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 فدراسيون بين المللي ورزش هاي نابينايان 

 قوانين گلبال 

٢٠٢٤- ٢٠٢٢  
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بازي مي كنند و هر  تيم سه بازيكن رقابت مي پردازند. در هر است كه در آن دوتيم با يكديگر به  تيمي گلبال يك بازي

متر   ٩×  ١٨ابعاد زمين بازي و د شو بازي در داخل سالن انجام مي داشته باشد. تيم مي تواند حد اكثر سه بازيكن ذخيره 

در اين  كه با يك خط مركزي به دو نيمه تقسيم شده است. در طول بازي هر تيم در زمين خود بازي مي كند.    است

پرتاب توپ در امتداد زمين   با  را وارد دروازه تيم مقابل نمايد و تيم حريف نيز  بازي هدف هر تيم اين است كه  ، آن 

ورو از  كند.  تو د  تالش مي كند  جلوگيري  دروازه خود  به  در سرتاسر عرض  پ  دارد. توپ    ٩دروازه  امتداد  متري زمين 

از الستيك   است  گلبال  هايي  سوراخ  داراي  و  شده  ساخته  توپ  سخت  داخل  هاي  زنگ  صداي  دهند  مي  امكان  كه 

  هنگام حركت شنيده شوند.  

ترجمه شده  ل مي كند. چنانچه در نسخه هاي  تركن)  IBSA(  قوانين گلبال را فدراسيون جهاني ورزش هاي نابينايان

  .  ت با متن انگليسي قوانين خواهد بودويّاولابهامي وجود داشته باشد، قوانين 

  فهرست مطالب 

 : قوانين گلبال يكبخش 

  مقدمات بازي:   

  زمين بازي  - ١

  نيمكت تيم    محدوده  - ٢

  دروازه ها  - ٣

  توپ  - ٤

  لباس بازيكنان  - ٥

  و لنز  ك ينع چ، چشم بند، آي پ - ٦

  رده هاي مسابقات و كالسبندي   - ٧

  تركيب تيم  - ٨

  داوران  - ٩



3 

 

 

    قبل از بازي – ٢بخش 

  سكّهانداختن  - ١٠

  گرم كردن   - ١١

  بازي   مدّت – ١٢

  در حين بازي    – ٣بخش

  تشريفات بازي  - ١٣

  امتيازدهي   - ١٤

  تايم آوت تيمي  - ١٥

  تايم آوت داور  - ١٦

  تايم آوت پزشكي  - ١٧

  ن قانون خو  - ١٨

  تيمي عويض ت - ١٩

  تعويض پزشكي  – ٢٠

  تخلفات  – ٤بخش 

  پرتاب نابهنگام  - ٢١

٢٢ -  Ball Over    

  

  تنبيهات فردي   - ٥بخش 

٢٣ -  Short Ball    



4 

 

 

٢٤ - High Ball    

٢٥ -  Long Ball    

  چشم بند   - ٢٦

  دفاع غير قانوني    - ٢٧

  تاخير فردي  - ٢٨

  رفتار فردي غير ورزشكارانه  - ٢٩

  ا  سر و صد – ٣٠

  تيمي  يهات تنب -   ٦بخش 

  ثانيه   ١٠ -٣١ 

  تاخير تيمي   - ٣٢

  رفتار تيمي غير ورزشكارانه - ٣٣

  مربيگري غيرقانوني   - ٣٤

  سر و صدا  – ٣٥

  پايان بازي   - ٧بخش

  وقت اضافي   - ٣٦

 پرتاب هاي اضافي    - ٣٧

  پرتاب اضافي توقف آني    - ٣٨ 

  و روش پروتست  امضاء برگه منشي  - ٣٩

  با آنان  ر سوءو رفتا اوران  اختيارات د – ٨بخش 
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  اختيارات داوران     - ٤٠

  رفتار سوء با مسئولين   - ٤١

  تورنومنت مقرّرات  

  و بازي هاي پارالمپيك   IBSA مصّوبه  بازي هاي  - ٤٢

  تجهيزات و امكانات  -  ٤٣

 اسكان  - ٤٤

  داوران    - ٤٥

  ورزشي)  سازماندهي (رويدادهاي غير  – ٤٦ 

  خابي معيارهاي انت - ٤٧

  تورنومنتهدايت   - ٤٨

    Round Robinتيم ها در بازي هاي دوره اي  ينگ رنك - ٤٩

  ترك بازي  - ٥٠

  تيم در روز  يك حد اكثر بازي هاي  - ٥١

    تخلفات   – ٥٢

  تشريفات بازي   - ٥٣

  موارد استثناء    - ٥٤

  برنامه داور

  : دياگرام زمين، عالئم دستي، گل، توپ اوت  ١مه ضمي

  : واژه ها  ٢ضميمه 
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  ال ن گلب قواني 

  مقدمات بازي 

  بازي  زمين  - ١

اندازه گيري از لبه سانتيمتر) است.    ٥  - متر (+/  ٩متر و عرض آن    ١٨مستطيل شكل است و طول آن  زمين بازي  ابعاد:  

زمين گلبال، هيچ عالمت ديگري نبايد روي زمين وجود داشته باشد.  به جز عالئم  زمين صورت مي گيرد.  هاي خارجي  

  ده است.  سه متري تقسيم شقسمت  ٦ن به با تقسيم طولي، زمي

و عرض  سانتيمتر)   ٥ - (+/متر  ٦هريك به طول   ،مناطق تيمي ،در مقابل دروازه ها ،يي زميندر دو قسمت انتها  - ٢/١

دو قسمت مساوي  متر    ٩ به  تيمي  اند. مناطق  اند. متر    ٩  پهناي  و      متر    ٣  به طولقرار گرفته  دو    تقسيم شده  اين 

نزديك تر  منطقه جهت يابي به دروازه  ) مي نامند.  Landingرود () و فOrientationجهت يابي (   مناطقرا    قسمت

دارد. است   قرار  دروازه  از  دورتر  فاصله  در  فرود  منطقه  تيم  و  يابي  مناطق  جهت  خطوط  داراي  به  هستندبازيكن  ي   .

    مراجعه شود.   ١دياگرام ضميمه 

  ٥  - متر (+/   ٩و    طول  سانتيمتر)   ٥  -(+/متر    ٦اين منطقه  مي نامند.    منطقه مياني زمين بازي را منطقه خنثي  - ٣/١

    دارد و خط مركزي آن را به دو قسمت تقسيم مي كند.  پهنا سانتيمتر) 

نوارچسب عالمتگذاري مي شوند. براي  و با    ) سانتيمتر پهنا داشته باشند١  -(+/  ٥مين بايد  كليه خطوط روي ز  -٤/١

ريسمان  ) ميليمتر قرار مي گيرد.  /  ٠٥  -(+/  / . ٣ضخامت  نوار چسب ريسماني به  در زير  كمك به جهت يابي بازيكنان،  

تا داوران و     ضاد با رنگ زمين و توپ باشد مترنگ نوار چسب بايد  قرار داشته باشد.  بايد در زير رشته رويي نوار چسب  

    مشاهده نمايند.  بهتر بتوانند توپ و عالئم روي زمين را تماشاگران 

در بازي هاي پارالمپيك،     قرار گيرد.   IBSAفني    ه باشد و مورد تاييد نمايندهزمين بازي بايد سطح صاف داشت  -٥/١

ارتجاعي  اني از كف پوش چوبي، پالستيكي يا كف پوش هاي مصنوعي  ديگر مسابقات قهرممسابقات قهرماني جهان و  

     بايد استفاده شود.  

  

  منطقه نيمكت تيم .  ٢
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نيمكت ها در طرفين ميزهاي داوران  و تيم قرار مي گيرد.  هر يك از د در اختيار  نيمكت تيم    دوده مح   محلي به نام   - ٢/ ١

  ٤محدوده نيمكت هر تيم  فاصله داشته باشند.    بازي   خط جانبي زمين مستقر مي شوند و بايد حد اقل سه متر با  

+/     متر   ) -  ٥   /+  ) متر  سه  و  عرض  اين    ٥  - سانتيمتر)  دارد.  عمق  نخ  مح سانتيمتر)  با  نوارچسب  با  دوده 

  مراجعه شود.    ١متگذاري مي شود. به ضميمه  عال 

  

پيوست  به  با خط دروازه در يك راستا قرار مي گيرند. ( كه به خط دروازه نزديك تر است  نيمكت تيم    منطقه انتهاي    - ٢/ ٢

      ).  مراجعه شود   ١شماره  

  عويض مي شوند.  يم ها نيز ت نيمكت هاي ت محدوده  بازي،    دّوم با تغيير زمين در نيمه    -  ٢/ ٣

يا    در طول بازي قسمتي از بدن آنها بايد در پشت خط نوار محدوده نيمكت خود باقي مي مانند و    در كليه اعضاي تيم    - ٢/ ٤

  به پنالتي تيمي به علت تاخير در بازي منجر خواهد شد.    مقرّرات  رعايت اين  عدم  روي آن قرار گرفته باشد.  

بازيكني كه   -٢/ ٥ را ترك    دوّم مص   چنانچه  بازي  يا  است بخواهد روي  شده  بايد  ن كرده  بنشيند،  تيم خود  پيراهن  يمكت 

اين فرد غير بازيكن تلقي مي شود و    مي دهد را بر تن داشته باشد. شناسائي كه كميته برگزاري در اختيار او قرار  

يم را  د و بازيكن نيز بايد نيمكت ت به پنالتي تيمي به علت تاخير در بازي منجر خواهد ش  مقّررات عدم رعايت اين 

  ترك كند.  

  

  دروازه ها   - ٣  

) و  سانتيمتر  ٥  - متر (+/  ٩  از داخل  انتهاي زمين قرار مي گيرند. عرض دروازهدروازه ها در عرض هر يك از دو    - ١/٣

ديكترين  قي تا نزتيرك اف  جلوي از  سانتيمتر باشد كه    ٥٠عمق دروازه بايد  ) سانتيمتر خواهد بود.  ٢  -(+/  ١٣٠ارتفاع آن  

    ي مي شود.  دروازه اندازه گير هاي نقطه به انت

  تيرك افقي بايد سخت و محكم باشد.    - ٢/٣ 

  سانتيمتر بيشتر باشد.    ١٥يا بيضي شكل باشند و قطر آنها نبايد از تيرك هاي عمودي و افقي دروازه بايد گرد  -٣/٣

گيرند كه  - ٤/٣ قرار  بايد طوري  دروازه  لبه    تيرك هاي عمودي  تيرك بر روي  داخلي  قرار خارجي خطوط  لبه    جانبي 

  گيرند و با خط دروازه در يك راستا قرار داشته باشند.  

  توپ   - ٤

  توپ بايد ويژگي هاي زير را دارا باشد:   -١/٤

  سانتيمتر   ٢٥ – ٢٤قطر: 

  سانتيمتر   ٧٨/ ٥ – ٥/٧٥محيط: 

  ) گرم ٥٠ -+/(  ١٢٥٠وزن: 

 رين توپ  در نيمه زي  سوراخ ٤فوقاني و سوراخ در نيمه  ٤سوراخ هاي صدا:  
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  زنگ: دو عدد 

 الستيك طبيعي جنس : 

  سفتي بر اساسNorm DIN 53505    :80-85 °Shore A   

   رنگ: آبي 

  سطح: قبه دار 

  سمي  موادفاقد  

مسابقات مهم  -٢/٤ پارالمپيك،    قهرماني  در  هاي  هاي  (بازي  بازي  انتخابي  رقابت هاي  جهان و  قهرماني  مسابقات 

  كميته برگزاري نوع توپ را تعيين مي كند.  استفاده مي شود و  IBSAاز توپ هاي مورد تاييد ك) پارالمپي

  

  يونيفرم    -   ٥

  تيم را بر تن داشته باشند.  رسمي  كليه بازيكنان بايد لباس   -١/٥

بايد   پيراهنشماره  جلو و پشت پيراهن او چاپ شده باشد. قسمت مركزي شماره هر بازيكن بايد به طور دائمي در  - ٢/٥

شرايط خاص، نماينده فني  ر د. داشته باشد  بلنديسانتيمتر  ١٨حد اقل  بوده و ٩يا  ٨، ٧، ٦، ٥،  ٤، ٣، ٢، ١ يكي از اعداد 

يا  و    گرفتهشماره پيراهن نبايد در داخل شورت قرار  تاييد نمايد.  شماره را  ديگري براي  ه  ر استثنائاً اندازمي تواند يك با

عدم رعايت هر يك از اين  شماره را رؤيت نمايند.  توانند به وضوح  . داوران بايد بيده شده باشدبه نحوي روي آن پوش

  د.  به پنالتي تيمي به علت تاخير بازي منجر مي شو مقرّرات  

  ، سانتيمتر بيشتر باشد  ٧ حروف نبايد از  اندازهنام خود را در پشت پيراهن نوشته باشند. بازيكنان مي توانند مليت يا  - ٣/٥

      را تاييد نمايد. مگر اين كه نماينده فني آن 

از بدن سرافتادگي داشته باشند.  سانتيمتر    ١٠بيش از    از هيچ سمتي  لباس، تجهيزات و پوشش هاي محافظ نبايد.  ٤/٥

،  ٢/٥ ،٥/ ١بر اساس بندهاي ( يا لباس مورد تاييد نماينده فنياين قوانين بازيكنان فقط مي توانند با لباس مورد اشاره در 

    . پردازند به بازي ب ) ٤/٥و   ٣/٥

رماني جهان و بازي هاي پارالمپيك، پيراهن، شلوار و جوراب هاي همه ي اعضاي تيم بايد يكسان  در مسابقات قه.  ٥/٥

بنا بر ضرورت ناشي   در آنها رعايت شده باشند.با تبليغات  در ارتباط كميته بين المللي پارالمپيك   مقرّرات  و تمامي  باشند

منافات دارند داده نخواهد    مقرّرات  كه با اين  يك از اقالم البسه    هيچ اجازه استفاده از  ي،  ماهيت قراردادهاي تبليغات  از

نخواهد  ازه بازي داده به پنالتي تيمي به علت تاخير بازي منجر خواهد شد و به بازيكن اج مقرّرات عدم رعايت اين شد.  

        شد. 

و    ي همه ي اعضاي تيم بايد يكسان باشندار و جوراب ها، پيراهن، شلوIBSAگلبال  هان  رماني جدر مسابقات قه  ٦/٥

ارتباط    IBSA  مقرّرات  تمامي   تبليغات  در  باشند.با  شده  رعايت  آنها  از  در  ناشي  بر ضرورت  قراردادهاي    بنا  ماهيت 

ت اين  رعايعدم  ده نخواهد شد.   دارند دامنافات    مقرّرات  كه با اين  يك از اقالم البسه    هيچ اجازه استفاده از  تبليغاتي،  

      نخواهد شد. ازه بازي داده به پنالتي تيمي به علت تاخير بازي منجر خواهد شد و به بازيكن اج مقرّرات  
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  تداخل   گرفتن چشم بند بر روي سر  قرار    بااز هر نوع پد يا هر شيء خارجي ديگر بر روي سر نبايد  استفاده    –  ٧/٥

ازه بازي داده  اخير بازي منجر خواهد شد و به بازيكن اجيمي به علت تبه پنالتي ت    قانوناين  عايت  عدم رداشته باشد.  

    نخواهد شد.  

نمايند.    -٨/٥ استفاده  آن  از  به خون  لباس  آلوده شدن  در صورت  تا  باشند  داشته  همراه  به  اضافي  لباس  بايد  ها  تيم 

لباس خون آ لباس از لحاظ    لوده مورد استفاده قراري كه به جاي    تعويض شده مشابه لباس  رنگ    طرح ومي گيرد بايد 

  . به پنالتي تيمي به علت تاخير بازي منجر خواهد شد   قانون عدم رعايت اين . باشد

تفاوت آشكار داشته   . رنگ دو دست لباس بايدداشته باشند  لباس دوماصلي و    لباس  - م ها بايد دو دست لباستي  - ٩/٥

       باشد. 

  

    عينك و لنز پچ،    چشم بند، آي .  ٦

  عينك يا لنز استفاده نمايند.  مي توانند از نان نبازيك. ١/٦

از زمان چك كردن  ٢/٦ تا پايان نيمه،  چشم بند در آغاز  .  را بر    مدّتبازيكنان بايد در تمام    يك نيمه  چشم بند خود 

ن بازي را ترك مي كند مي  بازيكني كه تعويض مي شود، بعد از اعالم تعويض و هنگامي كه زميچشم داشته باشند.  

  منجر خواهد شد.   Eyeshade به خطاي فردي   مقرّرات بردارد. عدم رعايت اين ند چشم بند خود را توا

، خواه در زمين باشند يا در خارج از  تمامي بازيكناندر وقت اضافي نيز بازيكنان بايد از چشم بند استفاده نمايند.  .  ٣/٦

هن  زمين، هايدر  پرتاب  باي اضاف  گام  ند  ي  استفاده  بند  چشم  رعا   مايند.  از  خطا  مقرّرات    ين ا  يتعدم     ي فرد  ي به 

Eyeshade  .منجر خواهد شد   

، تحت نظارت نماينده  را  همه ي بازيكناني كه در زمين بازي مي كنند بايد چشمان خود . در همه ي مسابقات مهم، ٤/٦

روز قبل از    ٦٠سابقات بايد  كميته برگزاري م  چ بپوشانند.گاز يا آي پ با  يا فرد منتصب از سوي وي،      IBSAگلبال    فنّي

چنانچه  از نوع آي پچ مورد استفاده اطالع داشته باشند.    مسابقات نوع و برند آي پچ را اعالم نمايد تا تيم ها      شروع

با اين  آي پچ ديگري استفاده    مي خواهد از    ني  بازيك ضوع را دو  وم نمايد تيم مربوطه بايد مدارك پزشكي در ارتباط 

در صورت تاييد استفاده از آي پچ مورد درخواست ه فني مسابقات قرار دهد. مسابقات در اختيار نمايند هفته قبل از شروع

       نمايد. پرداخت هزينه اضافي براي خريد اين آي پچ ها را   يد با از سوي نماينده فني، تيم

  براي تايم آوت پزشكي  دهش   چشم بند، بيش از زمان تعيين  يا درخواست بازيكن براي تعويض  تنظيم چشم بند اگر  .  ٥/٦

ثانيه    ١٠اين زمان را داور زمان نگهدار    خواهد شد.   تنبيهپنالتي فردي تاخير بازي    به  بازيكن ثانيه) طول بكشد،    ٤٥(  

  محاسبه مي نمايد.  

را در اختيار تيم ها قرار مي دهد، نمايند٦/٦ را    چشم بند هابايد    IBSA  فنّيه  . اگر برگزار كننده مسابقات چشم بند 

بازيكنان موظف به  نمايدتاييد   بد  و كليه  قانون  اين  رعايت  بندها هستند. عدم  اين چشم  از  ون داشتن مجوز  استفاده 

  كتبي از نماينده فني به اخراج بازيكن از بازي منجر خواهد شد. اين بازيكن را مي توان جايگزين نمود.  
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رعايت اين قانون  م  از ادوات كمك شنيداري را ندارند. عده  ادر زمين بازي هستند حق استفبازيكنان مادامي كه د  - ٧/٦

ورزشكارانه خواهد شد  غير  رفتار  فردي  پنالتي  به  توان    منجر  مي  را  بازيكن  اين  شد.  خواهد  اخراج  بازي  از  بازيكن  و 

  جايگزين نمود.  

  دسته بندي و كالسبندي مسابقات:  . ٧

  ي شوند. ن دسته بندي موه مردان و زنا ابقات در دو گر. مس١/٧

  كالسبندي شده باشند.   B3  يا  B1  ،B2. در مسابقات بين المللي، همه ي بازيكنان بايد در يكي از كالس هاي ٢/٧

  مسابقات تيمي .  ٨

ه نمايد.  يره نيز استفادمي تواند در زمين سه بازيكن داشته باشد و حد اكثر از سه بازيكن ذخ. در هر مسابقه، هر تيم  ١/٨

، بازي را از دست مي دهد. هر زماني كه تيم فقط يك  بازي را آغاز نمايددر زمين  با سه بازيكن    چنانچه تيمي نتواند 

   ه مي يابد.  بازيكن واجد شرايط در زمين داشته باشد، بازي خاتم

د  تعدا بنابراين،  داشته باشد.    هر تيم مي تواند در روي نيمكت حد اكثر سه نفر همراهدر طول بازي ،    . عالوه براين، ٢/٨

بازيكناني كه در زمين بازي مي كنند جمعاً    كل به    مقرّرات  عدم رعايت اين  .  نفر خواهد بود.    ٩افراد روي نيمكت و 

      . پنالتي تيمي تاخير بازي منجر خواهد

به داور    سكّهام انداختن  مراتب بايد هنگ  ن تيم نيست،جزء بازيكناند  . چنانچه بازيكني كه روي نيمكت تيم مي نشي٣/٨

داده شود  اطال بر تن داشته  ع  را  قرار مي دهد  او  اختيار  برگزاري در  پيراهن مخصوصي كه كميته  بايد  بازيكن  اين  و 

به پنالتي تيمي    مقرّرات  عدم رعايت اين  در غير اين صورت ، اجازه نشستن روي نيمكت به او داده نخواهد شد.  باشد.  

       .تاخير بازي منجر خواهد

    داوران: .  ٩

نفر    ١داور دروازه،  نفر    ٤نفر داور،    و د  راي هر بازي  ب  ،IBSA  مسابقات مصوبه مامي  پارالمپيك و تي هاي  در باز.  ١/٩

منصوب      ) backup timer(پشتيبان    و يك نفر وقت نگداروقت نگهدار ده ثانيه  نفر    ٢  ، نفر وقت نگهدار    ١منشي،  

  مي شوند.  

  ست. تشريح شده ا )  IBSA )ITOگلبال ي راهنماكتاب داوران در قات و مسئولين مساب. وظايف ٢/٩

  از بازي قبل    –  ب بخش  

  

  :  سكّه . انداختن  ١٠

تيم بايد راس ساعت مقر١/١٠ّ انداختن. نماينده  براي    سّكه  ر در محل   سّكهحضور داشته باشد. عدم حضور به موقع 

دست  ست زمين را از ا راپ يو چ  پرتاب يا دريافت توپ   ابتيمي كه تاخير داشته است حق انتخباعث مي شود    انداختن

از سمت چپ ميز داوران با توپ شروع  برنامه بازي    اّولتيم حاضر نشده باشند،    سّكهاگر هر دو تيم براي انداختن    . بدهد

  . مي كند
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را تكميل كاز نماينده تيم درخواست مي شود برگه الين آپ    سكّهانداختن  هنگام        .٢/١٠ اطمينان حاصل    تاند  تيم 

كه   شو و  مي  اساد  هستند  بازيكنان صحيح  شماره  نيز  و  نشينند  مي  نيمكت  روي  بازي  طول  در  كه  نفراتي  اسامي 

برگه الين آپ ارائه نشود از برگه الين آپ بازي قبلي استفاده مي شود و    سّكهچنانچه هنگام انداختن  شود.    مشخّص

نام ارسال شده براي كميته  م هاي ثبت  بر اساس فرو سمت هاي تيم  مي  اساداشته باشد از  چنانچه بازي قبلي وجود ن

    برگزاري استفاده خواهد شد.  

داور برگه پرتاب هاي اضافي را نيز در  ، عالوه بر برگه الين آپ،  شود مشخّصدر بازي هايي كه الزم است برنده . ٣/١٠

  ه مي شود.  داور داد  دوباره به ، پرتاب هاي اضافي  رايانداختن ب سكّهاختيار تيم قرار مي دهد و اين برگه در زمان 

 سكّه و اين داور هدايت برنامه  منصوب يا وي را تاييد مي كند    سكّهيكي از داوران را براي انداختن    فنّي  نماينده.  ٤/١٠

  انداختن را بر عهده دارد.  

زمين بازي    انتخاب كند كه در كدام سمت   اند،  يا مي تو  ندمي تواند پرتاب توپ يا دفاع را انتخاب ك  سكّه  برنده.  ٥/١٠

    . گيردميانتخاب باقيمانده به تيم مقابل تعلق را شروع كند. 

را تيمي انجام مي  بازي  دّوم ين پرتاب نيمه اوّلتيم ها زمين و نيمكت ها را تعويض مي كنند.  هر نيمه ،  . در پايان٦/١٠

  ت.  دفاع كرده اس يشروع بازين پرتاب اوّلدهد كه در 

بازيكنان واقع٧/١٠ در برگه    اعضاي اجازه بازي داده مي شود. كليه  الين آپ    برگه  در  ي . فقط به  آنها  تيم كه اسامي 

عدم رعايت  ، در زمان شروع بازي بايد در زمين بازي يا روي نيمكت تيم حضور داشته باشند.    الين آپ قيد شده است

  منجر خواهد شد.  زي خاطر تاخير با پنالتي تيمي به يك  به مقرّرات اين 
   

    كردن: رم  . گ ١١

توپ تيم  به گرم كردن بپردازند.  نيمه زمين متعلق به تيم)    دفاعي تيم (  به بازيكنان اجازه داده مي شود در نيمه.  ١/١١

  زمين تيم مقابل شود.  نبايد وارد 

زمان گرم كردن    . چنانچه٢/١١ واردر  تيم  حريف شوتوپ  زمين  پرد،  د  تيم  به  كتداور  در    نندهاب  و  دهد  هشدار مي 

ف  و بعد از آن با هر بار ورود توپ به زمين حري  ) به تيم پنالتي رفتار غير ورزشكارانه داده مي شوددّومتكرار (بار   صورت

  بازي اخراج شود.  همچنين ممكن است بازيكن يا مربي تيم خاطي از اضافه مي شود.   رفتار غير ورزشكارانه يك پنالتي

  بازي   مدّت .  ١٢

  دقيقه اي انجام مي شود.    ١٢يمه قه است كه بازي در دو ندقي  ٢٤زمان بازي گلبال  . ١/١٢

قيقه فاصله وجود دارد. در بازي هاي پارالمپيك و مسابقات  د  ٥ل  حد اقبازي بعد  يك بازي و شروع    بين پايان .  ٢/١٢

  قه خواهد بود. دقي ١٥فاصله زماني بين پايان يك بازي و شروع بازي بعد حد اقل قهرماني جهان 

به صدا    هر نيمهثانيه قبل از شروع    ٩٠بوق هشدار بعدي  بوق هشدار زده مي شود.  از شروع بازي    قبل قه  دقي  ٥.   ٣/١٢

  در مي آيد.  

زدن آي پچ و  بايد براي  ي كه بازي را شروع مي كنند  كنانيمه بازي، بازيقبل از شروع هر يك از دو ن  ثانيه  ٩٠  .  ٤/١٢

  ه خواهد شد.  در غير اين صورت به تيم پنالتي تاخير بازي دادد. شنداور، آمادگي كامل داشته با چك چشم بند بوسيله
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    فاصله زماني بين دو نيمه بازي سه دقيقه خواهد بود.  .  ٥/١٢

تيم ها    تمامي   ي عالمت صوتي داده مي شود،  يا براي شروع باز  را اعالم مي كند   ”time“پشت ميز    وقتي داور .  ٦/١٢

پنالتي تيمي يا انفرادي تاخير در  عدم رعايت اين قانون به  د  مادگي كامل داشته باشنبايد براي شروع بازي آ  كنان  بازي  و

  بازي منجر خواهد شد.  

  ي شود.  ، نيمه بازي تمام شده تلقي مپايان وقت   به محض.  ٨/١٢

  

  در حين بازي   –  بخش ج 

  پروتكل بازي .  ١٣

ني كه توپ در جريان بازي  خاموش كنند و در زماموبايل هاي خود را    مي كنند  درخواست  كليه افراداز  داوران  .  ١/١٣

  و به دنبال آن با اعالم  ”quiet please“سكوت را رعايت نمايند و بازي شروع مي شود. داوران با اعالم  قرار دارد  

centre”   "    اوّل تيمي كه بايد پرتاب    ر در اختيا  ه سمت بازيكني كه به مركز نزديك تر است پرتاب و آن راب  را، توپ  

  را اعالم مي كند.   ”play“داور سه بار سوت مي زند و  سپس قرار مي دهند. انجام دهد ا ر

    ثانيه شروع به كار مي كنند.    ١٠و ساعت  اصلي ساعت  از سوي داور، Playفرمان  با. ٢/١٣

 half time”    ،“game”    ،“overtime” ،  “extra“اعالم هاي    سوت يا   ر يك از نيمه هاي بازي را بار هداو.  ٣/١٣

throws”      يا sudden-death extra throws پايان نيمه اعالم مي شود و    ،به پايان مي رساند. با اين عالمت

در زمان پرتاب هاي اضافي، و بين پرتاب هاي اضافي و پرتاب  بازيكنان مي توانند به چشم بندهاي خود دست بزنند.  

  بند را ندارند.  دست زدن به چشم زيكنان حق بااضافي توقف ناگهاني توپ 

با فرمان  كه داو  هر زماني .  ٤/١٣ و  ده ثانيه متوقف مي شوند  از سوي داور    playر سوت بزند ساعت بازي و ساعت 

  كار نمي كند.  ساعت مسابقات   كه زمان زدن پنالتي  استثنايبه  دوباره شروع به كار مي كنند. 

با.  ٥/١٣ توپ  براي  گرداندن  بازي،  ز  يا به  درواز  داور  تداور  در  ه  را  فاصله  وپ  در  جانبي  تيرك    جلوي   متري  ٥/١خط 

زمين خارج شده استنزديك تر به    دروازه   از   Quiet  . سپس داور فرمانبه زمين مي زندآن را    ،  مكاني كه توپ 

please   سپس فرمان سوت مي زند و يك بار داده و ‘play’    .مي دهد  

بدون تماس با بازيكنان حريف  نموده    را طيمسير روي خط كناري  ، توپ بيش از نيمي از  پرتاب  هنگام  چنانچه  .  ٦/١٣

. همچنين ساعت  مي نمايد. ساعت بازي متوقف مي شود   ”out“داور يك بار سوت مي زند و اعالم  از زمين خارج شود،  

توپ  )    ١٣/ ٥( طبق بند  وران دروازه  براي برگشت توپ به بازي، داور يا يكي از دامي شود.    Resetثانيه متوقف و    ١٠

از سوي داور بازي    play، سپس سوت زده و با فرمان  مي دهد  ”quiet please“     . داور فرمان  را به زمين مي زند 

  دوباره شروع به كار مي كنند.  نيز ثانيه  ١٠ساعت بازي و ساعت  playادامه مي يابد. با فرمان  

  

و به سمت    را طي كرده باشد،   خط كناري زمين ز  بالك شود و بيش از نيمي ام  زمين تي  داخل    چنانچه توپ در  . ٧/١٣

وت مي زند  و يا در فاصله بيش از نيمي از خط دروازه تيم خودي از زمين خارج شود، داور يك بار س  بيرون حركت كند
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ي  بازي، داور يا يك   براي برگشت توپ به  ثانيه متوقف مي شوند.   ١٠و اعالم بالك آوت مي كند. ساعت بازي و ساعت  

، سپس سوت  مي دهد   ”quiet please“     . داور فرمان  توپ را به زمين مي زند )    ٥/١٣( طبق بند    ان دروازهاز داور

دوباره شروع  نيز  ثانيه    ١٠ساعت بازي و ساعت    playاز سوي داور بازي ادامه مي يابد. با فرمان    playزده و با فرمان  

  به كار مي كنند. 

  خط در  يا داور دروازه  بوسيله داور  براي شروع دوباره بازي توپ    ، ده باشدكه ساعت بازي متوقف ش  ني زماهر    . ١٣/ ٨  

يك بار در سوت خود مي   ”quiet please“فرمان  د ازبعو داور  به زمين زده مي شود،جلوي تيرك دروازه  متري    ٥/١

 .   مي دهد playفرمان د ن رده باشكدام نيچ يك از بازيكنان نسبت به برداشتن توپ اقهگر حتي اسپس و  دمد 

تاخير در بازي  فردي  و عدم رعايت اين قانون به پنالتي  ممنوع است    در زمين    براي جهت يابي  كمك اضافي.  ٩/١٣ 

  منجر مي گردد.  

را به سمت تيرك هاي دروازه  پنالتي،    از اجرايبعد  .  ١٠/١٣  بازيكنان  تواند  دروازه مي  يا داور  هر    . مايدنهدايت  داور 

    بازيكن براي جهت يابي شود، به او پنالتي فردي تاخير در بازي داده خواهد شد.  جبور به هدايت زمان ديگري كه داور م

و هيچ يك از بازيكنان مدافع با توپ تماس    از حركت باز ايستد  مدافع    زمين تيمدر    ه هرگاه توپ پرتاب شد.  ١١/١٣

  ’Dead Ball‘خود مي دمد و اعالم  در سوت  . داور  مي نامند  ’Dead Ball‘نگرفته باشند، اين توپ را توپ مرده يا  

ه به تيرك  . در مواردي كه توپ پرتاب شدبه تيم مدافع داده مي شود  توسط داور   ٥/١٣توپ بر طبق بند  و    مي نمايد 

اول منطقه خنثي    ه بدون تماس با بازيكنان مدافع در زمين تيم يا در نيمبرخورد مي كند و    عرضي دروازهيا تير    دروازه

  توپ مرده اعالم مي شود. تا زماني كه توپ كامالً بي حركت نشده است نبايد سوت زده شود.  شود نيز  متوقف مي

  

يا تنظيم تجهيزات، بهفقط  بازي،    رسمي  در زمان توقف.  ١٢/١٣ تيم  براي دريافت مراقبت پزشكي  اجازه  ،  يك عضو 

تا پايانرا ترك كداده مي شود. فردي كه زمين    ترك زمين بازي  عدم  زمين را ندارد.  ه  نيمه حق برگشت ب  رده است 

    منجر خواهد شد. اين قانون به پنالتي تيمي به خاطر تاخير در بازي رعايت 

به  داور براي پاك كردن زمين،  اعالم تايم آوت مي كند كه  زماني لوب بازي، فقط  ان از جريان مطبراي اطمين  - ١٣/١٣

پاك كردن زمين فقط در زمان توقف رسمي بازي انجام  ه است.  تفنان در معرض خطر قرار گرتشخيص او ايمني بازيك

  شود.   مي

    امتياز دهي:   ١٤

وازه   از روي خط دركامالً چنانچه توپارد،  و توپ در جريان بازي قرار دكه ساعت مسابقه كار مي كند    زمانيهر  .  ١/١٤

با  ل را اعالم مي كند.  سوت مي زند و گ. داور دو بار  راجعه شود)م  ١( به پيوست    گل به ثمر رسيده است   عبور كند، 

دروازه شود گل  بازي پاس مي دهد اگر وارد    ادامه. توپي كه داور براي  متوقف مي شود   بازي ساعت  ،  ين سوت داوراوّل

  د.   محسوب نمي شو

به ثمر    روازه عبور كند، گلز خط دمالً اكه ساعت مسابقه كار نمي كند، چنانچه توپ كا  اجراي پنالتي  در زمان  .١٤/.٢

    رسيده است.
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چشم بند بازيكني كه دفاع مي كند بر اثر برخورد توپ حركت كند يا از جاي خود كنده شود، تا زماني كه  چنانچه  .٣/١٤

   بازي مجاز است.   ادامه  ، بالك آوت مي شود يا به ثمر مي رسد توپ تحت كنترل قرار مي گيرد

   

  ه ثمر رسانده است برنده اعالم مي شود. گل را ب  ن بازي بيشترينپايان زما تيمي كه در . ٤/١٤

  و خاتمه مي يابد.   سد، بازي متوقفبر ١٠و تيم به امتيازات د هرگاه اختالف  -٥/١٤

  تايم آوت تيم. ١٥

ف است از  موظ  تيم   هر  بازي   اّولدر نيمه  ثانيه اي داده مي شود.    ٤٥تايم آوت    ٤به هر تيم اجازه    در طول بازي.  ١/١٥

م  تي يك تيم اعالوقدر صورت عدم استفاده، اين تايم آوت باطل مي شود.  خود استفاده كند،    ايم آوت حد اقل يك ت

  د.  ن ، هر دو تيم مي توانند از آن استفاده نمايتايم آوت كرد

ه در پايان وقت  ه نشدستفادهاي ا  تايم آوت اضافي، به هر تيم فقط اجازه يك تايم آوت داده مي شود.    در زمان .  ٢/١٥

  د.  ني بازي باطل مي شونقانو

توقف بازي به صدا در    ت وس د درخواست تايم آوت نمايد. وقتي  كنترل توپ را در اختيار دارد مي توان  تيمي كه.  ٣/١٥

  .  د نتايم آوت نمايد درخواست نتوانتيم مي هر يك از دو آمد،  

از.  ٤/١٥ يك  دادن    هر  با  توانند  مي  تيم  دستآوت    تايم   عالمتاعضاي  داوب  ببا  گفتن  و  ر  ه  با  ،    ”time out“يا 

هر يك از اعضاي تيم مي توانند قبل از اين كه تيم آنها كنترل  .  مراجعه شود)  ١(به پيوست    درخواست تايم آوت نمايند

ل تيم  درخواست تايم آوت نمايند ولي بايد صبر كنند تا توپ تحت كنتربه دست آورد با دادن عالمت با دست  توپ را  

  illegal coaching  –تي تيمي عدم رعايت اين قانون منجر به پنال  ايند. اهاً درخواست تايم آوت نمقرار گيرد و بعد شف

 خواهد شد. 

م  مي كند. با اعالم تايآن را اعالم    ، ور با ذكر نام تيم متقاضي تايم آوتزماني شروع مي شود كه دا  . تايم آوت ٥/١٥  

  انند وارد زمين شوند.  تووي نيمكت مي آوت، افراد ر

ثانيه قبل از پايان زمان    ١٥اي تايم آوت را ثبت مي كند و    ثانيه  ٤٥ثانيه ، زمان    ١٠وقت نگهدار هاي    يكي از.  ٦/١٥

با پايان  ثانيه نواخته مي شود.    ٤٥وتي بعدي در پايان  ا هشدار مي دهد. عالمت صبا عالمت صوتي به تيم ه  تايم آوت

تايم آوت،   به    نيمكت خود باشند.    در محدودهند بايد  تيم كه بازي نمي كن  اعضاي كليه  وقت  اين قانون  عدم رعايت 

  يمي به خاطر تاخير در بازي منجر خواهد شد.  پنالتي ت

  ند.  را اعالم مي ك ”seconds 15“داور شفاهاً ه نواخته شد،  ثاني ١٥ ت صوتيوقتي عالم. ٧/١٥

 ازقبل    ،مي كه درخواست تايم آوت كرده استتي  اگرتعويض را اعالم كرد.    قبل از پايان تايم آوت ، مي توان.  ٨/١٥ 

ثانيه    ٤٥در پايان  .  ند شوتيم محاسبه مي  ، تايم آوت و تعويض هر دو براي  كنددرخواست تعويض  تايم آوت    زمانپايان  

ت  ز پايان زمان تايم آوچنانچه اين تيم بعد اتايم آوت داور اعالم تعويض مي نمايد و فرايند تعويض صورت مي گيرد.  

  تاخير بازي داده خواهد شد.   –به آن پنالتي تيمي يد، ت تعويض نماخواسدر
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ين تيم بتواند درخواست تايم  انجام شده باشد تا ا  حد اقل يك پرتاب بايد. وقتي تيمي اعالم تايم آوت مي كند،  ٩/١٥

  ايد.  آوت بعدي يا تعويض نم

بازي درخواست بيش از سه    دوّم  ، يا در نيمه آوتيم  تا  ٤ي درخواست بيش از  تيمي در طول زمان باز  انچهنچ  .١٠/١٥

نمي شود و بالفاصله به    پذيرفته  تيمدرخواست  تايم آوت ، يا در زمان اضافي درخواست بيش از يك تايم آوت نمايد،  

  تاخير بازي داده مي شود.   - آن پنالتي تيمي  

  پنالتي  اين صورت . در غير قف شودمكت بايد متوري از روي نيداور، مربيگ ”quiet please“فرمان با . ١١/١٥

illegal coaching خواهد شد.   داده  

  . تايم آوت داور  ١٦

  نمايد.   آوت  الم تايم. داور هر زمان كه بخواهد مي تواند اع١/١٦

آوت داور نمايد،    تايم  اعالمسوت بزند و  ختيار دارد  يت توپ را در ابه علت رفتار تيمي كه مالك  يك داور  چنانچه  .٢/١٦

متري تيرك دروازه توپ    ٥/١فاصله  در پايان زمان تايم آوت ، داور دروازه در  ار داور دروازه قرار گيرد.  پ بايد در اختيتو

  . )بازي از سر گرفته مي شود.  ١٣/ ٥و  (طبق قانون  زند را به زمين مي 

  ماني ندارد.  داور محدوديت ز. تايم آوت  ٣/١٦

تواننداور، افراد روي    وت ايم آحين تدر  .  ٤/١٦ نداده است،   ”quiet please“تا زماني كه داور فرمان  د  نيمكت مي 

زمين داخل  د  .  نمايند)  Coaching(  راهنماييرا    بازيكنان  سبه محض  بايد  رخواست  مربيگري  داور،  از سوي  كوت 

  اهد شد.  تيمي منجر خوبه پنالتي  . ، ١١/١٥بق قانون ، ط متوقف شود. عدم رعايت سكوت 

  شكي . تايم آوت پز ١٧

داور مي تواند اعالم  ثانيه است. در صورت بروز آسيب ديدگي يا بيماري،    ٤٥حد اكثر    آوت پزشكي  متاي  زمان .  ١/١٧

بازي هست    قادر به ادامه ضمن مشورت، تعيين مي كند كه آيا ورزشكار ثانيه، داور   ٤٥ايد. در پايان  تايم آوت پزشكي نم

  ير.  يا خ

  مي كند.  محاسبه ثانيه را  ٤٥زمان ثانيه نيست،  ١٠ري زمان حال اندازه گي  ثانيه كه در  ١٠  نگهدار ان زم. ٢/١٧

زمان تايم  در پايان  نواخته مي شود.    سوتي عالمت هشدار  زمان تايم آوت پزشكي، يك  از پايان    ثانيه قبل   ١٥   .  ٣/١٧

  . كرار مي شوداين عالمت تيز ثانيه) ن ٤٥آوت (

تايم آوت پزشكي،    ردچنانچه  .  ٤/١٧ نباشد،  به تشخيص داور  پايان  ادامه بازي  بازيكن قادر به  تعويض  ،  بايد  بازيكن 

  بازيكن را دوباره به زمين باز گرداند.   ولي مربي مي تواند با استفاده از تعويض عادي اينپزشكي شود. 

ر اين كه مگ ،  بازي شود اند وارد زمين  يمكت تيم مي توز افراد روي ن فقط يك نفر ا  ،پزشكي  زمان تايم آوت در  .  ٥/١٧

ي كه وارد زمين شده است بايد به  آوت پزشكي، فرددر پايان تايم  داور به ساير افراد تيم اجازه ورود به زمين داده باشد.  

  به تيم پنالتين شود،  از روي نيمكت تيم وارد زميبدون اجازه داور  چنانچه بيش از يك نفر  .  .گشته باشدنيمكت خود باز 

زشكي استفاده نمايد. چنانچه بازيكن  ثانيه زمان تايم آوت پ  ٤٥و تيم نمي تواند از تمامي    دير بازي داده خواهد شتاخ
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حريف نمي  . در اين صورت تيم  تعويض پزشكي شود قبل از پرتاب پنالتي  مصدوم قادر به ادامه بازي نباشد، بازيكن بايد  

  التي انتخاب كند.  كن را براي دفاع در برابر پنتواند اين بازي

  خون نون  . قا١٨

بايد تايم آوت پزشكي  يب ديدگي، دچار خونريزي شده است،  مشاهده كند كه بازيكني به علت آس  چنانچه داور .  ١/١٨

بازي از زمين خاراعالم شود.  تا  كن  و  تع قطع خونريزيج مي شود  لزوم  در صورت  و  باندپيچي محل خونريزي  ويض  ، 

بازگشت    لباس،   به  بود.  زميبه  مجاز  نخواهد  خونن  بقطع  تعويض  ريزي،  لزوم  در صورت  و  خونريزي  محل  اندپيچي 

    مي شود. ض پزشكي انجام در غير اين صورت، تعوي. زمان تايم آوت پزشكي انجام شودطول  كن بايد در لباس بازي

بازيكن .  ٢/١٨ پز  چنانچه  تعويض  تعويض شود،  دليل خونريزي  و  به  توانشكي صورت گرفته  استفادهمربي مي  با  از    د 

. رعايت شده  ١٨/  ١بند    مقرّرات  ص داور،   كه به تشخيا به زمين باز گرداند، مشروط بر اين  دي، بازيكن رتعويض عا 

  باشد.  

  لوده بايد تميز شده باشند.  سطوح آ كلّيه د بازي، قبل از شروع مجد . ٣/١٨

ا شماره متفاوت  يراهن باز يك پ، مي تواند  ه باشدنداشت  به همراه با همان شماره    پيراهن اضافي  چنانچه بازيكن .  ٤/١٨

شابه  ، رنگ پيراهن م، شماره مشابه در زمين وجود نداشته باشداور هماهنگ شود استفاده نمايد، مشروط بر اين كه با د

  اعالم شود.  و تغيير شماره  رنگ پيراهن ساير بازيكنان باشد 

    تعويض تيمي .  ١٩

توان  ول بازي هر تيم. در ط١/١٩ ن  اقلحد  ويض انجام دهد.  تع  ٤د  مي  بايد در  اين تعويض ها  از  بازي    اّوليمه  يكي 

  خواهد شد.   منتفيصورت گيرد. در غير اين صورت، اين تعويض 

تعويض هاي استفاده نشده در پايان  فقط يك تعويض انجام دهد.  اند  . در طول وقت اضافي بازي، هر تيم مي تو٢/١٩

  شد. وقت قانوني بازي منتفي خواهند 

    ار تعويض نمود.ن بيش از يك بي توارا م يك بازيكن. ٣/١٩

يض نمايد. وقتي ساعت بازي متوقف شده است  تيمي  كه كنترل توپ را در اختيار دارد مي تواند درخواست تعو.  ٤/١٩

  هر يك از دو تيم مي توانند درخواست تعويض نمايند.  

از اعضاي.  ٥/١٩ به داور    درخواست تعويض را   ”substitution“تن  و يا گف  المت دستد با عنيم مي توانت  هر يك 

به دست آورد با دادن عالمت با  هر يك از اعضاي تيم مي توانند قبل از اين كه تيم آنها كنترل توپ را  د.  ن ده  اطالع

  يض تعونمايند ولي بايد صبر كنند تا توپ تحت كنترل تيم قرار گيرد و بعد شفاهاً درخواست    تعويض درخواست  دست  

  خواهد شد.  illegal coaching –تي تيمي پنال قانون منجر به عدم رعايت اين  نمايند. 

  ت مي گيرد.  وروقتي داور نام تيم متقاضي تعويض را اعالم كرد، تعويض ص. ٦/١٩

زمين را ترك مي   با شماره بازيكني كه  تعويض تابلو    ابتدا  درخواست كننده، تيم  را اعالم كرد  وقتي داور تعويض .  ٧/١٩

  را باال مي برد.   بازيكني كه وارد زمين مي شود ره س تابلوي شماسپو كند  
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كه وارد زمين مي شود    وقتي داور تعويض را اعالم كرد، بازيكنيانجام مي شود،  كه پچينگ چشم    سابقاتي. در م٨/١٩

خير  پنالتي تيمي تا،  هر گونه تاخير در زمان تعويض از سوي بازيكن يا مربي ويه ورود به زمين باشد.  بايد پچ زده آماد

  عث خواهد شد.  بازي را با

 ، قبل از تعويض كرده است چنانچه تيمي كه درخواست نمود.   ايم آوتاست تض مي توان درخوتعوي قبل از پايان. ٩/١٩

  ، هم تعويض و هم تايم آوت براي تيم منظور خواهد شد.  عالمت بدهدبراي تايم آوت پايان تعويض، 

حد اقل يك پرتاب بايد    شد انجام  ض  تعويوقتي  را درخواست نمايد ولي    يضآن واحد دو تعوتيم مي تواند در  .  ١٠/١٩

يگري را درخواست نمايد. تعويض زماني انجام شده تلقي  د  تعويض يا تايم آوتواند  صورت گرفته باشد تا همان تيم بت

  واهد شد.  خ ر بازي را باعثپنالتي تيمي تاخي ،قانون. عدم رعايت اين مي شود كه بازيكن وارد زمين شده است

  

بازيكني كه بايد از    ،  كرد  را اعالم  و شماره بازيكني كه از زمين خارج مي شود  اين كه داور نام تيم  به محض.  ١١/١٩

بازيكن  داور دروازه بايد به  پچ خود را بردارد و  به نيمكت تيم مراجعه نمايد.  زمين خارج شود مي تواند چشم بند و آي  

نزديك تر به نيمكت تيم هدايت  ك  و  بازيكني كه وارد زمين مي شود را به سمت تيرد  شو رج  ن خاز زميتا ا  كمك كند

به چشم بند  بازيكن را اعالم كند  چنانچه بازيكني كه از زمين خارج مي شود قبل از اين كه داور نام تيم و شماره  نمايد.  

  .  داده خواهد شد  eyeshade  به او پنالتي خود دست بزند، 

 تكب پنالتي شده است، مجاز است.تعويض بازيكن، به جز بازيكني كه مر ، زدن پنالتي .  در هنگام١٢/١٩

ه است، مجاز  دكوت ندا) از روي نيمكت ، تا زماني كه داور فرمان س Coaching، راهنمايي (حين تعويض. در  ١٣/١٩

يم پنالتي مربيگري غير  به ت  دهد،  دامهايي اراهنمسوي داور، به    از   ”quiet please“است. چنانچه تيمي بعد از فرمان  

  د.  قانوني داده خواهد ش

در زمان استراحت بين دو نيمه بازي ، جزء سه تعويض باقيمانده تيم محاسبه نخواهد شد. در    تعويض بازيكنان .  ١٤/١٩

يمه  غاز ندر آ  ا را ويض هين تعدهند و داور ا  مان استراحت بين دو نيمه، تيم ها بايد تعويض هاي خود را به داور اطالع ز

راحت بين دو  نيمه را، قبل از پايان وقت استراحت، به داور  عويض خود در است. چنانچه تيمي تكند بازي اعالم مي    دوّم

  اده خواهد شد.  اطالع ندهد،  به تيم پنالتي تاخير بازي د

وقت  ه تعويض يا در  بازي بيش از س  دّوم  يض، يا در نيمه تيمي در زمان مقرر بازي بيش از چهار تعو  نچه . چنا١٥/١٩

ازي داده خواهد  ت نمايد،  درخواست او پذيرفته نمي شود و به تيم پنالتي تاخير باضافي بيش از يك تعويض درخواس

  شد.  

  

  . تعويض پزشكي ٢٠

محاسبه  در وقت اضافي  تيم  در وقت قانوني و يك تعويض مجاز    تعويض مجاز تيم  زشكي جزء چهار. تعويض پ ١/٢٠

  شد.  نخواهد 
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بازي  در وقت  نچه چنا  . ٢/٢٠ بازيكن، دوبار بازي متوقف شود، اين  يب دطر آس به خا  و وقت اضافي   قانوني  يدگي يك 

مجدداً   ،يد از زمين خارج شود. چنانچه در نيمه بعدي بازينا بر تصميم داور، در وقت باقيمانده اين نيمه بازي بابازيكن، ب

نيمه،  نده  اقيمامان بشكي شود و در زد فوراً تعويض پزن بايازيكوقف شود، بپزشكي اين بازيكن متبه خاطر مشكل بازي  

  حق بازگشت به بازي را نخواهد داشت. 

  

ثانيه    ٤٥ايم آوت پزشكي، داور تعيين مي كند كه بازيكن قادر به ادامه بازي هست ياخير. در پايان  ت  از اعالمبعد  .  ٣/٢٠

مي تواند    مربيولي    ض شودبايد تعوي  ت،نيسبه ادامه بازي  ادر  ، بازيكن قم آوت پزشكي، اگر به تشخيش داور  زمان  تاي

  ارد بازي نمايد.  با استفاده از تعويض قانوني وي را مجدداً و

تا زماني كه داور فرمان  ٤/٢٠ تعويض،  د  ”quiet please“. هنگام  بازيكنان  با  تواند  تيم مي  زمين  نداده است  اخل 

  شد.  واهد نجر خي غير قانوني متي تيمي مربيگر الپن به ين قانون عايت ا تماس داشته باشد. عدم ر

  

  تخلف   - بخش د 

و توپ در اختيار تيمي كه تخلف نكرده  ده ، تخلف را اعالم مي كند  را نقض مي كند، داور سوت ز  مقرّرات  وقتي تيمي  

  است قرار مي گيرد.   

  . پرتاب زود هنگام ٢١

  .  را پرتاب نمايدتوپ  ”play“قبل از فرمان ن يك زمي افتد كه با گام زماني اتفاقاب زود هن. پرت ١/٢١

٢٢. Ball Over    

ي در منطقه  كه توسط بازيكن مدافع بالك شده است  بر روي خط مركزي،  يا بر روي خط جانب  چنانچه توپي  - ١/٢٢

پ  تو  نجاخالف كه از آم  يم طقه تدر منمايد. سپس توپ  مي ن  ”ball over“خنثي ريباند نمايد؛ داور سوت زده و اعالم  

. صورت مي  ٨/١٣ند  شود و بازي ادامه مي يابد. به زمين زدن توپ بر طبق ب  آوت شده است به زمين زده مي   بالك

  . بازي از سر گرفته مي شود ”play“زند و با فرمان  سوت مي داده ،  "quiet please"گيرد. سپس داور فرمان 

يا از روي  و در برگشت از روي خط مركزي زمين    ايدنم   دروازه برخورد   يا افقي   با تيرك عمودي   چنانچه توپ  -٢/٢٢

  مي نمايد.   ”ball over“داور يك بار سوت زده اعالم  عبور نمايد ي خط جانبي در منطقه خنث

    نمايد. مي  " ball over"ده و اعالم شيئي باالتر از سطح زمين برخورد كند، داور سوت ز چنانچه توپ با -٣/٢٢

 ball“زمين توپ را به طور كامل حمل نمايد داور يك بار سوت مي زند و خط مركزي   وي ر ز ابازيكني  چه انچن -٤/٢٢

over”   .اعالم مي شود  

  در پرتاب هاي اضافي و پرتاب هاي پنالتي اعمال نمي شود.   اين قانون -٥/٢٢

   پنالتي هاي فردي 

ازيكن و نام تيم را اعالم مي كند.  ره بشما  نالتي،نوان پزند ، ع  مي كند، داور سوت مي  درمواردي كه پنالتي فردي بروز

، بازيكن خاطي قادر به دفاع نباشد،  چنانچه به علت آسيب ديدگي يا اخراج  لتي دفاع نمايد. بازيكن خاطي بايد در برابر پنا
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در همه ي    قوانين بازي  .دنانتخاب مي كاز بين دو بازيكن باقيمانده در زمين  را  تيم پرتاب كننده توپ بازيكن مدافع  

رتاب كننده توپ صورت گرفته باشد، پرتاب محاسبه  سط پتي توپنال  و چنانچه خطاي   رتاب هاي پنالتي اعمال مي شوندپ

اگر خطاي پنالتي     گردد.و تيم پرتاب كننده توپ به پنالتي تيمي يا فردي تنبيه مي   ولي گل پذيرفته نمي شود  مي شود

بازيك اگر    باشد. پرتاب به گل منجر شده    ، مگر اين كه آن ر مي شودتاب تكراپر،  گرفته باشد    ن مدافع صورت توسط 

دروا وارد  را  توپ  كننده  پرتاب  نمايد،بازيكن  خودي  م  زه  ولي    نمي  حاسبهگل  از دست مي    تيمشود  را  توپ  مالكيت 

مي  ده  ي دوم ز، پنالتاوللتي  پنا  بعد از زدن، خطاي پنالتي ديگري صورت گيرد،  چنانچه هنگام زدن پنالتي فرديدهد.

تياگر  شود.   زدن به  از  است،  شده  داده  پنالتي  پرتاب  كه  گفتن    مي  يا  دست  عالمت  با  بايد  شود،  منصرف  پنالتي 

“penalty declined” ي گيرد كه از  الع دهد. مالكيت توپ، براي ادامه بازي، در اختيار تيمي قرار مود را اطتصميم خ

  ي شود.  بقه متوقف معت مسالتي ساپنا  وارددر كليه م  ف شده است.منصرالتي دن پنز

٢٣  .Short ball  

ع از حركت به جلو چنانچه توپي كه پرتاب شده است از زمين خارج نشود ولي قبل از رسيدن به زمين تيم مداف  .  ١/٢٣

  شد.  واهد اده خبال د -تي شورت باز ماند، به بازيكني كه توپ را پرتاب كرده است پنال

٢٤  .High Ball    

متر) يا بر    ٦(  High ballقبل از خط  ننده رها شده است ، حد اقل يك بار ،  ت پرتاب ككه از دسچه توپي  انچن .  ١/٢٤

  هد شد.  بال داده خوا- زمين تماس نگيرد، به پرتاب كننده پنالتي هاي روي آن در جلوي منطقه تيم پرتاب كننده،  با

  

٢٥ .  Long ball  

رغ. ع١/٢٥ پاراگرلي  قانون  حين  ٢٤اف  م  در  تو،  ب  پپرتاب،  يك  اقل  تماس  بايد حد  با زمين  منطقه خنثي  در  نيز  ار 

  بال داده خواهد شد.   - ب كننده پنالتي النگبگيرد. در غير اين صورت، به پرتا

٢٦  .Eyeshade    

زند،  دست ب  گرن دييا چشم بند يك بازيك بند خود به چشم عمداًبدون اجازه داور  ،در حين بازي ،. چنانچه بازيكني ١/٢٦

  داده خواهد شد.    چشم بندي لتپنا او هب

ده است، حق ندارد به چشم بند خود دست بزند. در غير اين صورت،  ن پنالتي از زمين خارج شكه در زما  . بازيكني ٢/٢٦

  اهد شد. بند داده خو- به او پنالتي چشم

و شم  بازيكني كه.  ٣/٢٦ تيم  نام  داور  زماني كه  تا  باتعويض مي شود  ز  كهزيكني  اره  اعالم  ش  مي ارج  ن خيماز  را  ود 

  بند داده خواهد شد.  - پچ خود دست بزند. در غير اين صورت، به او پنالتي چشم نكرده است حق ندارد به چشم بند يا آي 

ر  مي تواند بروز اين خطا را به داو ثانيه ١٠يا داور مي توانند خطاي چشم بند را اعالم نمايند و هر يك از داوران   - ٤/٢٦

خطا را اعالم مي كند.  ثانيه    ١٠دادن عالمت صوتي    ه متوجه خطاي چشم بند شود با  ثاني   ١٠  نانچه داوراطالع دهد. چ

و بعد  داوران پش نمايند  تاييد مي  را  بند  يا آي پچ  ت ميز جزئيات خطاي چشم  بند  مقتضي كنترل شده  چشم  و اقدام 

    گيرد. مي  صورت
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  . دفاع غير قانوني ٢٧

ه اي  عضو او با نقط  يكني صورت گيرد كه يك عضو يا قسمتي از يك بوسيله بازتوپ بايد    دفاعي با تماس    ين اوّل  . ١/٢٧

  دارد.   ازي در منطقه تيم (منطقه جهت يابي و منطقه فرود) تماسين باز زم

يا به    ت آووقتي بازيكن مدافع مرتكب خطاي دفاع غير قانوني مي شود، بازي را مي توان تا كنترل توپ، بالك    -٢٧/٢

  چنانچه گل به ثمر برسد پنالتي اعالم نخواهد شد.  مه داد. يدن گل اداثمر رس

  . تاخير فردي بازي  ٢٨

  ل داشته باشند.  فرمان داور آمادگي كام اهر نيمه بازي، بازيكنان بايد براي شروع بازي بغاز . در آ١/٢٨

يابي مجدد به    جهت  برايارد  ندحق  چ كس  ند، هي حضور داربازيكنان هم تيمي يك بازيكن كه در زمين    غير از.  ٢/٢٨

  ).  ١٠/١٣كن كمك كند (قانون  وارد پنالتي كه داور يا داور دروازه مي تواند به بازيبازيكن كمك كند،  مگر بعد از م

  زي خواهد نجام مي دهد، مستوجب پنالتي تاخير با، بازيكن عمداً براي تاخير بازي ا. هر اقدامي كه به عقيده داور٣/٢٨

  بود. 

:  انه ورزشكار   فردي غير ر  تا ف ر   . ٢٩  

شد، به او پنالتي رفتار غير ورزشكارانه داده  اري رفتار غير ورزشكارانه داشته با. چنانچه به تشخيص داور، ورزشك١/٢٩

براين، ورزشكاري كه از   خواهد شد. عالوه  پنالتي رفتار غير ورزشكارانه شود    در طول يك بازي دوبار مرتكب خطاي 

تار غير ورزشكارانه از بازي اخراج مي شود به طور خودكار بازي بعدي  به علت رف  بازيكني كهد.  اهد شراج خوبازي اخ

يا  از محل مسابقات  ج بازيكن  مي تواند به اخرا  ادامه رفتار غير ورزشكارانهتيم در اين تورنومنت را از دست خواهد داد.  

  د.  منجر شوتورنومنت 

باز    - ٢/٢٩ از  ورزشكاري  مسوقتي  محل  از  يا  اخي  دا  مي  راجابقه  نماينده  شود،  به  را  موضوع  است  موظف    فنّي ور 

ب  .نمايد گزارش   از تورنومنت تصميم خواهند  نماينده فني  بازيكن  اخراج  يا عدم  باره اخراج  پروتست در  ه همراه كميته 

اين رويداد و تصميم كميته پروتست را  .  فتگر بايد  از پايان تورنومننماينده فني    IBSAلبال  يته گبه كمكتباً  ت،  قبل 

ده  نمايد.گزارش   جلسه  تشكيل  گيري  تصميم  براي  نتواند  پروتست  كميته  كميته  چنانچه  جلسه  تشكيل  زمان  تا  د، 

قبل از    تا  وضوع اگر م  .  شتپروتست، بازيكن مورد نظر حق شركت در هيچ يك از بازي هاي تورنومنت را نخواهد دا

  ارجاع خواهد شد.   IBSAباره به كميته گلبال  ري در اينتصميم گي باشد، ل و فصل نپايان تورنومنت قابل ح

رفتار غير ورزشكارانهعلت خ  كه به  ازيكني ب  - ٣/٢٩ را مي توان    از بازي  طاي  اين    جايگزين نموداخراج شده است  و 

  تعويض يكي از تعويض هاي مجاز تيم محسوب خواهد شد.  

تماس فيزيكي  اور  با د  عمداً   حين بازي   يا درقبل   ،منشي  در ليست  ي تيميا هر يك از اعضا  بازيكن يك  نانچه  چ  -٤/٢٩

بازي و محل مسابقه از  نمايد، فوراً  مي شود.   ايجاد  را    اخراج  بازيكن مدافع  پرتاب مي كند  را  پنالتي  بين  تيمي كه  از 

از شروع بازي پنالتي داده شانتخاب مي كند.  در زمين  باقيمانده تيم  بازيكنان     رتاب كننده ده باشد، تيم پچنانچه قبل 

  اند از ليست منشي يك بازيكن را براي دفاع انتخاب نمايد.  لتي مي توپنا
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پراز  كه    توپ هنگامي .  ٥/٢٩ بازيكن  داشته باشددست  بايد كامالً شكل كروي  اين  .  تاب كننده رها مي شود  در غير 

  صورت به بازيكن پنالتي رفتار غير ورزشكارانه داده خواهد شد.  

  د. را تغيير دهد، به او پنالتي رفتار غير ورزشكارانه داده خواهد ش  اً شكل توپازيكني عمدچه بچنان

، عرق بدن يا    چسب)زين (از ر  ع است. استفاده نوع ماده خارجي كمك كننده در بازي گلبال ممنو   استفاده از هر   -٦/٢٩ 

سطح  كه چسبندگي  ديگر  خارجي  ماده  نوع  مي   هر  افزايش  يا  كاهش  را  مم  توپ  اكيداً  و  دهد  است  صورت    ر دنوع 

  اهد شد. مشاهده به ورزشكار پنالتي رفتار غير ورزشكارانه داده خو

ر ورزشكارانه داده  ر غيرفتا  نالتي را خيس نمايد پبه ورزشكاري كه عمداً با ماليدن توپ به سطوح مرطوب آن    -٧/٢٩

  خواهد شد. 

از      -٨/٢٩ تماس بعد  توپ،    اولين  زد با  گونه ضربه  توپ  هر  به  عمدي  پا بن  ح   ا  ادر  غير  يستادهالت  رفتار  پنالتي  به   ،

  ورزشكارانه منجر خواهد شد. 

تواند    -٩/٢٩ پرتاب شده مي  داور توپ  بر تشخيص  بنا  زمين، چنانچه  از  بيرون  به  پرتاب توپ  آسيب  باعهر گونه  ث 

  خواهد شد.  داده به بازيكن  پنالتي رفتار غير ورزشكارانه ديدگي شود،  

پنالتي    به  بروز اين خطاجابجا نمايد.  هيچ شرايطي    حتت بند خود را  زير چشم    آي پچ هاي  ندارد  ازيكن حقب  - ١٠/٢٩

. اين بازيكن را مي توان جايگزين نمود  مي گرددو بازيكن از ادامه بازي محروم    شد منجر خواهد  رفتار غير ورزشكارانه  

  براي تيم محاسبه خواهد شد.  تعويض  نو اي

     

  ا سر و صد   . ٣٠

،  نمايد  ي بي موردصدا  سر و  ايجاد  ،ل از تماس توپ با بازيكنان مدافعو قبدر حين پرتاب توپ    يكني ه باز چنانچ.  ١/٣٠ 

  ي شده است. مرتكب خطاي پنالت 

  صرفاً به همين موارد محدود نمي گردد:  بي مورد موارد زير را شامل ولي  سر و صداي -٢/٣٠

، صداي جير  سوت زدن، آواز خواندن  ،اددست زدن زي،  ينبر روي زم  ربه يا لگدصداي زيادي ض،  تصداي حيوانا

  ليل. ، صحبت زياد و بي ربط و فرياد بي دبا زبان ي كليكجير كفش بر روي زمين، صدا

  

  پنالتي تيمي  

  

اعالم  را نيز    نام تيم  ، نوع پنالتي و  "Team penalty"پنالتي تيمي، داور سوت مي زند و ضمن اعالم   در صورت بروز

را از بين بازيكنان داخل زمين انتخاب    كند   دفاع   بايد   ست، بازيكني كهپنالتي داده شده ااب  پرتبه آن    تيمي كهي كند.  م

بازيكنان  مي كند.   بازيكن مدافع را تيم زننده پنالتي از ميان  از شروع بازي به يك تيم داده شود،  چنانچه پنالتي قبل 

بازيكن پرتاب كننده    هچنانچ.  مال مي شوند اع  لتي هاي پناپرتاب    ر همه يبازي د  قوانين.  كندمنشي انتخاب مي  ليست  

پرتاب نمي تواند به گل تبديل شود و پنالتي تيمي يا فردي عليه پرتاب كننده اعمال  كب خطاي پنالتي شود،  پنالتي مرت
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  گل منجر به  يه  اوّل  رتابپ  كهمگر اين  بازيكن مدافع مرتكب پنالتي شده باشد ، پرتاب تكرار مي شود،    مي گردد. چنانچه

با (  شد. شده  با عالمت دست  بايد  پنالتي منصرف شود  از زدن  پنالتي  زننده  تيم  پيوست  اگر  بيان عبارت  ١طبق  با  يا   (

“penalty declined”  ي  مالكيت توپ به تيممجدد بازي  براي شروع ،خود را اطالع مي دهد. در اين صورت فانصرا

  .  داده مي شود ستكه از پنالتي زدن منصرف شده ا 

   

  ده ثانيه   .  ٣١

ين عبور  ين تماس دفاعي تيم با توپ، تيم ده ثانيه فرصت دارد توپ را پرتاب و از روي خط مركزي زماوّل زمان . از١/٣١

  دهد.    

از تماس. چنانچه  ٢/٣١ تايم    بعد  با توپ،  را تحت  ورت  آوت صالين  آوت، تعويض يا  بازيكن مدافع  گيرد و تيم توپ 

از سوي داور، دوباره شروع    ”play“ثانيه با سوت داور متوقف مي شود  و با فرمان    ١٠، ساعت  خود داشته باشدكنترل  

  ثانيه) توپ را از روي خط مركزي عبور دهد.    ١٠(از   اقيماندهبه كار مي كند و تيم بايد در زمان ب

وقف مي  تمثانيه    ١٠آوت شود، ساعت  ث بالك آوت و سپس سوت و الين  باع  ا توپ افع ببازيكن مد  تماس   . اگر ٣/٣١

از سر گرفته  بازي    play    داور و سپس فرمان    ”quiet please“با فرمان  به محض برگشت توپ به زمين،  شود و  

  مي شود.  

  د.  ثانيه ري ست مي شو  ١٠. با اعالم تايم آوت داور، ساعت ٤/٣١

  ثانيه ري ست مي شود.  ١٠. با به ثمر رسيدن گل، ساعت ٥/٣١

  ثانيه ري ست مي شود.    ١٠ت ساع ، بازي نيمهپايان هر  . در ٦/٣١

  ثانيه ري ست مي شود.  ١٠عت . در صورت بروز پنالتي، سا ٧/٣١

برخورد توپ با تيم مدافع شروع به كار مي كند،    ثانيه  ١٠ساعت    -٨/٣١ اين كهبه محض  از  تيم مدافع   صرف نظر 

  كنترل توپ را داشته يا نداشته باشد.  

ين تماس بازيكن  اوّلثانيه بعد از   ١٠اوران اطالع مي دهد كه در پايان به ديز ،  پشت مه در  ثاني ١٠ر  نگهداوقت      -٩/٣١

  ارد.  مدافع  با توپ، تيم توپ را از روي خط مياني زمين عبور داده است يا همچنان توپ در اختيار تيم قرار د

      

  . تاخير تيمي بازي:   ٣٢  

بايد يك نزيكنان با.  ١/٣٢ بايمه بازي را آغي كه  از شروع بازي در زمين حضور داشته و براي ثاني  ٩٠يد  از كنند    ه قبل 

  غاز نمايند.  و با فرمان داور بازي را آ چك كردن چشم بند آمادگي كامل داشته باشند

  در محل حضور داشته باشد.    ر، ت مقرّس ساعتيم بايد، راً ، نمايندهسّكهزمان انداختن 

  خير تيمي را باعث مي گردد. اتبازي شود از ادامه مانع ي كه هر اقدام. ٢/٣٢

تعويض كل.  ٣/٣٢ نيمه  يه  اتمام يك  از  قبل  اضافي    هايي كه  قانوني بازي و وقت  پايان وقت  بين  زماني  در فاصله  يا 

  انجام شده اند بايد به منشي بازي اطالع داده شوند.  
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داوران اطالع داده    ي بهه بعد يمع ناز شرو  ايد قبلب  مدّت  بين دو نيمه بازي، تعويض هاي انجام شده در اين   ر فاصله د

  شود.  

بازي بيش از سه تايم آوت و در وقت اضافي    دوّم، در نيمه  بازي بيش از چهار تايم آوت  تيم نمي تواند در طول  -٤/٣٢

  ايد.  بيش از يك تايم آوت  درخواست نم

در وقت اضافي بيش و عويض ت سه ازبيش  بازي مدوّنيمه . تيم نمي تواند در طول بازي بيش از چهار تعويض، در ٥/٣٢

  درخواست نمايد. از يك تعويض  

بايد براي    زيكني كه. با٦/٣٢ آمادگي كامل داشته    كنترل آي پچ و چشم بندتعويض مي شود، هنگام اعالم تعويض، 

گي  ي كند آماد زمين را ترك م  رد زمين مي شود و بازيكني كهني كه واره بازيكباشد و مربي بايد براي نشان دادن شما

    .داشته باشد

  رفتار غير ورزشكارانه تيم:    . ٣٣

  

    شود. ض مقررات گرم كردن رفتار غير ورزشكارانه تلقي مي هرگونه نق -١/٣٣

بايد    -٢/٣٣ دارند  حضور  بازي  برگزاري  محل  در  كه  تيم  همراهان  و  تيم  اعضاي  را  كليه  ورزشكارانه  رفتار  مقررات 

    نمايند.رعايت 

رتي كه  ج از محل مسابقه، منجر شود و در صو يا اخرا  از بازي  شكارانه مي تواند به حذفورزير  رفتار غهر نوع    - ٣/٣٣ 

را در بر داشته باشد. داور بايد موست ممكن اهد، ما حادّ تشخيص دداور مورد ر را براي  حروميت هاي بيشتري  ضوع 

  الزم تشخيص دهد، ممكن است   ي فنّاينده  مندر صورتي كه    گزارش نمايد.   فنّيتصميم گيري هاي بعدي به نماينده  

    گزارش دهد.  IBSAبال عي گلاً به كميته فرموظف است موضوع را كتب فنّي وم شود. نماينده ابقات محرادامه مستيم از 

  . مربيگري غير قانوني:  ٣٤

مربيگري  ند  توانيه مي  ثان   ١٠اوران  د  ين داوران مي توانند مربيگري غير قانوني را اعالم نمايند. همچنهر يك از    -١/٣٤

ثانيه موضوع را به داور اطالع مي دهند.    ١٠ثانيه با عالمت صوتي    ١٠يادآوري نمايند. داوران  داور    غير قانوني را به  

    ود.مي شو سپس نسبت به اعمال پنالتي اقدام  نندكثانيه بررسي مي    ١٠موضوع را با داور جزئيات داوران پشت ميز 

مي توانند در وقفه  فقط  الين آپ قيد شده است و در داخل زمين نيستند  ر برگه  آنها د  اميي تيم كه اسضاعا  -٢/٣٤

افر با  بازي  قانوني  دهاي  كه  هادي  زمين  زماني  ر  تا  فقط  ها  تماس  اين  و  نمايند  برقرار  تماس  فرمان  ستند  داور  كه 

‘quiet please’    نداده است مجاز است و چنانچه  بعد از فرمان‘quiet please’  به  دمه دهاس خود اداتيم  به تم ،

    خواهد شد.تيم پنالتي مربيگري غير قانوني داده 

بار    -٣/٣٤ براي  بازي  در يك  فردي  قانوني شود،    دّوم چنانچه  غير  مربيگري  پنالتي  اخ  بازي از  مرتكب خطاي  و  راج 

    خواهد شد. مال تيمي اع

افرادي كه روي نيمكت هستند بال مانع است.    ا بتماشاچيان  از جايگاه  يكي  مربيگري با استفاده از ادوات الكترون  -٤/٣٤

بازيكنان مجاز به استفاده از ادوات كمك شنيداري نيستند. چنانچه ادوات الكترونيكي صدا ايجاد نمايند و    ٦/ ٧طبق بند  
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ش  كي نيز خاموادوات الكترونيزي اختالل ايجاد شود، تيم به پنالتي مربيگري غير قانوني تنبيه مي گردد و  در سكوت با

    .مي شوند به ميز داوران منتقل  و

    سر و صدا:       -   ٣٥

تا  دهد، در زمان پرتاب توپ  صدا بوسيله هر يك از اعضاي تيمي كه پرتاب را انجام مي    و  نه سر هر گو. ايجاد  ١/٣٥

    اهد شد.خومنجر به خطاي پنالتي  زمان تماس توپ با بازيكنان مدافع ممنوع است و

  صرفاً به همين موارد محدود نمي گردد:  ا شامل ولي بي مورد موارد زير ر سر و صداي -٢/٣٥

، صداي جير  سوت زدن، آواز خواندن  ،دست زدن زياد،  ربه يا لگد بر روي زمينصداي زيادي ض،  تصداي حيوانا

  ليل. ، صحبت زياد و بي ربط و فرياد بي دبا زبان ي كليكجير كفش بر روي زمين، صدا

  زي  ن با يا پا 

  قت اضافي:  . و ٣٦

شود، تيم ها    مشخّصبازي، الزم باشد برنده مسابقه    ي يكقانونوقت    يازات در پايان. چنانچه به علت تساوي امت١/٣٦

    خواهند داد. سه دقيقه، ادامه  مدّتاضافي ، هر يك به ي را در دو نيمه باز

تيم ها سه دقيقه استراحت داده مي شود و    اضافي، بهوقت  ه  يمن  ين اوّلع  . بعد از وقت قانوني مسابقه و قبل از شرو٢/٣٦

انجام دهد و كدام تيم بايد به  مي شود كه كدام تيم بايد پرتاب را    مشخّص  سكّه نداختن  با ااحت،  استر  ر حين اين زمان د

     مي شود.  مشخّصبپردازد و زمين بازي هر تيم نيز دفاع 

  شود.   شناخته ميبرنده  اند ثمر برس  ين گل را بهاوّل. تيمي كه ٣/٣٦

معكوس خواهد شد و تيم    اّولعيت استارت نيمه  وضشود،  شيده  وقت اضافي ك  مدوّ. در صورتي كه بازي به نيمه  ٤/٣٦

    ، تغيير خواهند داد.دو نيمه ي خود را، در سه دقيقه استراحت بينها نيمكت ها

  . پرتاب هاي اضافي:  ٣٧

وقت  ١/٣٨ پايان  تا  چنانچه  تس.  بره  شكستاوي  اضافي  اضافي  ننشود،  هاي  پرتاب  با  مسابقه  شد.    خواهد   مشخّصده 

    خواهند شد.مي پرتاب هاي اضافي اعمال تما مورد  زي در قوانين با

براي پرتاب هاي  سّكهشود، هنگام انداختن    مشخّصمسابقه    م است برنده يك. وقتي الز٢/٣٧ ، يك برگه الين آپ 

    شامل شود.ا پ بازي راسامي همه ي بازيكنان برگه الين آرگه بايد ب اين يرد. رار مي گاضافي،  ، در اختيار مربي ق

    تعيين مي كند.تعداد پرتاب هاي اضافي را حد اقل تعداد بازيكنان در هر يك از برگه هاي الين آپ دو تيم ، . ٣/٣٧

د. در اين  مي شو  خّصمشدهد  را انجام    رتاب ين پ اوّلدر آغاز پرتاب هاي اضافي، تيمي كه بايد    سكّه ختن  اندا  با   . ٤/٣٧

است را تحويل دهد. بازيكنان  به  اده شده  به او د  اّولانداختن بار    سكّه انداختن مربي بايد برگه الين آپ كه در    سكّه

    انجام خواهند داد.را  ع ا دفاتاب يشده است پر خّصمش ترتيبي كه در برگه الين آپ 

  

بازيكناني    يا  ديده  آسيب  اخراج شده،  بازي ككه شرابازيكنان  رايط  برگه  ندارند    ردن  و  از  شوند  مي  آپ حذف  الين 

  مي گيرند.  بازيكنان به ترتيب صعودي قرار  
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م باقي  بمانند تا يكي از داوران آنها را به داخل  ت تينيمك  و در   شم داشته باشند كليه بازيكنان بايد چشم بند بر چ.  ٥/٣٧

ندهاي خود  ان پرتاب هاي اضافي بازيكنان بايد چشم بتا پاي  د.ام شوناضافي انجن راهنمايي كند و كليه پرتاب هاي  زمي

    چشم داشته باشند.را بر 

 backشود و در مركز برگشت (  زمين مي  اور وارد هر يك از برگه هاي الين آپ به همراه يك نفر د  اوّلنفر    -٦/٣٧

centreرا    ن و نام تيم، بازيكنك ماره بازيعالم شي دهد. داور با اام ما انجتاب رر بازيكن يك پر) مستقر مي شوند. ه

  را انجام مي دهد.   اّولب معرفي مي كند و اعالم مي كند كه كدام بازيكن پرتا

پر  -٧/٣٧ در  بازيكناني كه  از  آهر يك  اضافي  هاي  برگه الين آپ حذف مي شوند تاب  از  اند  ديده  بازيكنان    سيب  و 

  الين آپ . بازيكنان اضافي تيم مقابل از انتهاي برگه  م مي دهندا انجاباقيمانده در برگه الين آپ به ترتيب پرتاب ها ر

    حذف مي شوند. 

عمل به  ين پرتاب زوجي، اين  دوّمدفاع يا پرتاب را انتخاب مي كند. در    سكّهنده  ين پرتاب زوجي، تيم براوّلدر    - ٨/٣٧

  د.  شو مشخّصد و اين فرايند ادامه مي يابد تا برنده بازي ي شوجام موس انطور معك

انچه تيم پرتاب كننده مرتكب خطاي پنالتي تيمي يا فردي شود، پرتاب محاسبه مي شود ولي گل پذيرفته  چن  -٩/٣٧

نخواهد شد. اين پرتاب به پرتاب اضافي منجر نخواهد شد. چنانچه تيم مدافع مرتكب خطاي پنالتي شود و گل به ثمر  

    نخواهد شد.تلقي مي شود و گل محاسبه از زمين  ه خارجبه خودي پرتاب بسد، پرتاب تكرار خواهد شد. گل نر

ع  و دفارتاب  رگه الين آپ) پادامه مي يابند تا همه بازيكنان (حد اقل تعداد نفرات بتاب ها  ترتيب پربه همين    - ١٠/٣٧

ه  دشد برنيك تيم بيشتر از تعداد پرتاب هاي باقيمانده باانجام دهند. وقتي اختالف گل هاي به ثمر ر سيده توسط    را

    عالم خواهد شد. ابازي 

  ه شناخته مي شود. است برندرسانده  . تيمي كه بيشترين گل را به ثمر  - ١١/٣٧

پرتاب، توپ وارد دروازه پرتاب كننده توپ شود، تيم مالكيت توپ را از دست مي دهد ولي گل  چنانچه در حين  - ١٢/٣٧

    نمي شود.محاسبه 

  

  sudden death extra throws  -   گل طاليي .  ٣٨

خواهد كرد. كليه    مشخّصرا گل طالئي  پايان پرتاب هاي اضافي تساوي همچنان برقرار باشد، برنده    چه درنانچ  . ١/٣٨

    مي شوند. قوانين بازي در پرتاب هاي گل طالئي اعمال 

شركت    پدر پرتاب هاي گل طالئي نيز طبق برگه الين آكرده اند    افي شركتب هاي اض. بازيكناني كه در پرتا٢/٣٨

  د.  كر خواهند 

  شود.   مشخّصين پرتاب را انجام مي دهد اوّلتيمي كه انداختن انجام مي شود تا  سّكه. در آغاز پرتاب هاي طالئي ٣/٣٨

 backوند و در مركز برگشت (مين مي شر وارد زهر يك از برگه هاي الين آپ به همراه يك نفر داو  اوّل.  نفر  ٤/٣٨

centre را  دهد. داور با اعالم شماره بازيكن و نام تيم، بازيكن    م مي انجا  را   اب يك پرت  بازيكن   ) مستقر مي شوند. هر

    را انجام مي دهد.  اّول معرفي مي كند و اعالم مي كند كه كدام بازيكن پرتاب 
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عمل    س ين پرتاب زوجي، بر عكدوّمپرتاب يا دفاع را انتخاب مي كند. در    سكّهده  ين پرتاب زوجي، تيم برناوّل. در  ٥/٣٨

  .  شود مشخّصامه مي يابد تا برنده بازي د ادفراينين ا ي شود وم

تا برنده  ا به همين ترت. پرتاب ه٦/٣٨ يابند  شود. هر تيمي كه در پايان يك پرتاب زوجي گل    مشخّصيب ادامه مي 

  مي شود.  ست برنده شناخته بيشتري به ثمر رسانده ا

    مي شود.مل ع  ٧/٣٧ق بند د طبچنانچه بازيكني دچار آسيب ديدگي شو . ٧/٣٨

چنانچه تيم پرتاب كننده مرتكب خطاي پنالتي شود، پرتاب محاسبه مي شود ولي گل پذيرفته نمي شود. اين    -٨/٣٨

و   شود،  پنالتي  مرتكب خطاي  مدافع  تيم  اگر  شد.  نخواهد  اضافي  پرتاب  باعث  ثمر  پرتاب  به  تكرار  گل  پرتاب  نرسد، 

    .  خواهد شد 

د دروازه پرتاب كننده توپ شود، تيم مالكيت توپ را از دست مي دهد ولي گل  ، توپ وار پرتاب  چنانچه در حين   -٩/٣٨

  نمي شود. محاسبه 

    و روش پروتست: )     score sheetامضاء برگ منشي ( .  ٣٩

از بازي  بالفاصله  - ١/٣٩ را امضاء    بازي  تيم ، هر دو داور و منشيدو  هر    انمربي  ،بعد  نچه  مي كنند. چنابرگه منشي 

    نخواهد داشت.ي را باز نتايجض به نكند، حق اعتراعد از پايان بازي برگه منشي را مضاء بالفاصله ب  بيمر

دقيقه از زمان پايان بازي    ٣٠بايد كتباً و ظرف  قصد پروتست دارند يا خير. پروتست  مربيان بايد قيد نمايند كه    -٢/٣٩

خت  ت بايد هم زمان با تحويل پروتست پردازينه پروتسد. هويل شوماينده وي تحمورد پروتست، به مدير مسابقات يا ن

  . كمتر باشد و يا معادل آن يور ١٠٠ه برگزاري تعيين مي كند ولي اين مبلغ نبايد از كميتت را پروتسشود. هزينه  

اره  ت شمتهيه و ارائه شود. در فرم پروتس  IBSAي و در فرم مخصوص پروتست  پروتست بايد به زبان انگليس    -٣/٣٩

انتصاب داوران  ت و  سابقااري ماض به محل برگزاعتروتست صورت مي گيرد بايد قيد شود.  س آن پرسانوني كه بر اقا

  پذيرفته نمي شود. 

ارائه  يفنّنماينده    -٤/٣٩ را به  آنان زمان و مكان تشكيل كميته بر رسي  از سوي  ، مدير مسابقات يا نماينده منتصب 

م پروتست اطالع  بدهنده   پروتستدگان فشركت كننه همه  ي دهد.  باره  نقطه نظر هايشان در  بيان  داده مي    رصت 

بيانات مكمشود.   بود. اطالعات تكميلي براين  پروتست كتبي خواهند  مندرجات  با  ل  زمان  بايد هم  تاييد پروتست  اي 

ارائه مي د  فرصت اول براي بيان نظريات به  ائه شوند.تحويل فرم پروتست ار ه مي شود.  دادهد  تيمي كه پروتست را 

پروتست  خواهد شد.  داده    و پاسخگويي   ديگر اجازه اظهار نظربه تيم  سپس   ارائه فرم  تاييد    كليه  ،در زمان  اطالعات 

ويدئو و ضبط هاي ديجيتال  مندرج در فرم ارائه شوند. ارائه  فورمت    طبق اين اطالعات بايد    كننده ادعا بايد ارائه شوند. 

ويدئو هاي كميته  بط شده باشند.  ضكميته برگزاري    با تجهيزاته  رفته مي شوند كتي پذي بالمانع است ولي فقط در صور

   ادامه خواهند داشت.ز پايان بازي دقيقه بعد ا ٥تا و دقيقه قبل از شروع بازي آغاز مي شوند  ٥برگزاري 

  د كتباً ج آن باي ، نتايرسي پروتست  از زمان خاتمه جلسه بر  دقيقه  ٣٠تصميم كميته برگزاري قطعي است. ظرف    -٥/٣٩

تيم يادداش  ابالغ شود. هر   به هر دو  تيم  داشت كتبي، علل تصميم كميته  دو  ياد  در  دريافت خواهند كرد.  را  ت كتبي 
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وكول نتايج بازي مورد پروتست به بعد از تصميم گيري كميته پروتست  مپروتست بايد توضيح داده شود. تعيين كليه  

    خواهد شد.

وادر ص  -٦/٣٩ پروتست، هزينهورت  د   رد بودن  ارائه  به  باآن  پروتست  اين صورت،  زپرداخت خواهد  هنده  شد. در غير 

مصوبه تورنومنت  حساب  باشد    IBSA  چنانچه  به  دريافتي  شد.    IBSAمبلغ  خواهد  مصوبه  واريز  تورنومنت  چنانچه 

IBSA يته برگزاري واريز مي گردد.  نباشد اين مبلغ به حساب كم  

  اهانت به مسئولين  ران و  اختيارات داو 

  اختيارات داور:      - ٤٠

  ميم نهايي را داور اتخاذ خواهد كرد.  ، خط مشي ها و بازي، تص. در كليه امور مربوط به ايمني، قوانين١/٤٠

از داوران وجود داشته باشد، فقط سر مربي تيم مي تواند با داور صحبت    ين يك تيم و يكنچه اختالفي بي. چنا٢/٤٠

    صورت مي گيرد.فقط بعد از موافقت داور  ط در زمان توقف بازي وبحث فقكند. اين 

  دهد.  براي سر مربي توضيح مي . داور موضوع را ٣/٤٠

ود و بعد از خاتمه بازي، مربي مي تواند در فرم  پايان انجام ش  ، بازي بايد تا. اگر مربي با اين توضيحات قانع نشود٤/٤٠

    يد.اض نمااعترويژه پروتست به تصميم داور 

    اده خواهد شد. بازي دالتي تيمي تاخير  يه، به بحث خود با داور ادامه دهد به او پناوّلعد از توضيحات . اگر مربي ب٥/٤٠

  . اهانت به مسئولين:  ٤١

گزارش خواهد    IBSAكميته فرعي گلبال  ننده سر بزند، بوسيله داور كتباً به  ه از يك شركت كك  سوئي   ر رفتار. ه ١/٤٢

ده،  طبق  به اين موضوع رسيدگي خواهد كرد و در باره تحريم اين شركت كنن  لبال در نشست بعدي خود يته  گ شد. كم

  تصميم گيري خواهد شد.   ، ٥٢پاراگراف 

  تورنومنت   مقرّرات  

  هاي پارالمپيك  و بازي    IBSA    مصوّبه مسابقات  .  ٤٢

گلبال   تغيير يا   لزوم صورت    اين حق را براي خود محفوظ مي داند كه در   IBSAكميته فرعي  اصالح قوانين    نسبت به 

كه   اين  بر  مشروط  نمايد،  اقدام  كميته  روز    ٣٠تورنومنت  وبسايت  در      گلبال،  زودتر 

sport.org/sports/goalbalwww.ibsa  ،  ،قوانين شوند.  اعالم  اي   مقّررات  كتبًا  هاي  متمم  سند  و  ژانويه    اّول از  ن 

    زم االجراء خواهند بود. ال   ٢٠٢٢

  هاي پارالمپيك  و بازي    IBSA  مصوّبه  مسابقات  .  ٤٢/ ١

  تورنومنت هاي انتخابي بازي هاي پارالمپيك   .١/١/٤٢

 اني جهان  قات گلبال قهرممسابIBSA 

  مسابقات قهرماني منطقه اي  IBSA ،  پارالمپيك   بازي هاي   تورنومنت هاي انتخابي 

    IBSAابقات گلبال قهرماني جهان  رنومنت هاي انتخابي مس . تو ٤٢/ ١/ ٢

   مسابقات قهرماني منطقه ايIBSA   
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  بال  كميته فرعي گل   يين شده از سوي ديگر تورنومنت هاي تعIBSA    

    IBSA    مصوّبه ديگر رويداد هاي  .  ٤٢/ ١/ ٣

   مسابقات قهرماني جهان جوانانIBSA   

   جوانان    منطقه اي مسابقات قهرمانيIBSA    

  مصّوبه  مسابقات    ساير  IBSA    

  كّليات   –. تصويب مسابقات  ٤٢/ ٢

د كه  خواهند بو   IBSA  مصّوبه ور يا بيشتر شركت نموده اند، در صورتي  كش   ٤گلبال كه در آنها  تورنومنت هاي بين المللي 

  قرار گرفته باشد.    IBSAفرم درخواست تصويب تورنومنت ارائه شده و مورد تصويب    براي آنها 

ممكن است    حصول مي باشد.   قابل   IBSA Documentsبخش  ،  IBSAسايت  تورنومنت از وب   صّوبه  م واست  فرم درخ 

    شوند. تصويب    ، كشور شركت دارند برحسب مورد   ٤مسابقاتي كه در آنها كمتر از  

  ند.  شده ا   اين اطالعات در فرم درخواست مصوبه مسابقات درج   : مصّوبه  راي درخواست  اطالعات مورد نياز ب   . ٤٢/ ٣

    مصوّبه قات  در مساب   ات  مقرّر نقض  .  ٤٢/ ٤

  ١٠٠٠٠يت نشوند، ممكن است كشور ميزبان به پرداخت حد اكثر  مورد توافق رعا اصول  ، مصّوبه چنانچه در يك تورنومنت 

    محروم شود. براي مسابقات آينده خود نيز    مصّوبه  سال  از حق درخواست    ٥يورو جريمه تنبيه شود وبراي حد اكثر   

    مصوّبه سابقات  در م   ّررات  مق نقض    روش بر رسي  .  ٤٢/ ٥

   كميته  ز از زمان پايان تورنومنت شكايتي را كتباً تسليم دبير  رو   ٢٨ضو،  ظرف نت يا سازمان ع تورنوم   فّني نماينده

  مي نمايد. شكوائيه بايد موارد زير را شامل شود:     IBSAفرعي گلبال  

   نام و اطالعات تماس با شاكي 

  ت نومن نام تور 

  نت تاريخ برگزاري تورنوم 

 ت شكايت شرح ماهّي 

  يه حمايت مي كند ري كه از شكوائ يا سازمان ديگ   نام و اطالعات تماس با فرد 

   كميته فرعي گلبال  دبير كميته گلبال بالفاصله موضوع را بهIBSA    اطالع مي دهد. همچنين دبير موظف است

 شكايت را به كميته برگزاري (مدافع) اطالع دهد.  

  خ  پاسخ دهد. پاس   كتباً به شكايت از زمان ابالغ شكايت از سوي دبير،    روز   ٢٨ظرف    برگزاري (مدافع) بايد ه  كميت

 كميته برگزاري بايد موارد زير را شامل شود:  

 چگونگي اجراي اصول مورد توافق    -
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 داليل عدم اجراي اصول مورد توافق  -

   توافق شده اند. عواملي كه مانع از اجراي اصول مورد   -

  ود.  دن زمينه پاسخگويي به شكايت خواهد ب ه منزله نبو اسخ مدافع به شكايت ب پ   عدم 

  عات مورد نياز، كميته گلبال در نشست بعدي خود براي تنبيه متهم تصميم گيري خواهد  يافت كليه اطال بعد از در

 كرد.  

  د كرد.   اه غ خو دبير كميته گلبال بعد از تصميم گيري اين كميته، نتيجه را كتبًا به طرفين ابال 

 و تجهيزات   . امكانات ٤٣

  . سالن مسابقات ٤٣/ ١

ي مسابقات گلبال مناسب باشد. سيستم هاي تهويه و گرمايشي سالن بايد  يك براي برگزار د از نظر آكوست محل مسابقات باي 

ضاي باز كه در  ت در ف از برگزاري مسابقا . نشود بي سر و صدا باشند تا در صورت استفاده از آنها، براي بازي مزاحمتي ايجاد 

  رون قراردارند خودداري شود.  معرض سر و صداي بي 

  ال گلب   . ابعاد زمين ٤٣/ ٢

سالن نيز نبايد كمتر از    ر باشد. ارتفاع متر كمت   ٣٠×  ٢٠سابقات گلبال در آنجا برگزار مي شود نبايد از  ابعاد كف سالني كه م 

  متر باشد.    ٥

  سالن    پوش . كف ٤٣/ ٣

در بازي هاي پارالمپيك، مسابقات  آن را تاييد نمايد.    IBSA  فنّي اف باشد و نماينده  بايد ص مسابقات  كف سالن    -٤٣/ ٣/ ١

تيك)  د مصنوعي (سينت از چوب، پالستيك يا تركيبي از موا كف سالن بايد  بقات قهرماني منطقه اي  مسا   قهرماني جهان و 

  باشد.    شده   ساخته 

  عالم برگزاري مسابقات،  در اولين فرصت ممكن بعد از ا  ، يا ات ميته برگزاري بايد يك سال قبل از شروع مسابق ك   -٤٣/ ٣/ ٢

  نوع كفپوش سالن را اعالم نمايد.  

  

  

  محدوده تماشاچيان   - ٤٣/ ٤  

ا  اين محدوده بايد به وضوح عالمتگذاري ي متر با هر يك از نقاط زمين بازي فاصله داشته باشند.  ٤تماشاگران بايد حد اقل  

  شود.    فاصله نزديكتر جلوگيري   ان به ماشاچي ورود ت   از   و اشد  كشي شده ب    نرده 

  . تجهيزات ٤٣/ ٥

    تاييد نمايد.   آنها را   فنّي نماينده    مطابقت داشته باشند و   IBSAد با قوانين  يه تجهيزات باي كل 
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  )  Score board. تابلوي امتيازات ( ٤٣/ ٦

از  تا د.  اده شو تيازات استف ش ام بايد از يك سيستم بصري نماي براي سهولت ديد مربيان و تماشاچيان،   امتيازات بايد  بلوي 

  ؤيت باشد.  محل نيمكت تيم ها قابل ر 

  ساعت مسابقات .   ٤٣/ ٧

و از محل نيمكت ها  ، ساعت رسمي مسابقات است    اّول ساعت استفاده مي شود. ساعت  عدد  ي گلبال از سه  در بازي ها 

را  داور آن    ي شود ، مگر اين كه ب نم سو مح يدكي است و ساعت رسمي مسابقات  ، ساعت  دّوم بايد قابل رؤيت باشد. ساعت  

اعالم   مسابقات  رسمي  ساعت  عنوان  باشد.  به  پارال در  كرده  اصلي  بازي هاي  ساعت  قهرماني جهان،  و مسابقات  مپيك 

و در دقيقه آخر تا كسر دهم ثانيه را به صورت شمارش معكوس نشان      مسابقات بايد از نوع ساعت هاي بسكتبال باشد 

      مي شود.   مشخّص   از طريق اين ساعت و زمان انداختن سكه    ر مي گيرد حل انداختن سكه قرا در م     م سّوساعت      دهد.  

  هاي رسمي مسابقات  . برگه  ٤٣/ ٨

  در مسابقات از برگه هاي زير استفاده مي شود:  

  برگه امتيازات ياScore Sheet   

   برگه الين آپ ياScore Sheet   

  برگه امتيازات وقت اضافي ياOvertime Score Sheet   

  فرم پروتست  

  فنّيمنتشر شده اند. كتاب راهنماي    IBSA  فنّيماي  ه در كتاب راهنمشابه برگه هايي باشند كبرگه ها بايد  اين   ليه  ك

IBSA   را مي توانيد از وبسايتwww.ibsasports.org/sports/goalball    .داون لود نماييد  

  ي تعويض  ها   تابلو .  ٤٣/ ٩

ز  بازيكني كه اه  شماره بازيكني كه وارد زمين مي شود و  و شمارند  مربيان قرار مي گيراده  تفاستابلوهاي تعويض مورد  

  سانتيمتر ارتفاع داشته باشند.  ١٥شماره ها بايد حد اقل  شود را نشان مي دهند.  زمين خارج مي 

    . توپ ها ٤٣/ ١٠

م  اولين فرصت ممكن بعد از اعاليا در ،  IBSA مصوبه ماه قبل از شروع مسابقات ١٢كميته برگزاري بايد   - ١/١٠/٤٣

كميته برگزاري بايد نوع توپ مورد استفاده را به كليه  توپهاي مورد استفاده را انتخاب و اعالم نمايد.  برگزاري رويداد،  

نسبت به انتخاب توپ    IBSAكشورهاي شركت كننده اطالع دهد. عدم رعايت اين قانون باعث مي شود كميته گلبال 

    د. نماي اقدام  
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استفاده مي شود. اين توپ ها در  از توپ هاي نو  رالمپيك و مسابقات قهرماني جهاندر تمامي بازي هاي پا  - ٢/١٠/٤٣

بايد از يك   . توپ هاي مسابقات و توپ هاي تمرين گزين مي شوندرار مي گيرند و سپس جايده قسه بازي مورد استفا

      باشند.نده) كارخانه ساز(ع نو

  لي مسابقات الن اص تمرين در س .  ٤٣/ ١١

، به هر تيم  منطقه اي ، قبل از شروع مسابقات  قهرماني  ي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهان و  در همه ي بازي ها

  نمايد.  اصلي مسابقات تمرين  صت داده مي شود در سالن ت فريك ساع

  . چشم بند ها ٤٣/ ١٢

باشند و نور را از    چشم بند ها بايد كامالً تيره ،  ه ايقات قهرماني جهان و قهرماني منطقارالمپيك، مسابدر بازي هاي پ

وجود  فاده كننده امكان ديدن  است  كه براي خود عبور ندهند. سايز و شكل اين چشم بند ها نيز بايد به گونه اي باشد  

برگزاري چشم   كميته  است  ممكن  باشد.  اختيار  نداشته  در  قرار  بند  از  دهد،  بازيكنان  استفاده  فقط  حال  اين  چشم  با 

كميته برگزاري در اختيار تيم  چشم بندهايي كه  قرار گرفته اند.    IBSA  فنّيد نماينده  دهايي مجاز است كه مورد تاييبن

  ها قرار مي دهد بايد قبل از جلسه تمرين يا مسابقه واگذار شوند. 

  تاييد امكانات و تجهيزات .  ٤٣/ ١٣

مو امكانات  و  تجهيزات  اكليه  در  رد  بين  ستفاده  تاي  IBSA  مصوّبه    الملليمسابقات  مورد  فرعيد  بايد  گلبال  كميته  ي 

IBSA قرار گيرند.   ب از سوي اين كميتها نماينده منتصي  

  . اسكان ٤٤

  كان محل اس .  ٤٤/ ١

محل اسكان تيم ها بايد از  ،  IBSA  مصوّبه  در بازي هاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهان و كليه تورنومنت هاي  

مكان،  اشد. در صورت امنفي نداشته ب  تاثير ان  آنعملكرد  ان و  ورزشكاره گونه اي كه بر  ، ب  ر باشد الزم برخورداارد  استاند

  در اتاق هاي بيش از دو نفره اسكان داده نشوند.  بازيكنان 

  . سرويس غذائي  ٤٤/ ٢

ان را  رزشكارملكرد وين عغذا بتواند بهترغذا بايد با در نظر گرفتن ويژگي هاي ورزشكاران تهيه شود و كيفيت  آب و  

  غذايي ويژه بايد مدّ نظر قرار گيرند.   رژيم هايد. نماي ينتضم

  . ترابري ٤٤/ ٣

  و وسيله نقليه كافي براي تردّد بين اماكن فراهم شود.   ل مسابقات باشدنزديك محمقدور محل اسكان بايد حتي ال 

  ) فنّي مسئولين ( .  ٤٥
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  . داوران  ٤٥/ ١

در بازي  شوند.  اور بايد در نظر گرفته  د  ٦  لگلبال ، براي هر سالن، حد اقابقات  در مس. تعداد داوران مورد نياز:  ١/١/٤٦

پارالمپيك،   تصميم ديگري    فنّيي كه ضمن مذاكره با نماينده  ، مگر در مواردورد نياز هستند داور م  ١٢حد اقل  هاي 

ضمن مشورت با كميته    يفنّنده در مسابقات قهرماني جهان و قهرماني منطقه اي، تعداد داوران را نماياتخاذ شده است.  

    يين مي كند.  ي تعربرگزا

    انتصاب داوران .  ٤٥/ ١/ ٢

كميته فرعي گلبال  داوران با تاييد    رماني منطقه ايماني جهان و قهك، مسابقات قهر. در بازي هاي پارالمپي١/٢/١/٤٥

IBSA   .منصوب مي شوند  

  .ضاوت نمايد كت دارد قرخودش شهيچ داوري نمي تواند در مسابقه اي كه تيم كشور   ٣/٢/١/٤٥

    گواهينامه داوران .  ٤٥/ ١/ ٣

المللي   بين  مسابقات  داراي  ،    IBSA  مصوّبه  در  بايد  از  گواهداوران  مناسب  هاي  شند.  با  IBSAينامه  بازي  در 

در مسابقات قهرماني  باشند.    IBSA  ٣گواهينامه سطح    ران بايد دارايجهان، كليه داوپارالمپيك و مسابقات قهرماني  

براي ساير رويداد  را دارا باشند.  ٢ارت كليه داوران بايد گواهينامه سطح مهوانان و مسابقات قهرماني جهان جاي منطقه 

  ا باشند.  را دار  ١سطح گواهينامه  ايد همه داوران ب ،مصوّبه  هاي 

  ثانيه   ١٠. وقت نگهدار هاي  ٤٥/ ٢

  باشند.  را داشته   مسابقه با داوران  هم سطحينامه ثانيه بايد گواه ١٠، داوران IBSAدر مسابقات مصوبه  

    . مسئولين (داوران) پشت ميز ٤٥/ ٣

  باشند.   IBSAبايد داراي گواهينامه  IBSAداوران پشت ميز در كليه رويدادهاي مصوبه  

  . داوران دروازه ٤٥/ ٤

آنها آموزش هاي   ب و بهداوران دروازه را انتخا، نماينده فني و كميته برگزاري موظفند IBSAدر كليه مسابقات مصوبه 

  ند.  الزم را بده

  نماينده فني .  ٤٥/ ٥

يا رئيس كميته    IBSAنماينده فني را كميته گلبال  نماينده فني باشند.    يك  بايد داراي  IBSAمسابقات مصوبه  كليه  

  آورد و به عمل    هماهنگي هاي الزم رابرگزار كنندگان  با  نماينده فني موظف است قبل از رويداد  انتخاب مي نمايد.  

  رعايت مي شوند:  در تورنومنت زير  در موارد تاندارد هاي فني كليه اساطمينان حاصل نمايد 

  سالن مسابقات و عالمتگذاري هاي آنها 

 اداره امور تورنومنت 
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  برنامه ريزي مسابقات 

  كادر فني مديريت 

 تاييد برگه هاي منشي و نتايج رسمي 

  آنها تجهيزات و استفاده صحيح از  و نگهداري تاييد 

 تديريت پروتسم 

  ) Commissionerقات ( ب مدير مسا  -٦/٤٥

    عبارتند از:  نركميسيووظايف عمده . ١/٦/٤٥

 كار بر  مسابقات    نظارت  پارالمپيك،  هاي  بازي  در  جهان  داوران  اي    ،قهرماني  منطقه  ديگر  و  قهرماني 

 . IBSAمسابقات مصوبه  

   خواهد    فنّي  ينده(انتخاب نهايي با نماوره اي  رحله دمبراي انتخاب داوران برتر بعد از    فنّي كمك به نماينده

 بود).  

 ست بر كميته پروتستريا  

   نماينده به  فيد براي    فنّيكمك  از    ، در مسابقات مهم  داورانبك عملكرد به    ارائه سريع  اطمينان  به منظور 

 ثبات بيشتر در عملكرد داوران. 

    كند.معرفي مي  IBSAكميته فرعي گلبال كميسيونر را . ٢/٦/٤٥ 

داور    در اين تورنومنت به عنواننمي تواند  اب شده است  به عنوان كميسيونر انتخمنت  . فردي كه در يك تورنو ٣/٦/٤٦

     يفه نمايد. وظانجام 

  سازمان (رويداد هاي غير پارالمپيك) .  ٤٦

  . شركت كنندگان ١/٤٦

  شركت كنندگان مسئوليت هاي زير را بر عهده دارند: 

 ابقاترفت و برگشت به محل مس 

 قبال بيماري يا سوانح تيم ها هيچ مسئوليتي بر  كميته برگزاري در    - نح  سوا  كليه هزينه هاي بيمه درمان و

 از سهل انگاري ناشي شده باشد. اين كه حادثه  هده ندارد، مگرع

 به كميته برگزاري قبل از مسابقات  هپرداخت حق ورودي 

  . كميته برگزاري  ٤٦/ ٢

  را بر عهده دارد:  ي زير كميته برگزاري مسئوليت ها

 ٤٥ابقات (طبق پاراگراف انات مورد نياز براي مسامك تجهيزات و ( 
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   محل اسكان تيم ها 

 در طول مسابقات    مسئولين فنيننده و تيم هاي شركت كيس غذايي براي سرو 

   فنّي هزينه هاي اسكان، غذا و هزينه سفر داوران، نماينده  IBSA  ،  كالسبندها، كميسيونر وITO   مورد    هاي

 نياز  

  مدال و جوايز  

  ي انتخاب  د ها ندار . استا ٤٧

ها بازي  گلبال معيابراي  قهرماني جهان  پارالمپيك و مسابقات  بايد  ي  آفرهاي زير  آمريكا، آسيا و  رعايت شوند.  ريقا، 

چه اروپا  و  مسابقاتي  ااقيانوسيه  منطقه  بين    IBSAر  متناوب  هاي  سال  در  اي  منطقه  قهرماني  مسابقات  هستند. 

ابقات منطقه اي بايد مورد تصويب كميته  كليه مس  رگزار مي شوند.يك بالمپقهرماني جهان و بازي هاي پارقات  بامس

    دارند.شورهاي عضو در منطقه حق شركت در اين مسابقات را  يرند و همه ي كقرار گ IBSAال فرعي گلب 

  از سويآن شركت كرده باشند و  ور در  كش  ٤در صورتي يك تورنومنت مي تواند انتخابي منطقه اي باشد كه حد اقل  

يا    IBSA  ٢ران سطح مهارت  داو  و كميسيونر براي آن منصوب شده باشند.  فنّي  نماينده  IBSAرعي گلبال  ته فكمي

مسابقات قهرماني منطقه  يا    مسابقات قهرماني منطقه اي  نمايند.منطقه اي قضاوت    تورنومنت هايتر از آن بايد در  باال

پيش قه  ١٨  –  ٦بايد  پارالمپيك  -اي  مسابقات  از  قبل  گلبالماه  پارالمپيك  يا   رماني جهان  شوند.   بازي هاي    برگزار 

پيش اي  منطقه  قهرماني  مسابقات  پارالمپيك،  هاي  بازي  از  قبل  سهميه-چنانچه  نشوند،  برگزار    انتخابي   پارالمپيك 

ك اختصاص داده خواهد شد.  رالمپيدي پاه به تورنومنت گلبال رده بنو يك سهمي  پارالمپيك منطقه باطل خواهد شد

منطقه مورد نظر كليه سهميه  برگزار نشود،    گلبال   مسابقات قهرماني جهانقبل از    IBSAنچه تورنومنت منطقه اي  چنا

) اختصاص داده  Ratio Formulaنسبت (  و اين سهميه ها به فرمول را از دست خواهد داد  منطقه اي  انتخابي  هاي  

  د.  ني شوم

  جهان رماني  مسابقات قه .  ٤٧/ ١

  دان مسابقات مر     –خابي  . معيار هاي انت ٤٧/ ١/ ١

  پذيرفته مي شوند:    تيم در گروه زنان ١٦در گروه مردان و   تيم ١٦حد اكثر ن در مسابقات قهرماني جها 

 ميزبان  كشور 

 پارالمپيك قهرمان 

 پارالمپيك دوّم تيم 

  پارالمپيك  سوّمتيم 

  قهرمان منطقه (از مسابقات منطقه ايIBSA  ( 
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 ي منطقه (از مسابقات منطقه ا قهرمانIBSA  (  

  قهرمان منطقه (از مسابقات منطقه ايIBSA  (  

 منطقه اي  رمان منطقه (از مسابقات قهIBSA  (  

   نايب قهرمان منطقه 

 ان منطقه  نايب قهرم  

 قهرمان منطقه   نايب  

 منطقه نايب قهرمان    

  فرمول نسبت 

  فرمول نسبت 

  فرمول نسبت 

  فرمول نسبت 

اين فراي مدال بگير  يا    موجود در منطقه است كه هنوز (به عنوان كشور ميزبانبرترين تيم  م قهرمان منطقه  تي  ، نددر 

  هميه دريافت نكرده است. پارالمپيك) س

  فرمول نسبت  .  ٤٧/ ٢

از سهميه هاهر   را دارد  ،بر اساس فرمول نسبت  ،ي بال استفادهيك  امتياز  از منطقه كه باالترين  تيمي  با رعايت    به 

  :  واگذار خواهد شد ل زير اصو

ك كننده  جمع كل  گذشتشورهاي شركت  دو سال  قهرماني  تعد    متقسي   IBSAطقه  ه مندر مسابقات  اد كشورهاي  بر 

اين فرمول براي هر يك از سهميه هاي موجود    .كرده اندافت  دري  ني جهان رامسابقات قهرما  منطقه كه قبالً سهميه

از طريق فرمول نسبت را دريافت كند.    موجود ند نيمي از سهميه هاي  مي تواحاسبه خواهد شد. هر منطقه فقط  دوباره م

    هد شد.نخواها را دريافت كرد، در محاسبات بعدي منظور  سهميه يا بيشتر از نصف   نصف وقتي منطقه اي

دو    اكثر  حداستفاده از اين فرمول    اببه فرمول نسبت اختصاص يافته باشد، هر منطقه مي تواند  سهميه    ٤اگر  ،  مثالً  

از اين  استفاده    اه مي تواند بمنطق، هر  سهميه به فرمول نسبت اختصاص يافته باشد  ٥نچه  سهميه دريافت نمايد. چنا

  فرمول حد اكثر سه سهميه دريافت نمايد.  

در بين تيم هاي    IBSA  تيمي كه باالترين رنكينگ به  اگر فرمول نسبت براي دو منطقه يا بيشتر برابر باشد، سهميه  

  ا دارد داده خواهد شد.  رشده  مساوي

    پارالمپيك   . بازي هاي ٤٧/ ٣

  ماه قبل از اين بازي ها اعالم خواهند شد.   ٢٤يار ها ي انتخابي بازي هاي پارالمپيك حد اقل مع
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  تيم هاي مردان     –معيارهاي انتخابي  .  ١/٣/٤٧

  رفته مي شوند:  در گروه مردان پذي  تيم ٨ر در بازي هاي پارالمپيك حد اكث

 بان ور ميزكش 

  هرماني جهانقمسابقات  اّولمقام 

 ات قهرماني جهانمسابق دّومقام م 

 اي قبل از بازي هاي پارالمپيك)   هقهرمان منطقه (از مسابقات قهرماني منطق 

  يك)  بل از بازي هاي پارالمپاي ققهرمان منطقه (از مسابقات قهرماني منطقه  

 هاي پارالمپيك)ازي  ل از بي قبقهرمان منطقه (از مسابقات قهرماني منطقه ا    

 مان منطقه (از مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از بازي هاي پارالمپيك)  قهر 

  تورنومنت رده بندي پارالمپيك اّولمقام 

(از طريق ميزباني يا  قه اي را دارد و هنوز  تيمي است كه باالترين رده بندي منط  قهرمان منطقه در اين فرايندمنظور از  

پارالمپيك دريان)  اني جهمسابقات قهرم از جايگاه تورنومنت رافت نكرده است.  سهميه  پارالمپيك در  منظور  بندي  ده 

فرايند   هنوز  اين  و  دارد  را  رنكينگ  باالترين  كه  است  جهان)تيمي  قهرماني  مسابقات  يا  ميزباني  طريق  سهميه    (از 

 دريافت نكرده است.  

  تيم هاي زنان     –معيارهاي انتخابي  .  ٢/٣/٤٧

    پذيرفته مي شوند:  زنان تيم در گروه  ٨اي پارالمپيك حد اكثر بازي هدر 

 يزبان ور مكش 

  ت قهرماني جهانمسابقا اّولمقام 

  مسابقات قهرماني جهان دّوممقام 

   (از مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از بازي هاي پارالمپيك) قهرمان منطقه 

  هاي پارالمپيكبازي   قهرمان منطقه (از مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از 

 ي قبل از بازي هاي پارالمپيك)  سابقات قهرماني منطقه ااز مطقه (قهرمان من  

 بل از بازي هاي پارالمپيك)  اني منطقه اي قز مسابقات قهرمقهرمان منطقه (ا 

  رده بندي پارالمپيك  گلبال تورنومنت اّولمقام 

(از طريق  د و هنوز  قه اي را دار ده بندي منطترين رتيمي است كه باال  قهرمان منطقه در اين فرايندنظور از  م

يا مسابقات قهرماني جهان)   دريافت نكرده است.  ميزباني  پارالمپيك  از جايگاه تورنومنت رسهميه  ده  منظور 
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(از طريق ميزباني يا مسابقات  تيمي است كه باالترين رنكينگ را دارد و هنوز  بندي پارالمپيك در اين فرايند  

 دريافت نكرده است.   سهميه  قهرماني جهان)

  IBSAده بندي پارالمپيك  تورنومنت گلبال ر   -٤/٤٧

-منطقه اي پيشقبل از مسابقات قهرماني    IBSAرده بندي پارالمپيك    گلبال   تورنومنت  ممكن است  - ١/٤/٤٧

ازي  ل از بماه قب  ١٨-٦  در فاصله زماني  بايد  پارالمپيك- منطقه اي پيش مسابقات قهرماني  برگزار شوند.  پارالمپيك  

  ر شوند.  هاي پارالمپيك برگزا

در  براي شركت    IBSAتوسط كميته فرعي گلبال  تيم گلبال زنان    ١٦تيم گلبال مردان و    ١٦حد اكثر    -٢/٤/٤٧

  انتخاب مي شوند.   IBSAبندي پارالمپيك تورنومنت رده 

ي جهان و سپس بر  قهرماندر مسابقات قبلي گلبال    ها  مبتني بر عملكرد تيم  IBSAگزينش كميته فرعي گلبال  

زار شده  برگي جهان كه قبل از مسابقات گلبال قهرمان ايتورنومنت هاي انتخابي منطقه در ها  كينگ تيماساس رن

    بود.  خواهد اند 

در    - ٣/٤/٤٧ زنان    تورنومنت هايسهميه ها  و  اين بخش فرعي مشخص شده است  مردان  در  به  همانطور كه 

استفاده نمايد، سهميه    ه هاي اختصاص يافته  كلّ سهمياز  ه اي نتواند  ر منطقاگمناطق اختصاص داده مي شود.  

وصول  با اولويت  قرار مي  گيرد و اين كميته سهميه ها را    IBSAرعي گلبال  هاي استفاده نشده در اختيار كميته ف

  وبسايت  در  ماههر    اين ليستواگذار خواهد كرد.      ،براي شركت در تورنومنتبرگزاري  ثبت نام ها توسط كميته  

به يك منطقه  .  منتشر خواهد شدآخرين درخواست  ل  زمان وصومان وصول اولين درخواست تا  از ز  IBSA  گلبال

  نمي توان بيش از نيمي از سهميه هاي موجود را واگذار نمود.  

  مسابقات مردان 

  كشور ميزبان   - ١

  تيم اول اروپا  - ٢

  تيم دوم اروپا  - ٣

  تيم سوم اروپا  - ٤

  ا م اروپتيم چهار - ٥

  تيم پنجم اروپا  - ٦

  تيم ششم اروپا  - ٧

  سيهتيم اول آسيا و اقيانو - ٨

  تيم دوم آسيا و اقيانوسيه - ٩

  تيم سوم آسيا و اقيانوسيه - ١٠

  زنان   سابقات م

  كشور ميزبان   - ١

  تيم اول اروپا  - ٢

  تيم دوم اروپا  - ٣

  تيم سوم اروپا  - ٤

  تيم چهارم اروپا  - ٥

  تيم پنجم اروپا  - ٦

  تيم ششم اروپا  - ٧

  سيهتيم اول آسيا و اقيانو - ٨

  تيم دوم آسيا و اقيانوسيه - ٩

  تيم سوم آسيا و اقيانوسيه - ١٠
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  تيم چهارم آسيا و اقيانوسيه - ١١

  تيم اول آمريكا  - ١٢

  مريكا تيم دوم آ - ١٣

  تيم سوم آمريكا  - ١٤

  تيم اول آفريقا  - ١٥

  تيم دوم آفريقا  - ١٦

  

  تيم چهارم آسيا و اقيانوسيه - ١١

  مريكا اول آ تيم - ١٢

  ا مريك تيم دوم آ - ١٣

  تيم سوم آمريكا  - ١٤

  تيم اول آفريقا  - ١٥

  تيم دوم آفريقا  - ١٦

بندي مي   رده،  بر اساس نتايج تورنومنت تيم ها  ،  IBSAرده بندي پارالمپيك  گلبال در پايان تورنومنت  - ٤/٤/٤٧

(ر  شوند. نهايي  از يك چهارم  تر  پايين  رده هاي  تيم هاي  نهرنكينگ  هاي  اساس مجموع    نزدهم) شا  –م  ده  بر 

.  )مراجعه شود  نقواني  ٤٩بند  به  (  ) تعيين خواهد شدround robin    مراحل دوره اي (امتيازات و تفاضل گل در  

نهايي   چهارم  يك  دور  مقبازندگان  هشتم  براي كسب  تا  پنجم  هاي  تفاضل  ام  و  امتيازات  به  بازي  گل  باتوجه 

كرد بخواهند  برندگان  پن.  هاي  مقام  شراي  و  بازندگان  شمي  جم  بازي  اي  برنيز  و  هشتمي  و  هفتم  هاي  مقام 

    خواهند كرد.

با استفاده از  پارالمپيك يمانده  سهميه هاي باق از پارالمپيك، تورنومنت هاي انتخابي قبلاز خاتمه همه ي  دبع - ٥/٤/٤٧

انتخاب مي  رده بندي    ترتيب   و تيم ها بر اساس  واگذار مي شوند  IBSAك  رده بندي پارالمپي  گلبال  نتايج تورنومنت

  .  وندش

سهميه دريافت نكرده اند    از طريق مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از پارالمپيك  بالً  كه قفقط تيم هايي    - ٦/٤/٤٧

مدّ سهميه  تخصيص  خواهند  براي  قرار  مسابقات    گرفت  نظر  سهميه  كسب  براي  كه  اي  منطقه  قهرماني  (مسابقات 

  .  امل نمي شود) د را شقهرماني جهان برگزار شده ان

  ايت تورنومنت د . ه ٤٨

  نگ  . قرعه كشي و سيدي ٤٨/ ١

برابري  ز  براي اطمينان او بازي هاي پارالمپيك ، تيم ها در دو گروه دسته بندي مي شوند.  قهرماني جهان    در مسابقات

    به ترتيب زير صورت مي گيرد.  توانائي هاي دو گروه، سيدينگ (مهره چيني) تيم ها 

  يكاي پارالمپبازي ه. ١/١/٤٨

مسابقات قبلي  قهرماني جهان)      سوّم    –  اّولام هاي  م نمي شود ( مقسيدينگ آنها به طور خودكار انجاكه    يتيم هاي

چهار تورنومنت منطقه اي را  فقط تيم هاي    اوّلقرعه كشي     مي گيرند.    قرار در دو قرعه كشي جداگانه در دو گروه  
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در قر تيم هاميزبان و    تيم     مدوّشي  عه كشامل مي شود.  انتخابي پاراي كه  يفقط  لمپيك سهميه  از طريق تورنومنت 

  مي گيرند.   قرار   فته اند گر

  :  Aگروه 

  مسابقات قبلي قهرماني جهان  اّولمقام 

   اوّل(قرعه كشي منطقه اي  قهرمان اّولقرعه( 

  اّولقهرمان منطقه اي (قرعه كشي   سّومقرعه ( 

  دوّمشي  كبان (قرعه ا كشور ميزي مپيكپارال  خابيانت اّولقرعه( 

  دوّم (قرعه كشي زبان يا كشور مي  پيكانتخابي پارالم  سّومقرعه (  

  :  Bگروه 

  مسابقات قبلي قهرماني جهان  دوّممقام 

  اّولقهرمان منطقه اي (قرعه كشي  دوّمقرعه( 

  اّولعه كشي (قر  قرعه چهارم قهرمان منطقه اي( 

  موّدميزبان (قرعه كشي  كشور   انتخابي پارالمپيك يا  دوّمقرعه  ( 

  ي جهانمسابقات قهرمان. ٢/١/٤٨

در سه    ) بازي هاي قبلي پارالمپيك    سوّم   –  اوّلتيم هايي كه سيدينگ آنها به طور خودكار انجام نمي شود ( مقام هاي  

بر تر    ٤فقط    اوّل كشي  در قرعه  قرعه كشي جداگانه قرعه كشي مي شوند.   ي  قرار مورنومنت هاي منطقه اي  تتيم 

تيم      سوّمدر قرعه كشي      .  قرار مي گيرندنومنت هاي منطقه اي  تور  دوّم  م هايفقط تي  دوّم  شي در قرعه كگيرند.  

و   اند قرار مي گيرندتيكشور ميزبان  از طريق فرمول نسبت سهميه دريافت كرده  تيم هايم هايي كه    در يك   ي كه. 

    رار نمي گيرند. گروه قريافت كرده اند در يك نومنت منطقه اي سهميه د تور

  :  A وهگر

  بلي  پارالمپيك ق لاوّمقام 

  اوّلقهرماني منطقه اي (قرعه كشي  اّولقرعه  ( 

  اّولاي (قرعه كشي قهرماني منطقه   سوّمقرعه(  

  فقط مردان ) دّوممنطقه اي (قرعه كشي  دّوممقام  دوّمقرعه 

 فقط مردان ) دوّمكشي  منطقه اي (قرعه دوّمام م مققرعه چهار 

  سوّمرعه كشي ر ميزبان (قوكشفرمول نسبت يا  ّولاقرعه (   

  سوّمفرمول نسبت يا كشور ميزبان (قرعه كشي   سوّمقرعه   ( 
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   سّومنسبت يا كشور ميزبان (قرعه كشي فرمول پنجم قرعه   ( 

  :  Bگروه 

  پارالمپيك قبلي   دّوممقام 

  المپيك قبلي  پار   سوّممقام 

  اوّل عه كشيقهرماني منطقه اي (قر دوّمقرعه  ( 

  اّولاي (قرعه كشي  رماني منطقههق مچهارقرعه  ( 

  فقط مردان  دّومقرعه كشي منطقه اي ( دوّممقام  اّولقرعه ( 

  فقط مردان  دّوممنطقه اي (قرعه كشي  دوّممقام    سوّمقرعه ( 

  سوّمكشي  قرعهفرمول نسبت يا كشور ميزبان ( دوّمقرعه   ( 

 سّوم(قرعه كشي  ميزبان م فرمول نسبت يا كشور قرعه چهار   ( 

  دوگانه   سهميه .  ٤٨/ ١/ ٣

يكي  از طريق    و هم بان  به عنوان ميز  هم كشوري سهميه بازي هاي پارالمپيك يا مسابقات قهرماني جهان را    چنانچه

تورنومنت  طريق    يه ميزباني اين كشور ازسهم  ، از سهميه هاي پارالمپيك يا مسابقات قهرماني جهان قبلي بدست آورد

مسابقات قهرماني جهان واگذار خواهد  نسبت براي    از طريق فرمول  ارالمپيك يا پي  هاي پارالمپيك برا  ي بازيانتخاب

  شد.  

  منت و . نوع تورن ٤٨/ ٢

پارلمتورنو هاي  بازي  استثناي  به   ، المللي  بين  قهرماني  مسابقات  كليه  در  استفاده  مورد  هاي  مسابقات  پيك  منت  و 

  ، عبارتند از:  قهرماني جهان

 double roundاز يك سيستم دوره اي دوبل (  دد بيشتر نيست،ع   ٤م ها از  يت  ويدادهايي كه تعداددر ر.  ١/٢/٤٨

robin.و  سيستم دوره اي ، تيم هاي بر تر مستقيماً به فينال راه مي يابند. تيم هاي دوم  بعد از اين    ) استفاده مي شود

ده نيمه د رابين با برناز دور ران  دبعمي كنند.  تيم اول  رگزار  ر دور نيمه نهايي را بحذفي با يكديگ      ي بازينوع  در  سوّم

  نهايي بازي مي كند.  

از يك سيستم انفرادي دوره اي(راند    عدد است،    ٧حد اكثر  بيشتر و    عدد   ٤در رويدادهايي كه تعداد تيم ها از    .٢/٢/٤٨

.  دهند   قه ميباي حذفي با يكديگر مسزي هااتيم برتر در ب  ٤اي،    د از اين بازي هاي دوره. بعرابين)  استفاده مي شود

با تيم را برگزار مي    ٢نهايي  نيز بازي نيمه    سّومنيمه نهايي را برگزار مي كنند و تيم دوم و    ١رم بازي  ا چه  تيم اول 

  سّومسب مقام هاي  بازندگان نيز براي كو    كرد  كنند. برندگان اين دو ديدار براي كسب عنوان قهرماني رقابت خواهند

   . به رقابت مي پردازندارمي هو چ
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ر تقسيم مي  است، تيم ها به دو گروه براب  عدد   ١٦حد اكثر  تيم بيشتر  و    ٧تعداد تيم ها از    رويداد هايي كهدر    . ٣/٢/٤٩

گروه ها    يم ها فرد باشد، يكي از اد تچنانچه تعدشوند. در هر گروه از يك سيستم منفرد راند رابين استفاده مي شود.  

اضاف نتايج تيم آخر گروه بزرگتر  چنانچه دو.  شتواهد داتر خ  هيك تيم  باشيم،  از استفاده از  گروه نابرابر داشته  ، قبل 

    تعيين مي شود. و سپس رنكينگ دو گروه ، حذف  ٤٩روش مندرج در قانون 

 .A1 vs  دازند. از هر گروه در يك فورمت منفرد حذفي با يكديگر به رقابت مي پر م برتر  يت  ٤ن،  دور راند رابي  در پايان 

B4, B2 vs. A3   راه مي يابند.     ١به نيمه نهايي    و برندگانA2 vs. B3, B1 vs. A4    بازي ها    اين   برندگان و

، مگر اين كه براي تورنومنت بازي هاي رده  ف مي شوندمسابقات حذ  رزندگان از دورا برگزار مي كنند. با  ٢نيمه نهايي  

ن در  باشد.  بندي  شده  گرفته  برنظر  با  دگان.  ندو  كزي  براي  نهايي  پردازند.  سيمه  مي  رقابت  به  قهرماني  عنوان  ب 

  ارمي مسابقه مي دهند.  هو چ  سوّمي ه نهايي نيز براي كسب عنوان هاي بازندگان دو بازي نيم

مي شوند و    دسته هاي برابر دسته بنديرده باشند، تيم ها در  تيم شركت ك  ١٦ي بيش از  يدادچنانچه در رو  .٤/٢/٤٨

تيم ها بر اساس  د و  با يكديگر مسابقه مي دهن  در ارتباط دسته ها  تيم نخواهد بود.    ٨ر دسته كمتر از  در ه يم ها  اد تتعد

و   ها برگزار شوندهمه تيم  بين منفرد بين  د راممكن است مسابقات به صورت رانعملكرد بين دسته ها انتقال مي يابند.  

تيم هاي باقيمانده بر اساس نتايج    .شوندتقسيم    مجزّاه  ودو گر  به)  ٧/٤٨و    ٦/٤٨(طبق بندهاي  مكن است تيم ها  يا م

از يكديگر تفكيك مي    ٤٩آنها در جدول امتيازات مهره چيني مي شوند. تيم هايي كه امتياز برابر دارند بر اساس بند  

باشيم، در صورتي كه دو گروه نابرابر داشته  بند    شوند.  قانون  تنتايج    ، ٤٩قبل از اعمال  بزرگتر    هيم گروضعيف ترين 

      مي شوند.بندي رده دو تيم  و حذف مي شود 

در پايان كليه مسابقات، تيم هاي    ر تلقي مي شود.گروه رهب  Aروه گ   .مي نامند Cگروه  و B، گروه Aها را گروه گروه 

(سه ترهاي بر). همچنين تيم  Bبه گروه    Aتقل مي شوند (مثالً از گروه  انتهاي جدول در هر گروه به گروه پايين تر من

  ). Aبه گروه  Bروه قل مي شوند (مثالً از گمنت گروه باالتر  ههر گروه ب تيم)

  

  . سيدينگ تيم ها ٤٨/ ٣

از   اطمينان  منطبراي  قهرماني  مسابقات  در  ها  گروه  هاي  توانائي  ابرابري  اسقه  بر  ها  تيم  سيدينگ  نتايج  ي،  اس 

قبلي  م  مسابقات  منطقه اي صورت  تيقهرماني  اگر  گيرد.  در  حقبلي منطقه اي  ابقات  در مس  مي ي  است  نداشته  ضور 

، اين تيم ها از طريق  يم در مسابقات قبلي منطقه اي حضور نداشته استت بيش از يكي ليست قرار مي گيرد. اگر انتها

  مثال:  قرار مي گيرند.  ليستقرعه كشي در انتهاي 

  :  Aگروه 

 اي  بقات قبلي قهرماني منطقه تيم اول مسا 
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  يهرماني منطقه اقبلي قابقات مستيم چهارم    

  پنجم مسابقات قبلي قهرماني منطقه ايتيم   

   .اولين تيم قرعه كشي شده كه در مسابقات قهرماني منطقه اي قبلي شركت نكرده است 

 تيم قرعه كشي شده كه در مسابقات قهرماني منطقه اي قبلي شركت نكرده است.   سومين 

    Bگروه 

 ه اي  ي منطقتيم دوم مسابقات قبلي قهرمان 

  ت قبلي قهرماني منطقه اي  امسابق سوّمتيم  

  م مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي  ششتيم  

 هرماني منطقه اي  لي قتم مسابقات قبفتيم ه 

 تيم قرعه كشي شده كه در مسابقات قهرماني منطقه اي قبلي شركت نكرده است.   وميند 

    در مسابقات قهرماني جهان   مردان فورمت مسابقات    . ٤٨/ ٤

شود.  ن) استفاده مي  منفرد دوره اي (راند رابيهر گروه از يك سيستم    در قسيم مي شوند.  تساوي  وه مها به دو گرتيم  

  و   B4با    A1   واهند داد. چهار تيم بر تر هر گروه در يك رقابت حذفي با يكديگر مسابقه خ دور راند رابين، در پايان 

  A3 با  B2 ند).راه مي ياب  ١هايي  (برندگان اين بازي ها به نيمه ن  A2   با   B3    وB1   با A4     مسابقه خواهند داد و  

با يكديگر  برندگند يافت.  راه خواه  ٢ايي  برندگان آنها به نيمه نه ان دو بازي نيمه نهايي براي كسب عنوان قهرماني 

  رقابت خواهند كرد.  و چهارمي  سوّميبازندگان آنها نيز براي عنوان هاي ديدار خواهند كرد و 

  

  ني جهان در مسابقات قهرما ن  زنا   بقات فورمت مسا . ٥/٤٨

رد دوره اي (راند رابين) استفاده مي شود.  ز يك سيستم منف. در هر گروه اگروه مساوي تقسيم مي شوندتيم ها به دو  

    وA1 vs. B4   بر تر هر گروه در يك رقابت حذفي با يكديگر مسابقه خواهند داد. در پايان دور راند رابين، چهار تيم 

B2 vs. A3   ابند).  راه مي ي   ١نيمه نهايي  اين بازي ها به    ان رندگ(بA2    با B3    وB1   با A4    واهند داد و  مسابقه خ

دو بازي نيمه نهايي براي كسب   برندگان   بازندگان حذف مي شوند و  راه خواهند يافت.  ٢ندگان آنها به نيمه نهايي  بر

  ند كرد.  و چهارمي رقابت خواه يسوّمي عنوان هاي رايز ب ها نبازندگان آنكرد و عنوان قهرماني با يكديگر ديدار خواهند 

  لمپيكبازي هاي پارا ي هاي مردان درفورمت باز. ٦/٤٨

  دوره اي (راند رابين) استفاده مي شود. تيم ها به دو گروه مساوي تقسيم مي شوند. در هر گروه از يك سيستم منفرد  

  و   B4با    A1ورمت حذفي با يكديگر مسابقه مي دهند.  ف  در يك  برتر هر گروه  تيم  ارچه،  در پايان بازي هاي دوره اي

B2     باA3   داد نهايي    مسابقه خواهد  نيمه  مسابقه مي    B3با    A2و     A4با     B1:  خواهند شد)   ١(برندگان راهي 
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نيمه نهايي براي  ان دو ). بازندگان از دور مسابقات حذف مي شوند و برندگخواهند شد ٢(برندگان راهي نيمه نهايي  دهد

قهرماني رقابت خواهند كرد. بازندگان دو نيمه نهايي نيز براي كسب مقام هاي سوم و چهارمي مسابقه خواهند    وانعن

  داد.  

 در بازي هاي پارالمپيك   زنان فورمت بازي هاي  . ٧/٤٩

  . شودرابين) استفاده مي (راند دوره اي تيم ها به دو گروه مساوي تقسيم مي شوند. در هر گروه از يك سيستم منفرد  

،  D4با    C1در يك فورمت حذفي با يكديگر مسابقه مي دهند.    تيم برتر هر گروه  چهار،  در پايان بازي هاي دوره اي

D2     باC3   نهايي    مسابقه خواهد داد نيمه  مسابقه مي    D3با    C2و     C4با     D1:  خواهند شد)  ١(برندگان راهي 

دور مسابقات حذف مي شوند و برندگان دو نيمه نهايي براي  از ). بازندگان هند شدخوا ٢  (برندگان راهي نيمه نهاييدهد

قهرماني رقابت خواهند كرد. بازندگان دو نيمه نهايي نيز براي كسب مقام هاي سوم و چهارمي مسابقه خواهند    عنوان

  داد.  

    راند رابين   يك دور   رنكينگ تيم ها در .  ٤٩

براي هر برد سه  مي شود.    بدست آورده اند تعيين   يازاتي كهامتا بر اساس  يم هنگ ت، رنكيد رابيندر پايان يك دور ران

و يا  امتيازات دچنانچه تعداد  صفر امتياز در نظر گرفته مي شود.  ياز و براي هر باخت  ر مساوي يك امت امتياز، براي ه

    د:هد ش واخ مشخّصبر اساس روش هاي زير به ترتيب رنكينگ آنها چند تيم برابر باشد، 

 :زده در طول دوره ي از گل ها خوردههاي گل    كسر تفاضل گل 

 ينگ باالتر قرار مي گيرد.  شتر است در رنكبرد هاي آن بي اد برد ها، تيمي كه تعدادتعد 

  در رنكينگ باالتر قرار مي گيرد.  خورده كمتري دارد تعداد گل هاي در طول مسابقات تيمي كه 

 مرحله  در    مورد نظربازي هاي دو تيم  فقط    بارن  ولي اي  ده مي شوداستفا  دوباره از همين روش  –تفاضل گل

   قرار مي گيرد. مالك عمل دوره اي (راند رابين) 

  اي فوق به ترتيب مورد استفاده قرار مي گيرند تا رنكينگ  ، معيار هچنانچه بيش از دو تيم مساوي شده باشند

اين فرايند تا تفكيك كليه  و    خواهند شد   اعماليب  به ترتفوق از همان ابتدا    معيار هايشود.    مشخّصتيم ها  

 تيم ها ادامه مي يابد.  

  

  بقه ترك مسا .  ٥٠

د. چنانچه  ل داده خواهد شگ  ١٠و برد با    به تيم مقابل سه امتيازو  منزله باخت خواهد بود  عدم شركت در مسابقه به  

قبلي خود      . نتايج شد  اهدداده خو  –  ٠  –ل گل  اض ا تفمسابقه را ترك كند، به همه تيم ها سه امتياز بتيمي به هر دليل  
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به تشخيصبه خود منتفي خواهند شد  يا    فنّي ينده  نما  . چنانچه  ترك مسابقه خارج    نماينده و  و تصميم  وي،  اراده  از 

    .  اصالح نمودمي توان برنامه مسابقات را برگزاري مقصر شناخته شود،  و يا كميته اشدم صورت گرفته بگيري تي

  

  

  ر روز: م دبازي هاي يك تيكثر ا حد. ٥١

    بازي داشته باشد. سههيچ تيمي نمي تواند در روز بيش از  

  سوء رفتار فاحش .  ٥٢

اري مغاير با روح بازي  رفتك تورنومنت  در ي  ، مسئولين  داور يا يكي ازمراه تيم،  ك بازيكن، مربي، نفر ه. چنانچه ي١/٥٢

ن  شامل ولي صرفاً به همي   ازي ها موارد زير راح برفتار مغاير با رو  هد شد.متناسب با تخلف تنبيه خوا،  ها داشته باشد 

  موارد محدود نمي گردد:  

 رفتار غير ورزشكارانه 

  مخالفت كالمي يا عملي 

 ر قوانين بازي ها رّنقض مك 

  رفتار خشونت آميز 

  تف انداختن به هر فرد ديگر 

  استفاده از گفتار يا حركات توهين آميز 

  ليل موجهبدون دعدم شركت در بازي 

اهانتصور  در   . ٢/٥٢ رفتار  بروز  تورنومنت  آميز  ت  يك  به   يفنّنماينده  ،  در  نسبت  پروتست  كميته  با  مشورت  ضمن 

ها   تحريم  اين  نمايد.  مي  اقدام  خاطي  تيم  يا  فرد  تيمتحريم  يا  فرد  اخراج  توانند  از    مي  اخراج  حتي  و  تورنومنت  از 

  شوند.  نمي همين موارد محدود اً به تورنومنت هاي آينده را شامل شوند و صرف

مي  گزارش    شود.  گزارش    IBSAكتباً به كميته گلبال   بايد ذف  ، اخراج يا ح  مر منجر به تحريهر گونه سوء رفتا  . ٣/٥٢

جزئيات عمل فرد يا  در اين گزارش الزم است  ارئه شود.    به صورت كتبي   اند بوسيله نماينده فني يا هر فرد ديگري تو

يا ضبط    دئو مدارك تكميلي مانند گواهي شهود، وي  دگزارش مي توان.  ود ان شبي  كه رخ داده استي  فتارء رافراد و سو

    را شامل شود.پزشكي  و گزارش  صدا

و جزئيات    رويداددريافت گزارش  موضوع    ،سوء رفتار    به محض دريافت گزارش مبني بر   IBSAكميته گلبال    .٤/٥٢

.  ا تيم به آن وابسته است گزارش خواهد كرد رد يكه ف  IBSAوري عضو  يون كشرا به فرد يا تيم خاطي و فدراسآن را  
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روز فرصت مي دهد كه به اتهامات وارده    ١٤به فرد يا تيم خاطي و فدراسيون كشوري وابسته    IBSAكميته گلبال  

    رد. گيري خواهد كاين باره تصميم از اين مهلت، كميته فرعي گلبال ضمن تشكيل جلسه در  بعد ند. پاسخ ده

اعمال مي شوند موارد زير را شامل ولي صرفاً به همين موارد    IBSAسوي كميته گلبال    ه ازهايي ك  . تحريم٥/٥٢

  محدود نمي شوند:  

 ده  تحريم فرد يا تيم خاطي از شركت در تورنومنت هاي آين 

 ابطال امتيازات رنكينگ 

  ديگري كه كميته فرعي مناسب تشخيص دهد.   هر نوع تحريم 

وطه  زمان كشوري مربو سا  به فرد يا تيم ذيربط  كتباً  روز  ٧را ظرف    شده  تخاذاتصميم      IBSA  بالليته گكم  . ٦/٥٢

  د كرد.  ابالغ خواه

. اين  پاسخ دهدكتباً  روز فرصت دارد كه به آن    ١٤،  IBSAگلبال  تصميم كميته    ابالغ. تيم يا فرد متهم از زمان  ٧/٥٢

  ود:  شو جزئيات زير را مي تواند شامل  استشده فرعي گلبال داده نكميته پاسخ بايد حاوي مطالبي باشد كه قبالً به 

  داليل بروز سوء رفتار 

 دّ نظر قرار گيرد. هر دليل ديگري كه بايد م 

  گونه اعتراض به شدت تصميم هاي اتخاذ شده هر 

يه  كميته كلّ  اين   د، درخواست استيناف از تصميم اتخاذ شده را دريافت نماي    IBSAكميته فرعي گلبال  ه  چنانچ.  ٨/٥٢

فرجام اتهام و درخواست  سيون كشوري وابسته به  پاسخ متهم يا متهمين و فدراتخلف،    جمله گزارش اوليهاز    مدارك

بايد    IBSAتا موضوع مورد بررسي قرار گيرد. كميته اجرائي    ارسال خواهد كرد  IBSA  خواهي را براي كميته اجرائي  

يم نهايي را  بررسي و سپس تصممتهمين را    م يالف و پاسخ هاي متهليه تخگزارش اومحتواي  قبل از اتخاذ تصميم  

  اتخاذ نمايد.  

به منزله نبودن زمينه اعتراض  ،  از سوي فرد يا تيم متهم    IBSAكميته فرعي گلبال  تصميم    عدم پاسخگويي به.  ٩/٥٢

    قطعي تلقي مي گردد. خواهد بود و تصميم اتخاذ شده  

هد بود و به تيم يا فرد  تباط با فرجام خواهي قطعي خوا ر ارد  IBSAيته اجرائي  سوي كمتصميم اتخاذ شده از  .  ١٠/٥٢

وابسته  و  متهم مي    سازمان كشوري  مدير    گردد ابالغ  كميته    IBSAورزش  و  كرد.  خواهد  ثبت  را  آن  اطالع  جهت 

را   IBSAئي  ه اجرااز سوي كميته فرعي گلبال يا كميتمجاز است نسخه اي از تصميم اتخاذ شده    IBSAفرعي گلبال  

شركت كننده در يك رويداد    ي محلي يا نهاد هاي صادر كننده گواهينامه براي ورزشكاران كميته هاي برگزاريار  در اخت

 اطمينان حاصل شود تحريم هاي مورد نظر اعمال مي شوند.   قرار دهد تا   خاص
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  . پروتكل بازي ٥٣

به محل    و انداختن سكّه   ه الين آپبرگ  برگه امتيازات و    مضاء ابراي  نمايندگان هر دو تيم  . قبل از شروع بازي،  ١/٥٤

check-in   د.  يد شو د در برگه الين آپ قراد روي نيمكت تيم بايامي كليه بازيكنان و افاس. مي نمايندمراجعه  

  شده، ند كه اسامي آنها در برگه الين آپ قي چنانچه افراد اضافيبراي شروع بازي، پاياني نيه ثا ٩٠ضاي مهلت بعد از انق

هند  به بيرون هدايت خوانيز  افي  و افراد اض   هد شدم مشاهده شوند، به تيم پنالتي تاخير بازي داده خوات تيروي نيمك

    شد. 

افرادي از تيم كه اسامي آنها در برگه الين    چنانچهمي شود،  وع بازي اعالم  كه شرثانيه آخر    ٩٠نقضاي  همچنين با ا

نيز تا    دبه تيم پنالتي تاخير بازي داده مي شود و اين افرا  شند،حضور نداشته با  يمآپ قيد شده است در محل نيمكت ت

    تيم را نخواهند داشت. ق ورود به محدوده نيمكتمه حپايان ني

  . گرم كردن  ٥٣/ ٢

ي مناسب  اقل نيم ساعت قبل از اين كه براي بازي فراخوانده شوند، در محلّ اده مي شود حد  تيم ها فرصت د  ه همهب

م  ار  خود  نمايند.  گگرم  االحل  حتي  و  بود  خواهد  مشابه  تيم  دو  هر  براي  كردن  مبايد  مكان  رم  محل    شابهشرايط 

  اشند.  يد از يك نوع بدر مسابقات با  تفادهن و توپ هاي مورد استوپ هاي گرم كرد باشد. مسابقات را داشته 

  . ورود به زمين:  ٥٣/ ٣

رسمي تيم  فرم  يونيام رژه تيم ،  هنگبازيكني  اگر  رد زمين مي شوند.  واژه  با حالت ردر همه ي مسابقات مهم، تيم ها  

مي شود. اگر يونيفرم    م كردن جلوگيرياه تيم براي گره همراو به زمين مسابقه بنداشته باشد، از ورود  خود را بر تن  

فقط  دست خواهد داد و    زيكن فرصت بازي در اين مسابقه را از ا ثانيه آماده نشده باشد، اين ب  ٣٠بازيكن تا زمان هشدار  

  د.  روي نيمكت تيم بنشينافت مي كند، مي تواند ه از كميته برگزاري دريني كر بازيكن با پيراهبه عنوان غي

  ها:    . معرفي تيم ٥٣/ ٤

،  ف بايستند. سپس اسامي بازيكنان، مربيان صبه    متري ٦خط  وع بازي، از هر دو تيم درخواست مي شود در  قبل از شر

  د.  ومي شاعالم  و داوران ا ه همراهان تيم 

  يگر اصوات در حين تورنومنت ، موزيك و د گزارشگر استفاده از   .  ٥٣/ ٥

؛  دقيقه قبل از شروع بازي  ٥بين دو نيمه و    قه استراحتيم آوت پزشكي، سه دقتايتايم آوت،    هاي    به استثناي زمان 

ع صداي ديگر  ر نو و ه  رشگران، موزيك صداي گزاموزيك و هرگونه صداي ديگر ممنوع است.  گزارشگر،  تفاده از  اس

اي بازي بايد  براي يكنواختي، در تمامي سالن ه صداهاي هشدار بازي تداخل ايجاد نمايند.  نبايد با اعالم هاي داوران و  

و  كپي رايت  قوانين  صداي موزيك، گزارشگر و يا هر گونه صداي ديگر يكسان باشد. موزيك هاي مورد استفاده نبايد  

  د.  را نقض نماين وزيك استفاده از م
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  ت روتس كميته پ .  ٥٣/ ٦  

توضيح داده    ٥٢(همانطور كه در بند  در تورنومنت  پروتست ها و مسائل اخراج  ، كليه  IBSAدر تورنومنت هاي مصوبه  

  نماينده فني  كميته پروتست  و تصميم اين كميته قطعي خواهد بود.    بوسيله كميته پروتست حلّ و فصل مي شونده)  شد

IBSA    و يك نفر اضافي كه بوسيله نماينده  تورنومنت (مدير مسابقات)  ، مدير  ينده فنينما  داور منتصب از سوي، يك

  ي شود.  را شامل م  فني انتخاب مي شود

  استثنائات در مقررات تورنومنت   . ٥٤

  : مقررات تورنومنت بايداين  هرگونه استثناء در

   از كميته ف  ٦٠حد اقل س كميته درخواست شده ريي  يا  IBSAرعي گلبال  روز قبل از شروع تورنومنت كتباً 

 باشد.  

  لبال توسط كميته فرعي گ روز از تاريخ وصول درخواست،  ٢١ظرفIBSA د شده باشد. يا رييس كميته تايي 

   به محض تاييد درخواست، كميته گلبالIBSA    ساير تيم هاي شركت  يا رييس كميته موضوع را به همه ي

   كننده ابالغ كرده باشد.  

براي خود محفوظ مي  در صورت لزوم تغيير يا اصالح قوانين تورنومنت را   حق IBSAته فرعي گلبال كمي

 /https://goalball.sport(  وبسايت كميته فرعي گلبال  روز زودتر در ٦٠مشروط بر اين كه  .نددا

    اشد.  ده باطالع رساني ش) 

  الزم االجراء خواهند بود.   ٢٠٢٤دسامبر  ٣١الي   ٢٠٢٢ويه قوانين، مقررات و متمم هاي اين سند از اول ژان

  

  امور بين الملل فدراسيون ورزش هاي نابينايان و كم بينايان 

  سليماني ملكان حسين مترجم: 
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Appendix 1: COURT DIAGRAM, HAND SIGNALS, GOAL, BALL OUT 
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GOAL DETERMINATION 
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