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 :10المحاضرة رقم

 :تعريف الموزع -0-0

كونه الالعب الذي يقوم باللمسة الثانية الموجهة " الموزع  (9111) مصطفى طهيعرف      
في " 3" الموزع المنطقة رقمبعد استقبال اإلرسال أو بعد الدفاع الخلفي حيث يتخذ والتي تكون "للمهاجمين

أغلب األحيان للقيام بتنفيذ تمريراته كون هذه المنطقة تتوسط الشبكة وبالتالي هي أحسن منطقة لتنفيذ كل 
 .أنواع التمريرات

ويعرف التوزيع على أنه إعداد أو تجهيز أو تحضير الكرة لالعب المهاجم، بطريقة مالئمة أو        
لمهارة المالئمة أو المناسبة أيضا لتنفيذ هذا العمل، وفي الحقيقة األمر فإنه مناسبة مستخدمين في ذلك ا

وفي معظم أنواع اإلعداد التي تنفذ، نجد أنها عادة ما يستخدم التمرير من على فوق الرأس لألمام أو من 
 .األعلى إلى الخلف

  (.9111،مصطفى طهعلي  :)العب الموزعلمميزات وخصائص ا -0-2

 :الخصائص البدنية -0-2-0

إن من أهم الخصائص والصفات البدنية التي نحتاجها في الموزع هي صفة الطول وفي هذا  :الطول
المجال ينصح  الخبراء والمختصين العالميين على أن الالعب الموزع يحتاج إلى عامل الطول النسبي 

من هؤالء المختصين وعلى من خالل ما  ينصح به البعض  .سم 013سم إلى  071راوح مابين والذي يت
ضوء التقدم المهاري والخططي وارتفاع مستوى األداء، لزم أن يكون طول الالعب الموزع يتراوح مابين 

 .سم 011سم إلى  011

ن كانوا أقل طوال وعلى  إضافة إلى صفة الطول فإن هذا ال يمنع أن هناك العبين موزعين عظماء وا 
ها فهي تحتاج إلى قائمة من الصفات المصاحبة والتي تندرج تحت العموم فإن صفة الطول ال تكفي بمفرد

 .صفة الطول ومن الصفات األكيدة التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار نجد السرعة

تعتبر السرعة باختالف أشكالها أحد أهم الخصائص أو الصفات  البدنية التي يجب أن يمتلكها : السرعة
س للكرة الطائرة، وباألخص الالعب الموزع الذي يجب أن يمتلك ويتمتع بها جميع العبي أي فريق ممار 

قدرة أو صفة السرعة، التي تسمح له وتمكنه من التحرك في جميع االتجاهات، أيضا هذه الصفة تساعده 
 .على تحريك قدميه بسرعة فهي تمكنه من الوصول إلى الكرة بأقصى سرعة ممكنة

إلى األمام ( منطقة الدفاع )توغل بين العبي المنطقة الخلفية ومن المالحظ أن الالعب الموزع عادة ما ي
ويجوب كامل المناطق بحثا عن الوضعية المناسبة وذلك ليتخذ موقعه عند الشبكة وبالطبع فإن هذا 
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التوغل يجب أن يتم بأقصى سرعة ممكنة، وكذلك فإن حاجة هذا التوغل يتوقف على مقدار ما يتمتع به 
السرعة سواء كانت سرعة الحركة أو سرعة األداء أو سرعة رد الفعل، أو سرعة  الالعب الموزع من صفة

 .التحول أو التبديل

وفي هذا الصدد ينصح معظم المختصين في مجال التدريب الكرة الطائرة بضرورة االهتمام بعنصر 
ة العامة السرعة لدى الالعب الموزع وذلك بإعطاء مجموعة من التدريبات خاصة تلك التي تنمي السرع

 .والسرعة الخاصة

تمثل العينان إحدى الصفات الوظيفية  األساسية التي يجب أن يتمتع بها الالعب الموزع والتي  :العينان
يجهل كثير من المدربين في مجال الكرة الطائرة أهميتها بالنسبة لالعب الموزع والذي عليه أن يتمتع  

ابعة األحداث التي حوله بشيء من السرعة، وهذا ما يسمى بالتحرك السريع للعينين لكي يكون مستعدا لمت
بالتكيف البصري، ونعني به قدرة اإلبصار المالئم لطبيعة وخصائص اللعبة داخل مجال الرؤية والذي 

 .يشمل مستطيل الالعب الخاص بفريقه والخاص بالفريق الخصم

ذا مجال رؤية أوسع، وذلك لذا وجب على الموزع أن يتمتع بمقدرة بصرية وتكييف بصري عالي وك
 :باالعتماد على مجموعة من الحقائق التي يتضمنها مجال الرؤية وهي

 .الطريق الذي عليه أن يتوغل فيه للقيام بالتوزيع( يخمن في هقله)يدرك ويستبصر -
 .أن يركز على الكرة وعلى المهاجمين الموجودين معه بجوار الشبكة في آن واحد -
اعها وأن ال يشمل منطقة فريقه فقط حيث تمتد إلى نصف الملعب أن يعرف مجال الرؤية واتس -

 .للفريق الخصم
 .أن يعرف نقاط ضعف الخصم والتي يمكنه استغاللها لوضع الكرات الموضوعية -
 .أن يجيد استقراء طريقة هجوم الالعب الذي يوزع له الكرة -
 .ستقبال الكرةأن يجيد استقراء طريقة استقبال الكرة من العب معين له طريقته في ا -
أن يشارك في وضع الالعبين المهاجمين من خالل تحرك عينيه في طريقة الهجوم التي قد  -

 .تفاجئ الخصم
وأخيرا بصفة عامة عليه أن يتقن لغة العيون للتفاهم بها مع أفراد فريقه بجانب إشارات األصابع  -

 .المتفق عليها
 :العمل بكلتا اليدين -

ته الخاصية ئص التي يجب أن يتمتع بها الموزع، فإذا افتقد لهاهي خاصية أخرى من الخصا        
أال وهي فشله التام في مهام  ،حتى ولو كان يتمتع بجميع الخصائص األخرى فالنتيجة هنا تكون متوقعة

 .نييدالتوزيع لذلك يجب على الالعب الموزع أن يكون بمقدوره أن يضرب الكرة بكلتا ال
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ما استدعى األمر لذلك فهذه تعتبر من المهارات التدريبية خاصة إذا كان الالعب الموزع يمتلك بالفعل  إذا
ا جيدا، فلن يهاجم ويسحق يي من الجسم وأن يكون واثبا ومرتقالقوة العضلية الجيدة في الجزء العلو 

 .بالصدفة

 :الخصائص العقلية  -0-2-2

يجب أن يتمتع بها جميع الالعبين، فهذه الصفات في مجموعها تعتبر الصفات العقلية هي صفات أخرى 
 :أمرا في غاية األهمية لذا على الالعب الموزع بصفة خاصة أن يتمتع بها ومنها

وهي إحدى الخصائص أو الصفات النفسية أو العقلية التي يجب أن يتمتع بها الموزع ولوحظ  :الشخصّية
الموزعون خارج المالعب فقد أظهرت أنهم يتمتعون بالخصائص  أن مظاهر الشخصية التي يتمتع بها

 .الشخصي( الحافز)الدافع  -   .االعتماد على النفس -.القيادة -: التالية

نه من األفضل أن يتمتع الالعب الموزع ببعض الصفات التي تميزه عن باقي أوفي هذا المجال نشير إلى 
والذي يحاول أن يحافظ على أعصابه خاصة أثناء  ،دودةعليه أن يكون شخصية لطيفة و  الالعبين فيجب

 .توتر األداء

على الموزع أن يتحلى بشخصية قوية ومقاومة ال تستسلم ويجب " "Arie Salinger" "ايرسلينجر"وحسب 
 ".أن يكون صبورا وتكون لديه روح رياضّية عالية

يجب على الالعب الموزع أن يكون نه أالذكاء صفة أخرى ال تقل أهمية عن باقي الصفات حيث : الذكاء
مفاجئة متفهما قادرا على العمل بسرعة في اتجاه القرار وأن تكون قراراته تتسم بالدهاء خاصة في الكرات ال

هو على دراية تامة بطريقة ، واعيا لطريقة التوزيع بحيث يفصل مهاجم على أخر و لطبيعة عمله دائما
 .اقتراب كال منهمادخول و 

حد الصفات العقلية الهامة وذلك بسبب الدور القيادي للموزعين وعليه يجب أتعتبر المسؤولّية : المسؤولّية
 .أن يكون الموزع قوي الشخصّية لكي يتقبل مسؤوليات كبيرة حتى ولو كانت المسؤولية المتعلقة بالخسارة

الموجودة، ليستطيع أما بالنسبة للجانب التكتيكي فالموزع يجب أن يكون على دراية بجميع األساليب 
 .اختيار الحلول في الحاالت المعقدة أثناء اللعب، واختياراته التكتيكية تكون حسب القدرات الفردية لالعبين

المعقدة التي ال يستطيع زمالؤه أدائها وعليه أن يكون  والحركات فالموزع ال يجب أن يستعمل المقاطعات
 .ون هجوم الفريق أكثر فعالية ودقةمبسطا ألساليب توزيعه حسب قدرات زمالئه، ليك
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 :  تكوين الموزع -0-3

تقع مسؤولية تكوين الموزع على المدربين فتظهر األهمية الكبيرة لهم ويتوجب على المدرب         
، لهذا يجب االعتناء جيدا بعاملي للوصول بفرقهم إلى مستويات عاليةاالهتمام أكثر بهذا الالعب 

، فالوصول إلى تكوين جيد للموزع يتطلب الكثير من الجهد عداد للمنافساتقاء والتحضير واإلاالنت
والوقت ومن أجل تسهيل عملية التكوين يجب أن يعتمد االنتقاء على أساس توفر الصفات البدنية 

 .والخصائص النسبية التي يجب أن يتحلى بها الموزع

للجسم والذي يقوم على على الوضع األساسي  (4002)زكي محمد محمد حسنويركز         
 :مجموعة من النقاط ألهميتها وتأثيرها على تكوين موزعين جيدين وهي كالتالي

 . وضع الكتفين -

 .ينذوضعية الفخ -

 .مقدم أصابع القدم -

 .سعان بعرض الكتفينتالقدم اليمنى يجب أن تكون متقدمة قليال عن القدم اليسرى وكالهما ت -

نه أحد المهارات األساسية التي يجب أن يتمتع بها، حيث أويعتبر التحرك الخاص بالموزع          
يتحرك أكثر من الالعبين اآلخرين لقيامه بالتوغل في المنطقة الخلفية عند الشبكة بطرق مختلفة كالتخفي 

متمثلة في التحرك ووضع وراء الالعبين أو مكشوفا كما توجد مبادئ أساسية أخرى مرتبطة بالتكوين وال
 .البدء ولمس الكرة ، ووضع اليدين واالنطالق وتكملة اإلتمام  الخاص بالجسم ووضع اليدين

 :متطلبات اللعب الموزع -0-1

من "متطلبات الالعب الموزع وذلك في نقاط وطرح التساؤل زكي محمد محمد حسنلقد اختصر       
 :لتاليةوتحصل على اإلجابة ا"هو الالعب الموزع ؟ 

 .أكثر من أشياء( كم)هو الذي يستطيع عمل أو تنفيذ  -

 . هو الذي يمتلك أيدي جيدة -

 .هو الذي يكون جيدا في المناطق األخرى أيضا -

 .هو الذي يستطيع أن يتحرك أيضا حول الملعب -

 .هو الذي يكون في مقدوره الحصول على أكبر قدر من الكرات -
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 .كل الكرات هو الذي يستطيع الحصول على -

 .هو الذي ال يحتاج إلى ألن تكون الكرة أعلى قمة رأسه -

 .هو الذي يتحرك بسيولة وانسيابية ورشاقة -

 .هو الذي  يمتلك مقدرة الطول -

 .هو الذي  يمتلك أسرع قدمين  -

 .هو الذي يكون جيدا جدا في أن يقرأ المواقف -

 .هو الذي يكون جيدا في التحول والتغير -

 .ذي لديه المقدرة الجيدة في الوصول إلى الشبكةهو ال -

 .هو الذي يكون واثبا جيدا -

 .هو الذي يكون مهذبا ومؤدبا رياضيا -

 .هو الذي في استطاعته أن يتحرك في كل مكان -

 .هو الذي يستجيب جيدا إلى األلعاب الجيدة -

 .هو الذي يحتل مركزه جيدا -

 .التحول إلى الدفاعالجيدة في هو الذي القدرة العالية و  -

 .هو الذي لديه قدرة دفاعية لتغطية الضربات البعيدة -

 :دور الموزع في المنافسة -0-5

الموزع له " (9112) علي معوشأثناء المنافسة فيقول خاصة الشك أن للموزع دور هام وحساس         
عليه يجب و " عليه كل الخطط المتفق عليها  دور أساسي وهام جدا في ربح أو خسارة المقابلة حيث يتركز

حيث يحاول تحضير السحق بالشكل الذي يضمن أداء المهاجم ، ذكي العب في الميدانأأن يكون الموزع 
بفاعلية وتمرير الكرات في حاالت جيدة دون أن يستطيع العبوا الخصم معرفة اتجاهها في الوقت 

ها لعدم وجود صد من الفريق دون وجود صعوبة في سحق  المناسب، فهو يحاول تمرير الكرات للمهاجمين
كما أن للموزع عمال صعب  ،، وهنا تلعب الخبرة والذكاء دورا كبيرا في تألق الموزع طيلة المنافسةالخصم
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في حالة سوء استقبال اإلرسال، ففي هذه الحالة عليه تصحيح أخطاء زمالئه وتمرير الكرة في أحسن 
 .ن في آن واحد، فهو يقوم بعمليظروفال

حد العبي الفريق الستة ألعاب الفريق أيعتبر الالعب الموزع وصانع " زكي محمد محمد حسنويقول 
فتاح الفريق في والذي يمثل العقل المفكر حيث يقع عليها العبء األكبر في األخذ بزمام األمور فهو م

 ".الهجمات الناجحة 

 .قصور الفريق ؤدي إلىويضيف أن قصور الالعب الموزع ي

 :أهمــــية الموزع في المنافسة -0-1

هو  الموزع" Arie Salinger"  (0992)" "ايرسلينجر"للموزع أهمية بالغة في المنافسة فحسب         
بتنفيذ السحق أثناء المقابلة مهندس العمليات الهجومية فهو الذي يختار الالعب الذي يقوم مسير اللعب و 

، فالفاعلّية الهجومّية ألي ، فهو محرك الفريق والقلب النابض له"اء العملياتالمثلى ألديختار األساليب و 
، فالتنسيق يء ألداء جيد للعمليات الهجومّيةخبرته هي أهم شارتباطا وثيقا بالموزع فمهارته و فريق مرتبطة 

كبير في حسم نتيجة ال الصد عمليتان لهما الدورالدفاع و ف ،إضافة إلى الهجوم الهجومي كله مرهون به
لوبه في صد هجمات الفريق أسلى الموزع أن يكون مدافعا جيدا وأن يستعمل ذكاءه وخبرته و عالمقابلة و 
رباك العبالخصم و   .يه وموزعها 

ة الفريق للموزع لكونه ال يغير وال يستبدل كثيرا في فضال عن ذلك فغالبا ما يعطي المدرب قياد       
عطتحفيزه و جل أالمقابلة وكلك من  اتجاه  ةيجابيإاءه مكانة بارزة لزيادة مردوده وليكون دوما في وضعّية ا 

فتقع عليه المسؤولّية عندما يتعلق األمر  ،االنسجام في الفريقالفريق فهو مسؤول عن الترابط والتماسك و 
تبط أساسا مستوى عالي تر ، فحاجة الفريق لوصوله إلى ال وجود لفريق قوي دون موزع بارع، فبسحق فاشل

 .بمستوى ونوعية الموزع
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 :12المحاضرة رقم

 لموزعالرياضي لداء األ*

 (.91،ص9111، د الصقليمحمو  (:تمــــريرة الموزع -2-0

 رتمريرة الكرة من أعلى األصابع هي التقنية التي يمر "يعّرف محمود الصقلي تمريرة الموزع فيقول         
جل إيصال الكرة إلى زمالئه أبها الموزع الكرة إلى المهاجمين لذا يجب على الموزع إتقانها جيدا من 

يرة الموزع هي صورة من صور تمرير الكرة من األعلى باألصابع فتمر ، "بطريقة تمكنهم من إحراز نقطة 
قدرة الموزع في التحكم  ن نجاح الفريق متوقف على مدىفي لعبة الكرة الطائرة أل هي أساس االنطالقو 

ن تمريرة الموزع هي كل أيمكن أن نقول و ي جميع االتجاهات بطريقة سليمة توجيهها ففي تمرير الكرة و 
ريرة الموزع تمجل القيام بعملية السحق وأثناء اللعب واألداء المنظم، و أكرة تمرر إلى المهاجمين من 

من الموزع إلى المهاجم ألنها ليست نقل الكرة تقنيات خاصة كذلك تتطلب تتطلب مهارة ودقة عالّية و 
وزع لماو  تاح العمليات الهجومية المنظمة والمنسقة وفقا لظروف ومعطيات سابقة،، بل هي مفللسحق فقط

في بعض ا اقتضت الظروف لذلك، و الجيد هو الذي يستطيع القيام بالتوزيع حتى بيد واحدة فقط إذ
من و  التوزيع عن طريق التمرير من أسفل،اإلرسال سيئا يضطر إلى الحاالت التي يكون فيها استقبال كرة 

 :هيالموزع أثناء تمريره للكرة  اأهم العوامل التي يجب أن يراعيه

 الفروق الفردية بين المهاجمين -الدقـــة  -التوقيت  -ارتفاع قوس التمريرة  -

  .(، المنخفضالمتوسطالمرتفع، )تمرير الكرة في التوزيع فهناك ثالث مستويات لقوس 

حد كبير  هذه الدقة في التوقيت تتوقف إلىيؤثر بشكل حاسم في نجاح السحق و  إّن التوقيت خالل التوزيع
زيع ، كما أن الدقة في التو هاجمينيتطلب هذا معرفة جيدة بالفروق الفردّية للمعلى طريقة أداء المهاجم، و 

المهاجم في لمكان المناسب بحيث تصل الكرة إلى يد تمرير الكرة إلى اتعني تحكم الموزع في توجيه و 
 .توقيت وضعية مناسبة وسليمة بطريقة متوقعة للمهاجم ومفاجئة للفريق الخصم

 :تقنية التمرير من األعلى  -

 :تنقسم تقنية التمرير من األعلى إلى مرحلتين 

 .مرحلة استقبال الكرة -

 .مرحلة تمرير الكرة -
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تكون بحيث تكون األصابع مفتوحتين جيدا، و تتم التقنية بواسطة رفع اليدين إلى مستوى الجبهة و         
تنحي األصابع قليال بشكل الكرة وتكون صلبة ، بر بقليل من المسافة بين الكتفينكأالمسافة بين المرفقين 

يكون لمس الكرة بالوجه ة، و ؤهبة الستقبال الكرة، ويوجه الذراعان ومقدمتا الذراعين واليد اللتقاط الكر مو 
تكون هذه الحركة سريعة جيدا بقى األصابع صلبة أثناء الحركة و ، تداخلي لألصابع في االتجاه المحددال

حركة للرجلين تتمثل في انثناء  يوافق هذه الحركةالكرة في اليدين أثناء االستقبال، و حيث ال يالحظ توقف 
 .امتداد الرجلينو 

 :لموزع مراعاة المالحظات التالّيةللتمريرة من األعلى يجب على اجل أداء جيد أمن و 

 .السرعة في تحليل مسار الكرة  -

 .التنقل بسرعة إلى مكان الكرة -

 .مالبالجسم كامن وضع الثبات من أمام الجبهة و  تنفيذ التقنية -

 .توزيع الكرة من أمام المهاجم -

 .ط بين مسار الكرة وتحرك المهاجمالرب -

 .ط عملية التوزيع بتحركات حائط صد الفريق الخصمرب -

نواع فأ ،ظروف القيام بالتمريرةالف االتجاه الموجه إليه الكرة و تختلف تقنيات التمرير في األعلى باختو 
 :يستعملها الموزع هي كاألتيالذي تقنيات التمرير من األعلى و 

 : نية التمرير من األعلى إلى الخلفتق -

ذراعان تمتدان الرافق امتداد الجذع إلى الخلف، و يأن يتموقع بشكل جيد تحت الكرة و  يجب على الموزع 
 .الرأس تسحبان إلى الخلف حيث أن اليدان تكونان على مستوى الوجهفي نفس محور الجمع، اليدين و 

 : ة التمرير من األعلى إلى األمامتقني -

مرحلة التعلم فعند إتقانها يسهل تعلم التقنيات  هي األساسية فيهي التقنية األكثر استعماال و          
 . األخرى

 : ية التمرير من األعلى إلى الجانبتقن -
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كون على مستوى وجه الموزع ، تنفيذها يب من مهمة جدار الصد لفريق الخصمهذه التقنّية تصع        
زع الذي له تحكم بها المو لكن هذه التمريرة يقوم الموزع أي وجه ظهره إلى الشبكة، تكون الشبكة خلف و 

 . كبير في التقنية

 : ة التمرير من األعلى مع االرتقاءتقني -

وتكون إلى األمام والخلف  ليقوم الموزع بهذه التقنية يجب أن يكون في حالة توازن جّيدة قبل القفز        
لجدار صد الفريق  ، هذه التقنية لها العديد من المحاسن فهي ال تسمحوهي لها نفس خصائص التقنيتين

، كما تسمح للموزع بالقيام بعملّية سحق ناسب ألنها تزيد من سرعة التوزيعالخصم للمتوقع في الوقت الم
 (.مهاجم)مفاجئة في حالة وجود في المنطقة األمامية 

تنفذ هذه التمريرة في حالة استقبال الكرات  (Acrobatique: )ية التمرير من األعلى البهلوانيةتقن -
 .أو الدحرجة الجانبية أو الخلفية حد الرفقاء أين يتوجب على الموزع القيام باالرتماءأسيئة من طرف ال

 (.91،ص9111 ،محمود الصقلي( :الفرق بين التمرير من األعلى والتوزيع -2-2

 :التوزيع كما يلي يميز بيت التمريرة من االعلى و         

 التوزيع التمرير من األعلى
 .(الموزع)يقوم بها العب متخصص  - .يقوم بها جميع الالعبينيمكن أن  -
 .تكون موجهة بدقة وفقا لميزات المهاجمين - .يوجه الكرة إلى مكان خالي بملعب المنافس -
 .هي تحضير هجومي من الموزع إلى الهاجم - .تكون من المهاجم إلى المهاجم -
غالبا ما يكون مسارها قطرا كونها تتم من  -
 .نطقة الخلفّيةالم

غالبا ما يكون مسارها موازيا للشبكة ألنها تتم  -
     .أمامية
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 13:المحاضرة رقم
 المشاركون: 

العبا باإلضافة إلى الطاقم التدريبي  02يتكون فريق الكرة الطائرة في المباراة من  :تكوين الفريق -3-9
المكون من مدرب ومساعدين كحد أقصى، وكذا الطاقم الطبي المكون من طبيب ومعالج ويجوز فقط 

 ......لهؤالء المسجلين الجلوس في منطقة المسابقات، المراقبة والمشاركة واإلحماء و
 .عبين رئيسا للفريق ما عدا الالعب الحر، الذي يجب أن يشار إليه في استمارة التسجيليكون أحد الال -
ال يمكن تغيير  -.يحق فقط لالعبين المسجلين في استمارة التسجيل دخول الملعب واللعب في المباراة -

 .الالعبين المسجلين بعد توقيع المدرب ورئيس الفريق على استمارة التسجيل
 : مكان الفريق -3-4
يجب أن يجلس الالعبون غير المشاركين في اللعب إما على مقعد الفريق أو التواجد في منطقة اإلحماء -

 .ويجلس المدرب وأعضاء الفريق اآلخرين على المقعد ويمكنهم مغادرته مؤقتا. الخاصة بهم
 .يكون موقع مقاعد الفريقين بجانب طاولة المسجل خارج المنطقة الحرة-
 .مح فقط فقط ألعضاء الفريق الجلوس على المقعد أثناء المباراة والمشاركة فقط في فترة اإلحماءيس-
 :يحق لالعبين غير المشاركين غي اللعب اإلحماء دون كرات على التالي-

 .في مناطق اإلحماء :أثناء اللعب
 .في المنطقة الحرة خلف الملعب الخاص بهم: أثناء األوقات المستقطعة والفنية
 .الحرة يحق لالعبين اإلحماء بالكرات في منطقتهم :أثناء فترات الراحة بين األشواط

 :األدوات -3-3
 .وحذاء رياضي. تتكون أدوات اللعب من فانيلة وشورت وجوارب متماثلة

بشرط أن تكون . يجب أن يكون اللون وتصميم الشورت والفانيلة والجوارب موحدة ما عدا الالعب الحر
 .نظيفة
 .فيفة ومرنة وذات نعل مطاطي أو مركب بدون كعبأن تكون األحذية خ يجب

بشرط أن يكون الرقم في المنتصف من األمام والخلف  21إلى  0يجب أن ترقيم فانيالت الالعبين من 
سم على الظهر بعرض الشريط المكون  21سم على الصدر و 05بارتفاع ال يقل عن مع لون مغاير 

 .سم كحد أدنى2لألرقام 
 .يوضع تحت الرقم على الصدر 2-1يجب أن يكون على فانيلة الرئيس شريط بقياس 
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 .يمنع ارتداء لون مخالف لالعبين ما عدا الالعبان الحران أو بدون أرقام رسمية
 :تغيير األدوات -3-2

 :يحق للحكم األول السماح لالعب أو أكثر
شواط أو بعد التبديل بشرط أن تكون بنفس اللون تغيير المالبس التالفة أو المبتلة بين األ –اللعب حافيا 

 .والرقم والتصميم
 .اللعب بدالت التدريب في الجو البارد بشرط أن تكون بنفس اللون والتصميم ما عدا الالعبان الحران

 :األشياء الممنوعة - 3-5
ويحق لالعبين لبس . يمنع ارتداء األشياء التي يمكن أن تسبب اإلصابة أو تعطي ميزة اصطناعية لالعب

 .النظارات أو العدسات على مسؤوليتهم الخاصة 
يحق لالعب ارتداء الضاغط للحماية أو المساعدة بشرط أن يكون الضاغط بنفس لون قطعة المالبس، أو 

 . سوداء أو بيضاء
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 :11المحاضرة رقم 
 : قادة الفريق -2-9

 .عن سلوكيات وتصرفات الالعبينالن يكون رئيس الفريق أو المدرب المسئو 
 .ال يحق لالعبان الحران أن يكونا رئيسين للفريق

 :رئيس الفريق -1-0-0  
 .يوقع رئيس الفريق على استمارة التسجيل ويمثل فريقه قبل المباراة

وتواجده في الملعب يكون رئيس الفريق يكون رئيسا للشوط وعندما ال يتواجد في الملعب،  أثناء المباراة
جب عليه أو على المدرب تعيين العب أخر بخالف الالعب الحر رئيسا للشوط ، ويستمر بمسؤولياته ي

 .لحين استبداله أو عودة رئيس الفريق إلى اللعب أو نهاية الشوط
 .عندما تكون الكرة خارج اللعب يكون رئيس الفريق هو المخول الوحيد للتحدث مع الحكم

ذا لم يقتنع رئيس .القواعد يطلب إيضاحا حوا تطبيق أو تفسير ويقدم أيضا طلبات أو أسئلة زمالئه، وا 
الشوط بإيضاح الحكم األول يحق له أن يقرر االحتجاج ضد مثل هذا القرار، ويشير للحكم األول فورا 

 .بحق تسجيل احتجاج رسمي على استمارة التسجيل عند نهاية المباراة
فحص األرضية والشبكة  –.التحقق من مراكز الفريقين -.تغير كل جزء من األدوات -: يطلب السماح ب

 ....والكرة
 .يطلب األوقات المستقطعة والتبديالت في حالة غياب المدرب

 :يقوم رئيس الفريق عند نهاية المباراة
 .يشكر الحكام ويوقع على استمارة المباراة إلقرار ما جاء فيها

التأكيد والتسجيل على استمارة التسجيل احتجاجا عند اإلشعار في الوقت المحدد للحكم األول، يجوز 
 .بخصوص تطبيق الحكم أو تفسيره للقواعدرسميا 

 :المدرب -2-9-4
على مدى فترة المباراة يقوم المدرب بتوجيه تحركات فريقه من خارج الملعب، ويختار ترتيب الدوران 

ارتباطه مع الرسميين هو الحكم األساسي والبدالء ويطلب األوقات المستقطعة في هذه المهمات يكون 
 .الثاني

يسجل المدرب أو يتأكد من أسماء وأرقام العبيه وقائمة الفريق على استمارة التسجيل ثم  قبل المباراة،
 .التوقيع عليها
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 :يقوم المدرب أثناء المباراة،
 .يعطي قبل كل شوط الحكم الثاني أو المسجل ورقة ترتيب الدوران مستوفاة وموقعة

لى مقعد الفريق األقرب إلى المسجل ولكن يحق له مغادرته، ويطلب األوقات المستقطعة يجلس ع
 .والتبديالت

يحق له وكذلك وأعضاء الفريق إعطاء تعليمات لالعبين في الملعب ويحق للمدرب إعطاء هذه  
من امتداد خط منطقة الهجوم حتى  التعليمات إما واقفا أو ماشيا في حدود المنطقة الحرة أمام مقعد فريقه

 .منطقة اإلحماء دون إزعاج أو تأخير المباراة
 :مساعد المدرب -2-9-3

إذا ترك المدرب فريقه ألي .يجلس مساعد المدرب على مقعد الفريق لكن ال يحق له التدخل في المباراة
الفريق والقيام بمهام سبب ويشمل العقوبة ويستبعد رجوعه ودخوله كالعب يحق لمساعد المدرب توجيه 

 .المدرب بناءا على طلب رئيس الفريق وموافقة الحكم األول
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 :15المحاضرة رقم 
  :شكل اللعب *
 : بالمباراة بالشوط أو لتسجيل نقطة والفوز -5-9
 : يسجل الفريق نقطة إذا: تسجيل نقطة -5-9-9
 .ارتطمت الكرة بنجاح على ملعب المنافس -
 .عندما يرتكب الفريق المنافس خطأ - 
 .عندما يجازي الفريق الخصم بإنذار -
ذا ارتكب الفريق خطأين متتاليين يحتسب : خطأ - يرتكب الفريق خطأ يجعل اللعب مخالفا للقواعد، وا 

ذا ارتكب خطأ أو أكثر بواسطة المتنافسين في وقت واحد يحتسب خطأ مزدوج ويعاد  الخطأ األول، وا 
 .التداول

 .وهو تتابع حركات اللعب من لحظة اإلرسال حتى تكون الكرة خارج اللعب التداول والتداول المكتمل -
 :الفوز بالشوط -5-9-4

وفي حالة (.الشوط الخامس)نقطة أوال ما عدا الشوط الفاصل   25يفوز بالشوط الفريق الدي يسجل
 .....21-21- 27-25 – 21-21يستمر اللعب حتى يصل الفارق نقطتين  21-21التعادل مثال 

 :الفوز بالمباراة -5-9-3
 . 0-3.  1-3يفوز بالمباراة الفريق الذي يسجل ثالث أشواط أوال 

 .وبتقدم نقطتين كحد أدنى 05حتى النقطة ( الخامس)يلعب الشوط الفاصل  2-2أما في حالة التعادل 
 :التخلف والفريق غير مكتمل -

يطلب منه ذلك فإنه يعلن خاسر في المباراة بثالث أشواط لصفر  عندما يرفض الفريق اللعب عندما
 .لكل شوط 1 -25وبنتيجة 

إذا لم يتواجد الفريق عل أرضية الملعب في الوقت المحدد بغير مبرر معقول فإنه يعلن متخلف وخاسر 
 .لكل شوط 1-25و  1-3بالمباراة بنفس النتيجة السابقة 

لفريق المنافس و المباراة فإنه يعلن خاسرا للشوط أو المباراة، فيعطى اإذا أعلن الفريق غير مكتمل للشوط أ
 .ط المطلوبة للفوز بالشوط أو المباراة ويحتفظ الفريق بنقاطه وأشواطهااألشو النقاط أو النقاط و 
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 :11المحاضرة رقم
 :نظام اللعب -1-9
يتقرر بموجبها تحديد اإلرسال األول يقوم الحكم األول في بداية المباراة بإجراء القرعة : القرعة -1-9-9

ذا تقرر لعب الشوط الفاصل فتجرى قرعة ثانية من جديد. وجانبي الملعب في بداية الشوط األول  .وا 
الكرة أو جهة الملعب ويأخذ الخاسر : تجرى القرعة بحضور رئيسي الفريقين ويختار الفائز بالقرعة إما

 .االختيار المتبقي
 :الرسميةفترة اإلحماء  -1-4-4

دقائق لإلحماء معا عند  1قبل المباراة إذا كان للفريقين ملعب آخر تحت نصرفهما فتمنح لهما فترة 
ذا لم يكن فإنه يحق لهما .الشبكة  .دقائق 01وا 

دقائق أو خمس دقائق حسب القاعدة  3إذا طلب أحد رئيسي الفريقين اإلحماء منفردا على التوالي فتمنح 
 . السابقة

 .تعاقب فترات اإلحماء يأخذ الفريق الذي له اإلرسال دوره أوال عند الشبكةفي حالة 
 :ترتيب الدوران األساسي -1-3-4

يجب أن يتواجد ستة العبين عل الملعب لكل فريق ويوضح الترتيب األساسي في الفريق ترتيب دوران 
 الالعبين في الملعب، ويجب المحافظة عليه طوال الشوط

الدوران األساسي لفريقه في بداية كل شوط على ورقة ترتيب الدوران عن طريق يقدم المدرب ترتيب 
 .الجهاز اإللكتروني إن وجد، وتقدم مستوفاة وموقعة للحكم الثاني أو المسجل

الالعبون غير المسجلون في ورقة ترتيب الدوران هم البدالء لذلك الشوط، ما عدا الالعبان الحران، 
 .ال يسمح بأي تغيير بدون تبديل عادين للحكم الثاني أو المسجل وبمجرد تسليم ورقة الدورا

 :إذا حدث التعارض بين مراكز الالعبين وترتيب ورقة الدوران يحدث ما يلي
إذا حدث التعارض قبل بداية الشوط، تصحح المراكز طبقا لما هو موجود على ورقة ترتيب الدوران، وال  -

 .يكون هنالك جزاء
بل بداية الشوط ووجد العب غير مسجل في ورقة ترتيب الدوران، يجب تبديله طبقا إذا حدث التعارض ق

ذا أراد المدرب اإلبقاء على الالعب الغير .لما هو موجود على ورقة ترتيب الدوران، وال يكون هناك جزاء وا 
يل، والذي يسجل على استمارة التسج مسجل يجب عليه طلب تبديل عادي باستعمال إشارة اليد المعنية

ذا اكتشف التعارض فيما بعد بين مراكز الالعبين وترتيب الدوران،يجب على الفريق المخطئ تصحيح  وا 
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المراكز،وتبقى نقاط المنافس سارية ويحصل على نقطة واإلرسال التالي، وتلغى جميع النقاط المسجلة 
 .للخصم من لحظة ارتكاب الخطأ

ضمن قائمة الفريق على استمارة التسجيل، تبقى نقاط عندما يتواجد الالعب في الملعب وهو غير مسجل 
المنافس سارية ويكسب نقطة واإلرسال التالي، والفريق المنافس يفقد جميع النقاط أو األشواط المكتسبة منذ 

رسال الالعب قديم ورقة ترتيب الدوران معدلة وا  ويترتب ت. لحظة دخول الالعب الغير مسجل للملعب
 .الملعب بمكان الالعب الغير مسجلالمسجل الجديد إلى 

 :المراكز -1-2-4
في اللحظة التي تضرب فيها الكرة بواسطة المرسل،يجب أن يكون كل فريق داخل ملعبه وفقا لترتيب 

 :الدوران ما عدا المرسل، وترقم مراكز الالعبين كالتالي
، أما الثالثة (2-3-1)كزالالعبون الثالثة على طول الشبكة هم العبو الصف األمامي يشغلون المرا-

 (. 0-1-5)اآلخرون فهم العبوا الصف الخلفي الذين يشغلون المراكز
الصلة بين المراكز الالعبين تكون يجب على كل العب صف خلفي أن يكون في مركز أبعد من خط  -

 .المنتصف من الالعب المماثل له في الصف األمامي
يجب أن يكون العب الصف األمامي والعبوا الصف الخلفي على التوالي في وضع جانبي وفقا للترتيب 

 . الموضح السابق
 .تحدد مراكز الالعبين وتتم مراقبتها طبقا لمواقع أقدامهم المالمسة لألرض-
 .يحق لالعبين بعد إرسال الكرة التحرك وشغل أي مركز في ملعبهم والمنطقة الحرة -
 :خطأ المراكز -1-5-4

يرتكب الفريق خطأ المراكز إذا لم يكن الالعب في مركزه الصحيح في اللحظة التي تضرب فيها الكرة 
بواسطة المرسل، وعندما يكون الالعب بالملعب من خالل تبديل غير قانوني، واستؤنف اللعب، ويحسب 

 .هذا كخطأ مركز على النتائج المترتبة على التبديل الغير قانوني
 .عندما يرتكب المرسل خطأ إرسال في لحظة ضرب اإلرسال فإن خطأ المرسل يحسب قبل خطأ المركز

هو الذي يحتسب، ويؤدي خطأ المركز  عندما يصبح اإلرسال خاطئا بعد ضربة اإلرسال فإن خطأ المركز
 :إلى النتائج التالية

 .يجازي الفريق بنقطة واإلرسال للمنافس-   
 .البد من تصحيح مراكز الالعبين -   
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 :الدوران -1-1-4
يحدد ترتيب الدوران من خالل الترتيب األساسي للفريق، وتتم مراقبته من خالل تنفيذ اإلرسال ومراكز 

 .الالعبين خالل الشوط
ر يدو : عندما يكسب الفريق المستقبل الحق في اإلرسال، يدور العبوه مركزا واحدا اتجاه عقارب الساعة

 .إلخ.... 1إلى المركز رقم 0ليقوم بعملية اإلرسال ويدور الرقم  0إلى المركز رقم 2الالعب رقم
 :خطأ الدوران -1-7-4

 :يرتكب خطأ الدوران عندما ال يؤدى اإلرسال وفقا لترتيب الدوران ويؤدي إلى النتائج التالية
ذا تم اكتشاف خطأ  يوقف المسجل اللعب بواسطة الجرس،ويكسب المنافس نقطة واإلرسال التالي، وا 
الدوران بعد انتهاء التداول البادئ بخطأ الدوران،تمنح فقط نقطة للمنافس بغض النظر عن ما آلت إليه 

 . نتيجة التداول، بشرط تصحيح ترتيب دوران الالعبين للفريق المخطئ
، يتعين على المسجل تحديد بدقة لحظة وقوع الخطأ، ويجب إلغاء جميع النقاط التالية عالوة على ذلك

 .لذلك، والمسجلة من طرف الفريق المخطئ، وتظل نقاط المنافس كما هي

 .عندما يتعذر تحديد تلك اللحظة بدقة، ال يتم إلغاء النقاط والجزاء الوحيد هو نقطة واإلرسال للمنافس

 

  
  


