػذلؾ فػػػي الكنػػػت االضػػػافي(،  ػػػذلؾ، اذا  انػػػت الرايػػػ  الاػػػرة 

 ااتار ناتج  تف الاخال   ال يا ف ادا ها اال بعد تلؾ االشارة. 7( اك راي  الػ  1:13تات الاادة )
كبصكرة اااثل  فاف الراي  يجب اف تعاد اذا اطلقت اشارة النهاي  )للشكط االكؿ اك نهاي  الاباراة ك ػذلؾ 

ل ػػرة فػػي ذلػػؾ ت ػػكف ا ااتػػار اك تنػػداا 7فػػي الكنػػت االضػػافي( تاااػػا تنػػد ادا  الرايػػ  الاػػرة اك رايػػ  الػػػ 
 الايف في الهكا .

ااتػػػار )اك بعػػػد  7فػػػي  لتػػػا الاػػػالتيف ينهػػػي الا اػػػاف الابػػػاراة فقػػػط بعػػػد ادا  الرايػػػ  الاػػػرة اك رايػػػ  الػػػػ 
 اتادتهاا( كتـ التاقؽ اف نتيجتها الاباشرة.

 



 11 

ااػددات خاصػ  تطبػؽ بخصػكص اكانػ   4:2للراي  الارة التػي تػؤدل )اك يعػاد ادائهػا( تاػت الاػادة  5:2
 كااد ، فانه تـ السااح بتبديؿ التب4:4الدتبيف كالتبديؿ. ك استثنا  لاركن  التبديؿ العادم في الاادة 

ب العػب باػارس اراػ  تػفقط اف ال ريؽ الاهاجـ. كبش ؿ اشابه، فانه يسػال لل ريػؽ الاػداف  بتبػديؿ ال
اتطػا  اشػارة النهايػ . كام اخال ػ  تعانػب باكجػب الاػادة اذا  اف ال ريؽ يلعب بػدكف اػارس اراػ  تنػد 

ـ  3ال قػػرة االكلػػ . اضػػاف  الػػ  ذلػػؾ، يجػػب تلػػ   ػػؿ زاػػد  الدتػػب الرااػػي اف ي كنػػكا تلػػ  بعػػد  5:4
انظػػر  ،6:15، 7:13) تلػػ  االنػػؿ انػػه، اضػػاف  الػػ  كنػػكفهـ خػػارج خػػط الرايػػ  الاػػرة لل ريػػؽ الانػػافس

 .8:13تبي ال ريؽ الاداف  اكضا  في الاادة (. ااا اكان  ال1ايضا االيضاح رنـ 
لاخػال تهـ اك سػلك هـ غيػر الرياضػي الػذم  للعقكبات الشخصػي يبق  الدتبكف كاداريك ال ريؽ ترض   6:2

 . 5-2:4الاػػادة  ااتػػار فػػي الاػػاالت التػػي كصػػ ت فػػي 7ياػػدث خػػدؿ ادا  الرايػػ  الاػػرة اك رايػػ  الػػػ 
الاخال ػػ  التػػي تاػػدث خػػدؿ ادا  اثػػؿ هػػذة الرايػػات ال يا ػػف، تلػػ  أم اػػاؿ، اف تػػؤدم الػػ  رايػػ  اػػرة 

 باالتجاة الاعا س.
اذا نػػرر الا اػػاف اف الاؤنػػت اتطػػ  اشػػارة النهايػػ  اب ػػرا )للشػػكط االكؿ اك نهايػػ  الابػػاراة ك ػػذلؾ فػػي  7:2

 عب الكنت الاتبقي.الكنت االضافي(، فيجب تليهاا ابقا  الدتبيف في الساا  كل
ال ريؽ الذم  انت باكزته ال رة تند اشارة انها  اللعب نبؿ اكتػدة الااػدد سػيبق  اػائزا تلػ  ال ػرة تنػد 
استئناؼ الاباراة. اذا  انت ال رة خارج اللعب فتسػتننؼ الابػاراة برايػ  تتناسػب اػ  الاالػ . ااػا اذا  انػت 

 ب. -أ 4:13  كفؽ الاادة ال رة في اللعب فتستننؼ الاباراة  براي  ارة تل
اتاخران، فيجب اف يقلؿ زاف الشػكط الثػاني  كاذا انه  الشكط االكؿ اف الاباراة )اك اف الكنت االضافي(

كفقا لذلؾ، كاذا انه  الشكط الثاني اف الاباراة )اك اف الكنت االضافي( اتاخرا، فاف الا ايف سي كناف 
 في اكنؼ ال يستطيعاف تاؿ أم شي  ازا ة.

 
 الوقت المطتانع 
 يقرر الا اـ بداي  ايقاؼ زاف اللعب كادته)الكنت الاستقط ( .  8:2

 ي كف الكنت الاستقط  اجباريا:  
 تند فرض االيقاؼ لادة دنيقتيف اك االستبعاد. أ(  
 تند انل كنت استقط  فرني. ب(  
 تند اطدؽ اشارة الصافرة اف الاؤنت اك الارنب . ج(  
 . 7:17تنداا ي كف التشاكر بيف الا ايف ضركريا تل  كفؽ للاادة  د(  

انظر االيضاح كاف الطبيعي ايضا اف يعط  الكنت الاستقط  في ااالت اعين  اخرل طبقا للظركؼ )
 ( 2رنـ 
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 (.10:16الاخال ات خدؿ الكنت الاستقط  لها ن س تقكبات الاخال ات اثنا  كنت اللعب )
الا ايف يقرراف ات  تكنؼ السات  كات  تعاؿ باالرتباط ا  الكنت الاستقط  . اف ايث الابدأ فاف  9:2

كيتـ االتدف تف ايقاؼ زاف اللعب ال  الاؤنػت بكسػاط  اطػدؽ ثػدث صػافرات نصػيرة اػ  اشػارة اليػد 
 .15رنـ 

ؤنت اك تل   ؿ ااؿ، في اال  الكنت الاستقط  االجبارم تنداا تكنؼ الابػاراة باشػارة الصػافرة اػف الا
 ج(، فيجب تل  الاؤنت ايقاؼ السات  الرساي  فكرا دكف انتظار تا يد اف الا اـ .-ب 8:2الارانب )

 ب(. 5:15) يجب دائاا اطدؽ الصافرة لتشير ال  استئناؼ الاباراة بعد الكنت الاستقط 
 

 تعميق:
اشارة الصافرة اف الاؤنت/ الاندكب تكنؼ الاباراة فعليا، ات  اذا لـ يدرؾ الا اـ )كالدتبكف( اباشرة باف 
الابػػاراة اكن ػػت، كيلغػػ  أم فعػػؿ فػػي الالعػػب بعػػد اشػػارة الصػػافرة، كهػػذا يعنػػي انػػه اذا تػػـ تسػػجيؿ هػػدؼ بعػػد 

 7رار اتطا  رايػ  الػ  فريػؽ )رايػ  اشارة الصافرة اف الطاكل  فيجب الغا  الهدؼ. كبصكرة اااثل ، فاف ن
ااتػار، رايػػ  اػػرة، رايػػ  جانبيػػ ، رايػػ  ارسػػاؿ اك رايػػ  اػػارس اراػػ ( يعػػد الغيػػا ايضػػا. كتكضػػا تػػف ذلػػؾ 
يجػػب اف تسػػتانؼ الابػػاراة بطريقػػ  تت ػػؽ اػػ  الاالػػ  التػػي ظهػػرت تنػػداا اطلػػؽ الاؤنػػت/ الارانػػب الصػػافرة. 

 خؿ هك كنت استقط  فرني اك تبديؿ خاط  (.)كيجب اف نا ظ في ذهننا اف السبب الاعهكد للتد
تلػػ   ػػؿ اػػاؿ، فػػاف أم تقكبػػات شخصػػي  تعطػػ  اػػف الا ػػاـ بػػيف الكنػػت الػػذم اطلقػػت فيػػه الصػػافرة اػػف 

كالكنت الذم اكنؼ فيه الا اـ اللعب تبق  ساري  الا عكؿ. كهػذا يطبػؽ بغػض النظػر تػف  الارانب/الاؤنت
 نكع الاخال   كبغض النظر تف شدة العقكب .

 
ياػػؽ ل ػػؿ فريػػؽ اف يطلػػب كنتػػا اسػػتقطعا فرنيػػا ادتػػه دنيقػػ  كااػػدة فػػي  ػػؿ شػػكط  اػػف زاػػف اللعػػب  10:2

 (.3 االيضاح رنـالقانكني، كل ف ليس في الكنت االضافي )
 

 مالحظة :
لدتااد الدكلي ل رة اليد كاالتاادات القاري  كالكطني  الاؽ في تطبيؽ لكائل اختل   في الاناطؽ تق  ضػاف 
اسػػؤكلياتهـ فياػػا يتعلػػؽ بعػػدد االكنػػات الاسػػتقطع  لل ريػػؽ. كذلػػؾ يعنػػي بػػاف ل ػػؿ فريػػؽ الاػػؽ فػػي الاصػػكؿ 
تلػػ  ثدثػػػ  اكنػػػات اسػػػتقطع  لل ريػػػؽ بكانػػ  دنيقػػػ  كااػػػدة ل ػػػؿ كنػػػت اسػػتقط  فػػػي  ػػػؿ ابػػػاراة)دكف االكنػػػات 

لكنػت االصػلي االضافي (، كل ف يا ف انل ال ريؽ  اد انص  كنتيف اثنػيف اسػتقطعيف فػي  ػؿ شػكط اػف ا
 ( .3للاباراة)انظر الاداظ  في االيضاح رنـ 
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 ( الكرة3المادة )
 

تصػػػػن  ال ػػػػرة اػػػػف الجلػػػػد اك اػػػػف اػػػػادة صػػػػناتي . كيجػػػػب اف ت ػػػػكف اسػػػػتديرة. كاف ال ي ػػػػكف سػػػػطاها  1:3
 .(3:17)الخارجي الا  اك االس 

 اف نياس ال رات، أم الاايط كالكزف، التي تستخدـ اف نبؿ ال ئات الاختل   لل رؽ ت كف  االتي: 2:3
 0-58 6  ،لدتااد الدكلي ل رة اليد( ل رؽ الرجاؿ كالشباب )لدتاار  3غـ )نياس رنـ  425-475سـ

 سن (. 16فكؽ 
 56-54   ،النسػػػا  كالشػػػابات لدتاػػػاد الػػػدكلي ل ػػػرة اليػػػد( ل ػػػرؽ  2غػػػـ )نيػػػاس رنػػػـ  325-375سػػػـ

 (.12-16سن (، كالناشئيف )العاػػػر اف  14)لدتاار فكؽ 
 52-50   ،8-14لدتاػاد الػدكلي ل ػرة اليػد( للناشػيئات )العاػر اػػف  1غـ )نياس رنـ  290-330سـ 

 سن (. 8-12سن ( كلدشباؿ )العار اف 
 

 تعميق:
الدكليػػ  الرسػػاي  اكجػػكدة ضػػاف  انظاػػ  ال ػػرة الاتطلبػػات ال نيػػ  لل ػػرات التػػي تسػػتخدـ فػػي جايػػ  الاباريػػات 

 لدتااد الدكلي ل رة اليد .
 غيػر ااػدد فػي القػانكف  Mini-Handball"كررة اليررد لمكرغار  ت التػػي تسػتخدـ فػػيػرااف اجػـ ككزف ال ػ

 النظااي للعب.
 

يجػب اف تتػكافر ل ؿ اباراة يجب اف تتكافر  رتاف نانكنيتاف تل  االنؿ. ال ػرة اك ال ػرات االاتياطيػ    3:3
 .1:3-2 اباشرة تند طاكل  الاؤنت اثنا  الاباراة. ال رات يجب اف تدئـ اتطلبات القانكف 

يقرر الا ااف ات  تستخدـ ال رة االاتياطي . كفي اثؿ هذة الااالت يجب تل  الا ايف كض  ال رة  4:3
 في اللعب بسرت  كذلؾ لتقليؿ التكن ات كلتجنب االكنات الاستقطع .
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 ال ريق، اليدالء، التجهيزات، اكاية الالرن (4)المادة 
 

 ال ريق 
 .التبا 14 يت كف ال ريؽ اف 1:4

 ( التبيف بالتكاجد داخؿ الالعب في ن س الكنت، كباني الدتبيف بدال .7ال يسال ال ثر اف )
الاػظ، تلػ  ام اػاؿ، الدتب الذم يعيف  اارس ارا  يا ػف اف يصػبل التػب العػب فػي أم كنػت )

. كبالاثػؿ التػػب الالعػب يا ػػف اف يصػبل اارسػا للاراػػ  فػي أم كنػػت (ال قػػرة الثانيػ  5:8تعليػؽ الاػادة 
 (.7:4ك ذلؾ  4:4تل  أم ااؿ انظر  طالاا تـ تعيينه  اارس ارا  )

( التبيف العب  اد انص  بالكجكد داخؿ الالعب 7اذا لعب ال ريؽ بدكف اارس ارا ، فانه يسال بػ )
 أ( .1: 14، 7: 8، 3: 6ج، 2: 6، 1: 6، 7: 4في الكنت ن سه)انظر الاكاد 

 التبيف تل  االنؿ داخؿ الالعب تند بد  الاباراة. (5)يجب اف ياثؿ ال ريؽ 
التبػػا فػػي أم كنػػت اثنػػا  الابػػاراة، كهػػذا يشػػاؿ الكنػػت  (14)ريػػؽ الػػ  يا ػػف زيػػادة تػػدد الدتبػػيف فػػي ال 

 االضافي. 
 تستار الاباراة ات  كاف نقػص تػدد افػراد ال ريػؽ تػف خاسػ  التبػيف فػي الالعػب، كيرجػ  القػرار للا ػاـ

 .(12:17) ات  يجب ايقاؼ الاباراة بصكرة نهائي   في تقرير 
 

 مالحظة :
كاالتاػادات القاريػ  كالكطنيػ  الاػؽ فػي تطبيػؽ لػكائل اختل ػ  فػي الانػاطؽ التػي لدتااد الدكلي ل ػرة اليػد 

 التبان(. 16تق  ضاف اسؤكلياتهـ فياا يتعلؽ بعدد الدتبيف. كا  ذلؾ، اليسال بتسجيؿ ا ثر اف)
 
 يسال لل ريؽ باستخداـ اربع  اف اداريػي ال ريػؽ  اػد انصػ  اثنػا  الابػاراة، كال يا ػف اسػتبداؿ اداريػي 2:4

ال ريؽ في اثنا  سير الاباراة. كيجب اف يعيف اادهـ   ادارم اسؤكؿ تف ال ريؽ ، كهك الػذم يسػال لػه 
 (.3انظر تل  أم ااؿ االيضاح رنـ فقط بالتادث ا  الاؤنت/ الاسجؿ بقدر االا اف ا  الا اـ )

الاػػػػادة يجػػػب اف تاكاػػػان ال يسػػػال الدارم ال ريػػػؽ بػػػدخكؿ الالعػػػب فػػػي اثنػػػا  الابػػػاراة. كأم اخال ػػػ  لهػػػذة 
(. ج 6:16ز ك ػػػػذلؾ  -ق  3:16ب،   10،1:16 - 7:8انظػػػػػر يعانػػػػب  سػػػػلك ا غيػػػػر رياضػػػػي )

 (.7ب، انظر تل  أم ااؿ االيضاح رنـ  -أ  1:13تستانؼ الاباراة براي  ارة لل ريؽ الانافس)
يجػػب تلػػ   االدارم الاسػػؤكؿ تػػف ال ريػػؽ  تنػػد بدايػػ  الابػػاراة اف يتا ػػد انػػه ال يكجػػد فػػي انطقػػ  التبػػديؿ 

(. كهػػػػك 3:4( كالدتبػػػيف الاؤهلػػػػكف للاشػػػار   )انظػػػػر 4غيػػػر اداريػػػػي ال ريػػػؽ الاسػػػػجليف )تلػػػ  اال ثػػػػر 
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الػػػ  العقكبػػػ   مؤدالاسػػػؤكؿ ايضػػػان تػػػف اراتػػػاة ال ريػػػؽ لتعلياػػػات انطقػػػ  البػػػدال . كاخال ػػػ  هػػػذة الاػػػادة تػػػ
 (.ج 6:16ك ذلؾ  ق، 3:16ب،  1:16 االدارم الاسؤكؿ تف ال ريؽ  ) التصػػػاتدي  لػ

اذا  ػػاف ااضػػرا تنػػد بدايػػ  الابػػاراة كاسػػجد ضػػاف اسػػتاارة  اػػؤهد للاشػػار  يعػػد الدتػػب اك االدارم  3:4
 التسجيؿ. 

الدتبػػكف كاالداريػػكف الػػذيف يصػػلكف بعػػد بػػد  الابػػاراة يجػػب اف يثبتػػكا تػػاهلهـ لدشػػتراؾ فػػي الابػػاراة تػػف    
 طريؽ الاؤنت/ الاسجؿ كيجب ادارجهـ ضاف استاارة التسجيؿ. 

ك قاتدة يا ف لدتب الاؤهؿ الاشار   كدخكؿ الالعب اف خط انطق  التبديؿ الخاص  بال ريؽ فػي أم    
 (.6:4ك ذلؾ  4:4ااؿ انظر الاكاد تل  أم كنت )

 ػد اػف اف الدتبػيف الاػؤهليف للاشػار   فقػط هػـ الػذيف نالدارم الاسػؤكؿ تػف ال ريػؽ  اف يتيجب تلػ   ا
 1:13يدخلكف الالعب. كتعانب الاخال    سلكؾ غير رياضي اف نبػؿ  االدارم الاسػؤكؿ تػف ال ريػؽ  )

 (.7نظر االيضاح رنـ ج، ا  ذلؾ ا 6:16د، ك ذلؾ  3:16ب،  1:16ب،  - أ
 
 الالريون اليدالء 

: 4كالاادة  5:2ا  ذلؾ انظر الاادة يا ف للبدال  االشتراؾ في اللعب في أم كنت كبصكرة ات ررة ) 4:4
 .(5:4)( دكف اخبار الاؤنت /الاسجؿ، طالاا اف الدتبيف الاستبدليف ند غادركا فعدن الالعب 11

التبػديؿ دائاػا الػدخكؿ كالخػركج اػف الالعػب اػف خػط انطقػ  التبػديؿ يجب تل  الدتبيف الاشػار يف فػي 
 (.10:14 ،7:4انظر  ذلؾ كهذا ينطبؽ ايضا تل  تبديؿ اراس الارا  ) (5:4).الخاص  بهـ

  ذلؾ تطبؽ نكانيف التبديؿ في اثنا  الكنت الاستقط  )تدا في اثنا  الكنت الاستقط  لل ريؽ(.
 

 تعميق:
اف غرض ابدا  خط التبديؿ  هك تػاايف تاليػ  تبػديؿ تادلػ  كانظاػ . كلػيس بغػرض التسػبب بعقكبػات فػي 
اػػاالت اخػػرل، ايػػث يعبػػر الدتػػب الخػػط الجػػانبي اك خػػط الاراػػ  الخػػارجي بطريقػػ  غيػػر اؤذيػػ  كبػػدكف 

أك اغػادرة نصد الاصكؿ تل  فائدة )اثؿ اخذ اا  اك انش   اف اقعد البدال  اباشػرة خػارج خػط التبػديؿ، 
الالعب بطريق  تتسـ بالركح الرياضػي  تنػد اعانبتػه بااليقػاؼ كتبػكرة خػط الجانػب تنػد اقعػد البػدال  كل ػف 

سػـ(. االسػتخداـ الخططػي غيػر القػانكني للانطقػ  خػارج الالعػب تػـ التعااػؿ اعهػا 15اباشرة خارج خط الػ 
 .10:7بش ؿ ان صؿ في الاادة 
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بايقػاؼ الدتػب الاخطػ   لاػدة دنيقتػيف، كاذا ارت ػب ا ثػر اػف التػب  التبديؿ الخػاط  يجب اعانب   5:4
اػف ن ػس ال ريػؽ اخال ػ  التبػديؿ الخػاط   فػي ن ػػس الاالػ ، فػاف الدتػب الػذم ارت ػب الخطػن اكال هػػك 

 الذم سيعانب فقط.
 (.7ب: انظر تل  أم ااؿ االيضاح رنـ  -أ  1:13تستانؼ الاباراة براي  ارة لل ريؽ الانافس )

الػػػ  الالعػػػب بػػػدكف نيػػػ  التبػػػديؿ، اك تػػػدخؿ  بػػػديؿ بطريقػػػ  غيػػػر نانكنيػػػ  فػػػي  التػػػب اضػػػافياذا دخػػػؿ  6:4
يجػػب اعانبتػػه بااليقػػاؼ لاػػدة  دنيقتػػيف. كه ػػذا، فانػػه يجػػب انقػػاص تػػدد فالابػػاراة اػػف انطقػػ  التبػػديؿ 

ضػافي الػذم التبي ال ريؽ التبا كاادا في الالعػب لاػدة الػدنيقتيف القػاداتيف )كانطقيػا فػاف الدتػب اال
 دخؿ يجب اف يغادر الالعب(.

، فيجػػب اف يعطػػ  ايقافػػا اضػػافيا اخػػر لاػػدة فػػي اثنػػا  اػػدة ايقافػػه لاػػدة دنيقتػػيفاذا دخػػؿ التػػب الالعػػب 
دنيقتيف. هذا االيقاؼ يجػب اف يبػدا اباشػرة، لػذا يجػب اف يػنقص ال ريػؽ التبػا اخػر فػي الالعػب للاػدة 

 الباني  اف زاف االيقاؼ االكؿ.
ب انظػػر تلػػ  أم اػػاؿ  -أ  1:13الابػػاراة فػػي  لتػػا الاػػالتيف برايػػ  اػػرة لل ريػػؽ الانػػافس )كتسػػتننؼ 

 (.7االيضاح رنـ 
 

 التجهيزات 
االلػكاف كالتصػايـ ل ػد ال ػريقيف   . تر يبػزيػا اكاػدال ؿ فريػؽ  السااهيجب اف يرتدم جاي   التبي   7:4

يجب اف ت كف اتاايزة بكضكح  ؿ تف االخر،  ؿ الدتبيف الػذيف يشػغلكف ار ػز اػارس الاراػ  فػي 
ال ريػػؽ يجػػب اف  يرتػػدكا  ن ػػس اللػػكف، اللػػكف الػػذم يجػػب اف يايػػزهـ تػػف التبػػي الالعػػب ل ػػد ال ػػريقيف 

 .(3:17) كتف اراس ارا  ال ريؽ الاقابؿ 
سػػـ تلػػػ   20الدتبػػيف اف يرتػػػدكا ناصػػانا ذات ارنػػػاـ كاضػػا ، كت ػػػكف االرنػػاـ بارت ػػػاع يجػػب تلػػػ    8:4

. -99 1سػـ تلػ  االنػؿ اػف االاػاـ. االرنػاـ الاسػتخدا  يجػب اف ت ػػكف اػف 10االنؿ تل  الظهر ك 
الدتب الذم يقكـ بالتغيير بيف ار زم التػب العػب كاػارس اراػ  يجػب اف يرتػدم الػرنـ ن سػه ل ػد 

 الار زيف.
 يجب اف ي كف لكف االرناـ اغايرا بكضكح للكف القايص كتصاياه.       

 يجب اف يرتدم الدتبكف االاذي  الرياضي .  9:4
كال يسػػال بارتػػدا  أم شػػي  ي ػػكف فيػػه خطػػكرة تلػػ  الدتبػػيف اك تعطػػي الدتبػػيف فكائػػد غيػػر نانكنيػػ ، 

لخػكاتـ، انػراط الكجػه الارئيػ ، تقػكد كهذا يشػاؿ اػثد كانػي الػراس، ننػاع الكجػه، الاعاصػـ، السػاتات، ا
العنؽ اك السدسؿ، انراط االذف، النظارات غير الاثبت  اك ذات االطارات الصلب ، اك اي  اشيا  اخػرل 

  (3:17). يا ف اف ت كف فيها خطكرة 
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 ال يسال لدتبيف الاخال يف لهذة الاتطلبات بالاشار   ات  يقكاكا بتصايل الاخال  .
خكاتـ الاسػػطا  كاالنػػراط الصػػغيرة كانػػراط الكجػػه الارئيػػ  طالاػػا تػػـ تغطيتهػػا بشػػريط يا ػػف السػػااح بػػال

الصؽ بطريق  بايث ال تش ؿ خطكرة تل  الدتبيف االخريف. يسال باربط  الرأس كاناديؿ)ايشػارب( 
 الرأس كشريط ذراع رئيس ال ريؽ طالاا  انت اصنكت  اف اادة ارن  كناتا .

يؤ د بكاسط  التكني  تل  تقرير الاباراة/ استاارة تسجيؿ الدتبػيف نبػؿ بػد  اف ادارم ال ريؽ الاسؤكؿ 
الابػػاراة بػػاف  ػػؿ الدتبػػيف نػػد جهػػزكا بصػػكرة صػػايا . كاذا الاػػظ الا ػػاـ اخال ػػ  فػػي التجهزاتبعػػد بػػد  

( سيتـ اعانب  ادارم ال ريؽ الاسؤكؿ تصاتديا كتلػ  الدتػب الاخػالؼ تػرؾ 9: 4الاباراة)طبقان للاادة 
 العب ال  اف يصال الاخال   .ال

اذا  اف لدل ال ريؽ أم سؾ اكؿ التجهيزات، فيجب تل  ادارم ال ريؽ الاسؤكؿ االتصػاؿ بالا ػاـ اك 
 (2الارانب نبؿ بد  الاباراة)انظر ايضان  التعلياات كالت سيرات  الالاؽ 

 
   الالرن المكان 
 

الدتػػب الػػذم ينػػزؼ اك الػػذم  ػػاف هنػػاؾ دـ تلػػ  جسػػاه اك نايصػػه يجػػب اف يغػػادر الالعػػب فػػكرا  10:4
كبش ؿ طكتي )اف خدؿ تبديؿ تادم( ل ي يتـ كنؼ النزيؼ تضػايد الجػرح كازالػ  الػدـ تػف جسػاه 

 كادبسه. كيجب تل  الدتب تدـ العكدة ال  الالعب ات  يتـ اجرا  ذلؾ.
تعلياػػػات الا ػػػاـ الاتعلقػػػ  بهػػػذا االجػػػرا  يعػػػد اخال ػػػا الرت ابػػػه السػػػلكؾ غيػػػر  الدتػػػب الػػػذم ال يتبػػػ        

 د(. 3:16ب،  1:16، 7:8الرياضي )
( لشخصػيف 16، 15بكسػاط  اشػارتا اليػد رناػي في اال  اصػاب  التػب ياػؽ للا اػيف اف يسػااا ) 11:4

لغػرض ااػدد كهػك ( لػدخكؿ الالعػب أثنػا  الكنػت الاسػتقط  3:4اف الاساكح لهـ بالاشػار   )انظػر 
 اساتدة الدتب الاصاب اف فريقهاا.

بعػػػد تلقػػػي الرتايػػػ  الطبيػػػ  فػػػي الالعػػػب، يجػػػب تلػػػ  الدتػػػب اغػػػادرة الالعػػػب فػػػكرا. كيا نػػػه اعػػػاكدة        
 ( .8الدخكؿ فقط بعد ا تااؿ الهجا  الثالث )االجرا ات كاالستثنا ات انظر التكضيل رنـ 

ف لدتػب اعػاكدة الػدخكؿ الػػ  الالعػب تنػد اسػتئناؼ الابػػاراة بغػض النظػر تػف تػدد الهجاػػات، يا ػ       
بعػػد نهايػػ  فتػػرة الرااػػ  بػػيف الشػػكطيف. اذا دخػػؿ الدتػػب الاصػػاب الالعػػب اب ػػران سػػيعانب تلػػ  كفػػؽ 

 . 6: 4،  4:4الاادة 
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 مالحظة :     
 ة كي كئة التاشئين .ال ارة الثاتي 11: 4يحق لالتحادات الونتية كان تعميق تعميق يأتظمة المادة       
       
اذا دخػػؿ الالعػػب اشػػخاص اضػػافييف، بعػػد اف دخػػؿ الشخصػػيف، بضػػانهـ اشػػخاص اػػف ال ريػػؽ غيػػر       

أ  فػي االػ  دخػكؿ  3:16، 6:4الاتنثر فيجب اف يعانبكا  دخكؿ غير نانكني، كذلؾ باكجب الاػادة 
ج  فػػػػػي االػػػػػ  دخػػػػػكؿ ادارم ال ريػػػػػؽ.  6:16د،  3:16ب،  1:16، 2:4التػػػػػب، كباكجػػػػػب الاػػػػػادة 

اسػاتدة  ال قرة االكل ، الذم نػاـ بػدالن اػف 11:4الشخص الذم سال له بدخكؿ الالعب تات الاادة 
الػػػي فيجػػػب …الدتػػػب الاصػػػاب باتطػػػا  تكجيهػػػات لدتبػػػيف اك التاػػػدث اػػػ  الانافسػػػيف اك الا ػػػاـ 

 (.ج 6:16ك ذلؾ  د،  3:16ب،  1:16اتتبارة اذنبا بارت اب السلكؾ غير الرياضي )
 

 ( حارس المرمى5المادة )
 

 لاارس الارا  باالتي: يطمح
 في اال  الدفاع داخؿ انطق  الارا . م جز  اف جساه كهكنال رة ب لاس 1:5
  سػػاابػػال رة داخػػؿ انطقػ  الاراػػ ، دكف أم ي ػػكف ترضػ  للقيػػكد التػػي تنطبػؽ تلػػ  التبػػي ال التاػرؾ 2:5

لاارس الارا ، تل  أم اػاؿ، بتػنخير تن يػذ رايػ  اػارس الاراػ  ، كال يسال (7:7 ،2:7-4الاكاد )
 (.ب 5:15، 2:12، 4:6-5الاكاد )
كاالشتراؾ في اللعب داخؿ انطقػ  اللعػب، كتنػداا ي عػؿ ذلػؾ فػاف اػارس  بدكف  رةانطق  ارااة  ترؾ 3:5

اػػػا تػػػدا الاالػػػ  التػػػي الاراػػػ  يخضػػػ  لػػػن س القكاتػػػد التػػػي تنطبػػػؽ تلػػػ  الدتبػػػيف فػػػي انطقػػػ  اللعػػػب )
 (.ال قرة الثاني  5:8كص ت في تعليؽ الاادة 

اراػػػاة تنػػػداا يلاػػػس بػػػام جػػػز  اػػػف جسػػػاه االرض خػػػارج انطقػػػ   كيعػػػد اػػػارس الاراػػػ  خػػػارج انطقػػػ 
 الارا .

 كاعاكدة لعبها ثاني  بانطق  اللعب اذا لـ ينجل في السيطرة تليها. ا  ال رةانطق  الارا   ترؾ 4:5
 

 لاارس الارا  باالتي: ال يطمح

 (.ب 1:13، 5:8، تعليؽ 5:8، 3:8تنداا ي كف في اال  دفاع ) للخطرتعريض الانافس  5:5
أ،  1:13، 1:6طبقا لػػ ، كهذا يؤدم ال  راي  ارة )كال رة باكزته كتات سيطرتهانطق  الارا   ترؾ 6:5

ال ببسػػاط  تعػػاد  ا( اذا  ػػاف الا ػػاـ اطلقػػك ال قػػرة الثالثػػ  7:15 صػػافرتهـ الدا  رايػػ  اػػارس الاراػػ ، كاة
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اذا فقػػد  ،7:15(، اػػ  ذلػػؾ انظػػر ت سػػير ناتػػدة ال ائػػدة فػػي ال قػػرة الثانيػػ  7:15) رايػػه اػػارس الاراػػ 
 اارس الارا  ال رة خارج انطق  الارا  بعد اجتيازة الخط كال رة في يدة.

رض خػػارج انطقػ  الاراػػ  فػػي اػيف هػػك داخػػؿ تنػداا ت ػػكف اسػػتقرة اك اتدارجػ  تلػػ  اال لاػس ال ػػرة 7:5
 أ(، 1:13، 6 :1انطق  الارا  )

داخػؿ انطقػ  الاراػ  تنػداا ت ػكف اسػتقرة اك اتدارجػ  تلػ  االرض خػارج انطقػ  الاراػ   اخذ ال رة 8:5
 أ(. 1:13، 1:6)
 أ(. 1:13، 1:6اف انطق  اللعب ال  انطق  الارا  ) العكدة بال رة 9:5

طق  ػنػػػػػجاة اػػػػػػػا باتػػػػػػػارجػػػ  خػر ػػػػػػاػتػ كف اػداا تػػػػػب  تنػػػػػر ػػػػػػػاؽ اسػػػػ ؿ الػػػػػػاك السدـ ػػػػػػػػقػالػبرة ػػػػػػس ال ػػػػػػاػػل 10:5
 أ(.1:13 ب)ػػػػػػػػاللع
ااتار( اك ااتدادة اف  د الجانبيف نبؿ اف تترؾ ال رة  4)خط الػ  الخط الاقيد لاارس الارا تبكر  11:5

 .(9:14) ااتار  7يد الانافس الذم يؤدم راي  الػ 
 تعميق:

 ااتػار( 4طالاا ي كف اارس الارا  ابقيػا ااػدل ندايػه تلػ  االرض تلػ  اك خلػؼ الخػط الاقيػد )خػط الػػ 
 يسال له بتاريؾ نداه االخرل اك أم جز  اف جساه خارج الخط في الهكا . فانه

 
 

 رميممنطقة ال(  6 ) المادة
 

(. يعد التب الالعب 3:6انظر تل  أم ااؿ بدخكؿ انطق  الارا  ) لاارس الارا يسال فقط    1:6
 ند دخؿ انطق  الارا ، كالتي تشاؿ خط انطق  الارا ، اذا لاسها بام جز  اف جساه.

 انطق  الارا  ت كف القرارات  االتي: التب الالعبتند دخكؿ   2:6
الاراػ  كال ػرة باكزتػه، اك يػدخؿ  أ( رايه اارس ارا  تف دخكؿ التػب اػف ال ريػؽ الاهػاجـ انطقػ  

 .(1:12)بدكف ال رة كل ف ياصؿ تل  ان ع  جرا  ذلؾ 
الارا  كاصؿ تل  فائدة، كل ف  ب( راي  ارة تند دخكؿ التب الالعب اف ال ريؽ الاداف  انطق   

 .(ك 7:8ب، انظر ايضا  1:13بدكف اضات  فرص  للتسجيؿ )
الاراػػ  كتسػبب جػػرا  ذلػػؾ  ااتػػار تنػد دخػػكؿ التػب الالعػػب اػػف ال ريػؽ الاػػداف  انطقػ   7رايػ   ج(   

 أ(.  1:14اضات  فرص  كاضا  للتسجيؿ هدؼ )
كبالنسب  ال  غاي  هذة الاادة، فاف ا هـك   دخكؿ انطق  الارا   ال يعنػي اجػرد لاػس خػط انطقػ      

 الارا ، كاناا الخطك الكاضل داخؿ انطق  الارا . 
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 دخكؿ انطق  الارا  تند: ال يعاقن  3:6
 دخكؿ التب انطق  الارا  بعد لعب ال رة، طالاا لـ يتسبب ذلؾ في اضات  فرص  للانافسيف.  أ(   
 ب( دخكؿ التب اف أم ال ريقيف انطق  الارا  بدكف ال رة كلـ ياصؿ تل  فائدة جرا  ذلؾ.  
. كيجػب اف (1:12)تليهػا فػي انطقػ  الاراػ   تعد ال رة  خارج اللعب  تنداا يسػيطر اػارس الاراػ  4:6

 (.2:12تعاد ال رة ال  اللعب اف خدؿ رايه اارس ارا  )
تلػ  االرض داخػؿ انطقػ  الاراػ . كتصػبل باػكزة فريػؽ اػارس  تتػدارجتنداا  في اللعبال رة  تبق  5:6

لاػػارس الاراػػ  اف يلتقطهػػا كبػػذلؾ تصػػبل خػػارج  كيا ػػفالاراػػ  كيسػػال فقػػط لاػػارس الاراػػ  لاسػػها. 
(. كتاتسب ب 7:6ا  ذلؾ انظر ) 1:12-2، 4:6  كفؽ الاكاد ػاللعب، كاف ثـ تعاد ال  اللعب تل

أ،  1:14اػػ  ذلػػؾ انظػػر را  ال ػػػرة كهػػي اتدارجػػ  )ػأ( اذا لاػػػس زايػػؿ اػػارس الاػػ 1:13رايػػه اػػرة )
 ( اذا لاسها انافس.) ( iii 1:12اارس ارا  ) (، كيستار اللعب برايهج 6باالرتباط ا  االيضاح 

(. كتصػبل باػكزة ) ii ( 1: 12)االاػا تسػتقر تلػ  االرض فػي انطقػ  الاراػ   خارج اللعبتعد ال رة 
فريؽ اارس الاراػ  كيسػال فقػط لاػارس الاراػ  لاسػها. كيجػب تلػ  اػارس الاراػ  اف يعيػدها الػ  

(. كتبقػ  رايػه اػارس اراػ  اذا لاػس ال ػرة ب7:6 اػ  ذلػؾ انظػر )  2:12،  4:6اللعب تلػ  كفػؽ 
 (. 3:13ال قرة الثاني ،  1:12أم التب اف أم ال ريقيف )

 1:7يسػال بلاػس ال ػػرة تنػداا ت ػكف فػػي الهػكا  فػكؽ انطقػػ  الاراػ ، اػا داـ ذلػػؾ انسػجاان اػ  الاػػكاد 
 . 8:7ك ذلؾ 

ااػػد التبػػي ال ريػػؽ الاػػداف   لاػػس ( اذا4:6-5)برايػػه اػػارس الاراػػ  كفػػؽ  يجػػب اف يسػػتار اللعػػب 6:6
 ال رة خدؿ نيااه بالدفاع ثـ ااسؾ بها اارس الارا  اك استقرت في انطق  الارا .

 ، ت كف القرارات  االتي: داخؿ انطق  ارااة اذا لعب الدتب ال رة ال  7:6
 أ( هدؼ اذا دخلت ال رة الارا .

اس اػارس الاراػ  ال ػرة كلػـ تػدخؿ الاراػ  ب( راي  ارة اذا استقرت ال رة في انطق  الارا ، اك اذا ل
 ب(. -أ  1:13)

 .(1:11)ج( راي  جانبي  اذا تبرت ال رة للخارج اف فكؽ الخط الخارجي للارا  
د( يستار اللعب اذا اررت ال ػرة خل ػان، خػدؿ انطقػ  الارا ،الػ  انطقػ  اللعػب دكف اف يلاسػها اػارس 

 الارا .
 ال رة التي ترتد اف انطق  الارا  خارجا ناك ساا  اللعب تبق  التب . 8:6
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 ( لعن الكرة، والمعن الطميي7مادة )
 

 لعن الكرة 
 :ريطمح ي

الػذراتيف، الػراس، )ا تكاػ  اك اضػاكا (،  يػديفالايقاؼ، دف  اك ضرب ال ػرة باسػتخداـ  راي، اسؾ، 1:7
 . الجذع، ال خذيف كالر بتيف

 أ(. 1:13، ات  كاف  انت استقرة تل  االرض )ثكاف 3ال رة لادة ال تزيد تل  االات اظ ب 2:7
 أ( ، كتعد الخطكة ند تات تنداا:  1:13) خطكات 3التارؾ بال رة باا ال يزيد تل    3:7

أ( يرف  الدتب الكانؼ تل   لتا ندايه تل  االرض اادل ندايػه كينزلهػا تلػ  االرض اػرة ثانيػ ، اك 
 ندايه اف ا اف ال  اخر.يارؾ اادل 

 ب( يلاس الدتب االرض بقدـ كاادة فقط، كياسؾ ال رة ثـ يلاس االرض بالقدـ االخرل.
ج( يلاػػػس ااػػػدل نػػػداي الدتػػػب االرض بعػػػد ن ػػػزة، ثػػػـ ياجػػػؿ بػػػن س القػػػدـ اك يلاػػػس االرض بالقػػػدـ 

 االخرل.
كينزلهػا تلػ  االرض اػرة د( يلاس نداا الدتب االرض في آف كااػد بعػد ن ػزة، ثػـ يرفػ  ااػدل ندايػه 

 ثاني ، اك يارؾ اادل ندايه اف ا اف ال  اخر.
 

 تعميق: 
تاتسػػب خطػػكة كااػػدة فقػػط نػػد اخػػذت اذا تاػػرؾ ااػػدل القػػدايف اػػف ا ػػاف ألخػػر كتػػـ سػػاب القػػدـ االخػػرل 

 خل ها . 
الاالػػ   كيعػد ااػران اطابقػا للقػانكف، اذا سػقط الدتػب اػ  ال ػرة تلػ  االرض كانزلػؽ ثػـ كنػؼ كلعبهػا، كت ػكف

  ذلؾ ايضان اذا ارتا  الدتب تل  ال رة كسيطر تليها ثـ كنؼ كلعبها.
 

 اثنا  الكنكؼ اك الر ض: 4:7
 أ( طب ال رة ارة كاادة ثـ اس ها ثاني  بيد كاادة اك باليديف.

 ب( طب ال رة باستارار بيد كاادة )الطبطب ( ثـ اس ها اك التقاطها     ثاني  بيد كاادة اك باليديف.
 ت رار دارج  ال رة تل  االرض بيد كاادة ، ثـ اس ها اك التقاطها ثاني  بيد كاادة اك باليديف. ج(
ثػكاف اك بعػد اخػذ اػا ال يزيػد  3باجرد اسؾ ال رة بعد ذلؾ بيد كاادة اك باليديف فيجب اف تلعب خػدؿ  

 أ(. 1:13خطكات ) 3تف 
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س الدتػػػب ال ػػػرة بػػػام جػػػز  اػػػف جسػػػاه يعػػػد طػػػب ال ػػػرة اػػػرة كااػػػدة اك باسػػػتارار نػػػد بػػػدأ تنػػػداا يداػػػ
كيكجههػا ناػك االرض. يسػال لدتػػب بدارجػ  ال ػرة اك طبطبتهػا كاسػػ ها ثانيػ  بعػد اف تداػس التبػػا 

 (.6:14ا  ذلؾ انظراخر اك الارا  )
 اف اليد ال  اليد االخرل نقؿ ال رة 5:7
نػػي السػػااح بػػادا  رايػػه اػػف ، كهػػذا يعاثنػػا  الر ػػكع اك الجلػػكس اك الرنػػكد تلػػ  االرضلعػػب ال ػػرة فػػي  6:7

، بضػانها شػرط اف يبقػ  جػز  اػف 1:15ه ذا كض  )اثؿ الرايه الارة( اذا تػـ االي ػا  بشػركط الاػادة 
 ااد القدايف تل  اتصاؿ ثابت باالرض.

 
 ال يطمح ير:

بعػػد السػػيطرة تليهػا، اال اذا لاسػػت فػػي اثنػا  ذلػػؾ االرض اك التبػػا اخػػر اك  لاػس ال ػػرة ا ثػػر اػف اػػرة 7:7
أ(، ا  ذلؾ فانه ال يعانب تل  لاػسها ا ثر اػف اػرة ال يعانػب اذا ارتبػؾ الدتػب فػي  1:13الارا  )

 اس ها، يعني ي شؿ في السيطرة تليها تنداا يااكؿ اس ها اك ايقافها.
 دتػػػب اػػػف نبػػػؿ ااػػػد انػػػافسلالر بػػػ ، اال اذا رايػػػت ال ػػػػرة تلػػػ  ا اك السػػػاؽ اسػػػ ؿبالقػػػدـ لاػػػس ال ػػػرة  8:7

 .(هػ 7:8ب، انظر ايضان  –أ  1:13)
 

 داخؿ الالعب. لاست ال رة الا ـيستار اللعب اذا  9:7
اذا تاػػرؾ الدتػػب بػػال رة خػػارج الالعػػب بقػػدـ كااػػدة اك بالقػػدايف )بيناػػا ال ػػرة بانيػػ  داخػػؿ الالعػػب(،  10:7

 أ(. 1:13اثدن ل ي يجتاز الدتب الاداف ، كهذا يجب اف يقكد ال  رايه ارة للانافس )
يشػػيركا اذا اتخػذ التػب اػف ال ريػؽ الاػػائز تلػ  ال ػرة اكنعػا خػارج الالعػػب بػدكف  ػرة فعلػ  الا ػاـ اف 

لدتب بكجكب التارؾ داخؿ الالعب. كاذا لـ ي عؿ الدتب ذلؾ اك تـ اتادة ذلؾ الاقا اف نبؿ ن ػس 
يجػب اف   عػؿأ( دكف أم تاػذير اضػافي. اثػؿ هػذا ال 1:13ال ريؽ فيجب اتطا  رايه اػرة للانػافس )

 .16، 8ال يقكد ال  تقكب  شخصي  تات الاادتيف 
 

 :المعن الطميي 
ال يسال لل ريؽ باالات اظ بال رة دكف تاؿ اي  اااكل  كاضا  للهجـك اك للتصكيب تل  الاراػ ،  11:7

كبصػػكرة اشػػابه  ال يسػػال بت ػػرار تػػاخير ادا  رايػػ  االرسػػاؿ اك الرايػػ   الاػػرة اك الرايػػ   الجانبيػػ  اك 
سػلبي كيعانػب  (. كهذا يعػد  لعػب4انظر االيضاح رنـ راي  اارس الارا  اف ال ريؽ الاائز تليها )

 أ(.1:13برايه ارة ضد ال ريؽ الاائز تل  ال رة اال اذا تخل  تف النزت  السلبي   )
 تلعب الراي  الارة اف النقط  التي  انت فيها ال رة تنداا اكنؼ اللعب.
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(. كهػػذا يعطػػي 17اشػػارة اليػػد رنػػـ ايػػز الايػػؿ للعػػب السػػلبي يػػتـ اتػػدف االشػػارة التاذيريػػ  )تنػػداا ي   12:7
ال ريؽ الاائز تل  ال ػرة ال رصػ  لتغييػر طريقػ  الهجػـك ل ػي يتجنػب فقػداف ال ػرة. اذا لػـ تتغيػر طريقػ  

يا ػػف للا ػػاـ اف يطلقػػكا الصػػافرة الاتسػػاب اللعػػب السػػلبي فػػي أم  الهجػػـك بعػػد اتػػدف اشػػارة التاػػذير،
اد انص ، تنػدها اناكالت   6لاظ  .كاذا لـ يتـ التصكيب تل  الارا  اف نبؿ ال ريؽ الاهاجـ بعد 

 4االجػػرا ات كاالسػػتثنا ات انظػػر االيضػػاح رنػػـ  أ ، 1: 13) يػػتـ اتطػػا  رايػػ  اػػرة ضػػد هػػذا ال ريػػؽ
 . القسـ د(

اادة ػبدأ الػػػػػػب اػػػػاكجػؽ بػػػػقائػػظتهـ للاػػػػاد تلػػ  اسػػاس اداػػػػ اـ اػػكؿ تػػدد الانػػاكالت يعتػاف نػػرار الاػػ
17 :11 . 

ف يعطػػكا رايػػ  اػػرة ايضػػا ضػػد ال ريػػؽ الاػػائز تلػػ  ال ػػرة فػػي بعػػض الاػػاالت الااػػددة يا ػػف للا ػػاـ ا 
دكف اتطا  أم اشػارة تاذيريػ ، اثػاؿ ذلػؾ: تنػداا يتعاػد الدتػب االاتنػاع تػف اااكلػ  االسػت ادة اػف 

 فرص  كاضا  لتسجيؿ .
 

 والطموك غير الرياضي األلناء( 8مادة )

 

 التكركات المطموح يها
 

 يطمح ير : 1:8 
 أ( استخداـ اليد الا تكا  للعب ال رة خارجان اف يد التب آخر.     

 ب( استخداـ الذراتيف الانثنيتيف للقياـ بالتداس البدني ا  الانافس، كلارانبته كاتابعته بهذة الطريق .
 ج( استخداـ الجذع لاجز الانافس، كذلؾ للتنافس اف اجؿ اكان  اعين .

 
 تعميق:

التارؾ في الا ػاف الخػالي. ك ابػدأ، فػاف القيػاـ بػالاجز كالااافظػ  تليػه  الاجز يعني ان  الانافس اف
ب اف يػػتـ بطريقػػ  آانػػ  كغيػػر اؤذيػػ  بالانػػافس )انظػػر، اػػ  ذلػػؾ، ػجػػػك ػػذلؾ الػػتخلص )الهػػركب( انػػه، ي

 ب(. 2:8
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 د( -أ  3:8الملال ات التي التؤدي رادًة الى راوية شلكية)مع دلك كاتها تعد معيارًا لكتع الارار كي 
 

 :ير  ال يطمح
2:8   
 الانافس. يدمأ( ساب اك ضرب ال رة اف      

اك السػػانيف اك اسػػتخداـ ام جػػز  اػػف الجسػػـ الزااتػػه اك دفعػػه  اليػػديفب( اجػػز الانػػافس بالػػذراتيف اك 
بعيػػػدان، كهػػػذا يشػػػاؿ االسػػػتخداـ الخطيػػػر للارفػػػؽ فػػػي الاػػػالتينف سػػػكا ن فػػػي الاكنػػػ  االبتػػػدائي للار ػػػ  اك 

 اثنائها.
 ج( اسؾ الانافس )جساه اك الادبس(، ات  كاف بقي اران كاستار في اللعب.

 د( الر ض اك الق ز تل  الانافس.
 

 3:8-6التي تجازى يعاوية شلكية تحت المواد  لملال اتا
 
الاخال ػػػػات الاكجهػػػػ  بالدرجػػػػ  االكلػػػػ  اك اصػػػػريان تلػػػػ   جسػػػػـ الانػػػػافس يجػػػػب اف تقػػػػكد الػػػػ  تقكبػػػػ   3:8

ااتػػار فانػػه، تلػػ  االنػػؿ، يجػػب  7شخصػػي . كهػػذا يعنػػي انػػه باالضػػاف  الػػ  الرايػػ  الاػػرة اك رايػػ  الػػػ 
ب( ثػـ االسػتبعاد  3:16(، ثػـ االيقػاؼ لاػدة دنيقتػيف )1:16باالنذار ) تصاتديان، بد ان اعانب  الاخال   

  د(. 6:16)
كللاخال ات االشد خطكرة، هناؾ ثدث اسػتكيات اضػافي  اػف العقكبػ  كالتػي تعتاػد تلػ  اعػايير اتخػاذ 

 القرار اآلتي  ذ رها:
 ( 4:8الاخال ات التي تعانب اباشرة بااليقاؼ لاد دنيقتيف،) 
 (،5:8التي تعانب باالستبعاد ) الاخال ات 
 (،6:8التي تعانب باالستبعاد كتتطلب  تاب  تقرير ) الاخال ات 
 

 معايير اتلاد الارار
تطبػؽ اعػايير اتخػاذ القػرار االتيػ  للا ػـ اػػكؿ ام العقكبػات الشخصػي  ت ػكف ادئاػ  الخطػا  ااػػددة، 

 كتستخدـ هذة الاعايير باجاعها باا يناسب  ؿ اال :
 الذم يرت ب الاخال   )كض  ااااي، اف الجانب اك اف الخلؼ(،كض  الدتب  (أ

الجػػػز  اػػػف الجسػػػـ الػػػذم اسػػػتهدفه التصػػػرؼ غيػػػر القػػػانكني )الجػػػذع، الػػػذراع الاصػػػكب ، الػػػرجليف،  (ب
 الرنب (، /الانجرة  /الرأس
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دينااي يػ  التصػػرؼ غيػػر القػػانكني )شػػدة االات ػاؾ البػػدني غيػػر القػػانكني، ك )اك( ارت ػػاب الاخال ػػ  ج( 
 داا ي كف الانافس في ار   سريع  جدان(،تن

 د( تنثير التصرؼ غير القانكني في:
 * تنثير تل  الجسـ كالسيطرة تل  ال رة.   
 * اضعاؼ اك ان  القدرة تل  الار  .   
 * ان  االستارار في الاباراة.   

كيب، الػػر ض للا ػـ تلػػ  الاخال ػػات فػػاف كضػعي  اللعػػب بالػػذات لهػػا صػػل  ايظػان )اػػثدن، ار ػػات التصػػ
 في الا اف الخالي، ااالت الر ض السري  جدان(.

 
 الملال ات التي تجازى مياشرة يااليااف لمدة دقياتين

 
ت كف العقكب  اباشرة ايقاؼ لادة دنيقتيف لاخال ات اعين ، بغض النظر تاا اذا  اف الدتب ند تلق   4:8

 انذاران في كنت سابؽ اـ ال.
كهذا يطبؽ خاص  في اثؿ تلؾ الااالت التػي يتجاهػؿ فيهػا الدتػب الاخػالؼ الخطػكرة تلػ  الانػافس      

 (،6:8، 5:8انظر ايضان )
، فػاف اثػؿ هػذة الاخال ػات يا ػف اف 3:8كا  االخذ بنظر االتتبػار اعػايير اتخػاذ القػرار تاػت الاػادة      

 ت كف:
 

 د الانافس الذم ير ض بسرت ،الاخال ات التي ترت ب بشدة تالي  اك ضأ(  
 اسؾ الانافس لادة طكيل  اك سابه لدس ؿ،ب( 

 ج( الاخال ات الاكجه  للرأس اك العنؽ اك الرنب ،   
 د( الضرب بقكة تجاة الجذع اك الذراع الرااي ،

التسبب في فقداف الانافس السيطرة تل  جساه )اثدن اسؾ سػاؽ اك ندـ الانافػس كهػػك فػي  اااكل هػ( 
 (،أ 5:8انظر ا  ذلؾ اػال  ن ز، 

 ك( الر ض اك الق ز بسرت   بيرة تل  الانافس.
 
 
 
 



 26 

 الملال ات التي تجازى ياالطتيعاد
 
أ(.  6:16الدتػػػب الػػػذم يهػػػاجـ الانػػػافس بطريقػػػ  بطريقػػػ  تعػػػرض صػػػاته للخطػػػر البػػػد اف يسػػػتبعد ) 5:8

الخطر الخاص تلػ  صػا  الانػافس ينػت  اػف الشػدة العاليػ  للاخال ػ  اك اػف الاقيقػ  التػي تكضػل اف 
 (.  5:8انظر تعليؽ الاادة الانافس غير اهين تاااان للاخال   كلذلؾ فهك غير نادر تل  اااي  ن سه )

 تطبؽ ايضان اعايير اتخاذ القرار االتي : 4:8، 3:8باالضاف  ال  اعايير الاادتيف     
 أ( ال قداف ال علي للسيطرة تل  الجسـ اثنا  الر ض اك الق ز اك اثنا  ار ات التصكيب،  

ب( الار ات العني   الاكجه  بش ؿ خاص ضد ام جػز  اػف جسػـ الانػافس، خاصػ  الكجػه اك الانجػرة 
 اك الرنب  )شدة االات اؾ البدني(، 

 ج( السلكؾ الاتهكر الذم يظهرة الدتب الاخطئ تند ارت ابه الاخال  .     
 

 تعميق:
جػػدان كتػػؤدم الػػ  اصػػاب  خطيػػرة، اذا كاػػف الاا ػػف اف ت ػػكف الاخال ػػ  باالات ػػاؾ البػػدني البسػػيط خطػػرة 

ارت بت الاخال   في اللاظ  التي ير ض فيها الدتب اك يق ز في الهكا ، كبذلؾ ي كف غيػر نػادر تلػ  
اااي  ن سه. كفي اثؿ هذا النػكع اػف الاػاالت فػاف اقػدار الخطػكرة تلػ  الانػافس كلػيس شػدة االات ػاؾ 

 االستبعاد اـ ال. البدني هي االساس في الا ـ فياا اذا  اف يستاؽ
كهػػذا ينطبػػؽ ايضػػان تلػػ  تلػػؾ الاػػاالت التػػي يغػػادر فيهػػا اػػارس الاراػػ  انطقتػػه لغػػرض اسػػؾ التاريػػرة  

الاكجه  للانافس. كهنا يتااؿ اارس الارا  الاسؤلي  لضااف تدـ ارتقا  الاال  ال  ارال  الخطكرة 
 تل  صا  الانافس.

 
 ويجن اطتيعاده ادا: 

 كل ف بار ته تسبب باالصطداـ بالانافس،  أ( استاكذ تل  ال رة،  
 ب( لـ يستط  الكصكؿ لل رة اك السيطرة تليها، كل نه تسبب باالصطداـ بالانافس، 
 

اذا انتنػػ  الا ػػاـ فػػي ااػػدل هػػاتيف الاػػالتيف كانػػه بػػدكف التصػػرؼ غيػػر القػػانكني لاػػارس الاراػػ  فػػاف       
 ااتار. 7نل راي  الانافس سي كف نادران تل  الكصكؿ لل رة فانه يجب ا

 
 



 27 

االطتيعاد الواجن لمتكركات المتهورة يوضوح واللنرة يوضوح والمتعمدة او المؤدية )يادم ايضًا يتارير  
 كتايي( 

 
اذا كجػػد الا ػػاـ التصػػرؼ بانػػه اتهػػكر بكضػػكح اك خطػػر بكضػػكح اك اتعاػػد اك سػػي   القصػػد تلػػيهـ  6:8

 تقديـ تقرير  تابي بعد الاباراة، ات  تتا ف الجهات الاسؤكل  اف اتخاذ نرار اكؿ اجرا ات اضافي .
اكجػػكدة فػػي اف الاؤشػػرات كالخصػػائص التػػي يا ػػف اف ت يػػد  اعػػايير التخػػاذ  القػػرار اضػػاف  الػػ  تلػػؾ ال    

 هي: 5:8الاادة 
 أ( تصرؼ اتهكر بكضكح اك خطر بكضكح،      
 ، كالذم ليس له تدن  بام ااؿ  اف االاكاؿ باال  اللعب، سي   القصدب( التصرؼ الاتعاد اك      

 
 تعميق:

اػف الابػػاراة، بغػرض انػ  تسػجيؿ  االخيػرة ثانيػ  30خػدؿ  6:8، 5:8تنداا ترت ػب الاخال ػ  تاػت الاػادة 
 د . 10:8هػدؼ، تندئػذ يعد التصرؼ  ػ   سلكؾ غير رياضي جسيـ جدا ن  كيعانب باكجب الاادة 

 
 10رررر7: 8الطموك غير الرياضي الدي يطتحق راوية شلكية يموجن المادة 

 
اػػ  الػػركح الرياضػػػي  يعػػرؼ السػػلكؾ غيػػر الرياضػػػي بانػػه ام تعبيػػرات ل ظيػػػ  اك غيػػر ل ظيػػ  كالتػػي التت ػػػؽ 

النبيل ، كهذا يطبؽ سكي  تل  الدتبيف كاداريي ال ريؽ في داخػؿ الالعػب كخارجهػا. كلاعانبػ  السػلكؾ غيػر 
الرياضي كالسلكؾ غير الرياضي الجسيـ كالسلكؾ غير الرياضػي الجسػيـ جػدان فػاف ال ػارؽ اكجػكد بػيف اربػ  

 استكيات اف التصرؼ هي:
 

  (،7:8تصاتدي  )التصرفات التي تعانب بصكرة 
 ( 8:8التصرفات التي تعانب اباشرة بايقاؼ لادة دنيقتيف،) 
 ( 9:8التصرفات التي تعانب باالستبعاد،) 
 ( 10:8التصرفات التي تعانب باالستبعاد ا  تقرير  تابي ،)أ، ب 
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 الطموك غير الرياضي الدي يجازى يعاوية تكاردية
  

ااثلػػ  للسػػلكؾ غيػػر الرياضػػي الػػذم يعانػػب تصػػاتديان، بػػد ان  ك( هػػي –التصػػرفات الادرجػػ  ادنػػاة اػػف)أ  7:8
 ب(: 6:16باالنذار )

اك التصػرفات الل ظيػ  اك غيػر الل ظيػ  التػي تهػدؼ التسػبب فػي  االاتجاجات تل  نرارات الا ػاـ، (أ
 نرارات اعين  اف الا اـ،

الانػػافس ل ػػي  الاضػػايق  الاسػػتارة للانػػافس اك الزايػػؿ بال لاػػات اك االياػػا ات، اك الصػػراخ باتجػػاة (ب
 يشتت انتباهه ،

 أاتار اك بام طريق  اخرل، 3ج( تاخير تن يذ الانافس للرايات االساسي  كذلؾ بعدـ التقيد باساف  الػ 
د( اااكلػػ  تضػػليؿ الا ػػاـ فياػػا يخػػص تصػػرفات الانػػافس اػػف خػػدؿ   التاثيػػؿ  اك الابالغػػ  فػػي تػػاثير 

 تقط  اك اعانب  الانافس بدكف استاقاؽ،تلؾ التصرفات، كذلؾ لتاريضهـ تل  اخذ الكنت الاس
هػ( الصد ال علي للتصكيب اك التاريػر باسػتخداـ القػدـ اك السػاؽ اسػ ؿ الر بػ ، ااػا الار ػات الداراديػ  

 (،7;8انظر ايضان الاادة اثؿ تاريؾ الرجليف اعان فد يعانب تليها )
 ك( الدخكؿ الات رر لانطق  الارا  السباب خططي ،

 
 رياضي الدي يجازى مياشرة يااليااف لمدة دقياتينالطموك غير ال

 
اف تصػػرفات غيػػػر رياضػػي  ااػػػددة كالتػػػي بطبيعتهػػا تبػػػدك ا ثػػر نسػػػكة تجػػػازل اباشػػرة بااليقػػػاؼ لاػػػدة   8:8

 دنيقتيف، بغض النظر تاا اذا  اف الدتب اك االدارم ند تسلـ انذاران في كنت سابؽ، كهذا يشاؿ:
 اؤثرة، اك سلكؾ است زازم،ااتجاجات تتضاف صراخ ا  اياا ات  (أ

تنداا ي كف هناؾ نرار ضد ال ريؽ الاستاكذ تل  ال رة كلـ يقـ الدتػب الػذم تنػدة ال ػرة بجعلهػا  (ب
 اتاا  للانافس اباشرة سكا ن باسقاطها اك كضعها تل  االرض،

 ج( اتان  الكصكؿ لل رة التي تذهب ال  انطق  التبديؿ،
 

 الطموك غير الرياضي الجطيم الدي يجازى ياالطتيعاد 
 

 تـ اتتبار اش اؿ ااددة اف السلكؾ غير الرياضي خطيرة جدان كتكنبت باالستبعاد.  9:8
 كفياا ياتي ااثل  لاثؿ هذا السلكؾ:      

 أ( راي اك ضرب ال رة بعيدان باسلكب ان عالي بعد نرار الا ـ،
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 أاتار، 7ب( اذا تظاهرة اارس الارا  باالاتناع تف اااكل  صد راي  الػ 
ج( تعاد راي ال رة تل  الانافس اثنا  تكنؼ الاباراة، كاذا تـ ذلؾ بقكة شديدة كاف اساف  نريب  جػدان 

 الاذ كرة آن ان، 6:8فاف الاناسب ا ثر اتتبارة   تصرؼ اتهكر بكضكح  باكجب الاادة 
 ااتار رأس اارس الارا  اذا لـ يارؾ الاارس رأسه باتجاة ال رة، 7اي الػ د( تنداا يصيب را

 تنداا يصيب رااي الراي  الارة رأس الاداف  اذا لـ يارؾ الاداف  رأسه باتجاة ال رة،هػ( 
 ك(  عاؿ انتقااي بعد التعرض للاخال  ،

 تعميق:
اك الراي  الارة، فاف تل  الرااي الاسػؤكلي  فػي تػدـ تعػريض اػارس الاراػ  اك  ااتار 7 الػ في اال  راي 

 الاداف  للخطر.
 

 االطتيعاد المطتحق لمتكركات غير الرياضية الجطيمة جدًا )ييمغ رتها ايضًا يتارير كتايي(  
 

ام مررتح العاويررة نياررًا لمتظررتكرف ياتررت تكرررف غيررر رياضرري جطرريم جرردًا تركام الرررادا كررتف الحرر 10:8
 : االتية

في اال  ارت اب الاخال ات االتي )أ ، ب( كالتي ت يد  ناثلػ ، يجػب تلػ  الا ػاـ تقػديـ تقريػر  تػابي        
 بعد انتها  الاباراة ات  تتا ف الجهات الاسؤكل  اف تقرر أم اجرا ات يجب اف تتخذ: 

 
ارانػػػب، ادارم اسػػػلكب االهانػػػ  اك التهديػػػد الاكجػػػه الػػػ  شػػػخص آخػػػر اثػػػؿ ا ػػػـ، اؤنػػػت، اسػػػجؿ،  ( أ

فريػؽ، التػػب، ات ػػرج. كاا ػػف اف ي ػػكف هػػذا التصػػرؼ بشػػ ؿ ل ظػػي اك غيػػر ل ظػػي )اػػثدن تعبيػػرات 
 الكجه، االياا ات، لغ  الجسـ اك االات اؾ البدني(،

(  يضػػي  ii)التػػدخؿ فػػي الابػػاراة اػػف نبػػؿ ادارم ال ريػػؽ فػػي الالعػػب اك اػػف انطقػػ  البػػدال ، اك  (i) ( ب
( 6: 4هدؼ سكا ن اػف خػدؿ دخكلػه غيػر القػانكني للالعب)الاػادة الدتب فرص  كاضا  لتسجيؿ 

 اك اف انطق  البدال ،
 

 ( أمتار لممتاكس :7كي حالة ارتكان الملال ات االتية)ج ، د( تمتح رمية)
 

ثانيػػ  االخيػػرة اػػف الابػػاراة، كنػػاـ التػػب اك ادارم ال ريػػؽ  30خػػدؿ الػػػ ال ػػرة خػػارج اللعػػب ج( اذا  انػػت 
بان  اك تاخير الانافسيف اف ادا  الراي  كذلؾ لاػنعهـ اػف اف ي كنػكا نػادريف تلػ  التصػكيب تلػ  
الارا  اك الاصكؿ تل  فرص  كاضػا  للتسػجيؿ، فانػه يػتـ اسػتبعاد الدتػب اك االدارم الاخػالؼ 



 30 

للانافسيف. يطبػؽ هػػذا تلػ  ام نػكع  ػاف اػػف التػدخؿ ) اػثدن بتصػرؼ بػدني ( أاتار 7كتانل راي )
ااػػػدكد فقػػػط، اك التػػػدخؿ فػػػي ادا  رايػػػ   ػػػاتتراض التاريػػػرة، اك التػػػدخؿ تنػػػد تسػػػلـ ال ػػػرة اك تػػػدـ 

 تر ها( .
 ثاني  االخيرة اف الاباراة ، كناـ الانافس 30خدؿ الػ ال رة في اللعب د(  اذا  انت 

 ( llب )10: 8أ اك 10: 8اضاف  ال   6:8اك  5:8   الدتب للاكاد أ( اف خدؿ اخال 
 (  lب )10: 8أ اك 10: 8ب( اف خدؿ اخال   االدارم للاكاد 

    بانػػػ  ال ريػػػػؽ الاػػػػائز تلػػػػ  ال ػػػرة اػػػػف اف ي ػػػػكف نػػػػادران تلػػػ  التصػػػػكيب تلػػػػ  الاراػػػػ  اك الاصػػػػكؿ                                               
كاضػا  للتسػجيؿ، فانػه يػتـ اسػتبعاد الدتػب اك االدارم الاخػالؼ طبقػان للقػكانيف الاطبقػ  تل  فرص  
 ( أاتار لل ريؽ الاائز تل  ال رة .7تانل راي )

اذا سػػػجؿ الدتػػػب الػػػذم ارت ػػػب تليػػػه الخطػػػن اك زايلػػػه هػػػدفان نبػػػؿ ايقػػػاؼ اللعػػػب، فيجػػػب تػػػدـ اػػػنل 
 ( أاتار .7راي )

      

 تطجيل اال داف (9)مادة 

 

(، تلػػ  شػػرط تػػدـ  4ؿػانظػػر الش ػػاذا اجتػػازت ال ػػرة ب االهػػا تاااػػا خػػط الاراػػ  ) ياتسػػب الهػػدؼ 1:9
ارت اب الرااي اك ااد زادئه اك ااد اداريي ال ريؽ اخال   لقكاتد اللعب نبؿ اك في اثنا الراي . يؤ ػد 

 .12ا ـ الارا  تسجيؿ الهدؼ باطدؽ صافرتيف نصيرتيف ا  اشارة اليد رنـ 
 اتساب الهدؼ اذا دخلت ال رة الارا  بالرغـ اف ارت اب الاداف  اخال   لقكاتد اللعب.يجب ا

ال يا ػػػف ااتسػػػػاب الهػػػدؼ اذا أكنػػػػؼ الا ػػػـ اك الاؤنػػػػت اك الارانػػػب الابػػػػاراة نبػػػؿ اف ت ػػػػكف ال ػػػرة نػػػػد 
 اجتازت تاااا خط الارا . 

تػدا فػي االػ  تن يػذ اػارس  اة، اػاايجب ااتساب الهدؼ للانافس اذا لعب الدتب ال رة ال  داخؿ ار 
 (.ال قرة الثاني  2:12الارا  لراي  اارس الارا  )

 
 تعميق:

يجب ااتساب الهدؼ اذا انعت ال رة اف دخكؿ الهدؼ اف نبؿ أم شخص اك أم شي  غير اشارؾ فػي 
 .الي(، ك اف الا ااف اقتنعيف باف ال رة لكال ذلؾ لدخلت الارا .…اللعب )ات رج
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الداقػ   رايػ  االرسػاؿالدا   صػافرته الهدؼ الذم تـ ااتسابه اػا داـ الا ػـ نػد اطلػؽ الغا  ف ػال يا  2:9
 .(2:9ا  ذلؾ انظر تعليؽ الاادة ) 

يجػب تلػ  الا اػيف اف يؤشػرا بكضػكح ااتسػػاب الهػدؼ )بػدكف ادا  رايػ  االرسػاؿ(، اذا اطلقػت اشػػارة 
 االرساؿ.نهاي  الشكط اباشرة بعد ااتساب الهدؼ كنبؿ اف تؤدل راي  

 
 تعميق:

 يجب اف يسجؿ الهدؼ في لكا  التسجيؿ االاا ياتسب اف نبؿ الا ايف.
 ال ريؽ الذم يسجؿ اهدافا ا ثر اف ال ريؽ الانافس ي كف هك ال ائز.   3:9

يتعػػادؿ ال ريقػػاف اذا سػػجؿ  ػػؿ انهاػػا ن ػػس العػػدد اػػف االهػػداؼ اك لػػـ يسػػجد أم هػػدؼ تلػػ  االطػػدؽ 
 (.2:2انظر )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لهدفتطجيل ا 4شكل 

                                                        
   مالحظة المترجم:    

الاائم يجن ان يكون رشرة مطتنيالت وليس ثماتية كما كري الشركل ارراله الردي ورد كري اكرل الاراتون 
ومرع دلرك لرم  2006ررام  الدولي، رمماً ان المترجم قد ارطل مالحظة يدلك الى االتحاد الدولي لكرة اليرد

 يحدث التكحيح.
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 رمية االرطال(  10) مادة 
 

كاختػار البػد  باالسػتاكاذ تلػ  ال ػرة. بالقرت  ال ريؽ الذم فاز  راي  االرساؿفي بداي  الاباراة يؤدم  1:10
كبدالن اف ذلؾ اذا فضؿ ال ريؽ الذم فاز  جه  الالعب.انذاؾ فاف ال ريؽ الانافس له الاؽ في اختيار 

 اختيار جه  الالعب انذاؾ يؤدم الانافس راي  االرساؿ. بالقرت 
فػػي الشػػكط الثػػاني اػػف الابػػاراة. كفػػي بدايػػ  الشػػكط الثػػاني يػػؤدم رايػػ   نصػػ ي الالعػػبال ريقػػاف  يتبػػادؿ

 االرساؿ ال ريؽ الذم لـ ت ف له االرساؿ في بداي  الاباراة. 
تطبػؽ ايضػا  1:10جديدة نبؿ  ؿ كنت اضافي، ك ؿ القكاتد الاذ كرة اتدة تات الاادة تجرل نرت  

 تل  الكنت االضافي.
اػ  ذلػؾ يؤديها ال ريؽ الذم س ػجؿ تليػه الهػدؼ ) براي  ارساؿيستانؼ اللعب  بعد تسجيؿ  ؿ هدؼ 2:10

 (.ال قرة الثاني  2:9انظر الاادة 
)اػػ  السػػااح باػػكالي اتػػر كنصػػؼ اػػف  ػػؿ  كسػػط الالعػػب اػػفرايػػ  االرسػػاؿ فػػي أم اتجػػاة  لتػػؤد 3:10

 7:15أ،  1:13ثػكاف بعػد الصػافرة ) 3جانب( كت ػكف اسػبكن  باشػارة الصػافرة، كيجػب اف تن ػذ خػدؿ 
(. يجػػب تلػػ  الدتػػب الػػذم يػػؤدم رايػػ  االرسػػاؿ اف يتخػػذ كضػػعان بػػاف ت ػػكف تلػػ  االنػػؿ ال قػػرة الثالثػػ 

، كيبقػػ  فػػي هػػذا الكضػػ  (6:15)ااػػدل ندايػػه تلػػ  خػػط الكسػػط كالقػػدـ االخػػرل تلػػ  اك خلػػؼ الخػػط 
 (.5 ال قرة الثالث ( )انظر ايضا االيضاح رنـ 7:15أ،  1:13ات  تترؾ ال رة يدة )

 .(6:15) ال يسال لزاد  الرااي اجتياز خط الكسط نبؿ اشارة الصافرة 
)كيشػاؿ أم فتػرة اػف الكنػت االضػافي(، يجػب تلػ  جايػ   فػي بدايػ   ػؿ شػكطالدا  راي  االرسػاؿ  4:10

 الدتبيف اف ي كنكا في نصؼ الالعب الخاص بهـ. 
 ي اف ي كنكا في نص ي الالعب .يسال لانافسي الراا بعد تسجيؿ هدؼكل ف تند ادا  راي  االرساؿ 

ااتػػار تلػػ  االنػػؿ اػػف الدتػػب الػػذم  3كفػػي  لتػػا الاػػالتيف يجػػب تلػػ  الانافسػػيف اف ي كنػػكا تلػػ  بعػػد 
 ج(.   9:15،7:8، 4:15يؤدم راي  االرساؿ )
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 ( الرمية الجانبية11مادة )
 

ال ريؽ ، اك تنداا ي كف التب العب اف خط الجانبتانل الراي  الجانبي  اذا اجتازت ال رة ب االها  1:11
 ل ريقه.  خط الارا  الخارجيهك اخر اف لاس ال رة نبؿ اف تعبر  الاداف 

 كتانل ايضا تنداا تلاس ال رة السقؼ اك أم شي  اثبت فكؽ الالعب.     
 انافسػػياػػف نبػؿ ( ب 5:15اػػ  ذلػؾ انظػر اػف الا ػاـ ) بػدكف اشػارة الصػػافرةالرايػ  الجانبيػػ   تػؤدل 2:11

ال ريؽ الذم  اف ااد التبيه اخر اف لاس ال ػرة نبػؿ اف تجتػاز الخػط اك لاسػت السػقؼ اك أم شػي  
 اثبت اتل  الالعب .

التػػي اجتػػازت انهػػا ال ػػرة خػػط الجانػػب، ااػػا اذا تبػػرت ال ػػرة خػػط  اػػف النقطػػ الرايػػ  الجانبيػػ  تػػؤدل  3:11
خػط الاراػ  الخػارجي فػي ذلػؾ الجانػب. ااػا الارا  الخارجي فتؤدم الراي  اف التقا  الخػط الجػانبي ك 

اػف انػرب نقطػ  النػرب  لالراي  الجانبي  بعد لاس ال رة السقؼ اك أم شي  اثبت اتل  الالعب فتؤد
 خط جانبي بالعدن  ا  النقط  التي لاست فيها ال رة السقؼ اك أم شي  اثبت اتل  الالعب .

كيبقػػ  فػػي الكضػػ  الصػػايل الػػ  اف  الجػػانبيتلػػ  الخػػط اف يضػػ  ااػػدل ندايػػه  الرااػػييجػػب تلػػ   4:11
ال قرتػػػاف الثاتيػػػ   7: 15، 6: 15أ، 1: 13تتػػػرؾ ال ػػػرة يػػػدة كلػػػيس هنػػػاؾ تاديػػػد لاكضػػػ  القػػػدـ الثانيػػػ )

 كالثالث ( .
، 4:15ااتار اف الرااػي ) 3اف ي كنكا انرب اف اساف   للانافسيفتند ادا  الراي  الجانبي  ال ياؽ  5:11

 ج(.   9:15،7:8
 فاف هذا ال يطبؽ اذا  انكا كان يف اباشرة خارج خط انطق  ارااهـ.ا  ذلؾ 

 

 رمية حارس المرمى (12) مادة 
 

 راي  اارس الارا  تند: تمتح 1:12
 أ. 2:6( دخكؿ التب اف ال ريؽ الانافس انطق  الارا  اخال ا للاادة (1

ال ػػرة تلػػ  االرض داخػؿ سيطرة اارس الارا  تل  ال رة داخؿ انطق  الارا  اك اذا اسػتقرت  ((11
 (.4:6-5انػطق  الاراػػػ  )

لاػػػس التػػػب اػػػف ال ريػػػؽ الانػػػافس ال ػػػرة تنػػػداا ت ػػػكف اتدارجػػػ  تلػػػ  االرض داخػػػؿ انطقػػػ   ((111
 ال قرة االكل (. 5:6الارا  )

(1v ) تبػػكر ال ػػرة خػػط الاراػػ  الخػػارجي بعػػد اف ي ػػكف اخػػر اػػف لاسػػها اػػارس الاراػػ  اك التػػب اػػف
 ال ريؽ الانافس.
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هػػذا يعنػػي انػػه فػػي  ػػؿ هػػذة الاػػاالت تعػػد ال ػػرة خػػارج اللعػػب، كاف اللعػػب يسػػتننؼ برايػػ  اػػارس اراػػ     
 ( اذا  انت هناؾ اخال   بعد انل راي  اارس ارا  كنبؿ اف تن ذ.3:13)

 

انظػر تلػ  أم راي  اارس الارا  اف نبػؿ اػارس الاراػ  بػدكف اشػارة الصػافرة اػف الا ػـ ) تؤدم 2:12
 انطق  الارا  لخارجها فكؽ خط انطق  الارا .( اف ب 155:ااؿ 

كاذا  ػػاف ال ريػػؽ الػػذم سػػيؤدم رايػػ  اػػارس اراػػ  بػػدكف اػػارس اراػػ  فيجػػب اف يػػتـ تبػػديؿ اػػارس      
ال قػػرة  2: 8الاػػادة(. كيقػػرر الا ػػاـ اذا  ػػاف ايقػػاؼ الكنػػت ضػػركريان)4:4الاراػػ  بدتػػب العب)الاػػادة

 (.2الثاني  كااليضاح رنـ 
لاراػػ  نػػد تاػػت تنػػداا تجتػػاز ال ػػرة الارايػػ  اػػف نبػػؿ اػػارس الاراػػ  ب االهػػا خػػط تعػػد رايػػ  اػػارس ا

 انطق  الارا .
يسػػال لدتبػػي ال ريػػؽ االخػػر بالبقػػا  اباشػػرة خػػارج خػػط انطقػػ  الاراػػ ، كل ػػف ال يسػػال لهػػـ باداسػػ  

 ج(.   7:8، 9:15، 4:15ال رة ات  تجتاز ب االها الخط )
 

 ( الرمية الحرة13المادة )
 

  الرمية الحرةقرار 
 تنداا: براي  ارة للانافسيفبصكرة اساسي  يقكـ الا اـ بايقاؼ اللعب كاستئنافه  1:13

الاكاد التي يجػب اف تػؤدم الػ  فقػداف االسػتاكاذ تلػ   يرت ب ال ريؽ الاستاكذ تل  ال رة اخال اتأ( 
، 8-7: 7، 4-2: 7ب، 7: 6ال قػرة االكلػ ،  5: 6، 10-6: 5، 6-5: 4، 3-2: 4انظر ال رة )

ال قػػػػرة الثالثػػػػ ،  7: 15، 4-7: 14، 7: 13، 4: 11، 3: 10، 2-10: 8، 11-12: 7، 10: 7
 ( .8: 15ك ذلؾ 

التي تؤدم ال  فقداف ال رة اف نبؿ ال ريؽ الاستاكذ تليها  اخال ات الاكاد نافسيرت ب ال ريؽ الاب( 
 (.10-2: 8ك ذلؾ  8:7ب،  7:6ب،  2:6، 5:5، 5:4-6، 2:4-3انظر )
 بقرار ااتساب الراي  الارة.ايقافه نبؿ االكاف  يجب تل  الا اـ السااح باستارار اللعب كذلؾ بعدـ 2:13

ف ال ياتسػب الا ػاـ الرايػ  الاػرة اذا اسػتاكذ ال ريػؽ الاػداف  تلػ  اأ   1:13هذا يعنػي اسػب الاػادة 
 ال رة اباشرة بعد ارت اب الاخال   اف نبؿ ال ريؽ الاهاجـ.

ب يجػب تلػ  الا ػاـ تػدـ التػدخؿ اال تنػداا يتضػل لهػـ بػاف  1:13كبصكرة اااثل ، كباكجب الاادة 
ال ريؽ الاهاجـ فقد االستاكاذ تل  ال رة اك انه غير نادر تلػ  االسػتارار فػي الهجػـك بسػبب الاخال ػ  

 اف نبؿ ال ريؽ الاداف .
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فانػه اػف الاا ػف اف يقػرر الا ػاـ ايقػاؼ بسػبب اخال ػ  القػكانيف،  العقكبػ  الشخصػي كاذا  اف البد اف 
ال فتؤجػػؿ العقكبػػ   اللعػػب اباشػػرة اذا  ػػاف ذلػػؾ يسػػبب ضػػرران لانافسػػي ال ريػػؽ الػػذم ارت ػػب الاخال ػػ ، كاة

 ات  تنتهي الاال  الراهن .
( كالتي يجب فيها ايقاؼ اللعػب 5:4-6، 2:4-3في اال  اخػال ات الاػكاد ) (2:13)ال تطبؽ الاػادة 

 اف خدؿ تدخؿ الاؤنت، الارانب اك الا اـ .فكران، كتادة 
ال ػرة   انػتتنػداا  ب -أ 1:13اذا ادثت الاخال   التي تػؤدم تػادة الػ  رايػ  اػرة باكجػب الاػادة  3:13

الاػػادة  ظرػػػػ)رجػػا ن ان ائـػػػػالقؼ ػػػػكنػبب التػػػػػب سػاسػػػػي تنػػػػي  التػالراػػػعب بػ، تندئػػذ يسػػتننؼ اللػػخػػارج اللعػػب
 الثاني  االخيرة اف الاباراة( . 30الخاص  خدؿ الػ ج، التعلياات 10: 8
ب تسػػػػتخدـ الرايػػػػ  الاػػػػرة ايضػػػػا  طريقػػػػ  -أ 1:13باالضػػػػاف  للاػػػػاالت الاشػػػػار اليهػػػػا فػػػػي الاػػػػادة  4:13

السػتئناؼ اللعػب فػػي اػاالت اعينػ  يػػتـ فيهػا ايقػاؼ اللعػػب )أم : تنػداا ت ػكف ال ػػرة فػي اللعػب( اتػػ  
 للقانكف: لـ تادث اخال  كاف 
استاكذا تل  ال رة في كنت تكنؼ اللعب، هذا ال ريؽ يجب اف يستاكذ تل   ااد ال ريقيفذا  اف أ( ا

 ال رة ثاني .
استاكذا تل  ال رة، تند ذاؾ تانل ال رة ارة اخرل لل ريؽ الػذم اخػر     لـ ي ف أم اف ال ريقيفب( اذا 

 اف استاكذا تليها.
اذا  اف هناؾ نرار بااتساب راي  ارة ضد ال ريؽ الذم باكزته ال رة تنػداا اطلػؽ الا ػـ صػافرته،  5:13

تلػػػ   اك يضػػػعها فػػػكرا تنػػػد ذاؾ يجػػػب تلػػػ  الدتػػػب الػػػذم باكزتػػػه ال ػػػرة فػػػي تلػػػؾ اللاظػػػ  اف يلقيهػػػا
 (.ب 8:8االرض ل ي يا ف لعبها )

 
 تت يد الرمية الحرة 

( ب 5:15انظػػػر تلػػػ  أم اػػػاؿ اػػػف الا ػػػاـ ) يػػػ  اشػػارة بالصػػػافرةبػػػدكف اتػػؤدل الرايػػػ  الاػػػرة تػػػادة  6:13
 ، كتستثن  الااالت االتي  اف هذا الابدأ: ادكث الاخال  ك ابدأ اف ا اف 

تػؤدم الرايػ  الاػرة بعػد اشػارة الصػافرة ك ابػدأ اػف ب  - أ 13: 4فػي الاػاالت الاػذ كرة تاػت الاػادة      
 الا اف الذم  انت فيه ال رة تند التكنؼ.

اللعب بسبب الاخال    اف نبؿ  اذا اكنؼ الا ـ اك الارانب )اف االتااد الدكلي اك القارم اك الكطني(
اك تقكبػ  شخصػي ، تنػدها يجػب اف تؤخػذ  كمالتب اك ادارم ال ريؽ الاداف ، كتسبب ذلػؾ بانػذار شػ 

الا ػاف اناسػبا ا ثػر الراي  الارة اف الا اف الذم  انت فيه ال رة تنداا تـ ايقػاؼ اللعػب اذا  ػاف هػذا 
 اف الا اف الذم ادثت فيه الاخال  .
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يطبػػػؽ ن ػػػس االسػػػتثنا  الاػػػذ كر فػػػي ال قػػػرة السػػػابق  اذا نػػػاـ الاؤنػػػت بايقػػػاؼ اللعػػػب بسػػػبب الاخال ػػػات 
 . 5:4-6أك 2:4-3 باكجب الاكاد 

تلعػب ، فاف الرايػات الاػرة التػي تاػنل بسػبب اللعػب السػلبي يجػب اف 11:7 اا هك اذ كر في الاادة 
 اف الا اف الذم  انت فيه ال رة تنداا اكنؼ اللعب.

اف تؤخػذ الرايػ   ابػدان بالرغـ اف الابادل  االساسي  كاالجرا ات الاذ كرة في ال قػرات السػابق ، ال يا ػف 
 . داخؿ خط الراي  الارة لل ريؽ الانافس اف اك داخؿ انطق  ارا  ال ريؽ الان ذ للراي اف الارة 

 هػاتيفالتي ذ ػر بهػا الا ػاف فػي ال قػرات السػابق  كتػدخؿ اػف ضػانها ااػدل  ااالتاف ال في أم اال 
 ، فانه يجب تاريؾ ا اف التن يذ ال  انرب نقط  اباشرة خارج الانطق  الااظكرة.طقتيفالان

 
 تعميق:

اػف اذا  اف الا اف الصايل للراي  الارة تل  خط الراي  الاػرة لل ريػؽ الاػداف  تنػدها يجػب التن يػذ اساسػا 
  ثػػر ال ػػارؽ ػػاف الا ػػاف بعيػػدا تػػف خػػط الرايػػ  الاػػرة لل ريػػؽ الاػػداف   لاػػا  النقطػػ  الااػػددة. اػػ  ذلػػؾ،  لاػػا

الاساكح به الدا  الراي  الارة باساف  نصيرة ابعد تف النقطػ  الااػددة. كهػذا ال ػارؽ يػزداد بصػكرة تدريجيػ  
 اشرة خارج انطق  ارا  ال ريؽ الان ذ.ااتار كالذم يطبؽ في اال  الراي  الارة التي تن ذ اب 3لغاي  

، اذا تـ اعانب  الاخال   تلػ  كفػؽ الاػادة 5:13ال ارؽ الذم تـ تكضياه اتدة ال تطبؽ بعد اخال   الاادة 
 . في اثؿ هذة الااالت يجب التن يذ دائاا اف النقط  الااددة التي ارت بت الاخال   تندها.ب 8:8

 
لل ريػؽ الانػافس نبػؿ تن يػذ  لاػس اك اجتيػاز خػط الرايػ  الاػرة ي تػدـيجب تل  التبػي ال ريػؽ الرااػ 7:13

 .5:2الراي  الارة. انظر ايضا الااددات الخاص  تات الاادة 
التبي ال ريؽ الرااي الاكجكديف بيف خط الرايػ  الاػرة كخػط انطقػ   ااا ف لتصاييجب تل  الا اـ 

(. 6:15، 3:15تلػػػ  الابػػػاراة ) تػػػاثيران  لكضػػػعهـ الخػػػاط    ػػػافالاراػػػ  نبػػػؿ تن يػػػذ الرايػػػ  الاػػػرة اذا 
ب(. تطبػػػؽ االجػػػرا ات ن سػػػها  5:15 كتنػػػػدئذ يجػػػب اف تػػػؤدم الرايػػػػ  الاػػػرة بعػػػػد اشػػػػارة الصػػػػافرة )

( اذا دخػؿ التػب اػف ال ريػؽ الرااػي الانطقػ  الااراػ  خػدؿ تن يػذ الرايػ  ال قػرة الثانيػ  7:15 الاػادة )
 ي ف ادا  الراي  اسبكؽ باشارة الصافرة.الارة )نبؿ ترؾ ال رة يد الرااي( اذا لـ 

، اذا لاس اك اجتاز التبك ال ريؽ الاهاجـ خط الرايػ  باشارة الصافرة في اال  الراي  الارة التي تؤدل
، ل قػػػػرة الثالثػػػػ ا 7: 15) الاػػػرة نبػػػػؿ اف تتػػػػرؾ ال ػػػرة يػػػػد الرااػػػػي فيجػػػػب اػػػنل رايػػػػ  اػػػػرة لل ريػػػؽ الاػػػػداف

 (.أ1:13
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تلػػ  االنػػؿ. اػػ   ااتػػار 3االبتعػػاد تػػف الرااػػي اسػػاف  الانافسػػيف تنػػد ادا  الرايػػ  الاػػرة يجػػب تلػػ   8:13
ذلؾ، يسال لهـ بالكنكؼ خارج خػط انطقػ  اراػاهـ اباشػرة اذا  ػاف ادا  الرايػ  الاػرة اػف خػط الرايػ  

 .ج 7:8ك ذلؾ  9:15الارة الخاص بهـ. يعانب التدخؿ في ادا  الراي  الارة تل  كفؽ الاادة 
 

 امتار 7 ر( رمية ال 14مادة )
 

 امتار 7  رقرار ال 
 

 ااتار تند: 7 ػراي  التمتح  1:14
أ( اضات  فرص  كاضا  لتسجيؿ هدؼ بصكرة غير نانكني  في أم ا اف اف الالعب اف نبؿ التػب 

 اك ادارم اف ال ريؽ الانافس.
 لتسجيؿ هدؼ.ب( انطدؽ اشارة صافرة ال ابرر لها في اثنا  كجكد فرص  كاضا  

ج( ضياع فرص  كاضا  لتسجيؿ هدؼ اػف خػدؿ تػدخؿ أم شػخص غيػر اشػارؾ فػي الابػاراة، اػثد 
الالعب اك ايقػاؼ الدتبػيف اػف خػدؿ اشػارة الصػافرة )تػدا فػي االػ  تطبيػؽ تعليػؽ  ال  دخكؿ ات رج

1:9.) 
ال قػػػػرة  10: 8د)تلػػػػ   ػػػػؿ اػػػػاؿ، انظػػػػر  10: 8ج اك 10: 8د( تنػػػػد اػػػػدكث اخال ػػػػ  طبقػػػػان للاػػػػادة 

 االخيرة(.
كبصػػكرة اشػػابه  تطبػػؽ هػػذة الاػػادة ايضػػا فػػي االػػ   القػػكل الخارجيػػ   اثػػؿ انقطػػاع التيػػار ال هربػػائي  

 الا اج   الذم يكنؼ الاباراة بالضبط اثنا  فرص  كاضا  للتسجيؿ.
 لغرض تعريؼ ال رص  الكاضا  للتسجيؿ. 6 انظر االيضاح رنـ

أ،  1:14ف كجكد اخال    اا فيابالرغـ  تاااا تل  ال رة كجساهاسيطرا اذا  اف الدتب الاهاجـ  2:14
ااتػػار اتػػ  كاف فشػػؿ الدتػػب بعػػد ذلػػؾ اػػف االسػػت ادة ال رصػػ   7فلػػيس هنػػاؾ سػػبب التطػػا  رايػػ  الػػػ 

 الكاضا  للتسجيؿ .
تػػدـ التػػدخؿ اتػػ  ااتػػار فيجػػب تلػػ  الا ػػاـ دائاػػا  7 ػاتػػ  اػػا  ػػاف هنػػاؾ اا انيػػ  نػػرار باػػنل رايػػ  الػػ

ااتػػػار ابػػػرران كضػػػركرم بال عػػػؿ. اذا تا ػػػف الدتػػػب  7 ػفياػػػا اذا  ػػػاف نػػػرار الػػػ بصػػػكرة كاضػػػا ياػػػددكا 
الاهاجـ اػف تسػجيؿ هػدؼ بػالرغـ اػف التػدخؿ غيػر القػانكني اػف الاػدافعيف، تندئػذ يتبػيف بكضػكح انػه 

ااتػار. كبػالع س، اذا بػدأ كاضػاا اف الدتػب اقيقػ  فقػد ال ػرة اك 7  ػليس هناؾ سبب التطا  راي  الػ
  ػال رص  الكاضا  للتسجيؿ ند اهدرت، تندئذ تانل راي  ال كأفالسيطرة تل  جساه بسبب الاخال  ، 

 ااتار. 7
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، تنػػداا يػػتـ ايقػػاؼ 6-5: 4اك  3-2: 4فػػي االػػ  اػػدكث اخال ػػات للاػػكاد  2: 14ال تطبػػؽ الاػػادة 
 الاؤنت اك الارانب اك الا اـ . اللعب اباشرة اف

كل ػف فقػط اذا  ػاف هنػاؾ تػنخير  كنػت اسػتقط ااتار يا ف للا اـ اتطػا  7  الػ تند ااتساب راي  3:14
اقيقي، يعػكد اػثد لتبػديؿ اػارس الاراػ  اك الرااػي، كيجػب اف ي ػكف نػرار ايقػاؼ الكنػت اتااشػيا اػ  

 .2 الابادل  كالاعايير الابين  في االيضاح رنـ 
 
 امتار 7  رتت يد رمية ال 
 

اػػف الا ػػـ     اشػػارة الصػػافرة ثػػكاف بعػػد  3خػػدؿ  بتصػػكيب ال ػػرة الػػ  الاراػػ ااتػػار 7  ػتػػؤدل رايػػ  الػػ 4:14
 (.أ 1:13ال قرة الثالث ، 7:15 )
كاف ال يبتعػد  ااتػار 7خلؼ خط الػػ  يتخذ ا انهأاتار اف  7يجب تل  الدتب الذم يؤدم راي  الػ  5:14

أف (. كيجب تل  الرااي بعد اشارة الصافرة اف الا ـ 6:15، 1:15ا ثر اف اتر كااد خلؼ الخط )
 (.أ 1:13 ال قرة الثالث ، 7:15ااتار نبؿ اف تترؾ ال رة يدة ) 7يلاس اك يجتاز خط راي  اؿ  ال
ااتػػار اتػػ   7اػػف نبػػؿ الرااػػي اك ااػػد زادئػػه بعػػد ادا  رايػػ  الػػػ  لعػػب ال ػػرة اػػرة اخػػرليجػػب تػػدـ  6:14

 (.أ 1:13ال قرة الثالث ،  7:15) تلاس ااد الانافسيف اك الارا 
الرااػي اف ي كنػكا خػارج خػط الرايػ  الاػرة، كيبقػكا هنػاؾ  زاػد ااتار يجب تلػ   7 ػتند ادا  راي  ال7:14

ا لـ ي علكا ذلؾ، تعط  راي  اػرة ضػد ال ريػؽ الاػؤدم (. اذ6:15، 3:15)  ات  تترؾ ال رة يد الرااي
 (.أ 1:13ال قرة الثالث ،  7:15 ااتػار ) 7  ػلراػي  ال

البقػا  خػارج خػط الرايػ  الاػرة كتلػ   التبػي ال ريػؽ الانػافسااتػار يجػب تلػ   7 ػتند ادا  رايػ  الػ 8:14
ااتار ات  تترؾ ال رة يد الرااي. اذا لػـ ي علػكا ذلػؾ سػكؼ تعػاد  7ااتار تل  االنؿ اف خط الػ  3بعد 

 ااتار في اال  تدـ تسجيؿ هدؼ كل ف ليس هناؾ تقكب  شخصي . 7راي  الػ 
اجتيػػاز اػػارس الاراػػ  الخػػط الاقيػػد ااتػػار اذا لػػـ يسػػجؿ هػػدؼ، كذلػػؾ فػػي االػػ  7 تعػػاد رايػػ  الػػػ  9:14

( نبؿ اف تترؾ ال رة يد الرااي، ا  ذلؾ فػاف هػذا 11:5، 7:1 ااتار ) 4 ، أم خط الػ لاارس الارا 
 ال يؤدم ال  تقكب  شخصي  لاارس الارا .

ااتػػار، ككان ػػا فػػي  7تنػػداا ي ػػكف الرااػػي اسػػتعدا الدا  رايػػ  اؿ  بتبػػديؿ اػػراس الاراػػ ال يسػػال  10:14
سػلكؾ غيػر الا اف الصايل كال رة في يدة. أم اااكل  الجػرا  التبػديؿ فػي هػذة الاالػ  سػكؼ تعانػب  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (.                                                                                                                           د  3:16ب، ك ذلؾ 1:16ج،  7:8رياضي )



 39 

 ( تعميمات رامة الداء الرميات:15مادة )
 امتار(. 7الرالرمية الحرة ورمية  حارس المرمى، رمية الرمية الجاتيية، ، االرطال )رمية

 

 الرامي 
نبؿ االدا  يجب اف ي ػكف الرااػي فػي الا ػاف الصػايل الاقػرر للرايػ . يجػب اف ت ػكف ال ػرة فػي يػد  1:15

 (. 6:15الرااي )
اتػ  تتػرؾ ال ػرة يػدة  اداسػان لػضرضفي اثنا  االدا ، يجب اف يبقػ  جػز  اػف ااػدل نػداي الرااػي        

اػػارس الاراػػ . كيسػػال بت ػػرار رفػػ  اك انػػزاؿ القػػدـ االخػػرل )انظػػر ايضػػا الاػػادة  تػػدا فػػي االػػ  رايػػ 
6:7.) 

ال قرتػػػػاف الثانيػػػػ   7:15الرايػػػػ  )يػػػػتـ أدا  يجػػػػب تلػػػػ  الرااػػػػي البقػػػػا  فػػػػي الا ػػػػاف الصػػػػايل الػػػػ  اف       
 (.كالثالث 

 (. 2:12تعد الراي  ند تات تند ترؾ ال رة يد الرااي )ا  ذلؾ انظر  2:15
(. 8:15، 7:15يجػػب تلػػ  الرااػػي تػػدـ لاػػس ال ػػرة اػػرة ثانيػػ  اتػػ  تلاػػس التبػػا اخػػر اك الاراػػ  )      

 .6:14 انظر ايضا ااددات اضافي  للااالت تات 
يا ف تسجيؿ هدؼ بصكرة اباشرة اف اي  رايػ ، تػدا الهػدؼ الاباشػر فػي الاراػ  الخػاص اػف خػدؿ 

 (.كاسط  اسقاط ال رة في ارااة الخاصأم براي  اارس ارا  فد يا ف ااتسابه هدفا )
 

 زمالء الرامي 
يجػب اف يبقػ   (.6: 15) يجب تل  الزاد  اف يتخذكا ااا نهـ  اا هك اادد للراي  التػي سػتؤدل 3:15

 ال قرة الثاني .  3:10 ؾ ال رة يد الرااي تدا ااكرد تاتالدتبكف في االاا ف الصايا  ال  اف تتر 
ال قرتػاف  7:15  )اليػه ليـ ال ػرة سػػؿ كال يسػال بتػرة اػف نبػؿ الزايػػاثنا  ادا  الراي  ال يسال بلاس ال      

 (.الثاني  كالثالث 
 
 الالريون المداكعون 

يجػػػػب تلػػػػ  الدتبػػػػيف الاػػػػدافعيف اف يتخػػػػذكا ااػػػػا نهـ  اػػػػا هػػػػك ااػػػػدد للرايػػػػ  كالبقػػػػا  فػػػػي االاػػػػا ف  4:15
 (. 9:15 يد الرااي )الصايا  ال  اف تترؾ ال رة 
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يجب تلػ  الا ػاـ تنػد تن يػذ رايػ  االرسػاؿ اك الرايػ  الجانبيػ  اك الرايػ  الاػرة تػدـ تصػايل االاػا ف      
الخاطئػػػ  لدتبػػػيف الاػػػدافعيف اذا  ػػػاف ذلػػػؾ ال يتسػػػبب الضػػػرر لدتبػػػيف الاهػػػاجايف تنػػػد ادا  الرايػػػ  

 اباشرة، ااا اذا  اف هناؾ ضرر فيجب تصايل االاا ف.
 

 اشارة الكاكرة الطتئتاف المعن 
 : الستئناؼ اللعب اطدؽ صافرتهتل  الا ـ  يجب 5:15

 (.4:14) ااتار 7 ػراي  ال( اك 3:10) راي  االرساؿفي اال   دائااأ( 
 :الراي  الارةاك  راي  اارس الارا اك  الراي  الجانبي ب( في اال  

 * تند استئناؼ اللعب بعد الكنت الاستقط .       
 .4:13 * تند استئناؼ اللعب براي  ارة تات الاادة   
 * تنداا ي كف هناؾ تنخير في ادا  الراي .  
 * بعد تصايل ااا ف الدتبيف.  
 * بعد التاذير الش كم اك االنذار.  

لغرض التكضػيل فػاف الا ػـ اا ػف اف يقػرر بصػكرة اناسػب  اطػدؽ صػافرته السػتئناؼ اللعػب فػي أم 
 اناسب  اخرل.

اػف ايػػث الابػػدأ، يجػػب تلػػ  الا ػػـ تػػدـ اطػػدؽ اشػػارة الصػػافرة السػػتئناؼ اللعػػب اػػالـ تطبػػؽ الشػػركط 
 4:15ال قػرة الثانيػ ،  7:13ا  ذلؾ انظػر . )4:15، 3:15، 1:15االساسي  الاا ف الدتبيف تات 

الدتبػػيف، (. اذا اطلػػؽ الا ػػـ صػػافرته الدا  الرايػػ  بػػالرغـ اػػف االاػػا ف الخاطئػػ  لػػبعض ال قػػرة الثانيػػ 
 انذاؾ ياؽ لهؤال  الدتبيف التدخؿ تاااا في اللعب.

 ثكاف. 3بعد اشارة الصافرة يجب تل  الرااي لعب ال رة خدؿ 
 

 الجزاءات 
اتخػػػاذ االاػػػا ف غيػػػر  :الرايػػػ  تلػػػ  سػػػبيؿ الاثػػػاؿ الرااػػػي اك زادئػػػه نبػػػؿ ادا الاخافػػػات اػػػف نبػػػؿ  6:15

 (.ال قرة الثاني  7:13ا  ذلؾ انظر الصايا  اك لاس ال رة اف نبؿ الزايؿ تؤدم اف تصال )
الرايػ  تعتاػد  ( اثنػا  ادا 3-1:15ي اك زادئػه )ػالرااػؿ ػا سيترتب تل  هذة الاخال ات اف نبػاف ا 7:15

 اللعب. لغرض استئناؼ االدا  تسبقه اشارة الصافرةاساسا فياا اذا  اف 
 التصػػايليعػػال  اػف خػدؿ  ال تسػػبقه اشػارة االسػتئناؼاػف ايػث الابػدأ، أم اخال ػػ  اثنػا  االدا  الػذم 

. اذا 2:13كاتادة الراي  بعد اشارة الصافرة. ا  ذلؾ يطبؽ هنا ا هكـ اتاا  ال رص  تل  كفؽ الاادة 



 41 

ببسػاط  تعػد نػد تاػت كيسػتار  فقد ال ريؽ الرااي ايازة ال ػرة اباشػرة بعػد ادا  غيػر صػايل فػاف الرايػ 
 اللعب.

. كهػذا تعانػبيجػب اف  بعػد اشػارة الصػافرة السػتئناؼ اللعػباف ايث الابدأ ، أم اخال ػ  اثنػا  االدا  
ثكاف، اك تارؾ بعيدا تػف الا ػاف  3يطبؽ اثد اذا ن ز الرااي اثنا  االدا ، اك اات ظ بال رة ا ثر اف 

ذا تارؾ الزاد  ال  ااا ف غيػر نانكنيػ  بعػد اشػارة الصػافرة الصايل نبؿ اف تترؾ ال رة يدة. كتطبؽ ا
فػػي اثػػؿ هػػذة الاػػاالت، تلغػػ  الرايػػ   ال قػػرة الثانيػػ (. 3:10كل ػػف نبػػؿ اف تتػػرؾ ال ػػرة يػػد الرااػػي )تػػدا 

(. 6:2اػػػ  ذلػػػؾ انظػػػر الاػػػادة أ( اػػػف ا ػػػاف الاخال ػػػ  ) 1:13االساسػػػي  كتعطػػػ  رايػػػ  اػػػرة للانػػػافس )
أم يجػػب اف يسػػتار اللعػػػب اذا فقػػد فريػػؽ الرااػػػي  2:13اكجػػب الاػػػادة كيطبػػؽ شػػرط اتااػػػ  ال رصػػ  ب

 ايازة ال رة نبؿ اف ياتلؾ الا اـ ال رص  للتدخؿ.
االدا  كل نهػا ارتبطػ  بػه. كهػذا يتصػؿ  اباشرة بعداف ايث الابدأ، يجب اعانب  أم اخال   تادث 8:15 

رااػي ال ػرة للاػرة الثانيػ  نبػؿ اف تلاػس ال قرة الثاني ، تل  سػبيؿ الاثػاؿ  لاػس ال 2:15بالاخال ات في 
التبا اخر اك الارا . كاا ف اف ت كف تل  ش ؿ طبطب  اك اس ها ثاني  بعد اف ت كف في الهكا  اك 

 7:15أ( لصالل الانافس. ك اا في الاال  فػي  1:13كضعت تل  االرض. كهذا يجازل براي  ارة )
 ال قرة الثالث  يطبؽ شرط اتاا  ال رص .

 اعانب ال قرة الثالث ، فانه يجب  5:15ال قرة الثاني ،  4:15، 9:14، 8:14الاذ كر في الاكاد  تدا 9:15
الذيف يتدخلكف في ادا  الانافس للرايػ ، اػثد تػدـ اخػذ االاػا ف الصػايا  ابتػدا ا  الادافعيفالدتبيف 

اك بػػالتارؾ الػػ  االاػػا ف غيػػر الصػػايا  الاقػػا. كهػػذا يطبػػؽ بغػػض النظػػر فياػػا اذا اػػدث ذلػػؾ نبػػؿ 
 االدا  اك اثنائه )نبؿ اف تترؾ ال رة يد الرااي(. 

 ج  7:8رة السػػػتئناؼ اللعػػػب اـ ال. تطبػػػؽ الاػػػادة كتطبػػػؽ ايضػػػا سػػػكا  سػػػبؽ ادا  الرايػػػ  اشػػػارة الصػػػاف     
 د.  3:16ب ك ذلؾ  1:16باالرتباط ا  الاادة 

 كاف ايث الابدأ تعاد الراي  التي تتاثر سلبا بتدخؿ الاداف .     
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 ( العاويات16مادة )
 

 االتدار 
 

 هك العقكب  الادئا  لػ: االتدار 1:16
 (،د 6:16ب ك ذلؾ  3:16، تقارف ا  ذلؾ بػ 3:8) تصاتديان أ( االخطا  التي يجب اف تعانب 

 (،7:8) ب( للسلكؾ غير الرياضػي الذم يجب اف يعانب تصاتديان 
 
 تعميق:

يجن ردم ارنراء الالررن اكثرر مرن اتردار واحرد، كمرا يجرن رردم ارنراء ال ريرق اكثرر مرن ثرالث اتردارات 
 لمدة دقياتين. كمجموع، يعد دلك يجن ان تكون العاوية رمى االقل ايااف

 الالرن الدي حكل رمى ايااف لمدة دقياتين يجن ان ال يعنى يعد دلك اتدار.  
 يجن ردم ارناء اكثر من اتدار واحد يالمجموع  الداريي ال ريق.

يجب تل  الا ـ اف يكضل االنذار ال  الدتب االاخالؼ اك االدارم كال  الاؤنت كالاسجؿ كذلؾ  2:16
 (.13تاليا. )اشارة اليد رنـ  البطان  الص را برف  

 
 االيااف 
 

 هي العقكب  الادئا :دقياة(  2االيااف ) 3:16
اك اذا تػػدخؿ الدتػػب فػي الابػػاراة اػػف  ,أ( للتبػديؿ الخػػاط  ، سػكا  لػػدخكؿ التػػب اضػافي الػػ  الالعػب

 (،  IIب ) 10:8، الاظ تل  ام ااؿ الاادة (5:4-6)انطق  التبديؿ 
اك فريقػه نػد اصػلكا سػابقان  /، اذا  ػاف الدتػب ك3:8 الاػادة تقػ  باكجػب ب( اثؿ لتلؾ االخطا  التػي

 (،1:16انظر تعليؽ تل  الاد االتل  اف االنذارات )
 ،4:8ج( اثؿ لتلؾ االخطا  الت تق  باكجب الاادة 

اك /، اذا  ػػاف الدتػػب ك7:8د( للسػػلكؾ غيػػر الرياضػػي اػػف التػػب اثػػؿ الػػذم تاػػدث باكجػػب الاػػادة  
 .اصلكا سابقان تل  الاد االتل  اف االنذاراتفريقه ند 

، اذا  ػػػاف ااػػػد 7:8تاػػػدث باكجػػػب الاػػػادة  الػػػذم هػػػػ( للسػػػلكؾ غيػػػر الرياضػػػي اػػػف ادارم ال ريػػػؽ اثػػػؿ
 االدارييف في ال ريؽ ند اصؿ سابقان تل  انذار، 
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، انظػػر 8:8ك( للسػلكؾ غيػػر الرياضػػي اػػف التػػب اك ادارم ال ريػػؽ اثػػؿ الػػذم تاػػدث باكجػػب الاػػادة  
 ، 6:4ايضان 

 (.ب 11:16ال قرة الثاني ، ا  ذلؾ انظر  8:16ز(  نتيج  الستبعاد التب اك ادارم ال ريؽ )
ح( للسػلكؾ غيػػر الرياضػي اػػف التػب نبػػؿ اف تسػػتانؼ اللعػب، كذلػػؾ اباشػرة بعػػد اتطائػه ايقػػاؼ لاػػدة 

 أ(. 9:16دنيقتيف )
 

 تعميق:
 ايااف واحد لمدة دقياتين.ال يمكن ارناء اداريوا ال ريق يأجمعهم اكثر من 

ه يطمح لرالداري الياراء كري متنارة  3:16رتدما يعمن ايااف لمدة دقياتين ضد اداري ال ريق نياا مع 
 التيديل والايام يمهامت، ولكن يتم تل يا ردد الريي ال ريق دالل الطاحة لمدة دقياتين.

 
اليقػاؼ لدتػب الاخطػ   اك الدارم بعد اتدف الكنت الاستقط ، يجب تل  الا ـ ايضاح اشػارة ا 4:16

رفػ  الػذراع تاليػا اػ  اػد ال ريؽ، ك ذلؾ للاؤنت كالاسجؿ اف خػدؿ اسػتخداـ اشػارة اليػد الااػددة، أم 
 (.14اشارة اليد رنـ ) اصبعيف

دائاا  ؤدمياتسب زاف االيقاؼ دائاا اف كنت اللعب كلادة دنيقتيف، االيقاؼ الثالث لدتب ن سه ي 5:16
 د(. 6:16لدستبعاد )

دخؿ بػديد تنػه ال يسال لدتب الاكنؼ االشتراؾ في اللعػب خػدؿ فتػرة ايقافػه، كال يسػال ل ريقػه اف ي ػ
 في الساا . 

 تبدا فترة االيقاؼ تنداا يستانؼ اللعب باشارة الصافرة.
اػف  اذا لـ تنته فترة االيقاؼ لادة دنيقتيف تند نهاي  الشكط االكؿ فيجب اف تست اؿ في الشكط الثػاني

الاباراة. كيطبؽ االار ن سه اف الكنػت االصػلي الػ  الكنػت االضػافي ك ػذلؾ خػدؿ الكنػت االضػافي. 
 اػػا اف تػػدـ اتاػػاـ الدتػػب االيقػػاؼ لاػػدة دنيقتػػيف تنػػد نهايػػ  الكنػػت االضػػافي يعنػػي انػػه غيػػر اؤهػػؿ 

 .2:2ااتار كفؽ تعليؽ  7للاشار   في  سر التعادؿ الداؽ، اثؿ رايات الػ 
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 االطتيعاد 
 

 هك العقكب  الادئا : االطتيعاد 6:16
 ،6:8ك ذلؾ  5:8أ( لدخطا  تات الاادة 

ك ػػذلؾ للسػػلكؾ غيػػر الرياضػػي الجسػػيـ جػػدان   9:8ب( للسػػلكؾ غيػػر الرياضػػي الجسػػيـ باكجػػب الاػػادة 
 خارجه،  ـاف نبؿ الدتب اك ادارم ال ريؽ داخؿ الالعب ا 10:8الاادة  باكجب

، بعد اف ي كنكا بػاجاعهـ نػد  7:8الرياضي اف نبؿ ااد اداريي ال ريؽ باكجب الاادةج( للسلكؾ غير 
 .هػ 3:16ك ذلؾ ب  1:16اصلكا سابقان تل  االنذار كااليقاؼ لادة دنيقتيف اعان تل  كفؽ الاادة  

 ،(5:16)د(  نتيج  لديقاؼ الثالث لدتب ن سه 
تعليػؽ )أاتػار  7هػ( للسلكؾ غير الرياضي ذك االهاي  اك الات ػرر اثنػا   سػر التعػادؿ اثػؿ رايػات الػػ 

 (،10:16، كالاادة 2:2الاادة 
بعػػػد اتػػػدف الكنػػػت الاسػػػتقط ، يجػػػب تلػػػ  الا ػػػاـ االشػػػارة باالسػػػتبعاد بصػػػكرة كاضػػػا  لدتػػػب   7:16

، 13اشارة اليد رنػـ . )لبطان  الاارا  تاليابرف  االاخط   اك ادارم ال ريؽ كللاؤنت كالاسجؿ، كذلؾ 
 ( .8: 16انظر ايضان الاادة 

استبعاد الدتب اك ادارم ال ريؽ ي كف دائاا ل ؿ اا تبق  اف كنت اللعب. كيجب تلػ  الدتػب اك  8:16
 االدارم اغادرة الالعب 

ك ذلؾ انطق  البدال  فكرا. كبعػد الاغػادرة، ال يسػال لدتػب اك ادارم ال ريػؽ بػاف ي ػكف لهػـ أم شػ ؿ      
 اف اش اؿ االتصاؿ بال ريؽ.

اف اسػػتبعاد التػػب اك ادارم ال ريػػؽ، داخػػػؿ الالعػػب اك خارجػػه فػػي اثنػػػا  كنػػت اللعػػب يصػػاابه دائاػػػا 
دد التػػبػػػػي ال ػػريػػػػػػؽ التبػػػػػان كااػػػدان داخػػػؿ الالعػػػب ايقػػػاؼ لاػػػدة دنيقتػػػيف لل ريػػػؽ، كهػػػذا يعنػػػي نقػػػػػػػص تػػػػػ

هذا النقص داخؿ الالعب سكؼ يستار كل ف لادة ارب  دنائؽ، اذا  ػاف ااػد الدتبػيف نػد  .)ك (3:16
 د. -ب  9:16استبعد كفؽ الظركؼ الاشار اليها في الاادة 

( ب 11:16نا  اا جا  في الاادة باستثالدتبيف، اك االدارييف الاتكافر لل ريؽ) االستبعاد يخ ض تدد
كل ػػف يسػػال لل ريػػؽ بزيػػادة تػػدد الدتبػػيف فػػي الالعػػب اػػرة اخػػرل بعػػد االنتهػػا  اػػف اػػدة االيقػػاؼ لاػػدة 

 دنيقتيف.
ب فاف االستبعاد تل  كفؽ هػذة الاػكاد يسػتكجب  -أ 10: 8ك ذلؾ  6:8 اا سبؽ اف ذ ر في الاكاد 

اجػرا ات اضػػافي . كفػي اثػػؿ هػذة الاػػاالت فانػه يجػػب   تابػ  تقريػر تنػػه الػ  الجهػػات الاسػؤكل  التخػػاذ
 (.7انظر االيضاح رنـ ابدغ  ادارم ال ريؽ الاسؤكؿ  كالاندكب اباشرة بعد القرار )

 كلهذا الغرض، فنف الا ـ يظهر البطان  الزرنا   نتدـ بعد رف  البطان  الاارا  .
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 اكثر من ملال ة واحدة كي ت س الحالة
 

بكنػػػت كااػػػػد اك بصػػػكرة اتتاليػػػ  نبػػػػؿ  ا ثػػػر اػػػف اخال ػػػػ  كااػػػدةاذا ارت ػػػب التػػػب اك ادارم ال ريػػػػؽ  9:16
اسػػتنناؼ اللعػػب، ك انػػت هػػذة الاخال ػػات تسػػتاؽ تقكبػػات اختل ػػ ، تندئػػذ  قاتػػدة تعطػػي فقػػط العقكبػػ  

 االشد اف هذة العقكبات .
اػػكاؿ نقػػص نػػكة ال ريػػؽ فػػي اػػ  هػػذا فػػاف هنػػاؾ االسػػتثنا ات الااػػددة االتيػػ  كالتػػي يجػػب فػػي  ػػؿ اال

 دنائؽ: 4الالعب لادة 
غيػػر رياضػػي نبػػؿ اسػػتئناؼ اللعػػب،  الػػذم اتطػػ  تػػكا ايقافػػا لاػػدة دنيقتػػيف سػػلك ا الدتػػبأ( اذا ارت ػػب 

ز(، كيسػػتبعد الدتػػػب اذا  ػػاف االيقػػػاؼ  3:16تنػػدها يعطػػ  الدتػػػب ايقافػػا اضػػػافيا لاػػدة دنيقتػػػيف )
 االضافي هك االيقاؼ الثالث.

الػػػذم اتطػػػ  تػػػكا اسػػػتبعادا ) اباشػػػرا اك بسػػػبب االيقػػػاؼ الثالػػػث( سػػػلك ا غيػػػر  الدتػػػبب( اذا ارت ػػػب 
رياضي نبؿ استئناؼ اللعب، تندها يجػازم ال ريػؽ بعقكبػ  اضػافي ، كه ػذا فػاف الػنقص سػي كف لاػدة 

 (.ال قرة الثاني  8:16دنائؽ ) 4
سػلك ا  غيػر رياضػي جسػيـ اك جسػيـ جػدان  الذم اتطػي تػكا ايقافػا لاػدة دنيقتػيف الدتباذا ارت ب  ج(

 4ب(، كهذة العقكبات اجتاع  ستؤدم للنقص  6:16نبؿ استئناؼ الاباراة، تندها يستبعد الدتب )
 (.ال قرة الثاني  8:16دنائؽ )

الذم اتط  تكا استبعادا )اباشر اك بسبب االيقاؼ الثالث( سلك ا غير رياضػي  الدتباذا ارت ب  د(
دان نبؿ استئناؼ الاباراة، تندها يجػازم ال ريػؽ بعقكبػ  اضػافي ، كبػذلؾ فػاف الػنقص جسيـ اك جسيـ ج

 (.ال قرة الثاني  8:16دنائؽ ) 4سي كف لادة 
 

 الملال ات اثتاء وقت المعن
 

 .6:16ك ذلؾ  3:16، 1:16العقكبات للتصرفات اثنا  كنت اللعب ث بتت في الاكاد  10:16
اف ا هػػػـك  كنػػػت اللعػػػب  يشػػػاؿ  ػػػؿ التكن ػػػات كاالكنػػػات الاسػػػتقطع  كاالكنػػػات الاسػػػتقطع  ال رنيػػػ          

أاتػػار( تطبػػؽ فقػػط الاػػادة  7كاالكنػػات االضػػافي . كفػػي  ػػؿ اشػػ اؿ  سػػر التعػػادؿ )اػػثدن رايػػات الػػػ 
6:16. 

ت ػػػرر سػػػكؼ يانػػػ  كبهػػػذا االسػػػلكب فػػػاف ام شػػػ ؿ اػػػف السػػػلكؾ غيػػػر الرياضػػػي ذك االهايػػػ  اك الا        
 (.  2:2انظر تعليؽ الاادة االستارار بالاشار   لدتب الاعني )
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 الملال ات لارج وقت المعن
 

السلكؾ غير الرياضي اك السلكؾ غير الرياضي الجسيـ اك السلكؾ غير الرياضي الجسيـ جدان اك  11:16
اف نبؿ التػب اك ادارم ال ريػؽ  (10-6:8انظر الاكاد ام ش ؿ اف التصرفات الاتهكرة بكضكح )

 كالذم يادث في الابن  الذم تقاـ فيه الاباراة كل ف خارج كنت اللعب يجب اف يعانب  االتي:
 

 قيل المياراة      
 ، 8-7:8تات الاكاد أ( يجب اتطا  انذار في اال  السلكؾ غير الرياضي 

يجػػب اتطػػا  اسػػتبعاد لدتػػب اك االدارم الاخطػػ   فػػي االػػ  التصػػرفات التػػي تقػػ  تاػػت الاػػكاد  ب(
 8:16( اداريػػيف، اف الاػػادة 4( التبػػا ك )14، كل ػػف ياػػؽ لل ريػػؽ اف يبػػدا بػػػ )أ 10:8ك ػػذلؾ  6:8

ؼ ال قرة الثاني  تطبؽ فقػط للاخال ػات اثنػا  كنػت اللعػب، كطبقػا لػذلؾ فػاف االسػتبعاد ال يصػاابه ايقػا
 لادة دنيقتيف.

اثػػؿ هػػذة العقكبػػات للاخال ػػات نبػػؿ الابػػاراة اا ػػف اف تطبػػؽ فػػي أم كنػػت اثنػػا  الابػػاراة اتػػ  اػػا تػػـ 
ا تشػػاؼ اشػػار   الدتػػب الاخطػػ   فػػي الابػػاراة، بسػػبب اف هػػذة الكانعػػ  لػػـ ي ػػف اا نػػا اثباتهػػا فػػي 

 كنت ادكثها.
 

 يعد المياراة     
 ج( تقرير  تابي .
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 ( الحكام17مادة )
 

 . كيساتدهاا اؤنت كاسجؿ.ا ااف لهاا ن س الصدايات اتساكي يدير  ؿ اباراة  1:17
 الدتبيف كاداريي ال رؽ اف لاظ  دخكلهاا الابن  ات  اغادرتهاا اياة. سلكؾالا ااف  يرانب 2:17
نبػػػؿ بدايػػػ  الابػػػاراة، كيقػػػرراف أم  كال ػػػرات كالاػػػراييف فاػػػص سػػػاا  اللعػػػبالا اػػػاف اسػػػؤكالف تػػػف  3:17

 (.1:3، 1ال رات سكؼ تستخدـ )
 كتجهيػػػزات اسػػػتاارة التسػػػجيؿ. كيػػػدنقاف بػػػالزم الاناسػػػب  ػػػذلؾ يتا ػػػد الا اػػػاف اػػػف اضػػػكر ال ػػػريقيف

،  اػػا هفػػي اػػػدكد الاسػػاكح بػػ انطقػػ  التبػػديؿالدتبػػيف. كيتا ػػداف اػػف اف تػػدد الدتبػػيف كاالداريػػيف فػػي 
   ادارم ال ريػؽ الاسػؤكؿ   ل ػؿ فريػؽ. كيجػب  تصػايل أم شػي  اخػالؼ يتا داف اػف اضػكر كبطانػ

 (.7:4-9ك ذلؾ  2-1:4)
ال ريػػؽ الاسػػؤكؿ  ل ػػؿ فريػػؽ اك باضػػكر الا ػػـ االخػػر ك ادارم   القرتػػ يقػػـك ااػػد الا اػػيف بػػاجرا   4:17

 اداريي ال ريؽ اك التب )اثدن رئيس ال ريؽ( بالنياب  تف  ادارم ال ريؽ الاسؤكؿ . ااد
 .الاباراة با الها  بالا ايف ن سهاااف ايث الابدأ، يجب اف تستار ادارة  5:17
ا اعانبػػػ  ايػػػ  اػػػلعػػػب كفػػػؽ لقػػػانكف اللعبػػػ ، كيجػػػب تليهكهاػػػا الاسػػػؤكالف تػػػف التا ػػػد اػػػف اف الابػػػاراة ت   

 (.2:14ك ذلؾ  2:13تل  أم ااؿ، انظر الاكاد اخال ات )
ابػػاراة فسػػكؼ يسػػتار الا ػػـ االخػػر بػػادارة الابػػاراة اذا اصػػبل ااػػد الا اػػيف غيػػر نػػادر تلػػ  ا اػػاؿ ال

 لكادة.
 

   مالحظة:
لدتااد الدكلي ل رة اليد كاالتاادات القاري  كالكطني  الاؽ في تطبيؽ لػكائل اختل ػ  فػي الانػاطؽ التػي 

 . 5:17اف الاادة  3ك  1تق  باكجب اسؤكلياتهـ فياا يتعلؽ بتطبيؽ ال قرتيف 
كل ػف اختل ػا اذا اطلؽ الا ااف صافرتيهاا الاتساب اخال   اا كات قػا تلػ  ال ريػؽ الكاجػب اعانبتػه  6:17

 ، تندها يجب اتطا  العقكب  االشد اف بيف العقكبتيف.اكؿ شدة العقكب 
كاظهر  ؿ ا ـ اذا اطلؽ الا ااف صافرتيهاا الاتساب اخال   اا، اك لخركج ال رة خارج الالعب،  7:17

 القػػرار الاشػػترؾفػػي ااقيػػ  أم اػػف ال ػػريقيف باالسػػتاكاذ تلػػ  ال ػػرة، تنػػدها سػػكؼ يطبػػؽ  اختلػػؼرام 
الذم يتكصؿ اليه الا ااف بعد التشاكر فياا بينهاا. كفي اال  تدـ نجااهاػا فػي الكصػكؿ الػ  القػرار 

 الاشترؾ، تندها سكؼ يطبؽ رام ا ـ الاباراة .
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يف الا اػػػػيف يقكاػػػاف باتطػػػػا  اشػػػارات اليػػػػد الكاضػػػػا  الكنػػػت الاسػػػػتقط  االجبػػػارم. كبعػػػػد الانانشػػػ  بػػػػ
 (.5:15 ك ذلؾ د 8:2كتستانؼ اللعب بعد اطدؽ اشارة الصافرة )

 ػػػد الا اػػػيف اسػػػؤكؿ تػػػف االهػػػداؼ الاسػػػجل . ك ػػػذلؾ تسػػػجيؿ الاداظػػػات اػػػكؿ اػػػاالت االنػػػذار  8:17
 كااليقاؼ كاالستبعاد.

 اف هناؾ أم شػؾ اػكؿ دنػ  التكنيػت، فػنف تلػ   د الا ايف اسؤكؿ تف ارانب  زاف اللعب. كاذا  9:17
 (.3:2انظر ايضا الا ايف التكصؿ ال  نرار اشترؾ )

 
 مالحظة: 

لدتااد الدكلي ل رة اليد كاالتاادات القاري  كالكطني  الاؽ في تطبيؽ لػكائل اختل ػ  فػي الانػاطؽ التػي 
 . 9:17ك ذلؾ  8:17الاادتيف  تق  ضاف اسؤكلياتهـ فياا يتعلؽ بتطبيؽ

 بعد الاباراة ي كف الا ااف اسؤكليف تف ا ااؿ استاارة التسجيؿ بش ؿ صايل.  10:17
يجػػب اف تكضػػل فػػي تقريػػر  10:8ك ػػذلؾ  6:8اػػاالت االسػػتبعاد اػػف النػػكع الاشػػار اليػػه فػػي الاػػادتيف 

 الاباراة.
 القرارات التي يصدرها الا اـ اك الارانبيف تل  اساس ارانبتهـ للاقائؽ اك تقديراتهـ تعد نهائي .  11:17
 ا  نانكف اللعب . كافؽيا ف االستئناؼ فقط ضد القرارات التي ال تت        
 في اثنا  سير الاباراة، ياؽ فقط  الدارم ال ريؽ الاسؤكؿ  الخاص اخاطب  الا اـ.   
 ف الاؽ في ايقاؼ الاباراة اؤنتا اك نهائيا.للا اي 12:17
 يجب بذؿ  اف  الجهكد لاكاصل  الاباراة نبؿ اتخاذ نرار ايقافها نهائيا.   
 الزم االسكد اخصص في الاقاـ االكؿ للا اـ. 13:17
تػد يا ف للا اـ كالاندكبيف ا ستخداـ االجهزة االل تركني  لدتصاؿ الداخلي فياا بيػنهـ. كت قػرر نكا 14:17

 هذا االستخداـ اف نبؿ اتااداتهـ الخاص .
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 المؤقت والمطجل (18)مادة 
 

االكنػػات الاسػػتقطع ، كزاػػف ك الاسػػؤكؿ االساسػػي تػػف زاػػف اللعػػب،  الاؤنػػتاػػف ايػػث الابػػدأ، ي ػػكف  1:18
 االيقاؼ لدتبيف الاكنكفيف.

كدخػػػكؿ الدتبػػػيف الػػػذيف كرنػػػ  التسػػػجيؿ، ك الاسػػػؤكؿ االساسػػػي تػػػف نػػػائاتي ال ػػػريقيف،  الاسػػػجؿكي ػػػكف 
 يصلكف بعد بداي  الاباراة، كدخكؿ الدتبيف الذيف ال ياؽ لهـ االشتراؾ في اللعب.

الاهاـ االخرل اثؿ ضبط تدد الدتبيف كاداريي ال ريقيف في انطق  التبديؿ، كدخكؿ كخركج الدتبػيف 
داخػػػؿ الالعػػػب، تعػػػد البػػػدال ، اضػػػاف  الػػػ  ااتسػػػاب تػػػدد الهجاػػػات بعػػػد تلقػػػي ااػػػد الدتبػػػيف العػػػدج 

  اسؤكليات اشتر   بينهاا. كهذة القرارات تتـ تل  اساس ارانبتهـ للاقائؽ .
تاكاػػا يجػػب ايقػػاؼ الابػػاراة فقػػط اػػف نبػػؿ الاؤنػػت )ك ػػذلؾ، اذا كجػػد، الارانػػب اػػف االتاػػاد الاسػػؤكؿ( 

 تنداا ي كف ذلؾ ضركريا.
ؤنت/الاسػػجؿ تنػػد نيااهاػػا بخصػػكص االجػػرا ات الصػػايا  لتػػدخؿ الا 7رنػػـ  يضػػاحانظػػر ايضػػا األ

 ببعض الاسؤكليات الاذ كرة اتدة.
، يجػػب تلػػ  الاؤنػػت اف يبلػػ   ادارم سػػات  كلكاػػ  االهػػداؼ تااػػ  للجاهػػكرتػػكفر  تػػدـكفػػي االػػ   2:18

 ال ريؽ الاسؤكؿ  ل ؿ فريؽ  ـ اض  اف الكنت اك  ـ تبق  انه، كخاص  بعد االكنات الاستقط .
، ت ػكف اسػؤكلي  الاؤنػت اتطػا  االشػارة النهائيػ  آليػههػداؼ باشػارة سات  لكاػ  االتكفر  تدـفي اال  

 (. 3:2انظر للشكط االكؿ كلنهاي  الاباراة )
)فػي االنػؿ ثدثػ  ل ػؿ فريػؽ فػي  اف ترض زاف االيقػاؼلكا  االهداؼ العاكاي   تدـ تا ففي اال  

اثنػػػا  اباريػػػات االتاػػػاد الػػػدكلي(. يجػػػب تلػػػ  الاؤنػػػت كضػػػ  بطانػػػ  تلػػػ  طاكلتػػػه يكضػػػل فيهػػػا كنػػػت 
 االنتها  ل ؿ ايقاؼ سكي  ا  رنـ الدتب.
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 االتحاد الدولي لكرة اليد   
 
 أشارات اليد    

 
 
 
 
 
 

يجررن رمررى الحكررام ان يوضررحا مياشرررة اتجرراه الرميررة الرردي     رترردما تحتطررن رميررة جاتييررة او رميررة حرررة،
 ( . 9او  7يجن ان يتيع ) االشارة 

لردا، وكمررا  رو منيررق، يجرن ارنرراء إشرارة )إشررارات( اليرد االلزاميررة المتاطرية، لالشررارة الرى ايررة راويررة 
 ( . 14 – 13شلكية ) االشارات 

امترار، رترد ا مرن  7لرميرة الحررة او رميرة الرر وادا كان ييدو اتت مرن الم يرد ايضرًا توضريح طرين قررار ا
 11رمى طرييل االيضراح، ورمرى أي حرال، االشرارة  11و  6 – 1الممكن ارناء االشارة المتاطية من 

 . 17يجن ان تعنى دائما كي تمك الحاالت التي يتم كيها اتلاد رقم 
 . تعد الزامية كي تمك الحاالت التي تنيق يها 16وكدلك  15،  12االشارات 

 رتدما يرى الحكام اتها ضرورية .     17وكدلك  10،  8وتطتلدم االشارات 
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 الك حة قائمة إشارات اليد                                                     ت
 52 دلول متناة المرمى 1
 52 النينية غير الااتوتية 2
 52 ثوان 3اكثر من لنوات او االحت اظ ياكرة  3اكثر من  3
 52 التحوين ، المطك او الدكع 4
 53 الضرن 5
 53 اللنأ الهجومي  6
 53 اتجاه الرمية الجاتيية 7
 53 رمية حارس مرمى 8
 54 اتجاه الرمية الحرة 9
 54 أمتار 3االحت اظ يمطاكة  10
 54 المعن الطميي 11
 54 الهدف 12

 االتدار ) يناقة ك راء ( ، االطتيعاد ) يناقة حمراء (  13
 55 االرالن رن تارير كتايي ) يناقة زرقاء (

 55 دقياة ( 2االيااف )  14
 55 الوقت المطتانع  15

 الطماح لشلكين ) مؤ مين لالشتراك ( 16
 55 يدلول الممعن اثتاء الوقت المطتانع 

 55 االشارة التحديرية لمعن الطميي  17
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    الطبطبة غير القانونية  – 6                                     دخول منطقة المرمى              - 0            
                    

 
 
 
 
 
 

                                                             
 

 التحويط، المسك او الدفع – 4خطوات او االحتفاظ                                           3اكثر من  -3       
 ثوان 3بالكرة  اكثر من             



 53 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 الخطأ الهجومي                                                – 6الضرب                                                                    – 5         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 رمية حارس المرمى – 8           اتجاه الرمية الجاتيية                             – 7      
   
 
 



 54 

 
 

                                                        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 امتار 3االحت اظ يمطاكة  – 10اتجاه الرمية الحرة                                         – 9       
 
 

 

 

 

 

 
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهدف - 12                                           المعن الطميي – 11        
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                            االتدار)يناقة ك راء(               – 13

 دقياة ( 2االيااف)  – 14
 االطتيعاد) يناقة الحمراء(        
 االرالن رن تارير كتايي)يناقة زرقاء(                               

                        
 
 
 
 
 
 
 

  المطتانع الوقت – 15                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 االشارة التحديرية لمعن الطميي  – 17لشلكين)مؤ يمين لالشتراك(                      الطماح – 16
 يدلول الممعن اثتاء الوقت المطتانع       

  



 56 

 
 
 
 

 االتحاد الدولي لكرة اليد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 يضاحات إ
 حول قانون اللعبة
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 الك حة المحتويات ت
 58             (4:2-6اداء الرمية الحرة يعد االشارة التهائية ) 1
 58 (8:2)الوقت المطتانع  2
 59 (10:2)وقت مطتانع لم ريق  3
 61   (11:7-12) المعن الطميي 4
 65 (3:10)رمية االرطال  5
 67 (1:14) تعريف "ال ركة الواضحة لمتطجيل"  6
 68   (1:18)او المتدون  لموقتقيل االتدلل من  7
 69                  (             11: 4الالرن المكان ) 8
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 (4:2-6)اداء الرمية الحرة يعد اشارة التهاية  -1
 

في  ثير اف الااالت، ال ريػؽ الػذم ت ػكف لديػه فرصػ  لتن يػذ الرايػ  الاػرة بعػد انتهػا  كنػت اللعػب ال ي ػكف 
اهتاػػا بصػػكرة جديػػ  باااكلػػ  تسػػجيؿ هػػدؼ، ااػػا بسػػبب اف نتيجػػ  الابػػاراة اصػػبات كاضػػا  اك ألف ا ػػاف 
الراي  الارة بعيػدا تػف اراػ  ال ريػؽ الانػافس، كاػ  انػه فنيػا يتطلػب القػانكف ادا  الرايػ  الاػرة، يجػب تلػ  

الرااػػػي يقػػػؼ فػػػي الا ػػػاف الا اػػػيف اتخػػػاذ القػػػرار السػػػليـ كاتتبػػػار اف الرايػػػ  الاػػػرة ن ػػػذت اذا  ػػػاف الدتػػػب 
 الصايل تقريبا كببساط  ترؾ ال رة تسقط اك يقـك بتسلياها للا اـ.

ااػػا فػػي الاػػاالت التػػي يتضػػل فيهػػا بػػاف ال ريػػؽ يرغػػب فػػي اااكلػػ  تسػػجيؿ هػػدؼ، فانػػه يجػػب تلػػ  الا ػػاـ 
االػػ  ال اااكلػػ  ايجػػاد التػػكازف اػػا بػػيف السػػااح لهػػذة ال رصػػ  )اتػػ  كاف  انػػت بسػػيط ( كبػػيف التن ػػد بػػاف ال

ف يقـك الا ػاـ بالتا ػد اػف كجػكد الدتبػيف اتؤدم ال  اطال  الكنت كاالاساس باالاباط  تاثيؿ ، هذا يعني 
يجػب تن يػذ القيػكد . اف  د ال ريقيف في االاا ف الصايا  باػـز كسػرت   ػي يػتـ تن يػذ الرايػ  بػدكف تػاخير

 (.7:13ك ذلؾ  5:4بخصكص ااا ف الدتبيف كالتبديدت ) 5:2الجديدة في الاادة 
يجػب ك   اا يجب تل  الا اـ اف ي كنكا يقظيف لاعانب  الاخال ػات االخػرل التػي تاػدث اػف نبػؿ ال ػريقيف. 

( اضػاف  الػ  ذلػؾ د 3:16ب،  1:16، 9:15,4:15اعانب  االصػرار تلػ  بالاخال ػ  اػف نبػؿ الاػدافعيف )
اثنػا  التن يػذ اػثد: يجتػاز التػب اك ا ثػر  يقكـ الدتبكف الاهاجاكف في  ثير اف االاياف باخال   القػكانيف

اك يقػػـك الرااػػي فعػػد بػػالتارؾ اك  (، ال قػػرة الثالثػػ  7:13خػػط الرايػػ  الاػػرة بعػػد الصػػافرة كل ػػف نبػػؿ الرايػػ  )
 (.3:15 ،2:15، 1:15بالق ز في اثنا  التصكيب )

 اف الاهـ جدا تدـ السااح بتسجيؿ أم هدؼ بصكرة غير نانكني .
 

 

 (8:2)الوقت المطتانع  -2
 

كالتي يلـز فيها اتطا  كنت استقط  اجباريػان، فننػه يتكنػ  اػف  8:2اضاف  ال  الااالت الاذ كرة في الاادة 
الا ػػاـ اسػػتخداـ تقػػديرهـ بخصػػكص الااجػػ  لدكنػػات الاسػػتقطع  ايضػػا فػػي اػػاالت اخػػرل، بعػػض الاػػاالت 

 الناكذجي  تنداا ال ي كف الكنت الاستقط  اجباريان كل ف ا  ذلؾ يايؿ التطائه في الظركؼ العادي  هي:
 تاثيرات خارجي ، اثاؿ، يجب تج يؼ الالعب.أ( اذا  انت هناؾ 

 يبدك اف هناؾ التب اصاب. ب(
يقكـ ال ريؽ باضات  الكنت بصكرة كاضا ، اثاؿ، تنداا يتاخر ال ريػؽ بتن يػذ رايػ  اساسػي ، اك تنػداا  ج(

 يقـك الدتب براي ال رة بعيدا اك انه ال يتر ها.
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كاتجهػت ال ػرة بعيػدان تػف ا ػاف  (1:11)  الالعػب في اال  لاس ال رة بالسقؼ اك أم تػائؽ اثبػت اتلػ د(
 الراي  الجانبي  كتسببت باضات  الكنت.

 ق( تبديؿ التب العب باارس ارا  ل ي ين ذ راي  اارس ارا  . 
تنػػد اتخػػاذ القػػرار بخصػػكص الااجػػ  لكنػػت اسػػتقط  فػػي اثػػؿ هػػذة الاػػاالت اك اػػاالت اخػػرل، يجػػب تلػػ  

ف هػذا التكنػؼ فػي الابػاراة بػدكف كنػت اسػتقط  سػكؼ يػؤدم الػ  اضػرة الا اـ االخذ باالتتبار فياا اذا  ػا
اجا ػػ  ألاػػد ال ػػريقيف. تلػػ  سػػبيؿ الاثػػاؿ، اذا  ػػاف ااػػد ال ػػريقيف فػػائزا بنتيجػػ  كاضػػا  فػػي اكاخػػر الابػػاراة، 
تندها ند ال ي كف ضركريا اتطا  كنت استقط  خدؿ تكنؼ نصػير لتج يػؼ الالعػب، كبصػكرة اااثلػ  اذا 

الػػذم سػػكؼ تضػػي  تليػػه ال رصػػ  بسػػبب تػػدـ اخػػذ الكنػػت الاسػػتقط  هػػك ذلػػؾ ال ريػػؽ، كلػػبعض  ػاف ال ريػػؽ 
 االسباب، الذم سبب التاخير اك اضات  الكنت، تند ذلؾ كبكضكح ليس هناؾ أم سبب للكنت الاستقط .

هنػػػاؾ تااػػػؿ اهػػػـ اخػػػر هػػػك ال تػػػرة الاتكنعػػػ  للتكنػػػؼ، اف طػػػكؿ فتػػػرة التكنػػػؼ بسػػػبب االصػػػاب  اػػػف الصػػػعب 
ا، تنػػدها اػػف االسػػلـ اللجػػك  الػػ  طلػػب كنػػت اسػػتقط ، كفػػي الجانػػب االخػػر يجػػب تلػػ  الا ػػاـ تػػدـ تقػػديره

االسراع فػي طلػب الكنػت الاسػتقط  لاجػرد خػركج ال ػرة اػف الالعػب. فػي اثػؿ هػذة الاػاالت غالبػان اػا تعػكد 
 ػرة االاتياطيػ  ال رة كت كف اهينة للعب اباشػرة، كاذا لػـ يػتـ ذلػؾ يجػب تلػ  الا ػاـ التر يػز تلػ  ادخػاؿ ال

 ل ي يجعؿ الكنت الاستقط  غير ضركرم. كتاديدان  (4:3)باللعب بسرت  
ااتػػػار. كاا ػػػف اف يبقػػػ  اػػػف الضػػػركرم  7تػػػـ الغػػػا  الكنػػػت الاسػػػتقط  االجبػػػارم باالرتبػػػاط اػػػ  رايػػػات الػػػػ 

اتطا  كنت استقط  استنادا ال  ا ـ يتصؼ بالاكضكتي  في بعض الاػاالت كذلػؾ طبقػا للابػادل  التػي 
نكنشت اتدة. كهذا اا ف اف يشاؿ الااالت تنداا يقـك ااد ال ريقيف بتاخير االدا  بصكرة كاضا ، اػثد 

 .اف خدؿ تبديؿ اارس الارا  اك الرااي
 

 (10:2)وقت مطتانع لم ريق  -3
 

ياؽ ل ؿ فريؽ اف يطلب كنتا استقطعا لادة دنيق  كاادة في  ؿ شػكط خػدؿ كنػت اللعػب النظػااي )كل ػف 
 في الكنت االضافي(.ليس 

ال ريػػػؽ الػػػذم يرغػػػب بطلػػػب الكنػػػت الاسػػػتقط  لل ريػػػؽ يجػػػب تليػػػه بكسػػػاط  ادارم ال ريػػػؽ كضػػػ   البطانػػػ  
سـ كتاكم ارؼ  20x15الخضرا   تل  الطاكل  اااـ الاؤنت )يكصي اف ت كف البطان  الخضرا  بقياس 

T .)بير اف  ؿ جانب  
ا ت كف ال رة في اكزته )تنداا ت كف ال رة في اللعػب اك يا ف لل ريؽ اف يطلب الكنت الاستقط  فقط تندا

فػي اثنػػا  التكنػؼ(، بشػػرط تػػدـ فقػداف ال ريػػؽ لل ػػرة نبػؿ اف ي ػػكف لػدل الاؤنػػت كنػػت الطػدؽ صػػافرته )فػػي 
 هذة الاال  سكؼ يتـ اتادة البطان  الخضرا  لل ريؽ(، تندها سكؼ يانل ال ريؽ كنتا استقطعا فكرا.
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. كيعطػػػي اشػػػارة اليػػػد للكنػػػت  (9:2)ب كذلػػػؾ بػػػاطدؽ الصػػػافرة كايقػػػاؼ السػػػات  تندئػػػذ يكنػػػؼ الاؤنػػػت اللعػػػ
 كيؤشر بذراع اادكدة ناك ال ريؽ الذم طلب الكنت الاستقط  لل ريؽ.  ( 15للاستقط  )رنـ 

تكضػػ  البطانػػ  الخضػػرا  تلػػ  الطاكلػػ  فػػي جهػػ  ال ريػػؽ الػػذم طلػػب الكنػػت الاسػػتقط . كتبقػػ  هنػػاؾ اثنػػا  
 الكنت الاستقط .

ر الا ػػػاـ الكنػػػت الاسػػػتقط  لل ريػػػؽ، يبػػػدا بعػػػدها الاؤنػػػت بتشػػػغيؿ سػػػات  ان صػػػل  للػػػتا ـ بػػػزاف الكنػػػت يقػػػ
الاستقط  لل ريؽ، يقـك الاسجؿ بتدكيف ذلؾ الكنت الاسػتقط  لل ريػؽ فػي كرنػ  التسػجيؿ لل ريػؽ الػذم طلػب 

 .ذلؾ
ق  البدال  الخاصػ  بهػـ، سػكا  في اثنا  الكنت الاستقط  لل ريؽ يبق  الدتبكف كاداريك ال ريؽ باستكل انط

داخػػؿ الالعػػب اـ فػػي انطقػػ  البػػدال . كيبقػػ  الا ػػاـ فػػي كسػػط الالعػػب، كل ػػف يا ػػف الاػػدهاا الػػذهاب ل تػػرة 
 نصيرة ال  طاكل  الاؤنت للتشاكر.

(، لػذا 10:16، يعػرؼ الكنػت الاسػتقط  ال رنػي  جػز  اػف كنػت اللعػب )16ألجؿ العقكبات باكجب الاػادة 
رياضػي ك ػذلؾ بػػاني الاخال ػات تعانػب بطريقػػ  اتتياديػ . كلػيس هنػػاؾ تدنػ  فػي هػػذا  فػاف ام سػلكؾ غيػػر

االدارم الاخػػػالؼ داخػػػؿ السػػػاا  اـ خارجهػػػا. كطبقػػػان لػػػذلؾ فػػػاف االنػػػذار اك /السػػػياؽ فياػػػا اذا  ػػػاف الدتػػػب
اا ػػػف اف تعطػػػ  للسػػػلكؾ غيػػػر الرياضػػػي  9-6:16ك ػػػذلؾ  3-1:16االيقػػػاؼ اك االسػػػتبعاد تاػػػت الاػػػكاد 

 ب. 6:8( اك لل عؿ الذم تق  تات الاادة 7:8-10)
 10ثاني  يقـك الاؤنت باتطا  اشارة صكتي  كاضا  ابينا اف الاباراة سػكؼ تسػتانؼ خػدؿ  50بعد اركر 

 ثكاف.
كيجػػب تلػػ  ال ػػريقيف اف ي كنػػا اسػػتعديف السػػتئناؼ اللعػػب تنػػد انتهػػا  الكنػػت الاسػػتقط . كيسػػتننؼ اللعػػب 

اػنل الكنػت الاسػػتقط ، اذ  انػت ال ػرة فػي اللعػػب، برايػ  اػرة لل ريػؽ الػػذم  برايػ  اناسػب  للكضػ  تنػػداا تػـ
 طلب الكنت الاستقط  اف الا اف الذم  انت فيه ال رة تند ايقاؼ اللعب.

 تنداا يطلؽ الا ـ صافرته يقـك الاؤنت بتشغيؿ السات .
 

 مالحظة :
الكطني  لكائل اختل   تل  كفؽ الاداظ   اذ طبؽ االتااد الدكلي ل رة اليد اك االتااد القارم اك االتاادات

، فنف ل ؿ فريؽ الاؽ في الاصكؿ تل  ثدثػ  اكنػات اسػتقطع  لل ريػؽ  اػد انصػ  10: 2باكجب الاادة 
 خدؿ الكنت االصل  للاباراة كل ف ليس في الكنت االضافي .

كنػػػت االصػػػلي ال يا ػػػف اػػػنل ا ثػػػر اػػػف كنتػػػيف اثنػػػيف اسػػػتقطعيف لل ريػػػؽ فػػػي لل ريػػػؽ فػػػي  ػػػؿ  شػػػكط اػػػف ال
للاباراة، كفياا بيف الػكنتيف الاسػتقطعيف لل ريػؽ يجػب اف ي ػكف ال ريػؽ الانػافس نػد اسػتاكذ تلػ  ال ػرة لاػرة 

 تل  التكالي اتاا  ل ؿ فريؽ . 3، 2، 1كاادة تل  االنؿ. كسي كف ثدث بطانات خضرا  تااؿ 
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ف الابػػاراة، كتلػ  البطػػانتيف رناػػي فػي الشػػكط االكؿ اػ 2، 1يتسػلـ  ػػؿ فريػؽ البطانتػػاف اللتػاف تااػػدف رنػػـ 
فػػي الشػػكط الثػػاني اػػف الابػػاراة  بشػػرط اف ال ي كنػػا نػػد اصػػد تلػػ  ا ثػػر اػػف كنػػت اسػػتقط  كااػػد  3، 2

لل ريػػػؽ فػػػي الشػػػكط االكؿ. كفػػػي االػػػ  اصػػػكلهاا تلػػػ  كنتػػػيف اسػػػتقطعيف لل ريػػػؽ فػػػي الشػػػكط االكؿ فننهاػػػا 
 . 3سياصدف فقط تل  البطان  الضرا  رنـ 

  ريؽ خدؿ الدنائؽ الخاس  االخيرة اف الكنت االصلي للاباراة بكنت استقط  كااد .يسال ل ؿ ف
 

 (11:7-12)المعن الطميي  -4
 

 أ. تعميمات العامة
اف هدؼ تطبيؽ القكاتد الخاص  باللعب السلبي هك ان  اساليب اللعب غيرالجذاب  كالتاخير الاتعاد في 

 الاباراة بتاييز طرؽ اللعب السلبي كالا ـ تليها باسلكب ثابت. الاباراة. كهذا يتطلب اف يقـك الا اـ طكاؿ
تظهر اساليب اللعب السلبي خدؿ جاي  ارااؿ الهجـك اػف نبػؿ ال ػرؽ، اثػاؿ: تنػداا تنقػؿ ال ػرة داخػؿ 

.  الالعب خدؿ تالي  بنا  الهجـك اك خدؿ ارال  انها  الهجـك
 ة في الااالت االتي :تستخدـ الطرؽ السلبي  في اللعب بكضكح كبصكرة ات رر 

 * ال ريؽ فائز ب ارؽ بسيط في نهاي  الاباراة.
 * ال ريؽ لديه التب اكنؼ.

 * تنداا ت كف نابلي  ال ريؽ الانافس ات كن  خاص  في الدفاع.
يير الاػذ كرة فػػي الاػاالت الخاصػػ  التاليػ  نػػادران اػا تطبػػؽ لكاػدها، كل ػػف بصػكرة تااػػ  يجػب اف ت قػػدر االاعػ

نبؿ الا اـ. كتلػ  كجػه الخصػكص، يجػب اف يؤخػذ باألتتبػار تػنثير العاػؿ الػدفاتي ال عػاؿ باجاكتها اف 
 الاتكافؽ ا  اكاد القانكف .

 
 ن. اطتلدام اشارة التحدير

 يجب اتدف اشارة التاذير بالتاديد في الااالت االتي :
الكررة يرينء واضرح دالرل . اشارة التحدير رتدما يتم تيرديل الالريرين يكرورة ينيئرة او رتردما تتارل 1ن 

 الممعن.
 المؤشرات الواضحة  ي:  
 يقؼ الدتبكف اكؿ انتصؼ الالعب بانتظار ا تااؿ التبديؿ. * 
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يػػػػؤخر الدتػػػػب ادا  الرايػػػػ  الاػػػػرة )بالتظػػػػاهر بعػػػػدـ اعرفػػػػ  النقطػػػػ  الصػػػػايا (، اك رايػػػػ  االرسػػػػػاؿ  * 
كزهػػا االسػػتاراري  الػػ  الكسػػط، اك )باسػػتعادة ال ػػرة ببطػػ   اػػف نبػػؿ اػػارس الاراػػ ، اك بتعاػػد تاريػػرة تع

اف ي ػكف ال ريػؽ نػد  بعػدبالاشي البط   ا  ال رة ال  الكسط(، اك راي  اارس ارا  اك راي  جانبيػه 
 سبؽ تاذيرة لترؾ اثؿ ه ذا طرؽ للتاخير.

  * يقؼ الدتب سا نا تند طبطب  ال رة. 
 كجكد أم ضغط اف الانافسيف. * لعب ال رة للخلؼ ال  نصؼ العب ال ريؽ الخاص، بالرغـ اف تدـ 
 
 يتاء الهجوم.  رتدما يتعمق االمر يتالير التيديل اثتاء مرحمة . اشارة التحدير 2ن 
 المؤشرات الواضحة  ي:  

 نياـ جاي  الدتبيف في ذلؾ الايف باخذ ارا زهـ الهجكاي . *
* .  يبدأ ال ريؽ بتارير ال رة بصكرة تاضيري  لبد  ارال  بنا  الهجـك
 يقـ ال ريؽ باجرا  التبديؿ.كات  هذة الارال  لـ  *
 

 تعميق:
ال ريؽ الذم ااكؿ الهجػكـ السػري  الخػاطؼ اػف نصػؼ العبػه الخػاص، كل ػف لػـ يػنجل فػي الاصػكؿ تلػ  
فرصػػ  فكريػػ  للتسػػجيؿ بعػػد كصػػكله الػػ  انتصػػؼ الالعػػب الخػػاص بالانافسػػيف، يجػػب اف يسػػال لػػه بػػاجرا  

 الارال .تبديؿ سري  لدتبيف في هذة 
 

 .لالل مرحمة يتاء الهجوم النويل جدا .3ن 
بصػػكرة تااػػ  يجػػب السػػااح لل ريػػؽ دائاػػا بارالػػ  بنػػا  بكسػػاط  التاريػػرات ااتاضػػيري ، نبػػؿ اف يتكنػػ  

 . انهـ البد  باال  الهجكـ الهادؼ
 لارال  بنا  الهجـك الطكيل  جدا هي: المؤشرات الواضحة     

 ال  أم ار   للهجكـ الهادؼ.هجـك ال ريؽ ال يؤدم  *    
 

 تعميق:
ار ػ  الهجػػـك الهػػادؼ تظهػر تػػادة تنػػداا يسػػتخدـ ال ريػؽ الاػػائز تلػػ  ال ػرة االسػػاليب الخططيػػ  بػػالتارؾ  

بالصػػكرة التػػي تعطيػػه االفضػػلي  تلػػ  الاػػدافعيف. اك تنػػداا يقكاػػكف بزيػػادة سػػرت  الهجػػـك بالاقارنػػ  بارالػػ  
 البنا :
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 صكرة ات ررة اف كض  الكنكؼ اك التارؾ بعيدا تف الارا .* يتسلـ الدتبكف ال رة ب  
 * الطبطب  الات ررة لل رة اف كض  الكنكؼ.  
* تند الاكاجه  اف نبؿ الانافس، يستدير الدتب الاهاجـ بعيدا كبصكرة اتعادة كينتظر اف الا ػاـ   

 ايقاؼ اللعب اك تدـ اااكل  الاصكؿ تل  افضلي  كاضا  تل  الاداف .
تار ػات الدفاتيػػ  النشػط : اسػػاليب الػػدفاع النشػط التػػي تانػ  الاهػػاجايف اػػف زيػادة السػػرت  بسػػبب * ال  

 اغدؽ الادافعيف التجاهات ال رة الاتكنع  كاسارات الر ض.
* الاعيػػار الخػػاص لارااػػؿ بنػػا  الهجػػكـ الطكيلػػ  جػػدان هػػك تنػػداا ال ياقػػؽ ال ريػػؽ الاهػػاجـ أم زيػػادة       

 كاضا  في سرت  التارؾ اف ارال  البنا  الهجـك ال  ارال  االنها .
 

 ج. كي ية اظهار اشارة التحدير
يرفػػ  ذراتػػه )اشػػارة  ا ػػـ الاراػػ ( تلػػ  ظهػػكر اللعػػب السػػلبي ـاذا تعػػرؼ الا ػػـ )سػػكا  ا ػػـ الالعػػب ا

(. ليكضل نرارة باف ال ريؽ ال يااكؿ الاصكؿ تل  كض  التصكيب تلػ  الاراػ . يجػب 17اليد رنـ 
 تل  الا ـ اآلخر ايضان اف يعطي اشارة التاذير.

تعلف اشارة التاذير باف ال ريؽ الاائز تل  ال رة ال يعاػؿ ام اااكلػ  لخلػؽ فرصػ  للتصػكيب، اك انػه 
 الات رر الستئناؼ الاباراة.يقـك بالتنخير 

 كتبق  اشارة اليد ارفكت  ات :
 انتها  الهجكـ، اك* 

 )انظر التعلياات ادناة(.ساري  الا عكؿ * اشارة التاذير لـ تعد 
يبدأ الهجكـ تنداا ينجل ال ريؽ باالستاكاذ تل  ال رة، كيعد انتهيان تنداا يسػجؿ ال ريػؽ هػدفان اك ي قػد      

 رة.  االستاكاذ تل  ال 
. اػػ  ذلػػؾ اثنػػا  سػػير الهجاػػ  هنػػاؾ تػػادة تطبػػؽ تلػػ   ػػؿ ال تػػرة الاتبقيػػ  اػػف الهجػػكـاشػػارة التاػػذير 

 اؼ اشارة التاذير:قاالتاف ال يعد بعدها ااتساب اللعب السلبي سارم الا عكؿ، كيجب اي
 ال ريؽ الاهاجـكترتد ال رة اباشرة ال  يقكـ ال ريؽ الاستاكذ تل  ال رة بالتصكيب تل  الارا   -أ   

 ، اك نتيج  راي  جانبي ، اف الارا  اك اارس الارا 
 بسػبب خطػن 16ال  التػب اك ادارم اػف ال ريػؽ الاػداف  تاػت الاػادة  تقكب  شخصي اتطا   -ب   

 اك سلكؾ غير رياضي. 
 في هاتيف الاالتيف يجب السااح لل ريؽ الاستاكذ تل  ال رة بارال  بنا  هجـك جديدة.
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 ارالن اشارة التحديرد. يعد  
بعػػد اتػػدف اشػػارة التاػػذير يجػػب تلػػ  الا ػػاـ السػػااح بػػبعض الكنػػت لل ريػػؽ الاسػػتاكذ تلػػ  ال ػػرة   

لتغيير تصرفه. كاف هذة النااي  يجػب االخػذ بنظػر االتتبػار الاسػتكل الاهػارم لل ئػات الاختل ػ  فػي 
 العار كاالدا .

ا انيػػ  التاضػػير لعاػػؿ الهجػػـك الهػػادؼ تجػػاة كاػػف هنػػا يجػػب السػػااح لل ريػػؽ الػػذم تػػـ تاػػذيرة اػػف ا  
 الارا .

اذا لـ يقـ ال ريؽ الاائز تل  ال رة باااكل  كاضا  لي كف في كض  التصكيب تل  الارا )اعايير   
(، تندئػػذ يقػػرر ااػػد الا اػػيف اف هػػذا لعػػب سػػلبي اػػدكث اللعػػب السػػلبي 2، د1اتخػػاذ القػػرار انظػػر د

 (.12-11:7)تل  ا ثر تقديرتاريرات  6كذلؾ تنداا ال يتـ التصكيب تل  الارا  بعد 
 د االفعاؿ اآلتي  تاريرات :ال تع 

 * اذا لـ يتـ السيطرة تند اااكل  التارير بسبب ارت اب الدتب الاداف  خطن تكنب تليه .
* اذا تـ تشتيت اااكل  التارير اف نبؿ الدتب الاداف  كاجتازت ال رة الخط الجانبي اك خط الاراػ  

 الخارجي .
 . * اااكل  التصكيب التي تـ صدها اف نبؿ الانافس

 
 معايير اتلاد الارار يعد ارالن اشارة التحدير

 . ال ريق المهاجم1د
 * ال زيادة كاضا  في سرت   
 * ال افعاؿ هادف  تجاة الارا   
 * تدـ ا تساب فائدة ا اني  تند اللعب التب ضد التب  
 * التاخير تند لعب ال رة )اثدن بسبب غلؽ اسارات التارير اف نبؿ   ال ريؽ الاداف (.  
 
 . ال ريق المداكع2د

* يااكؿ ال ريؽ الاداف  ان  الزيادة في سرت  اللعب اك افعاؿ الهجػـك الهػادؼ اػف خػدؿ اسػاليب الػدفاع   
 ال عال  كالصايا 

 3: 8* اذا ااكل  ال ريؽ الاداف  ايقاؼ تسلسؿ التارير لل ريؽ الاهاجـ بارت اب اخال   تل  كفؽ الاادة   
 فنف هذة السلكؾ يجب اعانبته تصاتديان باستارار .
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 . مالحظات يلكو  الحد االقكى لمتمريرات 3د
 
 أ. قيل اداء التمريرة الطادطة : 3د

* اذا نرر الا ـ راي  ارة اك راي  جانبي  لل ريؽ الاهاجـ تنداا ي كف اظهران اشارة التاذير فػنف ذلػؾ ال   
 يكنؼ تد التاريرات .

* كبصكرة اشابه  اذا تـ صد تصكيب  اك تاريرة اف نبؿ التب اداف  كذهبت ال رة ال  ال ريؽ الاهاجـ)   
 نؼ تد التاريرات .ات  لك  انت راي  اارس ارا ( فنف هذا ال يك 

 
 ن. يعد اداء التمريرة الطادطة :  3د

* اذا تـ انل راي  ارة اك راي  جانبي )اك راي  اارس ارا ( لل ريؽ الاهاجـ بعد التاريرة السادس ، فنف   
 لل ريؽ الاهاجـ اا اني  الجا  بيف التصكيب كالتارير اضافي  كاادة النها  الهجكـ .

تـ التصكيب بعد التاريرة السادس ، كتـ صد ال رة اف ال ريػؽ الاػداف  كاتجهػت  * كيطبؽ الشي  ن سه اذا  
ال رة ال  التب اهاجـ اك اجتازت خط الجانب اك خط الارا  الخارجي. في هذة الاال ، فػنف ال ريػؽ 

 الاهاجـ لديه اا اني  انها  الهجكـ بعاؿ تاريرة اضافي  كاادة .
    

  ر. ممحق
 مؤشرات تا  طررة التادم   
 * اللعب تل  الجانبيف كليس في العاؽ تجاة الارا    
 * الر ض الات رر بصكرة اائل  )نطري ( اااـ الادافعيف دكف كض  ام ضغط تليهـ  
* تدـ التاػرؾ فػي العاػؽ العاػؽ اثػؿ اكاجهػ  الانػافس التػب ضػد التػب اك تاريػرة ال ػرة لدتبػيف بػيف   

 كخط الراي  الارةخط انطق  الارا  
 * الاناكالت الات ررة بيف التبيف اثنيف دكف الزيادة الكاضا  في السرت  اك التارؾ تجاة الارا   
* تاريػػر الدتػػب ال ػػرة اػػ   ػػؿ الدتبػػيف فػػي الارا ػػز الهجكايػػ  )التبػػا الزكايػػا كالتػػب االرت ػػاز ك ػػذلؾ   

 الاايزة تجاة الارا  التبكا الخط الخل ي( دكف الزيادة في السرت  اك التار ات
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 مؤشرات ردم اكتطان كائدة مكاتية كي تحركات الرن ضد الرن   
* فػػي االػػ  التاػػرؾ التػػب ضػػد التػػب كي ػػكف كاضػػاان تػػدـ كجػػكد اجػػاؿ لدختػػراؽ )يغلػػؽ تػػدة انافسػػيف   

 ا اف االختراؽ(
 * التارؾ التب ضد التب دكف ام هدؼ لدختراؽ تجاة الارا   
* التارؾ التب ضد التب بغرض الاصكؿ ببساط  تل  راي  ارة )اثدن ترؾ الدتب ن سه يتعثػر اك   

 انها  التارؾ التب ضد التب ات  كاف  انت هناؾ اا اني  لدختراؽ(
 

 مؤشرات اطالين الدكاع ال عالة التي تتواكق مع الااتون   
 * اااكل  تدـ ارت اب الاخال    ي يتجنب ايقاؼ اللعب  
 * سد اسار ر ض الاهاجـ، رباا باستخداـ ادافعيف اثنيف  
 * التارؾ ااااان التتراض اسارات التارير  
 * يتارؾ الادافعكف ااااان الجبار الاهاجايف تل  الرجكع ا ثر للخلؼ في الالعب   
 بعيدان للخلؼ في اكان  غير خطرة.  * اجبار الاهاجايف لتارير ال رة   
 
 

  (3:10) رمية االرسال -5
 

يجػػب تلػػ   الا ػػاـ الت  يػػر بابػػدأ تشػػجي  ال ػػرؽ السػػتخداـ رايػػ   3:10 ابػػدأ ارشػػادم لت سػػير الاػػادة 
تػف فػرص لدتػادة اك تصػيد األخطػا  كاف اليباثػكا االرساؿ السريع  ، كذلؾ يعنػي اف يتجنػب الا ػاـ 

 يااكؿ اخذ الراي  بسرت .اعانب  ال ريؽ الذم 
تل  سبيؿ الاثاؿ يجػب تلػ  الا ػاـ اف يتجنبػكا السػااح تػدكيف الاداظػات اك الاهػاـ االخػرل بعرنلػ  
اسػػتعداهـ للتاقػػؽ اػػف ااػػا ف الدتبػػيف بسػػرت . يجػػب تلػػ  ا ػػـ الالعػػب اف ي ػػكف اسػػتعدا الطػػدؽ 

ا بانػػه ليسػػت هنػػاؾ ااجػػ  صػػافرته فػػي اللاظػػ  التػػي يصػػؿ بهػػا الرااػػي الػػ  الا ػػاف الصػػايل، ا ترضػػ
كاضا  لتصايل ااا ف الدتبيف االخريف،  اا يجب تل  الا اـ االخذ باالتتبػار بػاف زاػد  الرااػي 
يسػػال لهػػـ بػػالتارؾ الجتيػػاز خػػط الانتصػػؼ االاػػا تطػػدؽ الصػػافرة، )كيعػػد هػػذا اسػػتثنا  اػػف القكاتػػد 

 االساسي  لتن يذ الرايات االساسي (.
تل  اف الرااي يجب اف يضػ  نداػه تلػ  خػط انتصػؼ الالعػب كباػدكد  بالرغـ اف اف القانكف ينص

اتػػر اػػف نقطػػ  الانتصػػؼ، فػػنف تلػػ  الا ػػاـ اف ال ي كنػػكا دنيقػػيف بػػافراط كاهتاػػيف فػػي ااتسػػاب  1.5
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هػػك تجنػػب تػػدـ العدالػػ  كالشػػؾ بالنسػػب  الػػ  الانافسػػيف بخصػػكص اتػػ   السػػنتاترات، الشػػي  الرئيسػػي
 كاف ايف تؤخذ راي  االرساؿ.

الضػػاف  الػػ  ذلػػؾ غالبيػػ  الادتػػب ال تكجػػد بهػػا اشػػارة نقطػػ  الكسػػط، كاتػػ  اف بعػػض الادتػػب نػػد با
ي ػػكف هنػػاؾ تػػداخؿ فػػي خػػط الانتصػػؼ بسػػبب االتدنػػات فػػي كسػػط الالعػػب، فػػي اثػػؿ هػػذة الاػػاالت 
سكؼ ياتاج الا ـ كالرااػي للتقػدير بخصػكص الا ػاف الصػايل، كام اصػرار تلػ  الدنػ  سػي كف ااػران 

   كغير اناسب .غير كانعي
 

 (1:14)تعريف ال ركة الواضحة لمتطجيل  -6
 

 ، ال رص  الكاضا  للتسجيؿ تكجد تنداا:(1:14)بالنسي  ال  اقاصد الاادة    
 ي كف الدتب اائزا تل  ال رة كاسيطرا تل  جساه تند خػط انطقػ  اراػ  الانػافس كيالػؾ ال رصػ  أ(

 نادرا تل  ان  التصكيب بنساليب نانكني . للتصكيب تل  الارا  بدكف كجكد أم انافس ي كف
كهذا يطبؽ ايضان اذا  اف الدتب ال يالؾ ال رة االيان كل نه اتهين الستدـ ال رة اباشرة، كيجب اف ال   

 ي كف هناؾ انافس في ار ز يؤهله ان  تسليـ ال رة بنساليب نانكني . 
ر ض )اك طبطبػػ ( با ػػردة تجػػاة اػػارس يقػػـك الدتػػب الاػػائز تلػػ  ال ػػرة كالاسػػيطر تلػػ  جسػػاه بػػال ب(

جهتػه اػف االاػاـ كايقػاؼ اارا  الانافس في هجكـ خاطؼ دكف كجػكد أم انػافس ي ػكف نػادرا تلػ  اك 
 الهجكـ الخاطؼ.

كهذا يطبؽ ايضان اذا  اف الدتب ال يالؾ ال رة االيان كل نه اتهين السػتدـ ال ػرة اباشػرة، كنػاـ اػارس   
، بانعػه اػف اسػتدـ ال ػرة.    فػي 5:8طداـ به،  اا في تعليؽ الاادة الارا  الانافس اف خدؿ االص

 هذة الاال  الخاص  فاف اكان  الدتبيف الادافعيف ليس لها تدن  بالاكضكع.
يترؾ اارس الاراػ  انطقػ  اراػاة اػ  كجػكد انػافس اػائز تلػ  ال ػرة كاسػيطر تلػ  جسػاه كيالػؾ  (ج

  فرص  كاضا  لراي ال رة في الارا  الخالي.
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 (1:18)التدلل من قيل المؤقت او المراقن  -7
 

، تندئػػػذ تسػػػتانؼ الابػػػاراة بالرايػػػ  التػػػي اللعػػػب اتكنػػػؼ اصػػػدن الاؤنػػػت اك الارانػػػب تنػػػداا ي ػػػكف اذا تػػػدخؿ 
 تتناسب ا  سبب التكنؼ.

 االتي :، تندئذ تطبؽ التعلياات اللعب كأكن ت بذلؾ الاباراة كال رة  انت فياذا تدخؿ الاؤنت اك الارانب 
 
 ( 6: 5، 3 -2: 4 ة ) الموادتيديل لانئ او دلول الرن يكورة غير قاتوتي. أ

 
يجػػب تلػػ  الاؤنػػت )اك الارانػػب( ايقػػاؼ الابػػاراة اباشػػرة بػػدكف االهتاػػاـ بابػػدأ  ال ائػػدة  باكجػػب الاػػكاد 

. اذا ادث اثؿ هذا التكنؼ بسبب الاخال   اف ال ريؽ الاػداف  كضػاتت فرصػ  2:14ك ذلؾ   2:13
أ. كفػي  ػؿ الاػاالت  1:14أاتػار تلػ  كفػؽ الاػادة  7كاضا  لتسجيؿ هدؼ، تندئذ يجب انل رايػ  

 االخرل يتـ استئناؼ اللعب براي  ارة.
كؿ غيػػر القػػانكني أ. تلػ  ام اػػاؿ، ف ػػي االػػ  الػػدخ 3:16يعانػب الدتػػب الاخػػالؼ تلػػ  كفػػؽ الاػػادة 

ب  6:16، اثنػػا  فرصػػ  كاضػػا  للتسػػجيؿ، فػػاف الػػػدتب يعانػػب تلػػ  كفػػؽ الاػػادة 6:4تاػػت الاػػادة 
 ب. 10:8بالترابط ا  الاادة 

 
 ن   التوقف ألطيان الرى، مثاًل طموك غير رياضي كي متناة اليدالء

 
 أ. التدلل من قيل المؤقت 

 للعب كاف ثـ يبل  الا ـ.يجب تل  الاؤنت االنتظار ات  التكنؼ التالي 
كا  ذلؾ اذا اكنؼ الاؤنت الاباراة ك انػت ال ػرة فػي اللعػب، تندئػذ تسػتننؼ الابػاراة برايػ  اػرة لل ريػؽ 

 الذم  اف اائزان تل  ال رة تند التكنؼ.
اذا  ػػاف سػػبب االيقػػاؼ اخال ػػ  اػػف ال ريػػؽ الاػػداف  كبسػػببها ضػػاتت فرصػػ  كاضػػا  للتسػػجيؿ، تندئػػذ 

 ب. 1:14أاتار تل  كفؽ الاادة  7راي  يجب ااتساب 
)كيطبػػػؽ الشػػػي  ن سػػػه اذا اكنػػػؼ الاؤنػػػت الابػػػاراة بسػػػبب طلػػػب كنػػػت اسػػػتقط  فرنػػػي، كرفػػػض الا ػػػـ 
ااتسػػػابه بسػػػبب خطػػػن فػػػي تكنيػػػت الطلػػػب. فػػػاذا ضػػػاتت فرصػػػ  ااققػػػ  لتسػػػجيؿ هػػػدؼ بسػػػبب ذلػػػؾ 

 أاتار(. 7االيقاؼ، تندئذ يجب ااتساب راي  
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اف الاؤنت ال يالؾ الاؽ التدف تقكب  ضد التب اك ادارم فريؽ. كينطبؽ االار ن سه تل  الا اـ 
اذا لػػـ يداظػػكا بان سػػهـ الاخال ػػ . كفػػي اثػػؿ هػػذة الاالػػ  فاػػف اقهػػـ فقػػط اف يعطػػكا تنبيهػػان شػػ كيان. كاذا 

 ي.فيجب تليهـ تقديـ تقرير  تاب 10:8ك ذلؾ  6:8 انت الاخال   تق  باكجب الاكاد 
 

 ن. التدلل من قيل المراقن
 

اف ارانب االتااد الدكلي ل رة اليػد اك االتاػاد القػارم اك االتاػاد الػكطني الا لػؼ بالكاجػب فػي الابػاراة 
لهـ الاؽ بابدغ الا اـ اكؿ القرار الااتاؿ لاخال ػ  القػانكف )تػدا فػي االػ  نػرار الا ػـ تلػ  اسػاس 

 طق  البدال .اداظ  الاقائؽ( اك اكؿ اخال   نكاتد ان
يا ف للارانب ايقاؼ اللعب اباشرة. كفي هذة الاال  تستننؼ اللعب براي  اػرة لل ريػؽ الػذم لػـ يرت ػب 

 الاخال   التي ادت ال  التكنؼ.
اذا  ػاف التكنػؼ بسػبب اخال ػ  اػف ال ريػؽ الاػداف ، كتسػبب التكنػؼ بضػياع فرصػ  كاضػا  للتسػػجيؿ، 

 أ.       1:14فؽ الاادة ااتار تل  ك  7تندئذ يجػب ااتساب راي  
 يلتـز الا اـ باتطا  تقكبات شخصي  تل  كفؽ تعلياات الارانب.

 يجب اف تقدـ بتقرير  تابي. 10:8اك  6:8الكان  التي لها تدن  باخال   الاكاد 
 

 (00: 4الالرن المكان ) – 8
 

 إذا تبيف أف الدتب اصاب في الالعب، يجب اتخاذ التدابير التالي :   
، فسػيظهركف فػي الالعػبأ( إذا  اف الا اـ تلػ  يقػيف اػف أف الدتػب الاصػاب ياتػاج إلػ  تػدج طبػي   

ال قػرة الثانيػ   11: 4. كه ذا، تل  الدتػب اف ي ػي بننظاػ  الاػادة 16ك  15تل  ال كر إشارة اليد رناي 
 بعد تلقي العدج .

ذا لػـ ي ػف  كفي جاي  الااالت األخرل، يطلب الا اـ اف الدتب الخركج   لتلق  العدج خارج الالعب. كاة
سػػيطبؽ تليػػه الاػػادة ( 16ك  15) د رناػػيػركف إشػػارة اليػػػهػػػاـ يظػػػػف الا إػػػػاب، فػصػػػب الاػذلػػؾ اا نػػان لدتػػ

 ال قرة الثاني  .  11: 4
 كسيعانب اخال ات هذة االنظا   ننها سلكؾ غير الرياضي.

ثدث هجاات بإيقػاؼ لاػدة دنيقتػيف، فننػه يسػال لػه  اذاتكنب الدتب الذم يجب أف يغادر الالعب طكاؿ
 بالدخكؿ ثاني  ال  الالعب في نهاي  هذا االيقاؼ بغض النظر تف تدد الهجاات التي لعبت. 



 70 

إذا رفض اسػؤكلك ال ريػؽ تقػديـ العػدج الػدـز لدتػب، فػإف  ادارم ال ريػؽ الاسػؤكؿ  سػيعانب تصػاتديان ) 
 .ال قرة الثالث ( 2: 4انظر القاتدة 

ب( ي كف الاؤنت كالاسجؿ أك الارانبػكف اسػؤكليف تػف ااتسػاب تػدد الهجاػات، كيقكاػكف بػإبدغ ال ريػؽ 
 الاعني االاا يسال لدتب بدخكؿ الالعب ثاني  .

 يبدأ الهجـك بايازة ال رة كينتهي تنداا يسجؿ هدؼ أك ي قد ال ريؽ الاهاجـ ال رة .
 ج التبه للعدج، فنف هذة الهجا  تعد الهجا  األكل .إذا  اف ال ريؽ اائزان تل  ال رة تنداا ااتا

 ال قرة الثاني  في الااالت التالي : 11: 4ج( ال تطبؽ الاادة 
إذا  اف العدج الاطلكب لإلصاب  في الالعب هك نتيجػ  لتصػرؼ غيػر نػانكني اػف نبػؿ التػب انػافس  -

 كالذم تكنب تصاتديان اف نبؿ الا اـ،
 ارس الارا  ك اف العدج داخؿ الالعب ضركريان .إذا ارتطات ال رة برأس ا -
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. تق  انطق  البدال  خارج الخػط الجػانبي تلػ  الياػيف كاليسػار ااتػداد خػط الانتصػؼ، كاتػ  نهايػ  اقعػد 1
بدال  الخاص ب ػؿ ال ريػؽ )اتسػاكنان اػ  صػؼ الاقاتػد الػذم سػال بػه ايضػان(، ك ػذلؾ خلػؼ اقاتػد التبػديؿ 

 (.1اذا  انت هناؾ اساا  )نانكف اللعب : ش ؿ 
د الػػػدكلي ل ػػػرة اليػػػد كاالتاػػػاد القػػػارم بانػػػه يجػػػب اف يبػػػدا اقعػػػد البػػػدال  تػػػنص التعلياػػػات فػػػي بطػػػكالت االتاػػػا

اتر اػف خػط الانتصػؼ. كهػذة التكصػ ي   3.5لل ريؽ، كفياا يتصؿ بػ  انطق  الادرب للتكجيه ، بعد اساف  
 ايضان للاباريات في جاي  الاستكيات االخرل.

اقاتػد البػدال  )تلػ  االنػؿ لاسػاف   ال يسال بكجكد أم شي  اف أم نكع  اف تلػ  الخػط الجػانبي ااػاـ
 ـ اف خط الانتصؼ(. 8

. يسػػػال فقػػػط لدتبػػػيف كاالداريػػػيف الاسػػػجل  اسػػػااؤهـ فػػػي اسػػػتاارة التسػػػجيؿ بالتكاجػػػد فػػػي انطقػػػ  التبػػػديؿ 2
 (.1:4-2)الاادة 

 انطق  البدال . خلؼكاذا دتت الضركرة ال  كجكد اترجـ فيجب تليه اف ياخذ ا انه 
 ريقيف الاتكاجػديف فػي انطقػ  التبػديؿ اف يرتػدكا الػزم الرياضػي ال ااػؿ اك الادبػس . يجب تل  اداريي ال3

 الادني . كال يسال بااللكاف التي اا ف اف تسبب التباسان ا  التبي الالعب لل ريؽ الاقابؿ.
. يجػػب تلػػ  الاؤنػػت كالاسػػجؿ اسػػػاتدة الا ػػاـ بارانبػػ  الاتكاجػػديف فػػي انطقػػػ  التبػػديؿ نبػػؿ كفػػي اثنػػػا  4

 اراة.الاب
كاذا كجدت نبؿ بد  الاباراة اخال ات لقكاتد اللعب  الخاص  بانطق  التبديؿ فد يسال ببد  الاباراة اتػ  
يػػتـ تصػػػايل تلػػػؾ الاخال ػػات، كاذا تػػػـ اخال ػػػ  هػػػذة القكاتػػد فػػػي اثنػػػا  الللعػػػب فػػد يسػػػال باسػػػتئنافه بعػػػد 

 التكنؼ التالي ات  يتـ تصايل الاخال  .
الكاجب في تكجيه كارشاد فرنهـ ايضا خدؿ الاباراة، بركح رياضي  كتادل   ـكتليهالاؽ  الداريي ال ريؽ. 5

 كضاف نكانيف اللعب ، ك ابدأ يجب تليهـ جلكس تل  اقاتد البدال .
بػالتارؾ ضػػاف  انطقػ  الاػدرب للتكجيػه . اف  انطقػ  الاػدرب للتكجيػػه  لدداريػيف تلػ  ام اػاؿ، يسػال 

 هي الانطق  التي تق  اباشرة اااـ اقاتد البدال  كاباشرة خل ها ايضان اف  اف ذلؾ اا ف تاليا. 
الكنكؼ كالتارؾ في  انطق  الادرب للتكجيه  اساكح لغرض اتطا  النصػائل الخططيػ  كتػكفير الرتايػ  

 الابدأ، يسال الدارم كااد فقط اف ال ريؽ بالكنكؼ اك التارؾ في ن س الكنت. الطبي . كاف ايث
فإف اكن ه أك سلك ه يجب اف ال يتداخؿ ا  تصرفات الدتبيف الاكجكديف في الالعب. كفي كا  ذلؾ، 

 اال  اخال   هذة اللكائل، سيعانب االدارم بصكرة تصاتدي  .
ف ال ريػػؽ اف يغػػادر  انطقػػ  الاػػدرب للتكجيػػه  تنػػداا يريػػد كاػػف الطبيعػػي ايضػػان اف يسػػال الدارم كااػػد اػػ

اباشػػػرة تقػػػديـ  البطانػػػ  الخضػػػرا   لطلػػػب كنػػػت اسػػػتقط  فرنػػػي. كل ػػػف ال يسػػػال الدارم ال ريػػػؽ باغػػػادرة 
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 انطقػػػ  الاػػػدرب للتكجيػػػه  اػػػ    البطانػػػ  الخضػػػرا   كالكنػػػكؼ انتظػػػران تنػػػد الطاكلػػػ  لكنػػػت نصػػػير لطلػػػب 
 الكنت الاستقط  ال رني.

 الدارم ال ريؽ الاسؤكؿ  ايضان اغادرة  انطق  الادرب للتكجيه  في ااالت خاص ، اثدن لدتصاؿ يا ف 
 الضركرم ا  الاؤنت اك الاسجؿ.  

 في انطق  التبديؿ الجلكس تل  اقاتد البدال . الدتبيف ابدا يجب تل  
 ير: لالريينرمى كل حال يطمح      

 

  اسػػتخداـ ال ػػرة بشػػرط كجػػكد ا ػػاف   التاػػرؾ فػػي ا ػػاف نريػػب خلػػؼ اقاتػػد البػػدال  لدااػػا  بػػدكف
 لذلؾ كتدـ التاثير تل  اللعب.

 

 ير: االدارييناو  لالريينال يطمح      
 

* تػػػدخؿ اك اهانػػػ  الا ػػػاـ، الاػػػرانبيف، الاسػػػجؿ، الاؤنػػػت، الدتبػػػيف، االداريػػػيف اك الات ػػػرجيف بطريقػػػ       
 ااتاجي  اك است زازي  اك بنم اسلكب غير رياضي )ال دـ، التعبيرات الكجهي  اك االياا ات(.

 * اغادرة انطق  التبديؿ للتاثير تل  اجرل اللعب.     
 

الدارييف كالدتبيف البقا  في انطق  تبديؿ فريقهـ. ا  ذلؾ اذا تػرؾ ادارم ال ريػؽ اف الاتكن  تاكاا اف ا
انطقػػ  التبػػػديؿ الػػ  ا ػػػاف اخػػر فانػػػه ي قػػد اػػػؽ نيػػادة كتكجيػػػه فريقػػ  كيجػػػب اف يعػػكد الػػػ  انطقػػ  التبػػػديؿ 

 الستعادة اقه.
الابػاراة، كالقكاتػد فػاف الدتبػيف كاداريػي ال ريػؽ يبقػكف تاػت  نطػاؽ سػلط  الا ػاـ طػكاؿ اضاف  الػ  ذلػؾ 

العاديػػ  للعقكبػػػات الشخصػػػي  تطبػػؽ ايضػػػا اذا اػػػا نػػرر الدتػػػب اك االدارم اف يقػػػيـ فػػي ا ػػػاف بعيػػػدا تػػػف 
 جسػػػيـكالسػػػلكؾ غيػػػر الرياضػػػي ال السػػػلكؾ غيػػػر الرياضػػػياخال ػػػات  اللعػػػب اك انطقػػػ  البػػػدال . لػػػذلؾ فػػػاف

لك اف الاخال ػ  اػدثت فػي الالعػب  ك ذلؾ السلكؾ غير الرياضي الجسيـ جدان تعانب بن س االسلكب  اا 
 اك في انطق  البدال .

في اال  اخال   تعلياات انطق  البدال  ي كف لزااا تل  الا اـ اك الارانبيف التصرؼ تل  كفؽ الاكاد  -6
 ب )انذار، ايقاؼ، استبعاد(. 6:16 د، اك 3:16، ب 1:16ال قرة الثالث ،  2: 4
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 (  2: 4، 1: 4لمواد ا( واإلداريين الالريين االطتيدال
( 2: 4ه )الاادة ب الاساكح ( اك االدارييف 1: 4) الاادة الدتبيف لعدد األنص  للاد فريؽ يصؿ لـ إذا

 فننه يسال بػػػػػػ :
 . دتب تسجيله فيتـ البداي  في  إدارل اسجدن   اف شخص تسجيؿ- 
 . إدارل تسجيله فيتـ البداي  في  دتب اسجدن   اف شخص تسجيؿ- 

 .التكالي تل  كاإلدارييف الدتبيف لعدد األنص  الاد تجاكز تدـ يجب
 التب ااؿ ياؿ أف يجكز راة. كالالابا تسجيؿ استاارة اف اإلدارل ص   أك الدتب اذؼ يتـ أف يجب

 اف اعين  ص   له الاشار يف أاد اذؼ يجكز ال ذلؾ تل  كتدكة. اذفه تـ أف سبؽ إدارل ا اف أك
 التسجيؿ ف  الجا  يجكز كال ه.ب الاساكح العدد ف  األنص  بالاد االلتزاـ ا  التبديؿ، هذا إجرا  أجؿ
 كادارم.    دتب شخص ألم

 التطبيؽ تدـ أك اللكائل هذة تطبيؽ في الاؽ لها - الكطني  كاالتاادات القاري ، االتاادات الدكل ، االتااد
 .اسئكلياتهـ اناطؽ في

 كت اتسب لدتب الشخصي  الاص  اف )إيقاؼ إنذار،( الص   تغيير تف الناتج  الشخصي  العقكب  تعتبر
 .التكالي تل  اإلدارييف اصص اف
 

 (  1الاطم  -يمات متناة اليدالء ، تعم1المادة  ) رالمات الممعن
 كترسـ سـ، 50 بطكؿ الخط هذا. الاعلكاات ألغراضجيه   للتك  ال ني  لانطق ي   اف التقييد خط تكفير يتـ

 سـ 30   اساف  كيبعد ،)الكسط لخط كاكازيان   ب،الالع خارج( الانتصؼ خط اف سـ 350 اساف  تل 
 .)بها الاكص  األبعاد( الجانبي الخط خارج اف
 

 ( 3وااليضاح رقم ، 10: 2المادة  ق )لم ري المطتانع الوقت
 . 05:00 أك  55:00 إل  السات  تشير تنداا اللعب كنت اف األخيرة الخاس الدنائؽ تبدأ

 
 ( 4:4ن ) المادة الالريي تيديل
ل  اف الدتبيف كدخكؿ خركج يتـ دائاان   الدتبكف أاا ب ريقهـ، الخاص التبديؿ خط فكؽ اف الالعب كاة

 .اللعب زاف تكنؼ ا اف اف إخراجهـ فيتـ الاصابكف
 أف الكاضل اف إنه ايث التبديؿ؛ خط تل  اف الالعب اغادرة تل  الدتبيف هؤال  إجبار تدـ يجب
 فإنه ذلؾ، تل  كتدكةن  .الادبس تغيير غرؼ في أك التبديؿ انطق  ف  الطبي  للرتاي  ياتاجكف هؤال 
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 اف الالعب الاصاب الدتب يغادر أف نبؿ الالعب بدخكؿ البديؿ لدتب يسااكا أف الا اـ تل  يجب
 .للتكنؼ الاا ف األدن  الاد تل  الا اظ أجؿ

 
 ال ارة االولى ( 6: 4ن ) المادة اإلضاكيو الالريون

 .دنيقتيف إيقافه فيجب تبديؿ، إجرا  دكف إضافي التب الالعب دخؿ إذا
 :التالية اللنوات كتتلد الملالف، الالرن تحديد الممكن من يكن لم إدا
 .الاخالؼ دتبؤكؿ   لتاديد الالاس ال ريؽ ارل    ادا بالتشاكر الا اـ أك الارانب يقـك -
 .شخصي   عقكب  دنيقتيف لادة إيقافان  يتلق  الاخالؼ الدتب -
 الا اـ أك الارانب يقـكلؼ هنا الاخ الدتب تاديد ؤكؿ  الاس ال ريؽ ارلض   ادرف إذا اا اال  في -

 .شخصي   عقكب  لادةدنيقتيف إيقافان  الدتب كيناؿ الدتب، بتاديد
 
  :الحظةم
 .الاخالؼ الدتب انهـ يادد الذيف فقط هـ اللعب إيقاؼ كنت في بالالعب الاكجكدكف الالعب تبكال -
 د( . 6: 16للاادة ) طبقان  استبعادة فيتـ الثالث، اإليقاؼ الاخالؼ الدتب تلق  اال  في -
 

 (  9: 4المادة  ة )والركي الوجت وحماية اللودة، المحظورة، األشياء
 الذل القناع -أيضان - يان  بؿ ال ااؿ، القناع فقط ليس كالخكذة، الكجه نناع كاقاسات أنكاع جاي  ت ان  -

 .الكجه اف جز نا يغط 
 ابطن   كف    البدستي ي    تكاألشيا اعدني ، أجزا  بارتدا  ي سال ال الر ب ، باااي  يتعلؽ كفياا - 

 بال ااؿ .
 يجب  البدستي ي    كأ الاعدف اف الا صنَّع  الصلب  األجزا  ف ؿ ال ااؿ، ا صؿ باااي  يتعلؽ كفياا -

 .تغطيتها
 .لين  اادة اف ا صنَّعان  الكان   اف إذا فقط  )ال كع( الارفؽ باااي  ي سال -
 شؾ اال  في ال ريؽ إدارل تسبب فإذا ذلؾ، كا  استثنا ات، أم انل كالا اـ لدتاادات اصرح غير -

 الابادئال     باإلضاف  (9: 4ل الاادة )لكائ أساس تل  القرار ي تخذ سكؼ فإنه الا ـ؛ أك الارانب لدل
 استاق  غير ايزة أمإتطا     تدـ ا  ة  ،خطير  يستا  لأنه تل  كذلؾ السياؽ، هذا في يالت    التكجيهي

 .الابادئ  نهـ ذلؾ  ك 
 .ي الدكل باالتااد الطبي  اللجن  ا  بالتعاكف القرار هذا اتخذ كند
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 .2، كالالاؽ 1ف( انظر الالاؽ ال نيي كالارانبيف للا اـ بها نكص  إجرا ات(إضافي  اشكرة تل  للاصكؿ
 

 ( 9: 4الكمغ ) المادة 
 كا  الانافس، صا  تل  خطران  يش ؿ ال فذلؾ األاذي ، تل  كضعه كيجكز الصا ، باستخداـ اساكح

 الانافس؛ بال ريؽ الدتبيف صا  يهدد فذلؾ الاعصـ؛ أك اليديف تل  الصا  يكض  أف يجكز فد ذلؾ،
 ؿ .ال ع بهذا سالي 9: 4للاادة  ككفقان  كجكههـ، أك تيكنهـ في الصا  ينتي ند ايث

 .لانطقتهـ إضافي  نيكد كض  في الاؽ لديها الكطني  االتاادات -
 

 ( 11: 4ن ) المادة المكايي الالريين مطاردة
 الا اـ فإف االصطداـ، بسبب الاثاؿ، سبيؿ تل  ن سه، ال ريؽ اف الدتبيف اف تدد إصاب  اال  في -
 هؤال  اساتدة أجؿ اف للالعب للدخكؿ الاؤهليف اف إضافييف ألشخاص اإلذف يعطكف ند الارانب أك

 للدخكؿ الاسع يف باستدتا  يقكاكف ند كالارانب الا اـ فإف ذلؾ تل  كتدكةن  الاصابيف، الدتبيف
 .بللالع

 
 ( 8: 6ى ) المادة المرم حارس إكاية

 ت كف أف يجب تاا  فبص   اللعب، ر تل ناد غير كأصبل اللعب، أثنا  الارا  اارس ال رة أصابت إذا
 :التالي  اللعب لاكانؼ طبقان  الاباراة كت ستننؼ الارا ، اارس لاااي  الااالت لهذة األكلكي 

 .الارا  انطق  داخؿ تدارجت أك استقرت أك للارا ، الخارجي الخط أك الجانب، خط ل رةر ابك ت –أ 
 ارا  اارس راي  أك جانب راي  بتن يذ اللعب كي ستننؼ فكران، اللعب إيقاؼ : لماوارد الكحيح كالتنييق

 .الاذ كرة للااالت طبقان 
 نبؿ أك للارا  الخارجي الخط أك الجانب لخط ال رة تبكر نبؿ اللعب بإيقاؼ الا ـ نياـ تند - ب

 .الارا  انطق  داخؿ ال رة تدارج أك استقرار
 .للاال  الاناسب  بالراي  اللعب استئناؼ  :لماوارد الكحيح كالتنييق

 .الارا  انطق  فكؽ الهكا  في ال رة - ج
 تل  باالستاكاذ ال ريقيف أاد يقـك ات  ثانيتيف أك كاادة لثاني  االنتظار  :لماوارد الكحيح كالتنييق

 .ال رة تل  الاستاكذ لل ريؽ ارة براي  اللعب استئناؼ اللعب، إيقاؼ ال رة،
 إطدؽ صافرة الا ـ في اللاظ  التي اازالت ال رة في الهكا . –د 

 إستئناؼ اللعب براي  ارة لل ريؽ الذم  انت ال رة في اكزته .كالتنييق الكحيح لماوارد : 
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 ارتداد ال رة اف اارس الارا  غير القادر تل  اللعب ال  التب اهاجـ، –ق 
 .ال رة تل  الاستاكذ لل ريؽ ارة براي  اللعب استئناؼ فكران، اللعب إيقاؼ :لماوارد الكحيح كالتنييق

 
 مالحظة :

 لاارس اااي  اللعب بإيقاؼ الا ـ لقياـ كذلؾ أاتار؛ 7 راي  ااتساب يتـ ال الااالت هذة اثؿ في
 ب ( . 1: 14) الاادة  في اطبق ة   الابرر  غير افرة    صاال ليست فإنها كلذلؾ الارا ،

 
 ( 3: 7المادة :  ة )يدء النينياللنوات،

 خطكة ي عتبر ال الكثب اف ال رة استدـ بعد األكل  للارة القدـ إنزاؿ فإفج ، د (  3: 7للاادة ) ان طبق -
 .تاريرة استدـ يعني   ال رة استدـ   فإف ااؿ أي  تل  ،)ص ر االتصاؿ(
نزاؿ للقاتدة، تطبيقان    لل رة استداان   ي عتبر ال الكثب اف الهكا  في كاستداها ال رة تنطيط -  بعد القدـ كاة

 .ة خطك  تعتبر -ا  استثن دكف - بالتال  فه  التنطيط؛ بداي 
 

 (  11: 7 ة )التحديري اإلشارة يعد التمريرات ردد احتطان
 ( .3ي بالالاؽ )التدريب الدتـ انظر

 
 )  ن 10:8 ، 9:8 ، 6:8 ، 5:8 المواد( إداريين أو إضاكيين الريين تدلل

 :اآلتي  للاعايير يخض  اللعب كاستئناؼ العقكب  نرار فإف إدارييف، أك إضافييف التبيف دخكؿ ااالت في
 .إدارم أك التب−
 .للتسجيؿ كاضا  فرص  إهدار−
 

 :التالية الحاالت تحدث قد كإتت المدكورة المعايير لهده ونيااً 
 .تبديؿ تالي  بدكف إضافي التب بالالعب يتكاجد للتسجيؿ كاضا  فرص  أثنا  - أ

 .ي تاب تقرير ا  كاستبعاد أاتار، 7 راي  : لماوارد الكحيح كالتنييق
 .للتسجيؿ كاضا  فرص  خدؿ صافرته الارانب / يالايقات يطلؽ : الخاطئ التبديؿ -ب

يقاؼ أاتار، 7 راي   :لماوارد الكحيح كالتنييق  .دنيقتيف لادة كاة
 .للالعب بالدخكؿ ال ريؽ مإدار  يقـك للتسجيؿ؛ كاضا  فرص  أثنا  -ج

 .ي تاب تقرير ا  كاستبعاد أاتار، 7 راي  : لماوارد الكحيح كالتنييق
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 .للتسجيؿ كاضا  فرص  تكجد ال كل ف ،( ج)  في هك  اا -د
 .تصاتدي  كتقكب  ارة، راي   :لماوارد الكحيح كالتنييق

 
 ( أ، ن 10: 8، 6: 8المواد )تارير كتاية المطتوجن االطتيعاد يعد اإلجراءات من المزيد

(  بسبب السلكؾ غير القانكني   6: 8في الاكاد) العقكبات افي العال الاستكل اعايير تاديد تـ لقد -
 ( . 2القسـ  3: 8(  للسلكؾ غير الرياضي  انظر ايضان الاادة) 10: 8ك)
تف العقكب   ختلؼه ال يفإن للعباثنا  ا (10: 8اك  6: 8ب تل  العقكب  كفقان للاادتيف)يترت لاا كطبقان  -

 النص أضاؼ الدكلي كاالتاادر   تقري  تاب  ستكجبيم ال الذ(  االستبعاد 9: 8ك  5: 8كفقان للاادتيف)
 الجهات تتا ف ل ي الاباراة، بعد  تابي تقرير تقديـ تليهـ جبيف  يالقاتدت اف ل ؿ التالي الت ايلي
 ت  .اإلجرا ا اف الازيد اتخاذ اف الاسئكل 

 التدابير اف الازيد بشنف نراران  تتخذ الاسئكل  الجه  أف ابدأ تنسيس تل  الت ايلي البند هذا كيستند -
 ت سيرها إا اني  كليس " اكنؼ في  "نانكني  ناتدة صياغ  اإلطدؽ تل  كليس  .الاقصكدة اإلضافي 

 الاقائؽ تغيير اعناة هذا ألف ؛إضافي  تدابير اتخاذ ف  التصرؼ اري  لها الاسئكل  الجه  أف تل 
 .الا اـ اف الاستقاة

ف -  يف الاطلكب بالش ؿ ي تاب تقرير يصاابها أال يجب االستبعاد لعقكب  إضاف  أم تف اإلبدغ تدـ كاة
 .ضركريان  يعد لـ التقرير فإف كبالتالي الدكلي، االتااد

 
 تاريراً  يطتوجن يالد االطتيعاد ومعايير كتايياً  تاريراً  يطتوجن ال الدي االطتيعاد معايير
 ( 6: 8، 5: 8ًا ) المواد كتايي

 : 6: 8كالاادة  5: 8الاادة  بيف التاييز تل  الاعايير هذة تساتد
   ؟ التهكر يخص فعؿيؼ لػ   التعر  هك اا  -أ

 .االتتدا  تشبه كتصرفات اتتدا ات -
 .الدئؽ بالسلكؾ إاساس بدكف الاسئكلي  تدـ أك تصرؼ -
 .شديد ضرب -
 .تدكاني  تصرفات -
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   ؟ الخطكرة يخص فعؿ   ػػػل التعريؼ هك اا - ب
 .اااي  بد انافس ضد فعؿ -
 .لخطر الانافس صا  تعريض أك الشديدة بالخطكرة يتسـ فعؿ -
 
   ؟ اتعاد فعؿ   ػػل التعريؼ هك اا - ج
 .بالخبث كيتصؼ اتعاد بش ؿ ي رت ب ضار اا ر فعؿ -
 .فعله لتاطيـ الانافس جسـ ضد اا ر فعؿ -
 
 ر   ؟اا  فعؿ   ػػل التعريؼ هك اا -د
 .استعد غير انافس ضد كخ ي اخادع فعؿ -
 
   ؟ اللعب اكانؼ اف اال  مبن يرتبط ال   ػػل التعريؼ هك اا  -ق
 .ال رة تل  الاستاكذ الدتب تف بعيدان  ت رت ب تصرفات -
 .اللعب بخطط تدن  لها ليست تصرفات -
 

 و( 7: 8ى )المرم لمتناة الممعن الرن دلول
 ال ريؽ لهذا الالعب التب كدخؿ ال رة ال ريؽ كفقد ارا  اارس بدكف يلعب ال ريؽ  اف إذا اال  يف -

 .تصاتديان  اعانبته سيتـ الدتب هذا فإف ايزة؛ تل  للاصكؿ ارااة لانطق 
 

 ( أ 10:8 ، 9:8 الاوارد(  اليكق
 يستكجب ستبعادأ( )أ 10: 8ه كفقان الاادة )اعانبت كيجب االتتدا  يااثؿ فعؿ شخص تل  البصؽ -

ل  الناج غير البصؽ( ك   10: 8  )تقكب  كفقان للاادة  الناجل البصؽ  بيف التاييز كيظؿ ،) تابيان  تقريران 
 .يتغير كلـ تطبيقه، سبؽ الذم كهك( 9: 8)تقكبته كفقان للاادة 

 
 د( 10: 8ج،  10: 8ة )المواد األلير  ثاتية 30 ررال
 الشكط نهاي  ف  ك ذلؾ ،)الثاني الشكط نهاي ( ياألساس الكنت خدؿ الاباراة اف األخيرة ثاني  30 ػػال -

 59 )إل السات  تشير تنداا الاباراة اف األخيرة ثاني  30 اف ي. تبدأاإلضاف الكنت يفترت خدؿ الثاني
 ثاني (. 30دنيق  ك 0ثاني ( اك) 30دنيق  ك 79ثاني ،  30دنيق  ك 69ثاني ( اك) 30دنيق  ك
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  )ج 10:8 المادة(  المطاكة احترام ردم
 اف األخيرة ثاني  30لػػ ا خدؿ  )أاتار 7 راي  + االستبعاد( إل  فقط سيؤدل   الاساف  ااتراـ تدـ  -

 .الراي  تن يذ اف يالراا يتا ف لـ إذا اال  يف(  ( ! الاباراة
 الاعتادة التصاتدي  العقكب  تطبيؽ يتـ هنا جدان، نريبان  يقؼ التب اف صدها كتـ الراي  تن يذ تـ إذا أاا -

 2:15  انظر( يالراا يد تر ت ال رة إف ايث للاباراة، األخيرة ثاني  30 ػػػال خدؿ - أيضان  - الاطبق 
 ( .األكل  ال قرة

 ن سه التكنيت في أك الاباراة، اف األخيرة ثاني  30 ؿ الػػخد اخال   ارت اب اال  يف القاتدة تطبؽ -
 تل  نرارهـ يتخذكف الا اـ فإف الاال ، هذة في.  )األكل  ال قرة ،4 :2  الاادة انظر( النهائي  لإلشارة
 ( . 11: 17ؽ )الاادة للاقائ اشاهدتهـ أساس

 أك لتن يذ اباشر بش ؿ له تدن  ال الذم التدخؿ بسبب األخيرة ثاني  30 ػػػال خدؿ اللعب إيقاؼ اال  يف
، )التبديؿ انطق  في رياضي غير سلكؾ أك خاطئ تبديؿ إجرا  :الاثاؿ سبيؿ تل ( الراي  لتن يذ لإلتداد
 ج( يجب تطبيقها . 10: 8الاادة )

 
   )د 10:8 المادة( ثاتية 30 آلر كي االطتيعاد

 فإف الاباراة، اف األخيرة ثاني  30( خدؿ  6: 8،  5: 8  كفقان للاادتيف )اداف التب استبعاد اال  في -
  +ي تاب تقرير ا  االستبعاد [إل  ستؤدم التي هي فقط  )تعليؽ  6: 8للاادة) كفقان  ت كف التي الاخال ات

 اف األخيرة ثاني   30ػػػال خدؿ( 5: 8للاادة ) كفقان  ت كف التي الدفاع التب اخال ات أاا ،]أاتار  7راي 
 . ]أاتار  7راي   +تقرير بدكف استبعاد [إل  ستؤدم فإنها الاباراة،

 
 ( د، ال ارة األليرة 10: 8 ة )ثاتي 30 آلر كي اطت ادة رمى الحكول

 انها يسجؿ كال تاريرة الدتب يستقبؿ تنداا األنؿ تل  أاتار 7 راي  ااتساب ا  اللعب الا اـ يكنؼ -
 .أخرل تاريرة طريؽ تف اللعب يستار أك هدفان 

خدؿ كنت اللعب أك الكنت ن سه لإلشارة النهائي  )انظر  اخال  د( إذا ارت بت  10: 8ؽ الاادة )تطب -
ال قرة االكل (، كفي هذة الاال ، فإف نرار الا اـ ي كف تل  أساس اشاهدتهـ للاقائؽ )الاادة  4: 2الاادة 

17 :11. ) 
 الاباراة اف ثاني  30 آخري ف تعليؽ( )ترؾ انطق  الارا ( 5: 8الارا  كفقان للاادة) اارس استبعاد فإ -

ال قرة االخيرة(، أك تـ ارت اب اخال   كفقان للاادة)  5: 8ط الاادة)شرك  تكافرت إذا أاتار 7 راي  إل  سيؤدل
8 :6. ) 
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 (  4: 11أداء رمية الجاتيية ) المادة 
 .ي الجانب للخط تابرة اباشرة براي  الالعب اتجاة في الجانب راي  أدا  ي كف -
 

 (  15المادة  أداء الرمية )
 فإف الراي ، أدا  تندلضخطا  الااتال   أاثل  ( تستادف تل 8: 15، ال قرة الثالث ( ك)7: 15الاادة ) -

 ال رة اتصاؿ إل  باإلضاف  اخال  ، ي عتبر  )أخرل ارة التقاطها نبؿ (األرض تل  كضعها أك ال رة تنطيط
 .)الارا  اارس راي   :ااتدا ( الراي  أدا  تند باألرض

( )تصايل أك 8: 15،  7: 15ة )القاتد إلجرا ات كفقان  أيضان  تعااؿ الاخال ات فإف الاال ، هذة في
 تقكب ( .

 
 (   8: 16المادة  اطتيعاد الريين / اداريين )

 لهـ ي كف أالَّ  كيجب فكران، التبديؿ كانطق  الالعب يتر كا أف الاستبعديف كاإلدارييف الدتبيف تل  يجب -
 . ذلؾ بعد فريقهـ ا  اتصاؿ أم
 استئناؼ بعد استبعد، مإدار  أك التب ارت بها أخرل اخال   تل  الا اـ فيها يتعرؼ التي الااالت في -

 .تقرير  تاب  فيجب الاباراة،
 مإدار  أك التب ضد الاباراة في العقكبات اف الازيد إتطا  هنا الاا ف اف ليس فإنه ذلؾ، كا  -

 - هذا كيطبؽ الالعب، في الدتبيف تدد خ ض إل  سلك هـ يؤدم أف يجب ال فإنه كبالتالي، اعانب،
 . الالعب إل  استبعد التب دخكؿ اال  في - أيضان 

 
 ( 12: 17المادة  الجمهور ينرياة لنرة رمى الالريين )طموك 

 كتل  الدتبيف، تل  خطران  تش ؿ بطريق  الجاهكر تصرؼ اال ( في 12: 17أيضان الاادة ) – تطبؽ -
 اتخاذ سيتـ الاال ، هذة في . األشيا اف نكع مأ راي أك الليزر اؤشر استخداـ طريؽ تف :الاثاؿ سبيؿ

 :التالي  اإلجرا ات
 ؿ . ت ست ا كال ال كر تل  الاباراة تكنيؼ يتـ األار، لـز إذا -
 . الاباراة سير تل  التشكيش كنؼ الجاهكر اف يطلب -
 الاعني  الجااهير اغادرة بعد إال الاباراة ت ستننؼ كال الجااهير، اف الادرجات إخد  يتـ األار، لـز إذا -

 . للصال 
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 . إضافي  أاني  إجرا ات اتخاذ الاضيؼ ال ريؽ اف يطلب -
 . تقرير  تاب  -
 ( ستطبؽ .قياطيُا )  3: 13الاادة  فإف الاخال ات ا تشاؼ تند الاباراة إيقاؼ تـ إذا
 ج ( ستطبؽ . 1: 14، فإف الاادة ) للتسجيؿ كاضا  فرص  كجكد كنت في الاباراة تكن ت إذا
 إيقاؼ ا اف اف ال رة تل  استاكذان   اف مالذ لل ريؽ ارة راي  انل يتـ األخرل، الااالت جاي  في

 .اللعب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84 

 

 المالحق 
 
وغير ا من االشياء غير ( اإلجراءات الموكي يها لمحكام والمراقيين ال تيين يشأن حظر أقتعة الوجت  1

 ( . 9: 4المطموح يها )المادة 
 
 (، وثائق مكورة . 9: 4( التجهيزات المطموح يارتدائها وغير المطموح يها )  2
 
 " تمريرات . 6( درم التدرين "  3
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 األول الممحق
 (9: 4)المادة تكيحة إضاكية ألقتعة الوجت المحظورة واألشياء األلرى غير المطموح يها 

 ألننع  اعين  أنكاع بشنف استثنا ات لانل استارة طلبات اليد ل رة يالدكل باالتااد الا اـ لجن  تلقت -
 تشير يالت الاطبق  كالت سيرات التكجيهي  الابادئ في الادرج  اإلضافي  الاداظات اف الرغـ تل  الكجه،

 .الكجه أننع  استخداـ تل  شااؿ اظر ل رض صراا ن 
 ال الاكثق  للصكر الاطابؽ الكجه نناع أف هك السائؿ أك الطلب اقدـ اف الرئيسي الاطلب فإف تاكاان،

 جاي  أف إل  أشارت يالدكل باالتااد الطبي  اللجن  فإف ذلؾ كا  .الدتبيف صا  تل  خطران  يش ؿ
 ال الكجه نناع  اف كلك ات  للت سير اجاؿ هناؾ فليس بالتالي، ك ةااظكر  الكجه ألننع  كاألاجاـ األنكاع
 .اآلخريف تل  خطران  يش ؿ
 اآلخريف تل  خطر كال اظر يكجد ال أنه إل  كالدتبكف األندي  تشير آلخر كنت اف فإنه ذلؾ كا 

 كالارانبيف للا اـ القرار صن  في إضافي  اشا ؿ بذلؾ اسبب ن  الكجه أننع  تل  الاظر تادل كبغرض
 .الاباراة يف ال نييف
ط ارفؽ اخط ذلؾ يف باا التالي ، التكصيات ترفؽ يالدكل باالتااد الا اـ لجن  فإف ذ رة، سبؽ اا بسبب

،  9: 4للا اـ كالايقاتػي اك الارانب ال ني تل  التكالي، اف اجؿ تعديؿ الاكاد الانصكص تليها في )
 .بها الاعاكؿ كالت سيرات التكجيهي  الابادئ يفال قرة الثاني ( كالبيانات الادرج    3: 17
 

  :الوجت قتاع يرتدى و و المياراة كى يشارك طوف الرن
 نكع كتاديد االنتضا ، كتند األكل ، اللاظ   :تل  أساسان  تعتاد الا اـ يقررهاي الت اإلجرا ات -

 .الاتابع 
 بان  نصاهـ يجب الاسئكؿ كاإلدارم الاخالؼ الدتب فإف األكل  للارة الاخال   تاديد اال  ف ي

ذا القناع، إزال  بعد إال الاخالؼ الدتب باشار   ي سال كال الكجه، نناع استخداـ  الدتب استجاب كاة
 .شخصي  تقكب  يعط  ال فإنه األكل  الارة يف للنصل

 تقكب  لتطبيؽ الابرر لدينا سي كف األكل ، للارة النصيا  اف الرغـ تل  الدتب إصرار اال  في أاا
 1:2  اال انظر اعين ، ناتدة باستثنا أ( ) 8: 8ي)الرياض غير للسلكؾ دنيقتيف لادة باإليقاؼ شدة أ ثر
 .القناع إلزال  أخرل ارة الدتب ن صل إل  باإلضاف  ،)أدناة
 كيعانب جسيـ، رياضي غير سلكؾ أنها تل  للاال  ي نظر فإنه الثاني ، للارة الاخال   تاديد اال  كف 

 ( .9: 8كفقان للاادة ) )تقرير بدكف (باالستبعاد الاخالؼ الدتب
 



 86 

 اكتراضية أجزائها يعا تكون ، قدلتاليةي أن " الطيتاريو ات " االدول ياالتحاد الحكام لجتة رأى كي -
 : تحدث قد ولكتها

( نبؿ بداي  الاباراة )خدؿ االااا (، فيتـ 9: 4في اال  التعرؼ تل  الاخال   كفقان للاادة )  1:  1
 ال قرة الثاني (. 3: 17إتطا  النصيا  لدتب كالاسؤكؿ اإلدارم لل ريؽ، كذلؾ كفقان للاادة )

 ( الابادم  التكجيهي  كاإلرشادات   . 9: 4كيتـ إزال  نناع الكجه لدتب   الاادة )
، للارة الثاني ( فإنه 9: 4الدتب ك  الاسؤكؿ اإلدارم لل ريؽ   بننه في اال  اخال   الاادة ) كينصل

( كالتي تؤدم ال  7: 8، ال قرة الثاني (، كستطبؽ الاادة )5: 17سيعتبر سلك ان غير رياضي كفقان للاادة )
   ( .9: 8أ ( اك ) 8: 8تقكب  تصاتدي  كفقان للاادة )

 كيعط  الاباراة بد  يا ف فد الاباراة، بداي  نبؿ الكجه نناع ارتديان  للالعب الدتب ؿدخ إذا 2:  1
 ال قرة الثاني  أ( . 11: 16للاادة ) كفقان  إنذاران  الاخالؼ الدتب
 . القناع إزال  بعد إال اللعب في الاشار   له يجكز كال الالعب، اغادرة الدتب هذا تل  كيجب

 يالايقات أك الا اـ تل  فيجب الاباراة، خدؿ الكجه نناع ارتديان  للالعب الدتب دخكؿ اال  في 3:  1
 .للخطر اآلخريف تعرض ااتااؿ بسبب فكران  الاباراة إيقاؼ الارانب أك

 بهذاك(،  3: 16أ( )السلكؾ االست زازم( فيعانب الدتب الاخالؼ بإيقاؼ دنيقتيف) 8: 8ككفقان للاادة)
 انتها  بعد أخرل ارة الاباراة في بالاشار   لدتب كي سال الاش ل ، لتصايل الالعب اف الدتب يخرج

 .الاش ل  إزال  ا  اإليقاؼ
 اللعب إيقاؼ اال  فيأاتار  7أ( )راي   1: 13ة )للقاتد كفقان  الانافس لل ريؽ ارة براي  الاباراة تستننؼ

 . )أ 1:14 للتسجيؿ كاضا  فرص  كجكد كنت
 أك الا اـ تل  فيجب الاباراة، خدؿ الثاني  للارة الكجه نناع ارتديان  للالعب الدخكؿ اال  في 4:  1

 .للخطر اآلخريف تعرض ااتااؿ بسبب فكران  الكنت إيقاؼ ال ن  الارانب أك الايقاتي
 استبعاد(، كيتـ 9: 8كفقان للاادة) جسيـ رياضي غير سلكؾ  ننه ن سه الدتب اف الاخال   ت رار كي عتبر

 ب( . 6: 16للاادة) كفقان  الدتب
 ( .4 – 1ال قرات اف  8: 16،  7: 16  في )الادرج النصكص اراتاة يتعيف

 اللعب إيقاؼ اال  في ااتار 7أ( )راي   1: 13للاادة) كفقان  الانافس لل ريؽ ارة براي  الاباراة تستننؼ
 . )أ 1:14 للتسجيؿ كاضا  فرص  كجكد كنت

 
 بداي  يف فإنه الاباراة، بداي  نبؿ الا اـ يلاظها كلـ اإلااا  أثنا  الاخال   تظهر لـ إذا اال  في 1:  2

 الاباراة تبدأ كال (،9: 4للاادة ) طبقان  الاش ل  بتصايل يقـك أف بالالعب الدتب إبدغ يتعيف الاباراة
 .بالالعب الاخالؼ الدتب أف طالاا



 87 

 سي عتبر ذلؾ فإف الثاني ، للارة( 9: 4) اخال   اال  في بننه كالدتب الاسئكؿ ال ريؽ إدارم نصل كيتـ
للاادة  كفقان  تصاتدي  تقكب  تطبيؽ إل  تؤدلال قرة الثاني ( كالتي  5: 17ان للاادة)طبق رياضي غير سلك ان 

 ( .9: 8أ( اك ) 8: 8ب كفقان للاادة )الدت تل  تقكب  تطبيؽ نتيجتها( كت كف 7: 8)
 ال قرة االكل ( . 1: 10) ؿ الاعتاداإلرسا راي  تؤدل كبعدها

 تاديد تـ أك نبؿ اف ي لاظ كلـ الاباراة أثنا  الالعب في الكجه نناع يرتدل التب كجكد اال  في 2:  2
 تعرض ااتااؿ بسبب فكران  الاباراة إيقاؼ فيجب الارانب، أك الايقاتي أك الا اـ اف الالعب في الاخال  
 .للخطر اآلخريف

 الاسئكؿ ال ريؽ إلدارم النصل كيتـ( 9: 4للاادة) كفقان  الاش ل  كتصايل القناع بخل  الدتب إبدغ كيتـ
 طبقان  رياضي غير سلك ان  سي عتبر ذلؾ فإف الثاني ، ارة( لل9: 4  الاادة)اخال  اال  في بننه كالدتب

( 7: 8للاادة)ان كفق الدتب تل  تصاتدي  تقكب  تطبيؽ إل  تؤدل لتيال قرة الثاني ( كا 5: 17للاادة)
 ( .9: 8أ( اك )  8: 8ا كفؽ الاادة)هنتيجت ت كفك 

 اللعب إيقاؼ اال  فيااتار  7أ( )راي   1: 13ان للاادة)كفق الانافس لل ريؽ ارة براي  الاباراة تستننؼ
 . )أ 1:14 للتسجيؿ كاضا  فرص  كجكد كنت
 فعل  سابقان؛ نصاه اف الرغـ تل  أخرل ارة للالعب كالدخكؿ الكجه نناع الدتبفي اال  ارتدا   3:  2

 .للخطر اآلخريف تعرض ااتااؿ بسبب فكران  الاباراة إيقاؼ الارانب أك الايقاتي أك الا اـ
: 16ف)دنيقتي لادة إيقاؼ تل  سياصؿ الاخالؼ الدتبأ( )السلكؾ االست زازم( فإف  8: 8ككفقان للاادة) 
 اع .القن لخل  الالعب اغادرة الدتب تل  كيجب ،ك( 3

  .الاش ل  كتصايل دنيقتيف لادة اإليقاؼ انتها  بعد الاباراة في بالاشار   لدتب كي سال
 اللعب إيقاؼ اال  فيااتار  7أ( )راي   1: 13س كفقان للاادة)الاناف لل ريؽ ارة براي  الاباراة تستننؼ

 . )أ 1:14 للتسجيؿ كاضا  فرص  كجكد كنت
 أك الا اـ فعل  الكجه؛ نناع يرتدل كهك الاباراة أثنا  أخرل لارة للالعب الدتب دخكؿ اال  يف 4:  2

 .للخطر اآلخريف تعرض ااتااؿ بسبب فكران  الاباراة إيقاؼ الارانب أك الايقاتي
 (.9: 8كفقان للاادة ) جسيـ رياضي غير  سلكؾ سي عتبر الاخال   الدتب  رر إذا

( 7: 16في) الادرج  النصكص اراتاة ا ب(،  6: 16ب كفقان للاادة)الدت استبعاد سيتـ فإنه كتليه
 ( .4 – 1( ال قرات اف)8: 16ك)

 اللعب إيقاؼ اال  فيااتار  7أ( )راي   1: 13س كفقان للاادة)الاناف لل ريؽ ارة براي  الاباراة تستننؼ
 . )أ 1:14 للتسجيؿ كاضا  فرص  كجكد كنت
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اتر. كيجب التن د بكاسط  نياس طػكؿ  20x40( ي كف تل  ش ؿ استطيؿ بقياس  1أ(  الالعب )الش ؿ 
يا ال  الجانب الخارجي للزاكي  الاقابل  يجب اف ي كف االخطاف القطرياف. اف الجانب الخارجي الادل الزك 

اتػػر  28,28اتػر. كيجػب اف ي ػكف طػكؿ الخػط القطػػرم لنصػؼ كااػد اػف الالعػب بقيػاس  44,72القيػاس 
 اف الجانب الخارجي ل ؿ زاكي  ال  الجانب الخارجي لخط انتصؼ الالعب الاقابؿ.

يػػزكد الالعػػب باػػدكد تكضػػياي  كالتػػي تسػػا   خطػػكط  . كي ػػكف تػػرض خطػػكط الاراػػ  )اػػا بػػيف نػػائاي 
سػػـ، الخطػػكط التػػي 5 سػػـ اثػػؿ تػػرض القػػائايف، جايػػ  الخطػػكط االخػػرل ت ػػكف بعػػرض   8الاراػػ ( 

 جاكرة في الالعب اا ف تبديلها بكاسط  تغيير الكانها.تت صؿ بيف الاناطؽ الا
اتر كاتصؿ بربعي دائرة نصؼ نطػر  6x3ب(  تاتكم انطق  الارا  اااـ الارايف تل  استطيؿ بقياس 

ااتػار  6لخػط الاراػ  كتلػ  اسػاف   ااتػار اػكاز   3ا برسـ خػط طكلػه ااتار، كيتـ تخطيطه 6 ؿ انهاا 
اػف الاافػػ  الخل يػ  لخػػط الاراػػ  الػ  الاافػػ  االااايػ  لخػػط انطقػػ  الاراػ . كتلػػ  الجػانبيف يسػػتار هػػذا 

ـ كي كف ار ز  ؿ رب  دائرة الزاكي  الخل يػ  الداخليػ   6الخط بقكسي ربعي دائرة نصؼ نطر  ؿ انهاا 
لقريػب انهػا. كتسػا  الخطػكط كاالنػكاس التػي تطػكؽ انطقػ  الاراػ  خػط انطقػ  الاراػ . لقائـ الارا  ا

كسػػكؼ ي ػػكف نيػػاس الاسػػاف  الخارجيػػ  بػػيف النقطتػػيف التػػي يلتقػػي بهػػا القكسػػيف بخػػط الاراػػ  الخػػارجي 
 (.5 اتر )الش ؿ  15 بقياس 

تاػد الار ػز اػ  خػط انطقػ  ااتػار( بصػكرة اتكازيػ  كا 9ج( يتـ تاؿ الخط الاتقط  للراي  الارة )خط اؿ 
سػـ. تلػ  اف 15ااتار اف خط الارا ، كي كف نياس القط   كالاسػاف  بينهاػا  3الارا  كباساف  ا بر 

بزاكيػػ  يانػػ  كنصػػؼ نطريػػ  تلػػ  التػػكالي، كيػػتـ نيػػاس نطػػ  القػػكس تلػػ  كتػػر الػػدائرة  يػػتـ نطػػ  القطػػ 
 (.5الخارجي )الش ؿ 

ااتار   7اتر(، اكازيا لخط الارا  تل  اساف   1باشرة بطكؿ )ااتار اااـ الارا  ا 7 ػد( يتـ رسـ خط ال
 (.5ااتار )الش ؿ  7اف الاد الخل ي  لخط الارا  ال  الاد االاااي لخط اؿ 

سػػـ(. كي ػػكف  15ااتػػار( اباشػػرة ااػػاـ الاراػػ  كبطػػكؿ ) 4ي ػػكف الخػػط الاقيػػد لاػػارس الاراػػ  )خػػط اؿ  هػػػ(
ااتار اػف خػط الاراػ  اقاسػا اػف الاافػ  الخل يػ  لخػط الاراػ  الػ  الاافػ  االااايػ   4اكازيا كتل  بعد 

 ااتار، كالذم يعني اف ترض الخطيف ضاف هذا القياس. 4لخط الػ 
 2اتػر( تلػ  ااتػداد الخطػكط الجانبيػ  ك ) 1ك(  يجب اف يااط سػاا  الالعػب بانطقػ  ااػاف تلػ  االنػؿ )

 اتر( خلؼ خطي الارا  الخارجييف.
( يثبت في انتصؼ  ؿ خط الارا  خػارجييف. يجػب اف ت ػكف االهػداؼ اثبتػ  2يكض  الارا  )ش ؿ  ز(

 2  ااتػار كبارت ػاع 3تاااػا تلػ  االرض اك تلػ  الاػائط خل ػي لهاػا، كي ػكف الاقػاس الػداخلي بعػرض 
 اتر.
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 360.5كيجػػب اف ي ػػكف هي ػػؿ الاراػػ  اسػػتطيد، ذلػػؾ يعنػػي بػػاف القطػػر الػػداخلي سػػكؼ ي ػػكف باقػػاس 
سػـ، يجػب اف ال يختلػؼ نطػران الاراػ  ن سػه تػف 360 الاػد االدنػ  –   سـ  361 سـ )الاد االنص  

 سـ  اد انص (. 0.5
تل  اف ي كف الاد الخل ي لقائاي الارا  باستكل كااد ا  الااف  الخل ي  لخط الارا  )كخػط الاراػ  

 سـ اااـ الخط الخارجي للارا . 3الخارجي( كالذم يعني باف يكض  الاد االاااي للقائايف تل  بعد 
يجػػػب اف ي ػػػكف القائاػػػاف كالعارضػػػ  االفقيػػػ  التػػػي تربطهاػػػا اصػػػنكت  اػػػف اػػػادة اااثلػػػ  )اثػػػؿ: الخشػػػب، 

4سػـ اػ  اػدكد دائريػ  بقطػر دائػرم 8 الاعدف الخ يؼ اك اادة صناتي ( كي كف به اقط  ارب  باجػـ 
 الارئي  اف الالعب بلكنيف اثنيف كاللذاف يختل ػاف بكضػكح تػف  الـ. كيجب اف تطل  جكانبه الثدث 1

 بعضهاا ك ذلؾ ا  لكف الانطق  الكانع  خل ه، الاراياف في الالعب يجب اف ي كنا بن س اللكف.
سػـ ب ػؿ اتجػاة كبػن س 28 كي كف نياس شريط االلكاف تلػ  الاراػ  فػي الزكايػا بػيف العارضػ  كالقػائايف 

سـ. يجب اف تكضػ  شػب   للاػراييف، كتسػا  20 اللكف، كت كف جاي  االشرط  الالكن  االخرل بطكؿ 
شب   الارا ، كيجب اف ت كف اثبت  بطريق  بايث ال ترتد ال ػرة الاصػكب  الػ  الاراػ  انهػا اباشػرة اك 

افي  تثبت فػي الاراػ  خلػؼ خػط تار خدؿ الارا . كفي اال  الضركرة اف الاا ف استخداـ شب   اض
 60سػـ، كباػد ادنػ   70 الارا ، كت كف الاساف  اف خػط الاراػ  الػ  هػذة الشػب   االضػافي  باػدكد  

 سـ.
اتػر،  1.1اتػر خلػؼ خػط الاراػ ، كفػي االسػ ؿ 0.9 ح( يجب اف ي كف تاؽ شب   الاراػ  فػي االتلػ  

سػـ. 10x10ر، يجب اف ال ي كف اجـ تيكف الشب   ا ثر اف ات 0.1كيسال للقياسيف بنسب  ت اكت
سػػـ. كيسػػال بػػربط شػػب   الاراػػ   20كيجػػب اف يػػتـ تثبيػػت الشػػب   بالقػػائـ كالعارضػػػ  تلػػػ  االنػػؿ  ػػػؿ 

 كالشب   االضافي  بطريق  بايث ال تدخؿ بها ال رة اا بيف الشب تيف.
ـ، يجػػب اف ت ػػكف هنػػاؾ شػػب   1.5ي ط( خلػػؼ الاراػػ  كفػػي كسػػط خػػط الاراػػ  الخػػارجي كتلػػ  بعػػد اػػكال

 ااتار اف االرض. 5اتر كبارت اع  9-14صد تاكدم بطكؿ 
 4م( يتـ كض  طاكل  الاكنت بانتصؼ انطق  التبديؿ تل  ااد الخطكط الجانبيػ ، كيبلػ  طػكؿ الطاكلػ  )

 سـ اف ارضي  الالعب لضااف الرؤي  الكاضا . 30-40ااتار(  اد انص  كتكض  تل  ارت اع 
 االيزك  -ي  الاقاسات بدكف تاديد الاسافات الاساكح فيها يجب اف تتطابؽ ا  اعايير ؾ( جا

 (.ISO 2768-1:1989 )انظا  الاعايير الدكلي  
 )اللجنػػ  االكربيػػ  للاعػػايير( CENؿ( تػـ كضػػ  اعػػايير اهػػداؼ  ػػرة اليػػد اػػف نبػػؿ اللجنػػ  االكربيػػ  للاعػػايير، 

 .EN202.10-1 باالرتباط ا   EN 749اثلاا 
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 ( متناة المرمى ومحينها 5الشكل )
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