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 مه فنی مسابقات هندبال سالنی المپياد نخبگان ) بر اساس قانون من تو من(آئين نا

 به باال  11/10/1384و پسران متولدين به باال   11/10/1385دختران متولدين رده سنی : 

  برای پسران 2سايز  –برای دختران  1سايز اندازه توپ : 

يک نفر سرمربی، يک نفر سرپرست و يک از  نفر همراه متشکل  3هر تيم می تواند کادر فنی : 

 کمک مربی به همراه داشته باشد. 

بازيکن در زمين مسابقه هستند و بقيه  7بازيکن است که  14هر تيم متشکل از تعداد بازيکنان : 

 به عنوان بازيکن ذخيره می باشند .

 .دقيقه ای با ده دقيقه استراحت بين دو نيمه  20دو وقت زمان بازی : 

 .تايم اوت در کل زمان بازی ) مانند بازی رسمی هندبال( 3م اوت : تاي

   همه بازيکنان ملزم به پوشيدن لباس يک شکل و همرنگ می باشند . لباس لباس بازيکنان : 

دروازه بان ها می بايست همرنگ بوده و از ساير بازيکنان متمايز باشد. بايد در جلو و پشت کليه 

 پ شده باشد. لباس ها شمارة خوانا چا

 .( 2m*3دروازه استاندارد )با ( 20*40ين استاندارد هندبال )زمزمين بازی: 

 3بازی در دو نيمه زمين بصورت مجزا اجرا می شود که در يک نيمه از زمين نحوه اجرای بازی:

         م حريفيو ت بازيکن مدافع و يک دروازه بان قرار می گيرند 3بازيکن حمله و در نيمه ديگر 

ن ين برای يک تيم صرفاً زميبدين معنی که يک زم؛ می بايست عکس اين جايگيری را داشته باشد

 می باشد .  حمله و برای تيم مقابل صرفاً  زمين دفاع

زمين دفاع حق ورود به زمين حمله را ندارند و بايد با پاسکاری توپ  دردر اين بازی بازيکنان حاضر 

 تا آن ها برای گل زدن تالش کنند. زمين ديگر برسانند  را به بازيکنان مهاجم خودی در

شروع بازی ) در ابتدای مسابقه يا پس از به ثمر رسيدن گل( توسط پرتاپ دروازه به شروع بازی: 

 درون زمين دفاع خودی انجام می شود، بنابراين ارسال بلند توپ توسط دروازه بانان به زمين حمله 

وع و پرتاب دروازه بانان بعد رن ، تکرار پرتاب داده می شود ) پرتاب شمجاز نبوده و در صورت بروز آ

پس از دريافت توپ از دروازه بانان، برای  از گل با سوت داور انجام می شود(. بازيکنان مدافع نيز
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پاس رد و بدل کنند ، در غير اينصورت مالکيت  2رساندن توپ به زمين حمله ، می بايست حداقل 

 ابد. توپ تغيير می ي

تعويض محدوديت ندارد اما اگر بازيکنی بخواهد بالفاصله از زمين حمله به زمين نحوه تعويض: 

دفاع برود و يا از زمين دفاع به حمله برود ، بعد از خروج از منطقه تعويض بايد منتظر بماند تا حمله 

 نباشد . و توپ در آن نيمه از زمين که قصد ورود به آن را داردزمين تمام شود در آن 

ل ها ضرب می شود ، بدين معنی که گتعداد بازيکنان زننده گل در تعداد نحوه محاسبه امتياز : 

بازيکن گل زده  10و اگر  3بازيکن تا پايان بازی گل زده باشند ، تمام گل ها ضربدر  3اگر فقط 

امتياز و در حالت دوم عليرغم به  30گل زده می شود )تيم مذکور در حالت اول  10باشند ، ضربدر 

(. در پايان تيمی که بيشترين امتياز را امتياز کسب می کند 100ثمر رساندن تعداد گل يکسان ، 

 کسب نمايد برنده محسوب می شود. 

بازيکن دقيقه زمين را ترک کرده و بالفاصله  2اگر بازيکنی دو دقيقه بگيرد ، آن بازيکن برای جرائم: 

ن معنی که جای بازيکن تعليقی را می گيرد و همواره هفت يديگری جايگزين او می شود ، بد

تيمی مطابق قوانين رسمی ين حضور دارند . ساير قوانين مربوط به جرائم فردی و بازيکن در زم

 دقيقه شود، از نيمکت اخراج می شود . 2بار جريمه  3هندبال می باشد و بازيکنی که 

کنند  زمانی که بازيکنان مدافع توپ را دريافت می کنند و به طرف زمين حمله حرکت می -

زمين حمله شوند ، مالکيت توپ عوض شده و بازی توسط تيم اگر با توپ يا بدون توپ وارد 

حريف از محل خط اوت نزديک به محل تخلف) در زمين دفاع تيم متخلف( شروع می شود ، 

 مالک ورود به زمين مقابل ، عبور کامل يک پا از خط وسط می باشد. 

م يبازی توسط ت زمانی که بازيکن مهاجم به زمين دفاع وارد شود ، مالکيت توپ عوض شده و -

حريف از محل خط اوت نزديک به محل تخلف ) در زمين دفاع تيم متخلف( شروع می شود 

 ، مالک ورود به زمين مقابل ، عبور کامل يک پا از خط وسط می باشد . 

بر صفر به نفع تيم  30عدم حضور يک تيم در مسابقه يا ترک زمين موجب ثبت نتيجه  -

 حاضر می باشد .

 هندبال برای اين بازی نيز اجرا می گردد. ساير قوانين 

  


