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 : دیباچه 

 قابل اجرا می باشد  2014جوالی  8این قوانین از 

 و زن به توجه کند ولی با می کلمات استفاده مردانه شکل از کلی طور به قوانین کتاب به خاطر سهولت ، این

  قابل استفاده می باشد دیگران  و داوران بازیکنان ، مقامات، مرد بودن ،

 3قانون  جز شود ، به می اعمال مرد و زن کنندگان شرکت برای صورت یکسان به قوانین این ،به هر حال 

 (توپ اندازه)

فلسفه هندبال ساحلی بر اساس ) بازی جوانمردانه ( بنا نهاده شده است .هر تصمیمی که گرفته می شود باید 

 مطابق با این اصل باشد 

 بازی جوانمردانه یعنی : 

 بازیکنان بدن و صداقت سالمت، به احترام

 .بازی فلسفه و روح به احترام

 احترام به جریان بازی ولی هرگز کسب آوانتاژ از طریق تخلف از قوانین قابل تحمل نیست 

 ورزش و ماموریت این رویداد  و فرهنگ از پیروی سالم و ورزش روحیه ترویج 

هر دو تیم در مسابقه با حداکثر توان خود بازی می کنند (  –با توجه به فلسفه هندبال ساحلی ) جذابیت بازی 

 .در جریان بازی هر گونه جریمه ای که اعالم می شود بر علیه بازیکنان اعالم می شود نه بر علیه تیم 

با توجه به فرهنگ اسالمی حاکم بر جامعه ایران و لزوم رعایت شأن و منزلت زن مسلمان و  توضیح مترجم :

رات حاکم بر ورزش بانوان و ضمن رعایت اصل امانت داری در ترجمه و برگردان عین متن قوانین و مقر

(  و همچنین ) مقررات لباس ورزشکاران(  4-8اصلی این کتاب از جمله  قانون مربوط به لباس خانم ها ) قانون 

نم ها و طراحی و ،   از آنجا که این کتاب جهت استفاده در ایران ترجمه می گردد لذا در خصوص پوشش خا

چگونگی استفاده از آن در مسابقات داخلی   ) موضوع قانون و همچنین  مقررات  اشاره  شده فوق (  فدراسیون 

 هندبال جمهوری اسالمی ایران صاحب رای ،  نظر و اختیار خواهد بود  .
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  1قانون 

 زمین بازی 

شامل یک منطقه  متر 12 و عرض  متر 27به طول ( 1 شماره نمودار) ای گسترده مستطیل بازی زمین: 1-1

 محاسبه می شود . بیرونی خطوط مرزی آن لبه زمین از بازی و دو منطقه دروازه است .ابعاد

وری شده و تا حد ممکن صاف و یکنواخت و بدون آسطح زمین بازی باید پوشیده از ماسه شسته و فر

 باشد . سنگ ، پوسته و هر چیز دیگری که می تواند موجب بریدگی یا مصدومیت بازیکنان شود ،

 سانتیمتر عمق داشته باشد  40شده باشد و حداقل  فشرده نرم های دانه ماسه باید ترکیبی از

 جنوبی باشد -درازای زمین باید در جهت شمالی

مشخصات زمین بازی در یک مسابقه نباید به نحوی تغییر کند که یک تیم از این موضوع آوانتاژی 

  کسب نماید .

 متر منطقه امن وجود داشته باشد  3اطراف زمین بازی باید به عرض 

 کنان شود نباید به گونه ای باشد که موجب آسیب دیدگی بازی هوا و آب

لوکس  ) حداقل (  400برای مسابقاتی که درطول شب برگزار می گردد روشنایی محوطه بازی باید 

 باشد .

به منطقه ای که  خطوط الف ( این 1 شماره نمودار) است شده مشخص خطوط محوطه زمین با:  1-2

ند . دو خط کوتاهتر خط بلندتر خط کناری نامیده می شو دو. بوسیله آن محدود شده اند تعلق دارند

خط دروازه نامیده می شوند ، هر چند که مابین دو پایه دروازه خطی وجود ندارد . خط منطقه دروازه 

 متر از خط دروازه و موازی با آن قرار دارد . 6

زمین به وسیله یک خط میانی فرضی به دو نیمه تقسیم شده است . وسط این خط فرضی دقیقا محل اجرای 

 است پرتاب داور 

سانتیمتر ضخامت دارند و باید از نوار سخت و محکم متضاد با رنگ ماسه  8تا  5کلیه خطوط بین :  1-3

باشد )آبی ، زرد یا قرمز(  . نوار باید از جنس سخت ولی انعطاف پذیر باشد اما نباید باعث آسیب و صدمه 

اتصال خط دروازه به خط طولی  پای بازیکنان و مسئولین شود ، باید در هر گوشه زمین و همچنین محل

 بوسیله یک جسم سنگین ) لنگر ( در زیر ماسه محکم شود .

یک ریسمان ) طناب( قابل ارتجاع باید هر یک از گوشه ها را به یک دیسک چوبی یا پالستیکی که در زیر 

تنش ماسه دفن می شود ) بدون لبه های تیز ( متصل نماید  . این خاصیت ارتجاعی کمک می کند که 
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الزم برای حفظ و نگهداری نوار ها و انعطاف پذیری و کاهش احتمال آسیب دیدگی بازیکنان و مسئولین 

هنگامی که پای آنها به خط گیر می کند ، ایجاد شود . اتصال دروازه ها  به خطوط بوسیله حلقه های 

یکی ( نباید برای بازیکنان و پالستیکی متصل به پایه های دروازه می باشد . لنگرها ) دیسک چوبی یا پالست

 مسئولین خطری ایجاد نماید . 

 دروازه 

الف ( یک دروازه مستطیل شکل باید در وسط هر خط دروازه قرار گیرد . این شامل دو پایه دروازه  :  1-4

 با فاصله یکسان از هر دو گوشه زمین بوده و با یک میله افقی از باال به همدیگر متصل شوند 

متر باشد ، و  2ب ( پایه دروازه ها بصورت عمودی و ارتفاع آنها از سطح ماسه تا زیر میله افقی باید           

 متر باشد  3فاصله داخلی بین پایه های عمودی باید 

ج ( پایه های دروازه و میله افقی باید از آلومینیوم گرد و لوله ای با طراحی مشخص شده و قطر          

سانتیمتر که با رنگ جامد کامال متضاد با ماسه و پس زمینه دروازه ) زرد ، آبی و قرمز ( رنگ  8بیرونی 

 آمیزی شود . رنگ هر دو دروازه باید یکسان باشد .

د ( پایه های دروازه و میله افقی باید پوشش داده شوند بوسیله قابی که تور را نگهداری می کند  ،         

 متر  باید باشد  1سانتیمتر و در پائین 80ال عمیق ترین قسمت در با

ه ( هر دروازه شامل یک تور ساخته شده از نایلون سنگین ) یا دیگر مواد مصنوعی ، بدون گره ، شبکه       

پایه های دروازه و میله افقی می باشد . پشت میلیمتر ( متصل به  6میلیمتر یا کوچکتر ، ضخامت  80* 80

پرتاب شد نتواند از بین پایه و تور وارد  دروازهبسته شود که اگر توپی از کنار  باید به نحویتور این 

پرتاب شده است نتواند از دروازه  گل داخله و توپی که ببه اشتباه یک گل اعالم گردد دروازه شود و 

 .اعالم گرددیک گل بثمر رسیده به اشتباه باطل ودروازه عبور نماید بین تور و پایه فاصله یا ازو خارج شود 

 به بایدقسمت پائین تور  جلوگیری از خروج توپ از پشت تور ، هنگامی که وارد دروازه می شود ،  برای

شود. رنگ تور باید متضاد رنگ ماسه و رنگ پس زمینه بوده و  متصل دیگری مناسب ابزار یا منحنی لوله

 باید همسان دروازه باشد 

و ( برای سالمتی بازیکنان و مسئولین پائین هر دروازه باید بصورت مناسب زیر ماسه قرار گیرد ، لنگر ها    

 نباید برای بازیکنان ایجاد خطر نمایند 

متری پشت هر منطقه دروازه ، تور نگهدارنده در سراسر عرض زمین باید بصورت معلق  3ز ( در فاصله    

 متر ( . تور نگهدارنده باید به حد کافی بر روی ماسه بنشیند  7ارتفاع  متر *  12آویزان شود )طول 
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 میز وقت نگهدار و منشی 

نفر فضای الزم داشته باشد و در وسط خط کناری و حداقل  4تا  3میز وقت نگهدار و منشی باید برای :  1-5

 متری از آن  قرار دارد  3در فاصله 

 نحوی قرار بگیرد که وقت نگهدار و منشی بتوانند منطقه تعویض را ببینند ه میز وقت نگهدار و منشی باید ب

 منطقه تعویض 

متر عرض دارد . منطقه تعویض در هر  3متر طول و حدود  15منطقه تعویض برای بازیکنان زمین :  1-6

ارد زمین طرف از زمین بازی و خارج از خط کناری قرار دارد . بازیکنان زمین باید فقط از این منطقه و

 مسابقه شوند

هستند از زمین بازی درکوتاهترین مسیر از سمت کناری منطقه  مجاز بازیکنان و بان الف ( دروازه:  1-7

از بازیکنان می توانند زمین بازی را ه این مفهوم است که شوند ، این عمالً ب تعویض تیم خودی خارج

 مت منطقه تعویض تیم خودی ترک نمایندکل خط کناری منطقه بازی و منطقه دروازه از سسرتاسر 

سمت منطقه تعویض تیم خود از ب ( دروازه بان باید از روی خط کناری منطقه دروازه تیم خودی         

 ( 5:12،  4:13)قانون  وارد زمین شود

ج ( دروازه بان تعویضی می تواند کنار خط طولی قسمت بین خط دروازه تیم خود و خط منطقه        

 زه در انتظار ورود به زمین به حالت نشسته ) یا زانو زده( قرار گیرد دروا
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 زمین بازی :  1تصویر شماره 
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 زمین بازیالف :  1تصویر شماره 
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 دروازه :   2تصویر شماره 
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  2قانون 

 شروع بازی ، وقت بازی ، عالمت پایانی ، تایم اوت ، تایم اوت تیمی 

 شروع بازی 

منظور تعیین انتخاب کننده زمین یا منطقه تعویض پرتاب سکه را انجام                به مسابقه داور ها  از قبل: 2-1     

 می دهند .

سپس تیم برنده باید  یا زمین بازی و یا سمت مربوط به منطقه تعویض خود را انتخاب نماید . تیم دیگر          

 متناسب با انتخاب تیم اول در سمت دیگر منطقه تعویض مستقر می شود  .

 یر نمی دهند پس از استراحت بین دو نیمه ، تیمها زمین بازی را تعویض می نمایند . آنها منطقه تعویض را تغی

( پس از عالمت  10: 1-2هر وقت بازی و همچنین گل طالئی با پرتاب داور شروع می شود ) قانون :   2-2 

 (  2:5سوت داوران ) قانون 

 بازیکنان زمین در منطقه بازی در هر موقعیتی که خودشان می خواهند قرار می گیرند :  2-3

 وقت بازی 

دقیقه ای است که امتیازات هر وقت جداگانه ثبت می شود . زمان هر وقت  10مسابقه شامل دو وقت :  2-4

 دقیقه است  5( . استراحت بین وقت ها   4-2و  2-8،  2-6دقیقه است  )ولی نگاه کنید به قوانین  10بازی 

 (  2-2وع می شود ) قانون وقت بازی ) اجرای پرتاب داور و استارت ساعت ( به وسیله سوت داوران شر : 2-5

( ،  7-9استفاده می شود ) قانون  "گل طالئی  "اگر امتیازات در پایان هر وقت مساوی باشد ، از روش :  2-6

 (  10) قانون  خواهد بود مسابقه با پرتاب داور شروع مجدد 

 به برنده هر وقت بازی یک امتیاز داده می شود

 برنده مسابقه می باشد  2-0تیم با نتیجه م ببرد ، کالً آن و وقت بازی را یک تیاگر هر د:  2-7

اگر هر یک از وقت های بازی را یک تیم ببرند ، نتیجه مساوی است ، از آنجا که همیشه باید برنده :  2-8

 ( 9) قانون  مورد استفاده قرار می گیرد "شوت اوت "مشخص شود ، 

 عالمت پایانی 

پایانی بوسیله ساعت عمومی یا وقت نگهدار اعالم می شود  ، اگر چنین  وقت بازی با عالمت خودکار:  2-9

 ( 18-2،  18-1،  17-10عالمتی نیامد ، داور برای اعالم پایان وقت بازی سوت می زند ) قوانین 
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 توضیح : 

 پذیر نبود ، وقت نگهدار باید از یک اگر استفاده از ساعت عمومی مجهز به عالمت خودکار پایانی امکان

 ( 18-2ساعت رومیزی یا کورنومتر استفاده کند و وقت بازی را با عالمت پایانی خاتمه دهد ) قانون 

 تنظیم نمود   10به  0اگر از ساعت عمومی استفاده می شود باید آن را از 

یا تخلفات  و رفتار های خارج از روحیه ورزشی که قبل یا همزمان با عالمت پایانی ) برای وقت اول  :  2-10

.  دپایان بازی ( اتفاق می افتد باید جریمه شوند ، حتی اگر نتوان تا پس از عالمت پایانی آنها را اعالم نمو

متر اجرا گردیده  و نتیجه فوری ) آنی ( آنها - 6پرتاب آزاد یا پرتابداوران فقط پس از آنکه ضرورتاً 

 (  3حات پیرامون قوانین شماره مشخص شده باشد ، پایان وقت بازی را اعالم می نمایند ) توضی

اگر عالمت پایانی ) برای وقت اول یا پایان بازی ( دقیقا وقتی بصدا در آید ، پرتاب باید تکرار شود :  2-11

متر در حال اجراست یا پس از پرتاب توپ در هوا باشد . نتیجه فوری ) آنی(  6-که پرتاب آزاد یا پرتاب

 ز آنکه داوران وقت بازی را خاتمه دهند . تکرار پرتاب باید مشخص شود قبل ا

متر در موقعیت ذکر شده  6-بازیکنان و مسئولین تیم که در خالل اجرای یک پرتاب آزاد یا پرتاب :  2-12

مرتکب تخلف یا رفتار خارج از روحیه ورزشی  گردند باید جریمه شخصی شوند . تخلف   2:10 -11در قانون

 ی تواند ، منجر به یک پرتاب آزاد در جهت مخالف شود .در خالل اجرای چنین پرتابی نم

اگر داوران متوجه شوند که وقت نگهدار عالمت پایانی را ) برای وقت اول یا پایان بازی ( زودتر :  2-13

 اعالم نموده ، آنها باید بازیکنان را در زمین بازی نگهدارند و وقت باقی مانده را بازی نمایند .

اعالم قبل از موعود عالمت پایانی صاحب توپ بوده ، هنگام شروع مجدد بازی نیز در تیمی که در هنگام 

مالکیت توپ باقی خواهد بود . اگر توپ خارج از بازی بوده ، آنگاه شروع مجدد بازی با پرتابی متناسب با 

 موقعیت خواهد بود . 

دقیقه باشد زیرا هر وقت امتیازات  10 اگر وقت اول بازی دیر تر از معمول خاتمه یابد ، وقت دوم قطعا باید

مجزائی دارد . اگر وقت دوم دیرتر از معمول خاتمه یابد ، آنگاه داوران در این موقعیت دیگر  نمی توانند 

 هیچ چیزی را تغییر دهند 

 اوت -تایم 

 داوران تصمیم می گیرند که چه وقت و چه مدتی وقت بازی متوقف شود  ) تایم اوت ( . :  2-14

 در موارد ذیل اعالم تایم اوت الزامیست : 

 الف : تعلیق یا دیسکالیفه بازیکن 

  متر  6-ب : پرتاب
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 ج : تایم اوت تیمی 

 د : عالمت سوت از سوی وقت نگهدار یا نماینده فنی 

  17-9ه : مشورت بین داوران متناسب با قانون 

 و : تعلیق یا دیسکالیفه مسئول تیم 

ذکر شده فوق ، که تایم اوت الزامی می باشد ، داوران می توانند با نظر خود در صرف نظر از موقعیتهای 

 موقعیتهای دیگر نیز از تایم اوت استفاده نمایند .

با این حال در مواردیکه بازی بوسیله عالمت سوت وقت نگهدار یا نماینده فنی متوقف شود تایم اوت 

ه منتظر تائید از سوی داوران باشد ،  بالفاصله ساعت الزامیست  ،  ضروریست که وقت نگهدار  بدون آنک

 رسمی را متوقف نماید ، 

برخی موقعیتهای معمولی تایم اوت الزامی ندارد ولی با این حال این تمایل وجود دارد که در موقعیتهای 

 عادی ذیل نیز تایم اوت  اعالم نمود : 

  یک بازیکن مصدوم شده است که به نظر بیاید[چنین الف ( 

ب ( یک تیم بصورت واضح و آشکار وقت تلف نماید بعنوان مثال هنگامیکه تیم در اجرای یک پرتاب رسمی  

 ، و یا پس از اعالم یک تصمیم داور توپ را رها نکند یا آن را به فاصله دور پرتاب نماید تاخیر ایجاد نماید 

 وصل مجدد داشته باشند بازسازی یا عنوان مثال خطوط زمین نیاز به ه ج ( عوامل بیرونی ب

 توضیح : 

عالمت سوت از سوی وقت نگهدار/نماینده فنی برای توقف بازی موثر است . حتی اگر داوران ) و بازیکنان ( 

 بالفاصله متوجه توقف بازی نشوند ، هر گونه عملی در زمین پس از عالمت سوت غیر معتبر است . 

المت سوت از سوی میز اگر یک گل بثمر برسد ، این گل باید باطل اعالم این به این مفهوم است که پس از ع

شود . بصورت مشابه اگر یک تصمیم برای پرتاب یک تیم اعالم شود ) هر پرتابی ( نیز باید باطل اعالم شود . در 

خواهد شروع مجدد بازی دقیقا با روشی متناسب با موقعیت قبل از سوت وقت نگهدار /نماینده فنی مقابل ، 

 بود 

با این حال ، هرگونه جریمه شخصی که حد فاصل سوت از سوی میز و زمانی که داوران فعالیت ها را 

متوقف می کنند بوسیله داوران  اعالم می شود ، به قوت خود باقیست . این موضوع بدون توجه به نوع 

 قابل اجرا می باشد   ،  تخلف و میزان جریمه

،  16-12) قانون را دارد تخلفات در زمان بازی مشابه با همان یم اوت نتایجی تخلفات در خالل تا:  2-15

 ( 1توضیح 
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در ارتباط با تایم اوت ، هنگامیکه ساعت باید متوقف شود ، داوران یک عالمت به وقت نگهدار می دهند :  2-16

 خواهد بود  14سوت منقطع کوتاه و عالمت دست شماره   3. توقف وقت بازی بوسیله 

       ب ( . با این سوت  15-13پس از تایم اوت همواره برای اعالم شروع مجدد باید سوت زده شود ) قانون 

 وقت نگهدار ساعت را به کار می اندازد 

 اوت تیمی -تایم 

 اوت تیمی استفاده نماید .  -هر تیم می تواند در هر نیمه از وقت معمول بازی از یک دقیقه تایم:  2-17

اوت تیمی نماید باید کامال واضح کارت سبز را نشان دهد –تایم  تیمی که می خواهد درخواست    Aمسئول 

گهدار نبرای وقت کارت سبز را باال نگه می دارد بنحوی که و می رود به سمت مرکز خط طولی . پس از آن او 

" T"بوده و حرف  30*20ابعاد قابل تشخیص  باشد  . ) کارت سبز باید به بالفاصله و بوده کامأل قابل مشاهده 

 . ( درشت در هر دو طرف آن باشد 

اوت تیمی نماید که توپ در مالکیت آن تیم باشد ) هنگامیکه -یک تیم فقط هنگامی می تواند درخواست تایم

توپ در جریان بازی یا در خالل توقف بازی باشد ( در صورتیکه این تیم قبل از آنکه وقت نگهدار بتواند سوت 

            اوت تیمی مجاز نخواهد بود ( ، بالفاصله -مالکیت توپ را از دست نداده باشد ) در این موارد تایم بزند

 .اوت تیمی به تیم اعطا می شود –تایم 

            اوت تیمی را نشان می دهد-آنگاه وقت نگهدار بوسیله سوت بازی را متوقف می کند ، عالمت دست تایم

 اوت تیمی کرده را نشان می دهد .         -با دست کشیده تیمی را که درخواست تایم(  و  14) شماره 

متری آن بوسیله مسئول تیم در ماسه قرار می گیرد . این کارت  1کارت سبز در وسط خط کناری و به فاصله 

  تا پایان وقت بازی مربوطه در محل خود باقی می ماند .

اوت تیمی را تائید -وقت نگهدار ساعت را متوقف می کند . داوران تایماوت می کنند و -داوران اعالم تایم

اوت تیمی را بکار می اندازد . منشی زمان -می کنند و وقت نگهدار ساعت جداگانه ای جهت کنترل زمان تایم

 اوت تیمی را برای تیم درخواست کننده در برگ مسابقه وارد می کند .-و وقت  تایم

ی ، بازیکنان و مسئولین در منطقه تعویض خود اعم از داخل یا خارج زمین بازی قرار اوت تیم–در خالل تایم 

می گیرند . داوران در مرکز زمین مستقر می شوند ، ولی یک نفر از آنها می تواند جهت مشورت بصورت کوتاه 

 به طرف میز وقت نگهدار برود .

تفاوتی نمیکند که را دارد ، تخلفات در زمان بازی مشابه با همان نتایجی تیمی اوت -تخلفات در خالل تایم 

ج  ، می توان یک تعلیق  16:2د ،  16:1،  8:4بازیکنان مربوطه داخل یا خارج زمین بازی باشند . تحت قانون 

 ارج از روحیه ورزشی داد  .خبرای رفتار 
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شروع  ثانیه دیگر مجدداً  10ابقه تا اعالم می کند که مس سوتثانیه وقت نگهدار بوسیله یک عالمت  50پس از 

 اوت تیمی آماده ادامه بازی باشند -ها موظفند که پس از پایان وقت تایم شود . تیممی 

اوت تیمی ، یا اگر توپ در بازی بوده ، بوسیله -تایمبازی درهنگام اعالم بازی با پرتابی متناسب با موقعیت 

م توقف بازی قرار داشته  ، ز محلی که توپ در هنگااوت تیمی ا-پرتاب آزاد برای تیم درخواست کننده تایم

 .می اندازد کاره ، وقت نگهدار ساعت را ب صدا در آورده شروع می شود . هنگامیکه داور سوت خود را بمجدداً 

 توضیح : 

            شامل موقعیت هایی است که بازی باید با پرتاب دروازه بان ، همچنین  "در مالکیت داشتن توپ  "

 متر ادامه پیدا کند . 6-اوت ، پرتاب آزاد یا پرتاب-رتابپ

کردن به این مفهوم است بازیکنان با توپ در تماس باشند ) نگهداشتن توپ در دستان ، شوت  "توپ در بازی "

 تیمی ( یا آنکه تیم توپ را در مالکیت خود داشته باشد ه هم ب، گرفتن یا پاس دادن توپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انون    ق                                                                                                                            قوانین و مقررات هندبال ساحلی

                                                17فحه ص                                                        فرامرز می آبادی  ، اردشیر مستأجران                                                            

 

  3قانون 

 توپ 

 370تا  350این ورزش بوسیله یک توپ الستیکی گرد و غیر لغزنده بازی می شود . وزن توپ مردان :  3-1

سانتیمتر             52تا  50گرم با محیط  300تا  280سانتیمتر می باشد ، وزن توپ خانم ها  56تا  54گرم با محیط 

 توپ کوچکتر استفاده کرد .می باشد . برای مسابقات کودکان می توان از 

توپ ذخیره باید در محل مشخص در وسط  2توپ قانونی باید موجود باشد .  4برای هر بازی حداقل :  3-2

 پشت هر دروازه  و سومین توپ ذخیره باید روی میز وقت نگهدار قرار بگیرد . 

که توپ از  تایم اوت ها ، هنگامیازی و پرهیز از بمنظور به حداقل رساندن هر گونه وقفه در وقت ب:  3-3

زمین بازی خارج می شود ، با اشاره داور ، دروازه بان باید توپ جایگزین را در سریعترین زمان ممکن به بازی 

  .بیاورد
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  4قانون 

 تیم ، ذخیره ها  ، تجهیزات و وسائل 

 بازی های هندبال ساحلی و مسابقات می تواند برای آقایان ، خانم ها و تیم های مختلط باشد :  4-1

بازیکن باید حضور داشته باشند . اگر  6بازیکن می باشد . در شروع بازی حداقل  10یک تیم شامل اً اساس:  4-2

نفر کمتر شوند ، بازی ادامه پیدا نمی کند و تیم دیگر بعنوان برنده  4تعداد بازیکنان واجد شرایط بازی از 

 مسابقه محسوب می گردد . 

دروازه بان ( می توانند در زمین بازی باشند . مابقی   1مین و بازیکن ز 3بازیکن در هر تیم )  4حداکثر :  4-3

 بازیکنان ذخیره محسوب می شوند و در محوطه تعویض خودی می مانند 

در صورتیکه در شروع بازی حضور داشته باشند و در ، می باشند مسئول تیم واجد شرایط بازی  بازیکن یا:  4-4

 برگ مسابقه ثبت شده باشند .

مسئولین تیم که پس از شروع بازی می رسند باید از وقت نگهدار/منشی اجازه بگیرند و در برگ  بازیکنان /

 ثبت شوند  مسابقه

می تواند در هر زمانی از طریق خط تعویض تیم خودی وارد زمین نی که واجد شرایط بازی است اساساً بازیک

 (  4-13بشود ) علیرغم این نگاه کنید به قانون 

شود که فقط بازیکنان واجد شرایط بازی وارد زمین می شوند . تخلف  باید مطمئن "تیم  سرپرست مسئول"

 بعنوان رفتار خارج از روحیه ورزشی می گردد ."سرپرست مسئول تیم "موجب جریمه 

در کل مسابقه ، هر تیم باید یک بازیکن را در زمین به عنوان دروازه بان مشخص کند . بازیکنی که :  4-5 

بعنوان دروازه بان مشخص شده است در هر زمانی می تواند نقش بازیکن زمین را بازی کند .عالوه بر آن 

 (  4-8د به قانون بازیکن زمین می تواند وظیفه دروازه بان را ایفا کند . ) علیرغم این نگاه کنی

نفر از آنها                2مسئول تیم استفاده نماید ، ولی فقط  4یک تیم می تواند در خالل مسابقه حداکثر از :  4-6

نفر دیگر باید پشت منطقه تعویض بیرون منطقه ایمنی حضور  2می توانند در منطقه تعویض حضور داشته باشد .  

در آن   4-7ومیت بازیکن ، پس از اجازه داوران ، آنها می توانند مطابق قانون داشته باشند ولی در مواقع مصد

 لحظه برای کمک اقدام نمایند . 

سرپرست مسئول "این مسئولین تیم نمی توانند در طول یک دوره مسابقات تغییر کنند . یکی از آنها باید بعنوان 

منشی و در صورت امکان داوران را مورد خطاب مشخص شود . فقط این مسئول مجاز است وقت نگهدار / "تیم 

 (  2-17قرار دهد . ) به استثناء موارد ذکر شده در قانون 
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مسئول تیم در خالل مسابقه مجاز به ورود به زمین نیست . تخلف از این قانون باید بعنوان رفتار خارج از  اساساً

ب ( . شروع مجدد بازی با پرتاب آزاد  16-6د ،  16-2د ،  16-1،  8-4روحیه ورزشی جریمه شود )قوانین 

 (  8ب ، توضیحات پیرامون قوانین شماره  –الف  13-1برای تیم مقابل می باشد ) قانون 

( به دو  14اوت ) از طریق عالمت دست شماره -در موارد مصدومیت ، داوران می توانند در خالل تایم:  4-7

( اجازه ورود به زمین بدهند ) از طریق  4-4می باشند ) نگاه کنید به قانون   "واجد شرایط بازی"نفر که 

  د ( 16-2( با هدف ویژه کمک به بازیکن مصدوم ) قانون  15عالمت دست شماره 

اگر فرد اضافه ای وارد زمین شود ، باید بعنوان ورود غیر قانونی اوارد زمین شده اند ،  پس از دو نفری که قبالً

           ،   4الف ، و در موارد مسئول تیم تحت قانون  16-2،  4-14جریمه بشود ، در موارد بازیکن تحت قانون 

مجاز بوده ، اگر به جای کمک به بازیکن مصدوم ، شخصی که جهت ورود به زمین .  الف 16-6،   ح16-2

باید بعنوان رفتار این عمل وی  بازیکنان را راهنمائی کند ، به بازیکنان حریف یا داوران نزدیک شود و غیره ، 

 خارج از روحیه ورزشی تلقی شود . 

 تجهیزات 

قابل  طراحی و رنگ دو تیم باید کامالًیب کلیه بازیکنان زمین یک تیم باید لباسهای یکسان بپوشند . ترک:  4-8

 تشخیص از یکدیگر باشد . 

لباس آقایان در هندبال ساحلی شامل زیر پوش رکابی و شلوارک و لوازم جانبی احتمالی  می باشد ،  لباس 

 خانم ها در هندبال ساحلی شامل تاپ و بیکینی پایین و لوازم جانبی احتمالی می باشد . 

از نخ ( درخشان و از رنگهای روشن ) بعنوان مثال قرمز، آبی ، زرد ، سبز ، نارنجی  %80 زیر پوش و تاپ باید )

 و سفید ( باشد ، رنگهایی که انعکاس دهنده  بوده و معموال در ساحل استفاده و پوشیده می شود 

تیمش پوشیده  بازیکنی که بعنوان دروازه بان وارد زمین بازی می شود باید لباسی یکنواخت با دیگر بازیکنان

باشد ) در طراحی و شماره بازیکنان ( ولی با رنگی قابل تشخیص از بازیکنان زمین هر دو تیم و دروازه بان تیم 

 ( . 17-3مقابل ) قانون 

 توضیح : 

مسئول تیم  4ت های یکنواخت در رنگی متفاوت از تیم خود و تیم مقابل بپوشند .هر تی شرمسئولین تیم باید 

 ه در خالل مسابقه تیم خود باید دقیقا لباس یکسانی بپوشند . حاضر در محوط

برای تاپ خانم ها  ( باید جلو و عقب رکابی  8*6برای رکابی مردان و  12*10شماره ورزشکاران ) تقریبا :  4-9

ن مردان و تاپ خانم ها قرار بگیرد . این اطالعات باید به رنگی متضاد از رنگ رکابی /تاپ چاپ شود ) بعنوا

 مثال روشن روی رکابی/تاپ تیره ، تیره روی رکابی/تاپ روشن (
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همه بازیکنان با پای برهنه بازی می کنند . آنها مجازند جوراب ورزشی معمولی ) تهیه شده از پارچه ( :  4-10

 یا بانداژ نگهدارنده بپوشند . همه انواع دیگر پوشش پا ) مصنوعی ، الستیکی و غیره ( مجاز نمی باشد .

پوشیدن وسائلی که می تواند برای بازیکنان خطرناک باشد مجاز نیست . به عنوان مثال این شامل :  4-11

محافظ سر ، ماسک صورت ، دستبند و النگو ، ساعت ، حلقه انگشتری ، گردن بند یا زنجیر ، گوشواره ، عینک 

تیک سخت یا قطعات فلزی ، یا بدون بند نگهدارنده یا از جنس سخت ، وسائل کمک اورتوپدی با جنس پالس

 هر چیزی که بتواند خطرناک باشد .

 ورزشکاران مجاز به استفاده از وسائل ذیل می باشند : 

کاله یا عرق چین ) با آفتابگیر نرم یا آفتابگیر سخت که برای احتراز از آسیب زدن به عقب برگشته شود ( ،      

 هد بند  یا سربند . 

 نس پالستیک همراه با بند نگهدارنده (عینک های آفتابی ) از ج

 بریس های کمک  درمانی ) یا بانداژ ها ( برای زانو / آرنج /پا 

 :  1توضیح 

کاله یا عرق گیر ، هد بند یا سربند استفاده شده توسط ورزشکاران یک تیم باید در یک رنگ باشد . هر گونه 

 یکسان باشد .  پوشش سر که توسط مسئولین تیم استفاده می شود نیز باید

ورزشکاران مسئولیت وسایل جانبی خود را بر عهده دارند . بازیکنانی که نمی توانند پیش زمینه های الزم را 

 برآورده نمایند ، تا زمانی که مشکالت خود را اصالح نکنند اجازه ندارند در بازی شرکت نمایند 

 :  2توضیح 

ظ سر و ماسک صورت مجاز نمی باشد . این قانون بشرح ذیل محافظ بینی : بر اساس قانون استفاده از محاف

تفسیر می گردد : یک ماسک صورت قسمت عمده ای از صورت را می پوشاند . محافظ بینی سایز خیلی 

 کوچکتری دارد و فقط منطقه بینی را می پوشاند . بنابراین استفاده از محافظ بینی مجاز می باشد .

ارد یا خون روی بدن یا لباس او باشد ، بازیکن مذکور باید بالفاصله و داوطلبانه بازیکنی که خونریزی د:  4-12

زمین را ترک نماید ) از طریق یک تعویض معمولی ( تا زمانی که خونریزی متوقف شود ، زخم او پانسمان 

 به زمین بازگردد. دهد نمی تواندشود ، و بدن و لباس او تمیز شود . بازیکن فوق تا زمانی که این اموررا انجام ن

بازیکنی که به توصیه های داوران در ارتباط با این شروط بی توجهی کند ، عمل او بعنوان رفتار خارج از 

 ج (  16-2د ،  16-1،  8-4روحیه ورزشی قلمداد می شود ) قوانین 
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  :  بازیکنان ذخیره 

به  نگهدار/منشی می توانند وارد بازی شوند ،ذخیره ها در هر زمان و به دفعات ، بدون اعالم به  وقت :  4-13

 الف ( 16-2ز زمین خارج شده باشند ) قانون شرطی که بازیکنان تعویضی قبالً ا

الف ( . این مقررات در  16-2د ) قانون نبازیکنان همواره باید از خط منطقه تعویض تیم خودی وارد زمین شو

 ( 5-12تعویض دروازه بان نیز قابل اجرا است ) قانون 

 تیمی ( . -اوت نیز قابل اجراست ) به استثناء تایم اوت -مقررات تعویض در خالل تایم

( 13بوسیله یک پرتاب آزاد ) قانون   مجدد بازیشروع زی باید متوقف شود ،  در موارد خطای تعویض ، اگر با

با پرتابی متناسب با تیم مقابل خواهد بود . در غیر اینصورت بازی ( برای  14متر ) قانون  6-یا یک پرتاب

 .شروع می شودمجدداً موقعیت 

( . اگر بیشتر از یک بازیکن از یک تیم در یک  16بازیکن متخلف باید بوسیله یک تعلیق جریمه شود ) قانون 

شده است باید جریمه  موقعیت مشابه مرتکب خطای تعویض گردند ، فقط اولین بازیکنی که مرتکب تخلف

 شود  

غیر قانونی   از طریق منطقه تعویض بصورت  یبازیکن ن تعویض وارد زمین شود ، یا اگر یک بازیکن بدو:  4-14

باید بوسیله یک بازیکن در زمین مذکور در بازی مداخله نماید ، این بازیکن باید تعلیق شود . به این ترتیب تیم 

 کاهش پیدا کند . 

باید یک تعلیق اضافی دیگر بگیرد که بالفاصله آغاز   تعلیق خود وارد زمین شود ،خالل زمان ی دراگر بازیکن

 می گردد . مذکور می شود ، و همچنین موجب دیسکالیفه بازیکن 

تعداد بازیکنان کاهش اضافه ای در متخلف  اگر در زمان ورود ، تیم مقابل صاحب توپ بوده ، به این ترتیب تیم 

این تیم آنگاه زمین خواهد داشت . اگر تیمی که بازیکن تعلیقی داشته در زمان ورود  مالک توپ بوده ، در 

 .  کاهش در زمین  ، بازی را ادامه بدهد یک نفر با همان باید 

ب ، –الف 13-1در هر دو حالت فوق ، شروع مجدد مسابقه با پرتاب آزاد برای تیم مقابل خواهد بود  )قانون 

 (  8حال نگاه کنید به توضیحات پیرامون قوانین شماره  با این
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 5قانون 

 دروازه بان : 

 دروازه بان مجاز است که  :

 در محوطه دروازه و در حالت دفاعی با همه نقاط بدن خود توپ را لمس نماید :  5:1 

،  7: 2-4در محوطه دروازه همراه با توپ بدون محدودیت های بازیکنان زمین حرکت نماید ) قانون :  5-2

 15:3،  12:2،  6:5( . با این وجود دروازه بان مجاز نیست در اجرای پرتاب دروازه بان تاخیر نماید ) قانون  7:7

 ب ( 

در بازی شرکت نماید ، در این حالت  بدون توپ منطقه دروازه را ترک نماید و در محوطه مسابقه:  5-3

 دروازه بان مشمول مقررات حاکم بر بازیکنان زمین خواهد بود . 

که با یک قسمت از بدن ماسه خارج از محوطه  گردددروازه محسوب می هنگامی دروازه بان خارج از محوطه 

 دروازه را لمس نماید .

ه شرط آنکه در محوطه مسابقه با آن بازی کند ب دداًاز محوطه دروازه خارج شود و مجهمراه با توپ :  5-4

 در کنترل او نباشد  توپ کامالً

 دروازه بان مجاز نیست که : 

 (  8:5،  8:2در حالت دفاع  بازیکن مهاجم را به خطر اندازد ) قانون :  5-5

قانون  )پرتاب آزاد تحتدر حالیکه توپ را در کنترل دارد همراه با توپ محوطه دروازه را ترک نماید :  5-6

پرتاب  زده باشند ، در غیر اینصورت صرفاً جهت اجرای پرتاب دروازه بان سوت الف اگر داوران قبالً  13:1

 دروازه بان تکرار می شود (  

آن  شود در محوطه مسابقه مجدداًپس از پرتاب دروازه بان قبل از آنکه توپ توسط دیگر بازیکنان لمس :  5-7

 الف (  13:1د ) قانون را لمس نمای

در حالی که داخل منطقه دروازه است ، توپی را که روی ماسه خارج  از محوطه دروازه ساکن یا در :  5-8

 الف (  13:1حال غلطیدن می باشد را لمس نماید ) قانون 

حوطه  توپی را که روی ماسه خارج  از محوطه دروازه ساکن یا در حال غلطیدن می باشد را بداخل م:  5-9

 الف (  13:1دروازه حمل نماید  ) قانون 

 الف ( 13:1همراه با توپ از محوطه مسابقه به محوطه دروازه بازگردد ) قانون : 5-10
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توپی را که روی ماسه در محوطه دروازه ثابت است  یا به سمت محوطه مسابقه در حرکت  است با پا : 5-11

 لف (ا 13:1یا ساق زیر زانو لمس نماید ) قانون 

 تعویض دروازه بان 

دروازه بان مجاز است فقط از طریق خط طولی محوطه دروازه تیم خودی و فقط از سمت منطقه :  5-12

 ( . 4:13،  1:8تعویض تیم خودی وارد زمین بازی شود ) قانون 

 از طریق خط طولی منطقهفقط از سمت منطقه تعویض تیم خود و دروازه بان می تواند محوطه بازی را 

 ( .  4:13،  1:8نماید ) ) قانون  ترکخودی تعویض یا محوطه دروازه 
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  6قانون 

 محوطه دروازه 

( . ورود  6:3رحال تگاه کنید به قانون ه فقط دروازه بان مجاز به ورود به محوطه دروازه می باشد ) به: 6-1

به محوطه دروازه که شامل خط محوطه دروازه نیز می باشد زمانی محرز می شود که یک بازیکن زمین با هر 

 قسمت از بدن خود آن را لمس نماید 

 هنگامی که یک بازیکن زمین وارد محوطه دروازه بشود ، تصمیمات بشرح ذیل خواهد بود  : :  6-2

پرتاب دروازه بان هنگامی که بازیکن زمین تیم مقابل همراه با توپ وارد محوطه دروازه شود یا بدون  الف :

 الف (  12:1توپ وارد شود ولی با این عمل خود آوانتاژی را کسب نماید ) قانون 

وانتاژی آاین عمل خود ب : پرتاب آزاد ، هنگامی که بازیکن زمین تیم دفاعی وارد محوطه دروازه شود و با 

 ب ( –الف  13:1شانس مسلم گل را از بین ببرد )قانون یک اما  بدون آنکه ، کسب نماید 

متر ، هنگامی که بازیکن مدافع وارد محوطه دروازه شود و با این عمل خود یک موقعیت مسلم  6-ج : پرتاب

 الف (  14:1گل را از بین ببرد ) 

 ورود به محوطه دروازه  جریمه ای در پی نخواهد داشت هنگامی که : :  6-3

الف : بازیکن پس از بازی با توپ وارد محوطه دروازه بشود ولی با این عمل خود آوانتاژی را از تیم مقابل 

 نگیرد 

 ب : بازیکن بدون توپ وارد محوطه دروازه شود و با این عمل خود آوانتاژی را کسب نکند 

کن دفاعی در جریان عمل دفاعی  یا پس از آن وارد محوطه دروازه شود ، بدون آنکه آوانتاژی را از ج : بازی

 تیم مقابل بگیرد

هنگامی که توپ در منطقه دروازه قرار دارد  متعلق به دروازه بان است )با این حال نگاه کنید به         :  6-4

 ( 6:5قانون 

رد حتی هنگامی که توپ در محوطه دروازه در حالت ساکن یا غلطیدن همواره می توان با توپ بازی ک:  6-5

 می باشد .

 با این وجود ، بازیکنان زمین مجاز به ورود به محوطه دروازه نیستند ) پرتاب دروازه بان ( 

هنگام پرتاب  توان با آن بازی نمود ، باستثناء هنگامیکه توپ در فضای باالی محوطه دروازه قرار دارد می

 (  12:2ازه بان ) قانون درو



 انون    ق                                                                                                                            قوانین و مقررات هندبال ساحلی

                                                25فحه ص                                                        فرامرز می آبادی  ، اردشیر مستأجران                                                            

 

: هنگامی که توپ در منطقه دروازه است ، دروازه بان باید با پرتاب دروازه بان توپ را به بازی برگرداند  6-6

 (  12) قانون 

( در صورتیکه پس از یک عمل  6:6بازی باید ادامه پیدا کند ) از طریق پرتاب دروازه بان تحت قانون :  6-7

اکن متوقف تیم دفاع ، دروازه بان توپ را  بگیرد یا توپ در محوطه دروازه بصورت سدفاعی توسط بازیکن 

 شود . 

 اگر بازیکنی توپ را به محوطه دروازه خودی پرتاب نماید ، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ می گردد ::  6-8

 الف : گل ، اگر توپ وارد دروازه شود 

یا اگر دروازه بان توپ را لمس متوقف شود ب : پرتاب آزاد ، اگر توپ به صورت ساکن در محوطه دروازه 

 ب ( -الف 13:1وارد دروازه نشود ) قانون ولی توپ نماید و 

 (  12:1اوت ، اگر که توپ از روی خط بیرونی دروازه به بیرون زمین برود ) قانون –ج : پرتاب 

توپ از محوطه  دروازه به محوطه بازی برگردد ، بدون آنکه توسط دروازه بان لمس د : ادامه بازی ، اگر 

 شده باشد 

 بازی قرار می گیرد جریان توپی که از محوطه دروازه به محوطه بازی بر می گردد ، در :  6-9
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  7قانون 

 بازی با توپ ، بازی غیر فعال 

 بازی با توپ 

 موارد ذیل مجاز می باشند : 

پرتاب ، گرفتن ، توقف ، فشار دادن یا ضربه زدن توپ ، با دستان ) باز یا بسته ( بازوان ، سر ، لگن ، ران     :  7-1

 و زانو . 

 شیرجه رفتن برای توپی که بر روی ماسه افتاده یا در حال غلطیدن  است نیز مجاز می باشد 

 الف (  13:1ثانیه ، همچنین هنگامی که بر روی ماسه است ) قانون  3اکثر نگهداشتن توپ برای حد:  7-2

همان بازیکنی که آخرین بار توپ را  توسطاً مجددثانیه بر روی ماسه باشد و   3توپ نمی تواند بیش از       

 لمس کرده است ، برداشته شود ) پرتاب آزاد ( 

برداشته محسوب می شود هنگامی  گام  یک،  الف (  13:1همراه با توپ ) قانون گام   3برداشتن حداکثر :  7-3

 که : 

آنرا پائین ت یک پای خود را برداشته و مجدداً ده اسبر روی دو پای خود روی ماسه ایستاالف : بازیکن که 

 بگذارد ، یا یک پای خود را از نقطه ای به نقطه دیگری حرکت دهد . 

 ک پا ماسه را لمس کرده ، توپ را دریافت نماید و سپس با پای دیگر ماسه را لمس نماید ب : بازیکن فقط با ی

ج : بازیکن پس از پرش فقط با یک پا ماسه را لمس نماید ، و سپس روی همان پا بپرد یا با پای دیگر ماسه را 

 لمس نماید 

آنرا ک پای خود را بلند کرده و مجدداً ید : بازیکن پس از پرش همزمان با دو پا ماسه را لمس نماید ، و سپس 

 پائین بیاورد ، یا یک پای خود را از نقطه ای به نقطه دیگری حرکت دهد 

 توضیح : 

ی اول کشیده شود ، اگر یک پا از نقطه ای به نقطه دیگری حرکت داده شد ، و سپس پای دیگر به نزدیکی پا

 محسوب می شود . این فقط یک گام

 ستاده یا در حال دویدن باشد :هنگامی که ای:  7-4

 پ را یکبار به زمین بزند و مجدداً آنرا با یک یا هر دو دست بگیرد الف : تو
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غلطاند ، بروی ماسه  اًد ) دریبل ( ، یا با یک دست توپ را مکررنزبدفعات با یک دست به زمین ه ب : توپ را ب

 و سپس با یک یا دو دست آنرا گرفته یا بردارد  .

       باید با آن بازی کرد  گام  3ثانیه یا  3به محض اینکه توپ در یک یا دو دست قرار گرفت ، حداکثر پس از 

 الف ( 13:1) قانون 

آغاز زمین زدن توپ یا دریبل کردن از هنگامی محسوب می شود که بازیکن با هر قسمتی از بدن خود آن را 

 به سمت ماسه هدایت کند.

سط بازیکن دیگری لمس شد یا به دروازه برخورد کرد ، بازیکن می تواند به توپ ضربه پس از آنکه توپ تو

 بگیرد .  و یا آن را به زمین بزند و مجدداً بزند

 توپ را از یک دست به دست دیگر منتقل کند :  7-5

 با توپ در حالت زانو زده ، نشسته یا دراز کشیده روی ماسه بازی کند :  7-6

 نمی باشد : موارد ذیل مجاز 

لمس توپ بیش از یکبار ،  مگر اینکه توپ با ماسه ، بازیکن دیگری یا در این حال با دروازه تماس داشته :  7-7

 الف ( . کورمال توپ جریمه ای نخواهد داشت . 13:1باشد ) قانون 

 توضیح : 

 ا کنترل کند .کورمال به این مفهوم است بازیکن در تالش برای گرفتن یا توقف توپ نتواند آن ر

نمی تواند بیش از یک بار آن توپ توپ در کنترل بوده ، بازیکن پس از ضربه زدن یا به زمین زدن اگر قبالً 

 را لمس کند .

لمس توپ با پا یا ساق زیر زانو ، باستثناء هنگامی که توپ توسط بازیکن حریف پرتاب شده باشد                                  :  7-8

 ب (.-الف 13:1ون ) قان

 در صورتی که توپ در زمین به داور برخورد نماید ، بازی ادامه پیدا می کند .:  7-9

 بازی غیر فعال 

دروازه سمت  نگهداشتن توپ در مالکیت تیم ، بدون هیچگونه تالش قابل آشکار برای حمله یا شوت به:  7-10

( این عمل بعنوان بازی غیر فعال محسوب  4مجاز نمی باشد ) نگاه کنید به توضیحات پیرامون قوانین شماره 

 الف (  13:1قانون  )دارد جریمه می شوددر اختیار که مالکیت توپ را  آزاد علیه تیمیگردیده و با یک پرتاب 

 ته است اجرا می شود .پرتاب آزاد از محلی که توپ در هنگام قطع بازی قرار داش
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هنگامی که احتمال گرایش و تمایل به بازی غیر فعال تشخیص داده شد ، عالمت هشدار دهنده                   :  7-11

( نشان داده می شود . این هشدار به تیم صاحب توپ این فرصت را می دهد که  16) عالمت دست شماره 

ر دهد . اگر پس از آنکه عالمت بمنظور اجتناب و ممانعت از دست دادن مالکیت توپ روش حمله خود را تغیی

دروازه انجام نشد ، آنگاه یک  سمتهشدار نشان داده شد تغییری در روش حمله بوجود نیامد یا شوتی به 

 ( .  4پرتاب آزاد علیه تیم صاحب توپ اعالم می شود ) نگاه کنید به توضیحات پیرامون قوانین شماره 

بدون هرگونه عالمت هشدار قبلی پرتاب آزاد علیه تیم صاحب  در موقعیتهای قطعی داوران همچنین می توانند

از تالش برای استفاده از یک شانس مسلم گل  نوان مثال هنگامی که بازیکن تعمداًتوپ اعالم نمایند ) بع

 خودداری نماید ( .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انون    ق                                                                                                                            قوانین و مقررات هندبال ساحلی

                                                29فحه ص                                                        فرامرز می آبادی  ، اردشیر مستأجران                                                            

 

  8قانون 

 خطاها و رفتارهای خارج از روحیه ورزشی 

 موارد ذیل مجاز می باشند : 

 الف : استفاده از بازو و دست برای دفاع یا گرفتن توپ :  8-1

 ب : استفاده از دست باز برای دور کردن توپ از حریف در هر جهتی          

 ج :  استفاده از بدن برای مسدود کردن حریف  ، حتی هنگامی که حریف  صاحب توپ نیست         

 د : ایجاد تماس بدنی با حریف ، از روبرو و با بازوان خمیده ، و حفظ این تماس بمنظور کنترل و دنبال                        

 کردن حریف           

 موارد ذیل مجاز نمی باشند : 

  یا ضربه زدن به آن در حالی که در دستان حریف است  توپ  نکشید بیرونالف :  : 8-2 

 ب : مسدود کردن یا هل دادن حریف بوسیله بازوان ، دستان یا پاها            

 ج : مانع شدن  ، نگهداشتن ، هل دادن ، فشار دادن ، دویدن یا پریدن بر روی حریف           

 نین یا بدون توپ ( با تخلف از قواوپ تخطر انداختن حریف ) با ه د : دخالت بوسیله مانع شدن یا ب          

نه برای توپ به صورت پیشرونده جریمه   و علیه حریف بوده  که عمل عمدتاً یا انحصاراً 8:2نقض قانون :  8-3

متر برای یک خطای  6-می گردد . جریمه پیشرونده به این مفهوم است که فقط یک پرتاب آزاد یا پرتاب 

             عادی در مبارزه برای توپ اتفاق خاص کافی نیست ، زیرا خطا فراتر از نوع تخلفی است که به صورت 

 می افتد . 

 هر تخلفی که با تعریف جریمه پیشرونده مطابقت داشته باشد نیازمند جریمه شخصی است 

هر گونه عبارات و رفتارهای بدنی و زبانی که ناقض روحیه ورزشی باشد مترادف رفتار خارج از روحیه :  8-4

( . این برای بازیکنان و  5ثال ، نگاه کنید به توضیحات پیرامون قوانین شماره ورزشی تلقی می گردد ) برای م

مسئولین تیم همچنین داخل یا خارج زمین بازی ، قابل اجرا می باشد . جریمه پیشرونده در موارد  رفتار خارج 

 (  16:6،  16:2د ،  16:1قوانین ) از روحیه ورزشی نیز قابل اجراست 

ج (  16:6المتی حریف در حال حمله را به خطر اندازد ، باید دیسکالیفه شود )قانون بازیکنی که س:  8-5

 بخصوص هنگامی که : 
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الف : ، از بغل یا از پشت ، با ضربه زدن  یا به عقب کشیدن بازوی پرتاب بازیکنی که در حال شوت و یا پاس      

 دادن توپ می باشد

 دن به سر و گردن حریف شود ب : انجام هر عملی که منجر به ضربه ز    

 به حریف پشت پا زدن بر آن  ، عالوهبا پا یا زانو یا به هر طریق دیگری ضربه زدن تعمدی به حریف ج :   

د : هل دادن حریف در حالیکه در حال دویدن یا پریدن است ، یا دفاع او به نحوی که حریف کنترل بدن    

حمله حریف ترک -ان محوطه دروازه خود را در ارتباط با ضدخود را از دست بدهد ، هنگامیکه دروازه ب

 نماید ، این نیز قابل اجرا است

       دروازه ه : زدن توپ به سر بازیکن دفاعی هنگام اجرای یک پرتاب آزاد که بصورت شوت مستقیم به طرف    

بان هنگام اجرای یک  می باشد با فرض اینکه بازیکن دفاعی حرکت نکرده باشد ، زدن توپ به سر دروازه

 متر ، با فرض اینکه دروازه بان حرکت نکرده باشد .  6-پرتاب

 توضیح : 

خیلی عواقب عمالً ممکن است خطرناک بوده و بسیار خیلی کوچک می تواندفیزیکی حتی یک خطا با تاثیر 

این خطر بزرگی شدیدی در پی داشته باشد ، اگر هنگام وقوع خطا حریف بی دفاع بوده و غافلگیر شود . 

نگاه کرد  ، در حالی که این نوع تخلف        جزئی یک تماس بدنی ماهیت برای بازیکن است و نباید به ظاهر

  به عنوان یک جریمه مناسب باشد  در تعیین دیسکالیفه ی تواند  به صورت بالقوه معیاری  م

م ، داخل یا خارج از زمین ) برای مثال رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی توسط بازیکن یا مسئول تی:  8-6

 ه (  16:6( باید با دیسکالیفه جریمه شود ) قانون  6، نگاه کنید به توضیحات پیرامون قوانین شماره 

می گردد باید دیسکالیفه شده و همچنین در  "تهاجم بدنی  "بازیکنی که در جریان وقت بازی مرتکب :  8-7

و ،  16:6بدنی خارج از وقت بازی منجر به دیسکالیفه می گردد ) قوانین برگ مسابقه گزارش شود . تهاجم 

  ز (16:6ب (  . مسئول تیم که مرتکب تهاجم بدنی می گردد باید دیسکالیفه شود ) قانون  16:16

 توضیح : 

منظور از تهاجم بدنی در این قانون ، حمله بدنی عمدی علیه بدن دیگر افراد است  ) بازیکن ، داور ،                             

وقت نگهدار/منشی ، مسئول تیم ، نمایندگان فنی ، تماشاگر و غیره ( . به عبارت دیگر این یک عکس العمل ساده 

. پرتاب آب دهان بر روی افراد دیگر بصورت خاص بعنوان تهاجم  یا نتیجه یک بی دقتی بیش از حد نیست

 بدنی محسوب می شود . 
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اگر مستقیم یا غیر مستقیم منجر به وقفه ای در بازی واز بین بردن یک شانس ،   8:  2-7تخلف علیه قانون :  8-8

 .(  14:1رای حریف می شود ) قانون متر ب 6-منجر به یک پرتابمسلم گل از حریف بشود 

ب ، اما همچنین -الف 13:1در غیر اینصورت تخلف منجر به یک پرتاب آزاد برای حریف می شود ) قوانین 

 ( . 13:3،  13:2نگاه کنید قانون 

دیسکالیفه ناشی ازعملی خاص بی پروا و خطرناک ، عمدی و با هدف آسیب رساندن باید با نوشتن گزارش 

 همراه شود . 

تشخیص دادند ، آنها اک و تعمدی و با هدف آسیب رسانی خاصی را بی پروا و خطرن اگر داوران اقدام:  8-9

، عالوه بر آن همچنین مقامات مسئول ذیربط  بنویسند و به مقامات مسئول ارائه نمایند باید پس از بازی گزارش 

 در این خصوص تصمیم بگیرند . بیشتر باید در مورد اقدامات

می تواند به عنوان مالک های تصمیم گیری   8:5بر موارد ذکر شده در قانون عالئم و ویژگیهایی که عالوه 

 قرار گیرد عبارتند از : 

 الف : یک اقدام خاص بی پروا و خطرناک     

 یچوجه مربوط به جریان و موقعیت بازی نیست ه سیب رساندن که بهآب : یک اقدام تعمدی و با هدف     

گزارش خواهد نوشتن دیسکالیفه ناشی از رفتار افراطی و فوق العاده شدید خارج از روحیه ورزشی همرا با 

 بود 

اگر داوران رفتاری را به عنوان رفتار افراطی و فوق العاده شدید خارج از روحیه ورزشی تشخیص :  8-10

، همچنین مقامات مسئول ذیربط  ائه نمایند بنویسند و به مقامات مسئول ارآنها باید پس از بازی گزارش دهند ، 

  باید در مورد اقدامات بیشتر در این خصوص تصمیم بگیرند .

 اقدامات ذیل می تواند به عنوان نمونه در نظر گرفته شود : 

ده الف : رفتار توهین آمیز یا  تهدید آمیز علیه افراد دیگر به عنوان مثال : داور ، وقت نگهدار/منشی ، نماین     

فنی ، مسئول تیم ، بازیکن ، تماشاگر ، این رفتار ممکن است کالمی و یا غیر کالمی باشد ) به عنوان مثال : با 

 حالت صورت ، با حرکات ، با زبان بدن یا تماس بدنی ( 

ل یک شانس مسلم گ( II(منطقه تعویض ، یا  طریق( دخالت مسئول تیم در بازی ، در زمین مسابقه یا ازIب : )    

                    وارد زمین شده است ، از بین برود یا از طریق منطقعه تعویض توسط بازیکنی که به صورت غیر قانونی 

 (  4:14) قانون 

ج : در خالل یک دقیقه پایانی مسابقه و در حالیکه توپ خارج از بازی می باشد ، اگر یک بازیکن یا مسئول     

تیم مانع یک پرتاب حریف شوند و یا در آن تاخیر ایجاد نمایند ، و به این ترتیب از ایجاد شرایط برای یک 
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، این عمل باید بعنوان یک رفتار افراطی  شوت به طرف دروازه یا ایجاد یک شانس مسلم گل جلوگیری نمایند

ارج از روحیه ورزشی قلمداد گردد و این برای هرگونه دخالت قابل اجراست ) به عنوان مثال ، خو شدید 

 فقط با اعمال محدود بدنی ، قطع کردن پاس ، دخالت در دریافت توپ ، توپ را رها نکردن ( 

 8:6،  8:5قانون  طبقی و در مالکیت حریف باشد ، اگریان بازدر آخرین دقیقه مسابقه در حالیکه توپ در جر

اقدامی انجام شود که مانع ایجاد یک فرصت شوت برای تیم حریف و یا ایجاد یک شانس مسلم گل شود ، این 

 فقط با یک دیسکالیفه جریمه شود ، بلکه نوشتن گزارش الزم است .   8:6،  8:5نباید بر طبق قانون 
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  9قانون 

 امتیازگل و تصمیم در خصوص نتیجه مسابقه 

 امتیاز گل 

از پهنای خط دروازه عبور نماید ) نگاه کنید به شکل تمامی توپ کامالً هنگامی گل بثمر می رسد که :  9-1

( ، در صورتیکه قبل از پرتاب یا در خالل آن ، هیچگونه تخلفی از قوانین توسط پرتاب کننده یا هم  3شماره 

 تیمی او انجام نشده باشد . 

 م شود توپ وارد دروازه شود ، یک گل باید اعالهمچنان از قوانین ،  ینتخلف مدافع اگر با وجود

از خط دروازه عبورکند بازی را متوقف نمایند ، گل نباید  وقت نگهدار قبل از آنکه توپ کامالًاگر داور و یا 

 اعالم شود

اگر بازیکن توپ را به داخل دروازه خودی پرتاب نماید ، باستثناء ، یک گل برای حریف باید اعالم شود

زه بان است و توپ از خط محوطه دروازه عبور نکرده موقعیتی که دروازه بان در حال اجرای پرتاب دروا

( . یک گل در دروازه خودی توسط هر کدام از بازیکنان یک امتیاز محسوب 12:2 انونقپاراگراف دوم باشد ) 

 می شود .

 توضیح : 

               اگر برخی افراد یا عوامل دیگری که جزئی از بازی نیستند مانع ورود توپ به دروازه شوند ) تماشاگران  

و غیره ( ، و داوران به این نتیجه برسند که در غیر اینصورت توپ وارد دروازه  می شده ، یک گل باید اعالم 

 شود . 

 (1گلهای خالقانه یا غیرمعمول با دو امتیاز محاسبه می شود ) نگاه کنید توضیحات پیرامون قوانین شماره :  9-2

 امتیاز محاسبه می شود  2متر بثمر می رسد با  6-گلهایی که بوسیله پرتاب:  9-3

پس از بثمر رسیدن یک گل ، شروع مجدد بازی با پرتاب دروازه بان از محوطه دروازه خواهد بود          :  9-4

 ( 12:1) قانون 

دیگر نمی توان آن گل را  هنگامیکه داور یک گل را اعالم نمود و پرتاب دروازه بان انجام گردید ،:  9-5

 باطل اعالم  کرد .

پس از بثمر رسیدن یک گل و قبل از آنکه پرتاب دروازه بان انجام شود ،  اگر بالفاصله عالمت پایان وقت به 

 صدا درآمد ، داوران باید به صورت واضح نشان دهند  ) بدون پرتاب دروازه بان ( که گل پذیرفته شده است 
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 سط دروازه بان بثمر رساندن گل تو

 ه می شود امتیاز محاسب 2ان بثمر می رسد با گلی که توسط دروازه ب:  9-6

 تصمیم گیری در خصوص نتیجه مسابقه

استفاده می شود . برنده تیمی  "ل طالیی گ"اگر در پایان وقت نتیجه امتیازات مساوی بود ، از روش :  9-7

  ( 2:6است که اولین گل را بثمر برساند ) قانون 

 استفاده می شود . " شوت اوت " اگر هر دو تیم  هرکدام یک وقت را برنده شده باشند ، از :  9-8

 پنج بازیکن که واجد شرایط بازی می باشند به صورت متناوب با تیم مقابل پرتابها را انجام می دهند

. اگر دروازه بان یکی از پرتاب کنندگان باشد ، هنگامی که پرتاب خود را انجام می دهد بعنوان بازیکن زمین 

 ( 4:8قانون توضیح محسوب می شود ) 

برنده تیمی است که پس از پنج پرتاب ، تعداد بیشتری امتیاز بثمر رسانده باشد . پس از دور اول پرتابها ، اگر 

ادامه پیدا می کند . به این منظور ابتدا زمینها باید  "شوت اوت "تصمیم گرفت ، نتوان در خصوص نتیجه 

پنج بازیکن که واجد شرایط بازی             نگاه کنید به توضیح ( . مجدداً –تغییرکند ) بدون تغییر منطقه تعویض 

له تیم دیگر پرتاب اول را انجام می باشند به صورت متناوب با تیم مقابل پرتابها را انجام می دهند . در این مرح

  می دهد .

از حریف جلو بیفتد ،  گلدر این مرحله و دور های بعدی ، به محض اینکه تیمی در تعداد پرتابهای برابر یک 

 نتیجه مسابقه مشخص می گردد 

 توضیح : 

  "شوت اوت  "تصمیم در خصوص نتیجه بازی توسط 

تخاب کننده زمین و تیمی که پرتاب ها را شروع می کند از داوران برای مشخص کردن ان "شوت اوت "در 

 (  2پرتاب سکه استفاده می نمایند ) توضیحات پیرامون قوانین شماره 

د زمین را آغاز کند ، آنگاه حریف حق دار "شوت اوت "اگر تیمی که برنده پرتاب سکه می شود تصمیم بگیرد 

زمین را انتخاب نماید ، آنگاه که دهد  ترجیح، ه پرتاب سکه می شود که برند اگر تیمی را انتخاب نماید . متناوباً

 .را آغاز نماید  "شوت اوت  "پرتاب های حریف حق دارد 

را شروع می کنند  "شوت اوت "هر دو دروازه بان در حالیکه حداقل با یک پا روی خط دروازه ایستاده اند ، 

. بازیکن زمین باید در محوطه بازی بایستد در حالیکه یک پای او در سمت چپ یا راست نقطه تالقی خط 

روازه بان خود روی خط دروازه  دروازه با خط طولی است . هنگامیکه داور سوت می زند او توپ را به سمت د

به عقب برمی گرداند . در خالل پاس ، توپ نباید با ماسه تماس پیدا کند . به محض رها شدن توپ از دست 
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بازیکن  هر دو دروازه بان می توانند به جلو حرکت نمایند . دروازه بان همراه با توپ باید در محوطه دروازه 

 خود بماند . 

د یک شوت به سمت دروازه مقابل انجام دهد یا به هم تیمی خود که در حال رفتن به سمت ثانیه او بای 3ظرف 

دروازه حریف است پاس دهد ، همچنین در خالل این پاس ، توپ نباید با ماسه تماس داشته باشد . بازیکن 

 باید توپ را بگیرد و بدون تخلف از قانون ، برای بثمر رساندن گل تالش نماید . 

 زه بان یا بازیکن مهاجم مرتکب تخلف از قانون شوند ، حمله تمام شده است اگر دروا

اگر دروازه بان مدافع از محوطه دروازه خود خارج شد ، او می تواند در هر زمان به محوطه دروازه خود 

 برگردد 

کمتری خواهد داشت فرصتهای پرتاب  نظر متقابالً برسد ، تیم مورد 5اگر تعداد بازیکنان در یک دور به کمتر از 

 ، زیرا هیچ بازیکنی مجاز به دو بار پرتاب نیست . 

متر  6-دفع نماید ، یک پرتاب "شوت اوت "اگر دروازه بان مدافع با تخلف از قانون یک شوت را در :  9-9

 (  9باید اعالم شود ) نگاه کنید به توضیحات پیرامون قوانین شماره 

 توضیح : 

 متر را انجام دهد .  6-هر بازیکنی که واجد شرایط بازی باشد می تواند این پرتاب

، کلیه بازیکنان درگیر باید در منطقه تعویض خودی بمانند . بازیکنان پس از   "شوت اوت "در خالل :  9-10

  خود برمی گردندتیم پرتاب خود به منطقه تعویض 
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  گل شدن:   3تصویر شماره 
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  10قانون 

 پرتاب داور 

  با پرتاب داور همراه می باشد  "گل طالیی  "شروع هر وقت بازی ،  و همچنین : 10-1

پرتاب داور از مرکز زمین اجرا می گردد . یک داور توپ را به دنبال عالمت سوت که توسط داور :  10-2

 دوم زده می شود ، به صورت عمودی پرتاب می کند . 

 داور دوم بیرون خط طولی جهت مخالف میز وقت نگهدار مستقر می شود .  :  10-3

متر از داور قرار  3هنگام اجرای پرتاب داور باید به فاصله  باستثناء یک بازیکن از هر تیم ، کلیه بازیکنان:  10-4

 بگیرند ، اما آنها می توانند  در هر نقطه دیگری در منطقه بازی مستقر شوند . 

 دو بازیکنی که برای توپ پرش می کنند می توانند نزدیک داور در سمت نزدیکتر دروازه خودی قرار بگیرند.

 باالترین نقطه خود رسیده باشد می توان با آن بازی کرد  فقط پس از اینکه توپ به:  10-5
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  11قانون 

 اوت -پرتاب 

خط طولی عبور کند یا هنگامیکه بازیکن زمین در  ز اکامالًنگامی اعالم می شود که توپ اوت ه-پرتاب:  11-1

 تیم دفاعی قبل از عبور توپ از خط بیرونی دروازه خود آخرین نفری باشد که توپ را لمس کرده است 

ب ( بوسیله  15:3اوت بدون عالمت سوت داور اجرا می گردد ) با این حال نگاه کنید به قانون -پرتاب:  11-2

 آخرین بار قبل از عبور توپ از خط آنرا لمس کرده است .حریف تیمی که بازیکن آن 

اوت از نقطه ای که توپ از خط طولی خارج شده است اجرا می گردد ، اما اگر که توپ از -پرتاب:  11-3

متر از نقطه تالقی خط  1خط بیرونی دروازه یا خط طولی محوطه دروازه خارج شده باشد ، حداقل با فاصله 

 طولی اجرا می گردد .   دروازه و خط-محوطه

تا هنگامیکه توپ از دست پرتاب کننده خارج شود باید با یک پا روی خط طولی بایستد . بازیکن مجاز :  11-4

خودش آنرا  توپ را به زمین بزند و سپس مجدداً نیست توپ را زمین بگذارد و سپس خودش آنرا بردارد ، یا

  الف ( . 13:1بگیرد ) 

متر از بازیکن پرتاب کننده فاصله داشته  1اوت بازیکنان دفاعی باید حداقل -رای پرتابدر خالل اج:   11-5

 باشند . 
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  12انون ق

 پرتاب دروازه بان 

 یک پرتاب دروازه بان اعالم می شود هنگامیکه : :  12-1

 الف وارد محوطه دروازه شود  6:2الف : بازیکن تیم حریف با تخلف از قانون           

 ب : تیم حریف یک گل بثمر برساند          

 (  6:6ج : دروازه بان توپ را در محوطه دروازه خود کنترل نماید ) قانون           

بازیکن تیم مقابل لمس شده است ، از خط بیرونی     د : در حالیکه توپ آخرین بار توسط دروازه بان یا          

 دروازه عبور نماید . 

( پس از  13:3است که در تمام این موقعیتها توپ خارج از بازی محسوب می شود ) قانون این این به مفهوم 

وسیله پرتاب اینکه پرتاب دروازه بان اعالم شد و قبل از اینکه پرتاب اجرا شود اگر تخلفی روی دهد  مسابقه به 

 دروازه بان ادامه پیدا می کند . 

روازه بان روی دهد  ، تیم دتوسط پس از اعالم پرتاب دروازه بان و قبل از اجرای آن اگر تخلفی از قوانین 

 اعمال می گردد  13:3قانون

محوطه دروازه توسط دروازه بان بدون عالمت  -پرتاب دروازه بان از محوطه دروازه و از روی خط: 12-2

 ب (  15:3سوت داور اجرا می گردد ) علیرغم این نگاه کنید به قانون 

محوطه -پرتاب دروازه بان هنگامی انجام یافته تلقی می گردد که توپ پرتاب شده توسط دروازه بان از خط  

 ر نماید . دروازه عبو

محوطه دروازه قرار بگیرند ، اما تا زمانی که توپ از               -بازیکنان تیم دیگر مجازند که بالفاصله پشت خط

 پاراگراف سوم (  15:7محوطه دروازه عبور ننماید ،  نمی توانند آنرا لمس نمایند ) قانون -خط

 توضیح : 

ن : پرتاب دروازه بان همواره باید توسط دروازه بانی که قصد پرتاب دروازه بان در خالل  تعویض دروازه با

 خروج دارد ، انجام شود .

 او فقط هنگامی مجاز به خروج از زمین است که پرتاب دروازه بان را انجام داده باشد .

           پس از اجرای پرتاب دروازه بان ، تا زمانی که توپ توسط دیگر بازیکنان لمس نشود ، دروازه بان:  12-3

 الف (  13:1،  5:7مجددأ توپ را لمس نماید ) قوانین نمی تواند 
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  13قانون 

 پرتاب آزاد 

 اعالم پرتاب آزاد 

آن را با یک پرتاب آزاد برای حریف شروع می کنند  مسابقه را متوقف کرده و مجدداً رانداواً اساس:  13-1

 هنگامیکه :

الف : تیم صاحب توپ مرتکب تخلفی شود که باید منجر به سلب مالکیت از آن تیم شود ) نگاه کنید به     

،  12:3،  11:4،  8:8،  7:10،  7:7 -8،  7:2 -4ب ،  6:8،  6:4ب ،  6:2،  5: 6-11،   4:14،  4:13،  4:6،  4:4قوانین 

13:9  ،7- 14:5  ،5 -15:2  ) 

تخلفی از قوانین شود که باعث شود تیم صاحب توپ آنرا از دست بدهد ) نگاه کنید ب : تیم دفاعی مرتکب       

 (  13:7،  8:8،  7:8ب ،  6:8،  6:4ب ،  6:2،  4:14،  4:13،  4:6،  4:4به قوانین 

داوران باید در جهت تداوم بازی ، از قطع پیش از موقع بازی به وسیله اعالم پرتاب آزاد خودداری :  13-2

 .  نمایند 

الف ، اگر پس از خطای تیم حمله ، بالفاصله تیم دفاعی مالکیت  13:1است که طبق قانون این این به مفهوم 

 توپ را به دست آورد داوران نباید پرتاب آزاد اعالم نمایند . 

ه ب ،  تا زمانی که تیم حمله کننده به سبب تخلفی که تیم دفاعی مرتکب شد13:1به صورت مشابه ، طبق قانون 

 ، مالکیت توپ را از دست نداده باشد یا به حمله خود ادامه بدهد ، داوران نباید در بازی مداخله نمایند 

اگر به سبب  تخلف از قانون یک جریمه شخصی در نظر گرفته شود ، آنگاه داوران در صورتی که به این وسیله 

د بالفاصله بازی را متوقف نمایند . در غیر این آوانتاژی را از تیم مقابل تیم خطا کننده سلب ننمایند می توانن

 صورت ، این جریمه باید تا زمانی که موقعیت مورد نظر خاتمه یابد ، به تاخیر افتد .  

، قابل اعمال  نیست و بازی باید بالفاصله  4:14،  4:13،  4:6،  4:4،  4:3در موارد تخلف علیه قوانین 13:2قانون 

 وسیله  وقت نگهدار انجام می شود به  متوقف شود که معموالً

شرایطی  می شود ، در 13:1منجر به یک پرتاب آزاد تحت قانون  اگر تخلفی که به صورت معمول:  13-3

از بازی خارج شده باشد ، آنگاه بازی با پرتابی متناسب با علت توقف بازی ادامه پیدا  اتفاق  بیفتد که توپ قبالً

 خواهد کرد 

ب ، همچنین از پرتاب آزاد به عنوان راهی برای -الف 13:1وقعیت های ذکر شده در قانون عالوه بر م:  13-4

شروع مجدد بازی در موقعیت های مسلمی که بازی متوقف شده ولی هیچگونه تخلفی از قوانین به وقوع 

 نپیوسته است استفاده می شود ) به عنوان مثال وقتیکه توپ در بازی است ( . 
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الف : تیمی که در لحظه توقف بازی ، توپ را در اختیار داشته ، همچنان توپ در اختیار این تیم                         

 باقی می ماند .

ه آخرین بار مالک توپ بوده مجدداً ب : اگر هیچ تیمی توپ را در مالکیت خود نداشته است آنگاه تیمی ک   

 نیز مالک توپ خواهد بود

امیکه به علت برخورد توپ با تجهیزات باالی زمین مسابقه متوقف می شود ، تیمی که آخرین بار توپ ج : هنگ  

 را لمس نکرده است مالک توپ خواهد بود . 

 قابل اجرا نمی باشد  13:4در موقعیت های قید شده در قانون  13:2تحت قانون  "قانون آوانتاژ " 

در لحظه سوت داور مالک توپ می باشد ، اعالم شود ، آنگاه آزاد علیه تیمی که -اگر یک پرتاب:  13-5

بازیکنی که در آن لحظه توپ در اختیار اوست باید بالفاصله توپ را رها کرده یا آنرا در همان نقطه ای که 

 د (  16:2قرار  دارد به زمین بگذارد ) قانون 

 آزاد -اعالم پرتاب

متری خط  1یم حمله قبل از پرتاب نمی توانند در فاصله کمتر از هنگام اجرای پرتاب آزاد ، بازیکنان ت:  13-6

 ( 15:1دروازه حریف باشند ) قانون -محوطه

 متری از پرتاب کننده باشند .  1هنگام اجرای پرتاب آزاد ، بازیکنان حریف باید حداقل در فاصله :  13-7 

ب ( و  15:3ه کنید به قانون وجود نگا پرتاب آزاد به صورت معمول بدون عالمت سوت داور ) با این:  13-8

 د  : ناز محلی که تخلف بوقوع پیوسته است اجرا می گردد . موارد ذیل از این قاعده مستثنی می باش اساساً

از محلی  آزاد پس از عالمت سوت داور اساساً ب ، پرتاب-الف 13:4در موقعیت های تشریح شده  در قانون 

د ج ، پرتاب آزا 13:4که توپ در هنگام قطع بازی قرار داشته است اجرا می گردد . در موارد تحت قانون 

 از نقطه زیر محل برخورد توپ با تجهیزات باالی زمین اجرا می گردد  همچنان پس از عالمت سوت و اساساً

راسیون قاره ای / ملی ( بازی را به علت تخلف اگر داور یا نماینده فنی ) از فدراسیون جهانی هندبال ، یا فد

بازیکن یا مسئول تیم دفاعی متوقف کردند و این منجر به یک تذکر شفاهی یا یک جریمه شخصی گردید ، 

آنگاه پرتاب آزاد از محلی که توپ هنگام قطع بازی قرار داشته است اجرا می گردد ، به شرط آنکه این محل 

 حل وقوع خطا داشته باشد . موقعیت مناسبتری نسبت به م

به صورت مشابه پاراگراف قبلی قابل اجرا خواهد بود ، در صورتی که وقت نگهدار بازی را به علت خطای 

 متوقف سازد .  4:13-14، 4:6،  4:3-4تعویض یا ورود غیر قانونی تحت قوانین 

ال اعالم می شود باید از محلی که ، پرتاب آزاد که به علت بازی غیر فع 7:10طبق موارد ذکر شده در قانون 

 توپ در هنگام قطع بازی قرار داشته است ،  اجرا شود .
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نمی تواند از داخل  زعلیرغم قاعده کلی و زیربنائی و روش قید شده در پاراگراف های قبلی ، پرتاب آزاد هرگ

زه باشد ، محل محوطه دروازه خودی اجرا شود . در هر موقعیتی که محل مورد نظرداخل  محوطه دروا

 .قل گردد تاجرای پرتاب باید به نزدیکترین نقطه بیرون محوطه دروازه من

محوطه دروازه تیم دفاعی فاصله داشته باشد ، آنگاه پرتاب -متر از خط 1اگر محل صحیح پرتاب آزاد کمتر از 

 محوطه دروازه انجام شود .  -متر فاصله با خط 1باید از محلی با حداقل 

امیکه بازیکنی از تیمی که یک پرتاب آزاد به دست آورده است همراه با توپ در دست ، در هنگ:  13-9

آنرا بردارد ، د توپ را روی ماسه گذارده و مجدداً موقعیت صحیحی برای اجرای پرتاب قرار بگیرد  ، او نبای

 .الف ( 13:1بگیرد ) قانون  را به زمین بزند و مجدداً یا توپ 
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  14قانون 

 متر -6پرتاب 

 متر  6اعالم 

 متر اعالم می شود ، هنگامیکه :  6-: یک پرتاب 14-1

 الف : از بین بردن یک شانس مسلم گل در هر قسمت زمین توسط بازیکن یا مسئول تیم مقابل       

 ب : سوت نابهنگام در زمان یک شانس مسلم گل       

یک شانس مسلم گل به وسیله دخالت عواملی که اجازه حضور در بازی را نداشته اند از بین برود             ج :      

 قابل اجرا می باشد (   9:1زمانی که توضیح قانون  استثناءه ب) 

  نگاه کنید 7شماره  به توضیحات پیرامون قوانین " شانس مسلم گل " برای تعریف      

الف بازیکن مهاجم کنترل توپ و بدن خود را حفظ کرد ،  14:1اگر علیرغم تخلف قید شده در قانون  : 14-2

متر وجود ندارد ، حتی اگر پس از آن بازیکن مذکور شانس مسلم گل را از دست  6-دلیلی برای اعالم پرتاب

 بدهد 

د از دخالت خودداری نمایند تا متر وجود دارد ، داوران همواره بای -6هنگامی که امکان اعالم یک پرتاب

تردر واقع  قانونی و الزم باشد بتوانند یک رای صحیح اتخاذ نمایند . اگر بازیکن م- 6 زمانی که اگر اعالم

مهاجم علیرغم مداخله غیر قانونی مدافع یک گل بثمر رساند ، بدیهی است که دلیلی برای واگذاری یک 

کنترل توپ یا بدن خود را از  د که آن بازیکن در اثر تخلف واقعاًمتر وجود ندارد  ، اگرمعلوم  ش 6-پرتاب

 متر باید واگذار شود .  6-و به این علت شانس مسلم گل از بین برود ، آنگاه یک پرتاب،  بدهددست 

 ب ( 2:14اوت اعالم نمایند ) قانون –متر اعالم می شود ، داوران باید تایم  6-هنگامیکه یک پرتاب:  14-3

 (  9:3امتیاز محاسبه می گردد  ) قانون  2متر بثمر می رسد ،  6-گلی که بوسیله پرتاب:  14-4

 متر  6-اجرای پرتاب

ثانیه پس از عالمت سوت داور زمین به صورت شوت به سمت دروازه اجرا  3متر ، ظرف مدت  6-پرتاب:  14-5

 الف (  13:1می گردد ) قانون 

متر  6-متر را انجام می دهد تا قبل از آن که توپ از دستش رها شود ، نباید خط 6-بازیکنی که پرتاب :  14-6

 الف (  6:2را قطع یا لمس نماید ) قانون 

هم تیمی  متر ، تا قبل از تماس  توپ با حریف یا دروازه ، پرتاب کننده یا 6-در ادامه اجرای پرتاب:  14-7

 الف (  13:1با توپ بازی کنند  ) قانون  های او نمی توانند مجدداً
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نشود تا زمانی که توپ از دست پرتاب کننده رها متر در حال اجرا می باشد ،  6-هنگامیکه یک پرتاب:  14-8

متری پرتاب کننده قرار گیرند  1پرتاب کننده ، ، باید در فاصله حداقل تیم مقابل دروازه بان و دیگر بازیکنان ، 

 ، در صورتی که توپ گل نشود پرتاب تکرار می شود . ایت در صورت عدم رع. 

  متر مستقر  6-هنگامیکه پرتاب کننده همراه با توپ در دست در وضعیت صحیح جهت اجرای پرتاب:  14-9

، دروازه بان مجاز به انجام تعویض نیست و هرگونه تالش برای انجام تعویض در این موقعیت ، به  می شود

 ج ( .  16:2د ،  16:1،  8:4عنوان رفتار خارج از روحیه ورزشی جریمه خواهد داشت  ) قوانین 

ته اند ،  مجاز              به دلیل بازی جوانمردانه ، بازیکنانی که اطراف یا نزدیک پرتاب کننده قرار گرف: 14-10

 نیستند  هیچگونه مزاحمتی برای او  ) به وسیله تکان دادن دست ، سروصدا و غیره ( ایجاد نمایند  .
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  15قانون 

 دستورالعمل های کلی برای اجرای پرتاب ها 

 متر (  6-اوت ، پرتاب دروازه بان ، پرتاب آزاد ، پرتاب-) پرتاب

 قبل از اجرای پرتاب ، توپ باید در دست پرتاب کننده قرار گیرد :  15-1

کلیه بازیکنان باید در موقعیت تعیین شده  برای پرتاب مورد نظر  قرار گیرند ، بازیکنان باید تا رها شدن توپ 

 از دست پرتاب کننده در موقعیت صحیح خود باقی بمانند 

 (  15:7) با این وجود نگاه کنید به قانون  موقعیت اولیه ناصحیح باید اصالح گردد

هنگام اجرای یک پرتاب  ، باستثناء پرتاب دروازه بان ، پرتاب کننده باید یک پای خود را در تماس :  15-2

 به زمین گذاشت  ند کرده و مجدداًالف ( پای دیگر را می توان به صورت مکرر بل 13:1دائم با ماسه قرار دهد ) 

 ید برای شروع مجدد بازی سوت بزند : داور با:  15-3

 متر  6-الف : همواره برای پرتاب        

 اوت ، پرتاب دروازه بان یا پرتاب آزاد :-ب : در موارد پرتاب        

 اوت -برای شروع مجدد پس از تایم 0        

  13:4برای شروع مجدد بوسیله پرتاب آزاد تحت قانون  0        

 تاخیر در اجرای یک پرتاب هنگام  0        

 پس از تصحیح وضعیت موقعیت بازیکن  0        

 پس از یک تذکر شفاهی  0        

 الف ( .  13:1ثانیه توپ را پرتاب نماید ) قانون  3پس از عالمت سوت ، پرتاب کننده باید ظرف مدت  

ده تلقی می گردد ) با این حال نگاه هنگامی که توپ از دست  پرتاب کننده رها شود ، پرتاب انجام ش:  15-4

 ( 12:2به قانون  کنید

هنگامی که پرتاب در حال اجرا می باشد ، توپ را نمی توان دست به دست  یا توسط هم تیمی لمس شود        

 الف (    13:1) قانون 

  ه نمی تواند مجدداًشد ، پرتاب کنندتا هنگامی که توپ با بازیکن دیگری و یا دروازه تماس نداشته با:   15-5

 (  12:3برای پرتاب دروازه بان ، نگاه کنید به قانون  ءالف ( ) استثنا 13:1توپ را لمس نماید ) قانون 
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مستقیماً  منجر به یک گل شوند ، باستثناء پرتاب دروازه بان که نمی تواند همه پرتابها می توانند مستقیماً:  15-6

( ، و یک پرتاب  6:2، با این وجود نگاه کنید به قانون  12:2منجر به یک گل در دروازه خودی بشود ) قانون 

 داور ) زیرا توسط داور اجرا می شود ( 

یا پرتاب آزاد اگر آوانتاژی را از  اوت-وضعیت ناصحیح هر یک از بازیکنان دفاعی در ارتباط با پرتاب:  15-7

  انجام دهند ، سلب نکند ، نباید توسط داوران اصالح شود .  ی خواهند پرتاب را سریعاًهاجم که مبازیکنان  م

 ب (  15:3در صورت سلب آوانتاژ ، آنگاه این وضعیت باید اصالح شود ) قانون 

     علیرغم وضعیت ناصحیح هر یک از بازیکنان دفاعی ، اگر داوران سوت خود را برای اجرای پرتاب به صدا 

 ند ، آنگاه کلیه بازیکنان حق خواهند داشت به صورت کامل در بازی مداخله نمایند در آورد

بازیکن اگر در اجرای پرتاب تیم مقابل به وسیله عدم رعایت فاصله یا از طریق خطاهای دیگر تاخیر ایجاد 

 ه ( . 16:2نماید یا مداخله کند ،  باید تعلیق شود ) قانون 
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  16قانون 

 جرائم 

 تعلیق 

 یک تعلیق می توان اعالم نمود برای : :  16-1

متناسب  "جریمه پیشرونده  " ( که در رده  8:2،  5: 5قوانین  الف : خطا ها و تخلفات مشابه علیه حریف )        

 گیرد  قرار نمی 8:3با قانون 

 (  8:3ب : خطا هایی که باید به صورت پیشرونده جریمه گردند ) قانون          

 (  15:7ج : تخلف هنگامی که حریف در حال اجرای یک پرتاب رسمی است ) قانون          

 د : رفتار خارج از روحیه ورزشی به وسیله بازیکن یا مسئول تیم .         

 برای :یک تعلیق باید اعالم نمود :  16-2

 (  4:13 -14الف : برای خطای تعویض یا ورود غیر قانونی به زمین ) قوانین    

 (   8:3ب : برای تکرار نوع خطایی که باید بصورت پیشرونده جریمه شود ) قانون     

 (  8:4ج : برای تکرار رفتار خارج از روحیه ورزشی توسط بازیکن ، داخل یا خارج زمین ) قانون     

: برای خودداری از رها کردن یا زمین گذاشتن توپ هنگامی که یک پرتاب آزاد علیه تیمی که در د     

 (  13:5مالکیت توپ است اعالم می شود ) قانون 

 ( 15:7ه :برای تکرار تخلف هنگامی که حریف در حال اجرای یک پرتاب رسمی می باشد  ) قانون    

 پاراگراف دوم (  16:8ل تیم در خالل وقت بازی ) قانون و : در پی دیسکالیفه بازیکن یا مسئو    

اگر یک بازیکن که واجد شرایط بازی نیست وارد زمین بشود یا تعدادی  "سرپرست مسئول تیم "ز : به     

 بیشتر از مسئولین تیم و بازیکن قانونی ثبت شده ، پس از شروع بازی در منطقه تعویض حضور داشته باشند 

: اگر مسئول تیم در موارد مصدومیت بازیکن وارد زمین بشود و به جای کمک به بازیکن مصدوم ، بازیکنان  ح   

 را راهنمایی کند و به حریف یا داوران نزدیک شود .
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 توضیح :  

   . هنگامی که یک تعلیق علیه مسئول تیم اعالم داد در مجموع نمی توان به مسئولین تیم بیشتر از یک تعلیق 

می شود ، او می تواند در منطقه تعویض باقی بماند و به وظایف خود عمل نماید . علیرغم این قدرت تیم در 

 دو تیم کاهش می یابد . ین تا تغییر بعدی مالکیت توپ بین زم

     داور باید به صورت واضح با استفاده از عالمت دست تعیین شده تعلیق را به بازیکن متخلف و           :  16-3

 (  12وقت نگهدار/منشی نشان دهد ) عالمت دست شماره 

بازیکن تعلیقی نمی تواند در خالل مدت تعلیق خود در بازی حضور پیدا کند ، و تیم مجازنیست  او را :  16-4

 در زمین تعویض نماید .

 زمان تعلیق با عالمت سوت برای شروع مجدد بازی ، آغاز می گردد .

دو تیم تغییر مالکیت پیدا کرد ،  بازیکن تعلیقی می تواند تعویض شود یا وارد زمین  به محض اینکه توپ بین

 (  16قانون  2بشود ) نگاه کنید به توضیح 

 تعلیق دوم بازیکن منجر به دیسکالیفه می شود :  16-5

( و باید آن را به  16قانون  3، دیسکالیفه ناشی از دو تعلیق فقط تا پایان مسابقه موثر خواهد بود ) توضیح اساساً 

عنوان یک تصمیم داور که بر مبنای حقایق اتخاذ گردیده در نظر گرفت ) چنین دیسکالیفه ای نباید در برگ 

 مسابقه قید شود ( 

 سکالیفه ید

 شود برای :  اعالمباید یک دیسکالیفه :  16-6

 الف : رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی        

ب : دومین بار ) یا در ادامه ( موارد رفتار خارج از روحیه ورزشی توسط هر یک از بازیکنان یا مسئولین          

 (  8:4یک تیم ) قانون 

 (  8:5ج : خطاهایی که سالمتی حریف را به خطر می اندازد ) قانون          

محوطه دروازه خود را ترک می کند و سالمتی  "شوت اوت "د : خطا های دروازه بان که در خالل         

به صورت کامأل آشکار بلکه بازی با توپ نبوده , ، ، عملی که هدف  8:5اندازد )قانون می حریف را به خطر 

 ( است علیه بدن حریف بوده 

 (  8:6توسط بازیکن یا مسئول تیم ، داخل یا خارج زمین ) قانون   ه : رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی      
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و: تهاجم بدنی توسط بازیکن خارج از وقت بازی ، یعنی  قبل از بازی یا در خالل استراحت بین دو وقت      

 ب  ، د (  16:12،  8:7بازی ) قوانین 

 (  8:7ز : تهاجم بدنی توسط مسئول تیم ) قانون      

 (  16:5ح : دومین تعلیق یک بازیکن ) قانون     

                   بازیط : تکرار رفتار خارج از روحیه ورزشی توسط بازیکن یا مسئول تیم در خالل استراحت بین دو وقت    

 د ( . 16:12) قانون 

کالیفه را به صورت واضح به پس از اعالم تایم اوت ، داوران باید به وسیله باال بردن کارت قرمز ، دیس:  16-7

، کارت قرمز باید 13بازیکن متخلف یا مسئول تیم و به وقت نگهدار / منشی نشان دهند ) عالمت دست شماره 

 سانتیمتر باشد (  9*12در ابعاد 

دیسکالیفه بازیکن یا مسئول تیم همواره برای زمان باقیمانده بازی می باشد . بازیکن یا مسئول تیم :  16-8

اصله باید زمین و منطقه تعویض را ترک نمایند . پس از ترک زمین ، آن بازیکن یا مسئول مجاز نیستند که بالف

 به هر شکلی با تیم در ارتباط باشند . 

دیسکالیفه بازیکن یا مسئول تیم همواره تعداد بازیکنان یا مسئولین موجود را کاهش می دهد ) باستثناء موارد 

 ب (  16:12ذکر شده در قانون 

افزایش ، مجدداً علیرغم این ، تیم می تواند تعداد بازیکنان زمین خود را پس از تغییر مالکیت توپ بین دو تیم 

 (  16قانون  2دهد ) نگاه کنید به توضیح 

ح ( جهت اطالع مقامات مربوطه باید  16:6قانون  –دیسکالیفه ) باستثناء دیسکالیفه ناشی از دومین تعلیق :  16-9

داوران در برگ مسابقه گزارش شود ومنجر به محرومیت ) حداقل ( یک مسابقه برای بازیکن / مسئول   توسط

 متخلف خواهد شد .

به خاطر رفتار خارج از روحیه ورزشی یا  "شوت اوت "اگر دروازه بان یا بازیکن زمین در خالل :  16-10

 .  دیسکالیفه بازیکن می شود رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی جریمه شوند ، این منجر به

   بصورت همزمانبیش از یک  تخلف در یک وضعیت 

اگر بازیکن یا مسئول تیم مرتکب بیش از یک تخلف به صورت همزمان یا سلسله وارقبل از شروع :  16:11

فقط یکی از شدیدترین  تفاوتی داشته باشند ، آنگاه اساساًمجدد بازی شوند و این تخلفات احکام و جریمه م

 جریمه ها باید اعالم شود .  
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 تخلفات خارج از وقت بازی 

رفتار خارج از روحیه ورزشی ، رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی ، یا فحاشی هر بازیکن یا مسئول :  16-12

 برگزاری مسابقه ولی در خارج از وقت بازی ، به شرح ذیل باید جریمه شود :  تیم در محل

 ل از شروع بازی : قب

 د (  16:1شود در موارد رفتار خارج از روحیه ورزشی ) قانون می الف : یک تذکر شفاهی داده        

ب : در موارد رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی یا تهاجم بدنی یک دیسکالیفه باید اعالم شود                                 

 مسئول شروع نماید .  4بازیکن و  10( ، اما تیم می تواند بازی را با  16:6) قانون 

 در خالل استراحت بین دو وقت بازی : 

 (  16:6شود در موارد رفتار خارج از روحیه ورزشی ) قانون  ج : یک تذکر شفاهی باید داده      

د : یک دیسکالیفه باید اعالم شود در موارد تکرار یا رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی یا       

د که در خالل وقت بازی قابل اجراست -ج 16:2( . قانون  16:6در موارد تهاجم بدنی ) قانون 

 در موارد تکرار رفتار خارج از روحیه ورزشی قابل اجرا نمی باشد 

ل استراحت بین دو وقت بازی ، تیم می تواند مسابقه را با ترکیب کامل در زمین ادامه پس از دیسکالیفه در خال

 دهد . 

 پس از پایان مسابقه : 

 ه : گزارش نوشته می شود      

 : وقت بازی  1توضیح 

      شامل تخلفات به وقوع پیوسته در خالل وقت بازی       عموماً 16:6،  16:2،  16:1شرایط ذکر شده در قانون 

 می باشد 

زمان استراحت بین       می باشد اما نیز   "اوت -شوت "و  "گل طالئی  "،  "اوت -تایم "وقت بازی شامل 

  وقت های بازی را شامل نمی شود 

 : تغییر مالکیت  2توضیح 

 برای تغییر مالکیت توپ از یک تیم به تیم دیگر استفاده می شود   ”turnover“اصطالح 

 



 انون    ق                                                                                                                            قوانین و مقررات هندبال ساحلی

                                                51فحه ص                                                        فرامرز می آبادی  ، اردشیر مستأجران                                                            

 

 ها و توضیحات : ء استثنا

تعویض شوند یا بازیکنان تعلیقی می توانند  "شوت اوت  "و  "گل طالئی  "الف : در آغاز وقت دوم  ،       

 وارد زمین بازی شوند .   مجدداً

 : ، آنگاه ب : اگر یک تعلیق بخاطر موقعیت آوانتاژ به تاخیر بیفتد        

موقعیت آوانتاژ اینکه تعلیق از لحظه ای آغاز می شود که رای اعالم شود  ، به عنوان مثال بالفاصله به محض 

 خاتمه یابد . مربوطه 

 :  3توضیح 

 خواهد بود نیز  "شوت اوت  "و  "گل طالیی  "( شامل  16:5) قانون  "موثر تا پایان مسابقه  "

 وطه دروازه : رفتار دروازه بان خارج از مح 4توضیح 

دروازه بان مسئولیت هر گونه برخورد بدنی با حریف در خارج از محوطه دروازه خود را بر عهده دارد . این 

بخصوص به این مفهوم است که در خالل هر گونه تماس ، بازیکن مهاجم هیچ شانسی برای دیدن ) یا اجتناب 

متر اگر یک شانس مسلم گل از بین برود(  6-) پرتابکردن از برخورد ( با دروازه بان ندارد ، یک پرتاب مرتبط

متر و  6-اتفاق بیفتد ، یک پرتاب "شوت اوت "و جریمه پیشرونده باید اعالم شود . اگر این موضوع در خالل 

 دیسکالیفه دروازه بان باید اعالم شود . 

از برخورد با دروازه بان برعکس ) اگر بازیکن مهاجم زمان و فضای الزم برای دیدن دروازه بان و اجتناب 

 داشته باشد ( یک پرتاب آزاد ) خطای حمله ( به نفع تیم دروازه بان اعالم می گردد . 

 : رفتار دروازه بان داخل محوطه دروازه  5توضیح

کند ،  "پرش "اگر دروازه بان علیه حریفی که تالش می کند یک گل بثمر برساند به صورت غیر عمودی 

باید اعالم شود . اگر دروازه بان یک تماس  تعلیقمتر و هم  6-حریف ، هم یک پرتابحتی برای ترساندن 

متر و هم دیسکالیفه باید اعالم شود . دروازه بان مدافع  6-بدنی علیه حریف اانجام دهد ،  هم یک پرتاب

 همواره باید مسئولیت این قبیل اقدامات خود را بر عهده بگیرد
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  17قانون 

 داوران 

دو داور با اختیارات یکسان مسئولیت مسابقه را بر عهده دارند  . آنها توسط یک وقت نگهدار و یک :  17-1

 منشی همراهی می شوند 

داوران رفتار بازیکنان را از لحظه ورود به محل مسابقه تا زمانیکه آنجا را ترک می کنند تحت نظارت :  17-2

 و کنترل قرار می دهند .

سئولیت دارند قبل از شروع بازی ، زمین بازی ، دروازه ها و توپ ها را مورد بازرسی و کنترل داوران م:  17-3

 (  3:1،  1قرار دهند . آنها تصمیم میگیرند کدام توپ مورد استفاده قرار گیرد . ) قانون 

. آنها برگ  داوران همچنین حضور دو تیم را با لباس متحدالشکل و مناسب مورد کنترل و تائید قرار می دهند

مسابقه و وسایل بازیکنان را کنترل می نمایند . آنها از تعداد مجاز بازیکنان و مسئولین حاضر در منطقه تعویض 

هر یک از تیمها را کنترل و تائید           "سرپرست مسئول  "اطمینان حاصل کرده و همچنین هویت و حضور 

 (   4: 10-8،   4: 2-3شود ) قوانین می نمایند و هر گونه موارد اختالف باید اصالح 

هر دوتیم و یا مسئول تیم  "سرپرست مسئول " پرتاب سکه توسط یکی از داوران در حضور داور دوم و :  17-4

 انجام می شود  . "سرپرست مسئول " یا بازیکن به انتخاب 

هدار مستقر می شود . در شروع مسابقه ، یک داور در بیرون خط طولی در سمت مخالف میز وقت نگ:  17-5

 ( .  2:5ساعت رسمی همراه با عالمت سوت وی آغاز می گردد ) قانون 

داور آغاز می کند                      داور دوم در مرکز زمین مستقر می شود . پس از عالمت سوت ، او بازی را با پرتاب 

 ( .  10: 1-2،   2:2) قوانین 

 گهگاهی محل استقرار خود را در زمین با یکدیگر تعویض نمایند .در جریان مسابقه داوران باید 

داوران باید موقعیت خود را به نحوی انتخاب نمایند که بتوانند مناطق تعویض هر دو تیم را زیر نظر :  17-6

 ( .  18:1،  17:11داشته باشند ) قوانین 

یان برسد  ، داوران مسئولیت دارند مراقبت مسابقه با همان داورانی که شروع شده باید به پا اصوالً:  17-7

نمایند که بازی بر طبق قوانین انجام گردد ، و باید هر گونه تخلف را جریمه نمایند ) علیرغم این نگاه کنید به 

 (  14:2،  13:2قوانین 

را ادامه می دهد اگر یکی از داوران نتواند تا پایان مسابقه به کار خود ادامه دهد ، داور دوم به تنهائی مسابقه 

) در رویداد های فدراسیون جهانی هندبال و قاره ای ، این موقعیت متناسب با مقررات خاص همان مسابقات 

 . (انجام می شود 
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اگر هر دو داور برای اعالم خطائی سوت بزنند و هر دو در خصوص تیمی که باید جریمه شود هم نظر :  17-8

 دت جریمه داشته باشند ، آنگاه جریمه شدید تر اجرا خواهد شد باشند ولی عقاید متفاوتی در خصوص ش

الف  : اگر هر دو داور پس از بثمر رسیدن یک گل  ، نظرات متفاوتی در خصوص اعالم امتیازات داشتند  : 17-9

 به توضیح( نگاه کنید ) آنگاه یک تصمیم مشترک قابل اجرا خواهد بود ، 

یک خطا سوت بزنند یا توپ  از زمین خارج شود و دو داور نظریات متفاوتی  ب : اگر هر دو داور برای          

در خصوص تیم صاحب توپ داشته باشند ، آنگاه یک تصمیم مشترک قابل اجرا خواهد بود ) نگاه کنید                       

 به توضیح ( 

ضح و داوران ، آنها با عالمت دست وااوت الزامیست . در ادامه مشورت بین -تایمدر این قبیل موارد ،  اعالم 

 ب (  15:3ز ،  2:8شروع می کنند ) قوانین اً روشن و با سوت بازی را مجدد

 توضیح : 

داوران با مشورت کوتاه با همدیگر به یک تصمیم مشترک می رسند . اگر آنها موفق نشدند به یک تصمیم 

 مشترک برسند ، آنگاه نظر داور زمین غالب است 

هر دو داور امتیاز ،  وقت بازی و نتیجه مسابقه  را مشاهده و کنترل می نمایند . آنها برای کنترل وقت :  17-10

بازی مسئولیت دارند . در صورت بروز هرگونه تردید در صحت وقت بازی ، داوران به یک تصمیم مشترک 

 (   17-9می رسند ) همچنین نگاه کنید به توضیح قانون 

وقت نگهدار/منشی ورود و خروج بازیکنان تعویضی را کنترل می نمایند                          مک و همراهی کداوران با :  17-11

 (  18:1،  17:6) قوانین 

 شده باشد  که برگ مسابقه به نحو صحیح تکمیل داوران مسئولیت دارند در پایان بازی کنترل نمایند:  17-12

 برگ مسابقه توضیح داده شوند در باید  16:8ده در قانون دیسکالیفه های از نوع اشاره ش      

که بنا بر توصیه نمایندگان فنی اتخاذ می گردد ، که براساس  مواردی تصمیمات داوران و بعالوه :  17-13

  .یا قضاوت آنها بوده  ، جنبه نهایی دارد  ازیمشاهده حقایق ب

 وان درخواست رسیدگی کرد . فقط علیه تصمیماتی که با قوانین انطباق ندارد می ت

 مربوطه می تواند داوران را مورد خطاب قرار دهد . "سرپرست مسئول تیم  "در طول مسابقه فقط 

داوران حق دارند مسابقه را به صورت دائم یا موقت معلق نمایند . قبل از تصمیم به تعلیق بازی باید :  17-14

 برای ادامه آن هر گونه تالشی به عمل آید . 
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  18انون ق

 وقت نگهدار و منشی 

 نگهدار وقت بازی و تایم اوت ها را کنترل می کند .  وقتاً اساس:  18-1

یک یا دو نماینده فنی ( وقتی که الزم باشد باید بازی  در صورت امکانبه صورت کلی ، فقط وقت نگهدار ) و 

 را متوقف نمایند  .

به صورت مشابه مسئولیت اصلی منشی ثبت امتیاز ، فهرست تیم ، برگ مسابقه ، ورود بازیکنان که پس از شروع 

 مسابقه می رسند و ورود بازیکنانی که واجد شرایط بازی نیستند . 

وظایف دیگر همچون کنترل تعداد بازیکنان و مسئولین تیم در منطقه تعویض ، به عنوان مسئولیتهای مشترک 

 سوب می گردد . مح

 (  17:11،  17:6هر دو در کنترل تعویض ها با داوران همکاری می نمایند . ) قوانین 

. در ارتباط با روشهای مناسب مداخله                          8همچنین نگاه کنید به توضیحات پیرامون قوانین شماره 

 در باال اشاره  شده انجام می دهند وقت نگهدار/منشی ، هنگامیکه برخی مسئولیتهای خود را که 

 توضیح : 

 در مسابقات فدراسیون جهانی هندبال ، فدراسیون قاره ای یا ملی ، تقسیم  وظایف به روش دیگری است 

اگر استفاده از ساعت تابلوی عمومی امکانپذیر نباشد ، آنگاه وقت نگهدار باید به صورت مرتب               :  18-2

هر دو تیم  را از وقت گذشته و وقت باقیمانده آگاه  "سرپرست مسئول "  اوت -نگام تایمعلی الخصوص دره

 سازد . 

اگر استفاده از ساعت تابلوی عمومی مجهز به عالمت پایانی خودکار امکان پذیر نباشد ، وقت نگهدار مسئولیت 

 (  2:9اه کنید به توضیح اعالم  عالمت نهایی در پایان وقت اول و پایان بازی را بر عهده دارد ) نگ

هنگامی که یک بازیکن تعلیق می شود ، منشی با باال بردن کارت ، تعلیق را خطاب به بازیکن و داوران تائید     

 برای دومین تعلیق .  "2"را نشان می دهد برای اولین تعلیق بازیکن و  "1"می نماید . کارتی که شماره 
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 هندبال بین المللی فدراسیون 

 فدراسیون هندبال ایران 

 

 

 

 

 

 قوانین و مقررات بین الملل     

 هندبال ساحلی   

 پیوست ها و ضمائم 
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 هندبال بین المللی فدراسیون 

 فدراسیون هندبال ایران 

 

 

 

 

 

 قوانین و مقررات بین الملل     

 هندبال ساحلی   

 دست داوری عالئم 
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 فهرست عالئم دست داوری 

 صفحه  شرح عالمت دست  شماره عالمت 

 58 آوانتاژ ، ادامه بازی  1

 58 دو بار بازی کردن با توپ )دبل ( 2

 59 ثانیه  3گامهای اضافه ) رانینگ ( یا نگهداشتن توپ بیش از  3

 59 محدود کردن ، نگهداشتن یا فشار دادن  4

 60 ضربه زدن  5

 60 خطای حمله ) شارژینگ (  6

 61 اوت ) جهت ( -پرتاب 7

 61 پرتاب دروازه بان  8

 62 پرتاب آزاد ) جهت (  9

 62 متر  1رعایت فاصله  10

 63 امتیاز  1اعالم  11-1

 63 امتیاز  2اعالم  11-2

 64 تعلیق 12

 64 دیسکالیفه ) کارت قرمز (  13

 65 اوت -تایم 14

 65 واجد شرایط بازی هستند اوت  برای دو نفرکه-اجازه ورود در خالل تایم 15

 66 عالمت هشدار برای بازی غیر فعال  16
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 آوانتاژ ، ادامه بازی                      1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو بار بازی کردن با توپ  )دبل (           2
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 گامهای اضافه ) رانینگ (                    3

 ثانیه 3یا نگهداشتن توپ بیش از                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محدود کردن ،                         4  

 نگهداشتن یا فشار دادن                     
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 ضربه زدن                                 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطای حمله ) شارژینگ (                     6  
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 اوت ) جهت (-پرتاب                          7    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرتاب دروازه بان               8  
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 پرتاب آزاد ) جهت (                            9 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متر 1رعایت فاصله                       10  
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 امتیاز 1 اعالم                           1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز 2 اعالم                    2-11   
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 تعلیق                           12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیسکالیفه ) کارت قرمز (                     13
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 اوت-تایم                        14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اوت -اجازه ورود در خالل تایم            15

 برای دو نفرکه واجد شرایط بازی هستند         
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 عالمت هشدار برای                    16

 بازی غیر فعال                      
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 هندبال بین المللی فدراسیون 

 فدراسیون هندبال ایران 

 

 

 

 

 

 قوانین و مقررات بین الملل     

 هندبال ساحلی   
 

 توضیحات پیرامون قوانین
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 فهرست توضیحات پیرامون قوانین

 صفحه عنوان       ردیف
 68 ( 9اعالم امتیازات  ) قانون      1

 69 شرایط خاص و ویژه                                          2

 70 ( 2: 10-12آزاد  پس از عالمت پایانی ) قانون -پرتاب              3

 73-71 ( 7: 10-11بازی غیر فعال ) قانون  4

 74 ب ( 16:6د ،  16:1،  8:4) قوانین  رفتار خارج از روحیه ورزشی 5

 75 ه (  6: 16،  8:6رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی ) قوانین  6

 76 (     14:1) قانون  "شانس مسلم گل  "تعریف یک  7

 77 ( 18:1توقف بازی توسط وقت نگهدار )  8

 78 اوت و حمله سریع  -شوت  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انون    ق                                                                                                                            قوانین و مقررات هندبال ساحلی

                                                69فحه ص                                                        فرامرز می آبادی  ، اردشیر مستأجران                                                            

 

  1توضیحات پیرامون قوانین شماره : 

 (  9:1اعالم امتیازات ) قانون 

 همچنین در موقعیت های ذیل دو امتیاز اعالم می گردد 

 (  9:2بثمر می رسد ) قانون  "پرشی )پرواز در هوا (  "گلی که به صورت 

دو امتیاز اعالم می شود در صورتیکه بازیکن توپ را در هوا گرفته و کنترل نموده و  شوت بزند در حالیکه 

همچنان در هوا است ) ضربه زدن به توپ  یا فقط هل دادن توپ به داخل دروازه یک گل تک امتیازی         

 می باشد  ( .  

 توضیح : 

 آن احترام گذاشت .  خاص فلسفههم به  و ساحلی هندبال بازی روح هم به باید 

 باشد . داشته امتیاز در بر دارد  ،  وجود 2که  "گل های جذاب ودیدنی و خالقانه "باید فضایی برای 

یک گل جذاب و دیدنی اگر همراه با تکنیک استاندارد فوق العاده ای  باشد که برپایه مهارت های فنی بنا 

 نیست .  "امتیازی -گل یک "شده است ، آشکارا 

 .شود گل خالقانه یک به منجر می تواند  اًنهایت با نمایشی چشمگیر و توجه قابل اقدام یک

بازیکنان حریف باشد ، این باید به عنوان  "تمسخر کردن  "ح  با هدف واض تذکر : اگر چنین گل هایی کامالً

 نخواهد شد ) بازی جوانمردانه ( .  "امتیازی -2گل "رفتار خارج از روحیه ورزشی تعبیرشده و منجر به 
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  2توضیحات پیرامون قوانین شماره : 

 شرایط خاص و ویژه 

در صورت وجود شرایط خارجی ) باد ، موقعیت خورشید ، و غیره ( در صورت لزوم ، داوران می توانند تصمیم 

 فقط از یک دروازه استفاده نمایند .  "شوت اوت "بگیرند که برای 
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     3توضیحات پیرامون قوانین شماره : 

 ( 2: 10-12قانون آزاد پس از عالمت پایانی ) -پرتاب

اً واقعاجرای پرتاب آزاد می شود ، در موارد متعدد ، تیمی که پس از پایان وقت بازی دارای فرصتی جهت 

مشخص شده یا محل اجرای پرتاب آزاد از  ندارد ، زیرا یا نتیجه بازی قبالً ای به تالش برای کسب گل عالقه

د ولی اگر بازیکن دروازه حریف فاصله زیادی دارد . هر چند که مقررات فنی تاکید بر اجرای پرتاب آزاد دار

توپ را بیندازد و یا به داور بدهد ، داوران باید درایت و تدبیر از خود نشان  در وضعیت تقریباً صحیح صرفاً

 شده تلقی نمایند .  داده و پرتاب را اجرا

در موقعیت هایی که واضح است تیم تصمیم دارد برای کسب یک گل اهتمام به خرج دهد ، داوران برای 

ایجاد تعادل بین اعطاء این فرصت ) هر چند که بسیار جزئی باشد ( و ایجاد اطمینان که این موقعیت به علت 

ید تالش نمایند بانیست ،  خسته کنندهید کننده و نااموقت کم کیفیت خود را از دست نمی دهد و یک صحنه 

أ و قاطعانه در است که داوران باید به بازیکنان هر دو تیم این فرصت را بدهند که سریعآن . این به مفهوم 

بازیکنان تیم پرتاب به ری نمایند  ، زیرا پرتاب آزاد می تواند بدون تاخیر انجام شود . وضعیت صحیح جایگی

در دست داشته باشد . اگر بازیکنان  را توپ بازیکن یک فقط شوند کههمچنین کنترل  وتذکر شد م باید کننده

بخواهند از طریق تعویض زمین را ترک نمایند  ، آنها باید مسئولیت این ریسک را خود بپذیرند . داوران وظیفه 

 تعویضی ها باشند . ای ندارند برای عالمت اجرای پرتاب خود منتظرانجام  تعویض و استقرار صحیح 

همچنین داوران باید در قبال تخلفاتی که که توسط تیم ها انجام می شود و قابلیت جریمه دارد ، هوشیاری 

ج   16:1،  15:7زیادی از خود نشان دهند . تخلفات مداوم و مستمر توسط مدافعین باید جریمه شود  ) قوانین 

خالل اجرای پرتاب مرتکب تخلف از  و  ( . عالوه بر آن همچنین در خصوص بازیکنان مهاجم که در 16:2، 

 قوانین  می شوند . این بسیار حائز اهمیت است که اجازه داده نشود گلی به صورت غیر قانونی بثمر برسد 
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  4توضیحات پیرامون قوانین شماره : 

 (  7: 10-11بازی غیر فعال ) قانون 

 رهنمود های کلی 

 بکارگیری عالمت هشدار 

 علی الخصوص باید در موقعیتهای ذیل نشان داده شود : عالمت هشدار 

 هنگامیکه تعویض به آهستگی انجام می شود و یا توپ به کندی در زمین حرکت داده می شود  -1

 نشانه های معمول عبارتند از : 

  بازیکنان در میانه زمین ایستاده اند و منتظر انجام کامل تعویض می باشند 

  توپ را به زمین می زند  ت مرتباًایستاده اسبازیکن در حالیکه 

  توپ به نیمه زمین خودی برگشت داده می شود ، حتی در حالیکه حریف هیچگونه فشاری نمی آورد 

  تاخیر در اجرای پرتاب دروازه بان یا هر پرتاب دیگری 

 شروع شده است  حمله قبالً-اخیر در حالیکه  تدارک در ارتباط با تعویض با ت -2

 نشانه های معمول عبارتند از : 

  ًدر وضعیت حمله مربوط به خود ایستاده اند کلیه بازیکنان قبال 

 حمله را به وسیله انجام یک سری عملیات پاسکاری شروع کرده است -تیم تدارک 

  تا این مرحله تیم تعویض را انجام نداده است 

    

 توضیح : 

مه زمین خود تالش می کند اما پس از آنکه به نیمه زمین حریف تیمی که برای یک ضد حمله تند و سریع از نی

رسید موفق نمی شود بالفاصله یک فرصت گل به دست آورد ، آنگاه باید اجازه داده شود تا در این مقطع و 

 به سرعت تعویض بازیکنان انجام شود . 

 حمله بیش از حد طوالنی -در خالل یک تدارک -3

است که قبل از انجام هرگونه عملیات حمله با هدفی مشخص ، به وسیله پاسکاری  همواره یک تیم مجاز اًاساس

 حمله را  انجام دهد  . –تدارک 

 حمله بیش از حد طوالنی : -نشانه های آشکار تدارک
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  حمله تیم منجر به هیچگونه تهاجم هدف داری نشود 

 توضیح : 

هنگامی به وجود می آید که تیم حمله کننده از یک سری  از روش های فنی بگونه ای " حمله هدف دار "

بهره ببرد که از موقعیت های بوجود آمده در برابر مدافعین استفاده نماید ، و یا بگونه ای باشد که به وسیله 

 حمله ، موقعیتهای حمله را افزایش دهد -تدارک

 تاده اند و یا در حال دور شدن از دروازه هستند به صورت بازیکنان در حالی که به صورت ساکن ایس

 مکرر توپ را دریافت نمایند .

 رت ساکن ایستاده اند ، مرتبأ توپ را به زمین می زنند .بازیکنان در حالیکه به صو 

  بازیکن مهاجم هنگامی که با حریف روبرو می شود از مقابله با او پرهیز کرده و در انتظار توقف بازی از

 ی داور می شود یا اینکه هیچ موقعیتی را از فضای باالی دفاع نتواند بدست آورد .سو

  دفاع موثر حریف : روش های دفاعی که منجر به کاهش فرصت های حمله تیم مهاجم می گردد که

 علت این امر سد کردن حرکت توپ و بازیکنان مهاجم توسط مدافعین باشد 

  حمله برای رسیدن به گل ایجاد -فرصت های حاصل از تدارکتیم حمله هیچگونه گسترش آشکاری در

 ننماید . 

 پس از نشان دادن عالمت هشدار  –  4

پس از نشان دادن عالمت هشدار ، داوران باید به تیم صاحب توپ اجازه دهند عملکردشان را تغییر دهند            

) داوران باید تشخیص دهند و اجازه دهند که بازیکنان جوان تر و تیمهایی با سطح پایین تر نیاز به وقت بیشتری 

ری در سرعت و حمله هدف داری قابل تشخیص نبود حمله ، هیچگونه توسعه آشکا-دارند ( اگر پس از تدارک

 .، آنگاه داوران باید نتیجه گیری نمایند که تیم صاحب توپ مرتکب بازی غیر فعال شده است 

 

 توضیح : 

ر لحظه ای که تیم داوران باید دقت نمایند تا علیه تیمی که به صورت مختصر مرتکب بازی غیر فعال شده د

 برای یک شوت یا در جهت حرکت به سوی دروازه حریف تالش می کند ، اقدامی انجام ندهند.  مهاجم واقعاً

 عالمت هشدار چگونه باید نشان داده شود 

اگر داور ) داور زمین یا خط دروازه ( وقوع بازی غیر فعال را تشخیص داد ، دست خود را باال می آورد                

اعالم کند بنا بر تشخیص ، تیم مذکور هیچ تالشی برای  بدست آوردن موقعیتی ( که   16) عالمت دست شماره 

 جهت شوت به سمت دروازه به عمل نمی آورد . داور دیگر هم باید عالمت هشدار را نشان دهد  .
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فرصت گل انجام  مفهوم عالمت هشدار مبین آن است که تیم صاحب توپ هیچگونه تالشی برای ایجاد یک

 در شروع مجدد بازی تاخیر ایجاد می نماید .  اًاینکه مکررنمی دهد و یا 

 عالمت دست همچنان باال نگه داشته می شود تا اینکه : 

  حمله پایان یابد یا 

  ) عالمت هشدار از اعتبار خارج شود ) نگاه کنید به توصیه ذیل 

می که یک گل بثمر    یک حمله از هنگامی که تیمی مالکیت توپ را بدست می آورد شروع می شود و هنگا

 می رساند و یا توپ را از دست می دهد ، خاتمه می یابد . 

عالمت هشدار به صورت معمول برای زمان باقیمانده یک حمله به کار می رود ، علیرغم این ، در جریان یک 

 د :حمله در دو موقعیت ، تشخیص بازی غیر فعال از اعتبار خارج شده و عالمت هشدار باید متوقف  شو

الف : تیم صاحب توپ به سمت دروازه شوت کرده و توپ پس از برخورد با دروازه و یا دروازه بان  به آن   

 اوت ( -تیم برگشت داده شود ) به صورت مستقیم یا به صورت پرتاب

به علت خطا یا رفتار خارج از روحیه ورزشی یک جریمه  16ب : بازیکن یا مسئول تیم دفاعی تحت قانون   

 شرونده بگیرد . پی

 حمله جدید را پیدا کند .-در هر دو موقعیت فوق تیم صاحب توپ باید فرصت یک تدارک

اوت تیمی نمود ، آنگاه در شروع مجدد -اگر تیم مهاجم پس از نشان دادن عالمت هشدار ، درخواست تایم

باقیست ، عالمت هشدار  خوداوت تیمی ، به منظور تاکید بر این که هشدار همچنان به قوت -بازی پس از تایم

 نشان داده شود .  باید مجدداً
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  5توضیحات پیرامون قوانین شماره : 

 ب (  16:6د ،  16:1،  8:4رفتار خارج از روحیه ورزشی ) قوانین 

 نمونه هایی از رفتار خارج از روحیه ورزشی عبارتند از  : 

 متر است  6-الف : فریاد کشیدن و صدا کردن بازیکنی که در حال انجام پرتاب         

 ب : ضربه زدن به توپی که متوقف است تا حریف نتواند پرتابی را که اعالم شده بالفاصله اجرا نماید          

 ;ج : بد رفتاری زبانی خطاب به حریف یا هم تیمی         

ه بازیکن یا مسئول تیم توپی را که از خط طولی عبور کرده و از زمین خارج شده است را د : هنگامی ک         

 ;نگهداشته و به بازی برنگردانند 

 ; ه : تاخیر در اجرای یک پرتاب رسمی        

  ;و : نگهداشتن حریف به وسیله پیراهن او        

 ;بان از دادن توپ خودداری نماید متر برای حریف ، دروازه  6-ز : هنگام اعالم پرتاب       

 ;ح : اگر بازیکن به دفعات شوت را با پا یا ساق زیر زانو دفاع کند       

 ;ط : اگربازیکن دفاعی به دفعات وارد محوطه دروازه خودی شود       

 . ی : اگر یک بازیکن تالش کند که یک تصور ) نادرست ( مبنی بر تخلف بازیکن حریف ایجاد کند       
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  6توضیحات پیرامون قوانین شماره : 

 ه (  16:6،  8:6رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی ) قوانین 

 نمونه هایی از رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی عبارتند از  : 

الف : رفتار توهین آمیز ) به وسیله گفتار ، صورت ، ژست یا تماس بدنی (  علیه افراد دیگر ) داور ،                       

  ;وقت نگهدار/منشی ، نماینده فنی ، مسئول تیم ، بازیکن ، تماشاگر و غیره (  

به قدری دور شود که این عمل فقط ب :  پرتاب یا هل دادن توپ به سمتی پس از تصمیم داور ، اگر توپ      

 ;  به عنوان رفتار خارج از روحیه ورزشی به نظر نیاید

متر اعالم شده برای حریف نگرش منفعالنه ای دارد  6-ج : اگر دروازه بان نشان بدهد که نسبت به پرتاب  

 بنحویکه داور فرض کند که او تمایلی برای دفع توپ ندارد 

 خطا ) ضربه زدن متقابل در یک عکس العمل (  د : انتقام جویی پس از یک

ه : زدن عمدی توپ به حریف در خالل توقف بازی مگر آنکه آن را به گونه ای انجام دهد که باید به عنوان 

 تهاجم بدنی تعبیر شود 
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 7توضیحات پیرامون قوانین شماره : 

 (  14:1)  "شانس مسلم گل  "تعریف یک 

 هنگامی است که  :  "شانس مسلم گل "مبنی بر یک  14:1منظور از قانون 

و فرصت شوت به    الف : یک بازیکن پشت خط محوطه دروازه حریف کنترل توپ و بدن خود راداشته   

 ;دارد و هیچ مدافعی قادر نیست از طریق روشهای قانونی مانع وی شود سمت دروازه 

به تنهائی در حال حرکت ) یا  حمله -، در یک ضدو بدن خود را دارد ب : بازیکنی که کنترل توپ    

دریبلینگ ( به سوی دروازه بان است ، بدون آنکه هیچکدام دیگر از بازیکنان حریف قادر باشند  به مقابل او 

 ;حمله را متوقف سازند –آمده و  ضد 

ج : بازیکن در موقعیت شرح داده شده در ) الف ( یا ) ب (  فوق ، با این تفاوت که بازیکن هنوز موفق نشده    

توپ را کنترل نماید ولی آماده است که بالفاصله توپ را دریافت نماید ، داوران باید متقاعد شوند که 

 ;ی  مانع رسیدن توپ به او شوند بازیکنان حریف قادر نخواهند بود که با روشهای قانوناز هیچکدام 

د : دروازه بان محوطه دروازه خود را ترک کرده و حریف در حالیکه کنترل توپ و بدن خود را دارد ،   

یک فرصت واضح و غیر قابل توقف برای پرتاب توپ به داخل دروازه خالی دارد . )حتی اگر مدافعین در 

شند این قابل اجرا خواهد بود ، اما داوران باید امکان مداخله موقعیت بین بازیکن پرتاب کننده و دروازه با

 این بازیکنان را با استفاده از روشهای قانونی در نظر داشته باشند . ( 
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    8توضیحات پیرامون قوانین شماره : 

 (  18:1توقف بازی به وسیله وقت نگهدار ) قانون 

متوقف  4:14،  4:13،  4:6،  4:4تعویض یا ورود غیر قانونی تحت قوانین اگر وقت نگهدار بازی را بخاطر خطای 

از محلی که تخلف انجام شده است ،       له پرتاب آزاد برای حریف ، معموالًکند  ، شروع مجدد بازی به وسی

ه پرتاب می باشد . علیرغم این ، اگر توپ در هنگام توقف بازی در موقعیت  مناسبتری برای حریف بوده ، آنگا

 (  13:8م قانون رآزاد باید از آن محل انجام شود ) نگاه کنید به پاراگراف سوم و چها

،  13:2قید شده در قانون  "قوانین عمومی آوانتاژ  "در موارد چنین تخلفاتی ، وقت نگهدار بدون توجه به 

تیم دفاعی ، یک اعضاء از  یک ر بالفاصله بازی را متوقف نماید . اگر به علت چنین تخلفاتی توسط هباید  14:2

 متر باید اعالم شود .  6-الف ، یک پرتاب  14:1شانس مسلم گل از بین برود ، آنگاه متناسب با قانون 

وقت نگهدار باید تا توقف بعدی  ، عموماًدر موقعیت های دیگری از تخلفاتی که نیاز به انعکاس به داوران دارد 

 بازی تأمل نماید . 

اگر وقت نگهدار  بازی را متوقف نمود ، چنین مداخله ای نمی تواند منجر به تغییر مالکیت شود  با وجود این

. شروع مجدد بازی با پرتاب آزاد برای تیمی خواهد بود که در لحظه توقف بازی توپ در مالکیت او بوده . 

اوران اعتقاد داشته باشند علیرغم این اگر توقف بازی به علت تخلف هر یک از عوامل تیم دفاعی باشد ، و د

ب باید یک  14:1که توقف نابهنگام یک شانس مسلم گل را از بین برده است ، آنگاه به استناد مشابهت با قانون 

متر اعالم شود . به عنوان یک اصل کلی ، تخلفاتی که توسط وقت نگهدار/منشی مشاهده و گزارش             6-پرتاب

 ( منجر به جریمه شخصی نمی شود.  4:14،  4:13،  4:5،  4 :4د شده در قوانین می شود ) باستثناء موارد قی

همچنین اگر در لحظه ای که تیم صاحب توپ یک شانس مسلم گل دارد ، داور یا نماینده فنی ) از فدراسیون 

ه بازیکن جهانی هندبال یا فدراسیون قاره ای/ملی ( به علت تخلفی که منجر به تذکر شفاهی یا یک جریمه علی

متر متناسب  6-یا مسئول تیم دفاعی می شود ، ،  بازی را متوقف نمایند ، شرایط مقرره برای اعالم یک پرتاب

 . می باشد الف ، شرح داده  شده در پاراگراف دوم   فوق ،  قابل اجرا  14:1با قانون 
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   9توضیحات پیرامون قوانین شماره :  

 حمله -ضدشوت اوت و 

حمله ، دروازه بان یا بازیکن مدافع مسیر حرکت بازیکن مهاجم را مسدود -یک ضداوت یا -اگر در خالل شوت

 متر و هم یک تعلیق یا دیسکالیفه اعالم شود .  6-نمایند و یک برخورد بدنی ایجاد شود ، باید هم پرتاب

 ید بپذیرند دروازه بان یا بازیکن مدافع همواره مسئولیت این نوع رفتار خود را با
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 مقررات منطقه تعویض 

 متر عرض دارد . این مناطق 3دارد و متر طول  15هر تیم یک منطقه تعویض برای بازیکنان زمین دارد که  -1

 (  1:7در دو طرف زمین بازی بیرون خط طولی قرار دارند ) قانون 

هیچ شیئی به هر شکلی نباید در منطقه تعویض باشد . بطری های آب و حوله ها می توانند در یک جعبه  -2

 ات تهیه می شود . قرار گیرند ) به عنوان مثال در یک جعبه مارک دار ( که توسط مسئول مسابق

فقط بازیکنان و مسئولین تیم که در برگ مسابقه ثبت شده اند ،  مجاز به حضور در منطقه تعویض  می باشند    -3

 (   4:6،  4:2) قوانین 

 (  2:1،  1:7هر دو تیم در منطقه تعویض در سمت مربوط به خود مستقر می شوند ) قانون  -4

 (  4:8تعویض باید با  لباس کامل ورزشی باشند )  توضیح قانون مسئولین تیم مستقر در منطقه  -5

 اگر مترجم نیاز باشد ، او باید پشت منطقه تعویض مستقر شود .  -6

وقت نگهدار و منشی و همچنین نمایندگان فنی باید در خصوص نظارت بر منطقه تعویض و افراد حاضر در  -7

  نمایند . آنجا قبل و در جریان بازی با داوران همکاری

در ارتباط با منطقه تعویض ، قبل از شروع بازی اگر هرگونه موارد تخلف از قوانین وجود داشته باشد ، تا قبل 

از اصالح آن  تخلفات بازی نمی تواند شروع شود . اگر این قوانین در جریان بازی مورد نقض قرار گرفت ، 

 یدا کند . پس از اولین توقف ، بازی تا رفع موارد  نقض نمی تواند ادامه پ

الف : مسئولین تیم حق و وظیفه راهنمایی و مدیریت تیم خود همچنین در جریان بازی به صورت   -8

در منطقه تعویض آنها باید به صورت  رچوب قوانین  را دارند . اصوالًجوانمردانه و روحیه ورزشی و در چها

 نشسته یا زانو زده باشند . 

 تواند در اطراف منطقه تعویض حرکت نماید ، به خصوص در موارد :  علیرغم این ، یک نفر از مسئولین می

  مدیریت بر تعویض بازیکن 

  ارائه نکات فنی به بازیکنان در زمین و منطقه تعویض 

  ارائه مراقبت های پزشکی 

  اوت تیمی  –در خواست تایم 

 و فقط در شرایط غیر معمول  "سرپرست مسئول تیم  "ارتباط با وقت نگهدار /منشی ، این فقط توسط

 (  4:6امکانپذیر می باشد ) قانون 

، یک نفر مسئول از هر تیم در هر لحظه ای از بازی مجاز به  حرکت در منطقه می باشد  علیرغم این ، مسئول 

 فوق را رعایت نماید .  1تعویض تعریف شده در بند  تیم هنگام حرکت  باید محدودیت های منطقه
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به صورت مشابه مسئول تیم همچنین باید به نیاز هر یک از افراد وقت نگهدار / منشی/نماینده فنی مبنی بر عدم 

 محدودیت دید احترام بگذارد . 

این ، بازیکنان تعویضی هنگامی  بنشینند یا زانو بزنند . علیرغمید ، بازیکنان در منطقه تعویض با ب : اصوالً      

که آماده ورود به زمین می شوند  ، مجازند که در اطراف منطقه تعویض حرکت نمایند ، تا زمانی که این کار 

  و منجر به مختل شدن منطقه تعویض نشود  ایجاد مزاحمت نکرده 

 ج : مسئولین تیم و یا بازیکنان مجاز نیستند به :      

 ن به داوران / نمایندگان فنی ، وقت نگهدار ، منشی ، بازیکنان ، مسئولین تیم یا با دخالت یا  توهی

تماشاگران با رفتاری تحریک آمیز ، معترضانه یا انواع دیگر  رفتار های خارج از روحیه ورزشی ) کالمی 

 ، بوسیله صورت یا حرکات ( 

  ترک منطقه تعویض به منظور تاثیر بر جریان بازی 

 دن کنار خط طولی ایستاده یا در حال حرکت باشد هنگام  گرم کر 

انتظار می رود مسئولین  تیم و بازیکنان در منطقه تعویض تیم خود بمانند . با این وجود اگر مسئول تیم اصوالً 

منطقه تعویض را ترک نماید و در موقعیت دیگری مستقر شود ، او حق هدایت و مدیریت تیم را از دست        

 باید برای به دست آوردن این حق خود به منطقه تعویض بازگردد .می دهد  و 

افزون بر این ، بازیکنان و مسئولین تیم در طول بازی تحت نظارت داوران /نمایندگان فنی می باشند و در 

صورت تصمیم به ترک زمین و منطقه تعویض  ، قوانین عادی برای  جرائم  شخصی قابل اجرا می باشد . بنا بر 

رفتار خارج از روحیه ورزشی ، رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی و رفتار افراطی خارج از روحیه ورزشی این 

 چه در زمین بازی و چه در منطقه تعویض اتفاق بیفتد به روش یکسانی جریمه خواهد شد .

د ،      16:1اگر مقررات منطقه تعویض مورد تخلف قرار گرفت ، داوران موظف هستند متناسب با قوانین  -9

 ب ، ه ، ح اقدام نمایند ) تذکر شفاهی ، تعلیق ، دیسکالیفه ( . 16:6ج یا  16:2

اگر داوران متوجه تخلفات انجام شده در مقررات منطقه تعویض نشدند ، بر این اساس وقت نگهدار  – 10

 .منشی/نماینده فنی در اولین توقف بعدی بازی باید به آنها  اطالع رسانی نمایند  /

 مداخله توسط نماینده ) ها ( فنی :  – 11

نمایندگان فدراسیون جهانی هندبال ، فدراسیون قاره ای یا ملی ، که در بازی مسئولیت دارند ، این حق را 

داور بر اساس مشاهده که دارند که در مورد امکان تصمیم در خصوص تخلف از قوانین ) باستثناء مواردی 

 یا در مورد تخلفات مقررات منطقه تعویض  به داوران اطالع رسانی نمایند  .حقایق تصمیم گرفته باشد ( 

نماینده فنی می تواند بازی را بالفاصله متوقف نماید ، در این قبیل موارد شروع مجدد بازی با پرتاب آزاد 

 برای تیمی خواهد بود که مرتکب تخلف منجر به توقف بازی نشده باشد . 
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، آنگاه باشد تخلف تیم دفاعی باشد و این توقف یک شانس مسلم گل را از بین برده اگر توقف بازی به دلیل 

 متر باید اعالم شود . 6-الف یک پرتاب 14:1متناسب با قانون 

اقدام نمایند . متخلف نماینده فنی ، برای اعالم  جریمه شخصی توصیه های داوران وظیفه دارند متناسب با 

 (  16:9سکالیفه باید گزارش شود ) قانون مربوط به دی حقایق و جزئیات 
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 هندبال بین المللی فدراسیون 

 فدراسیون هندبال ایران 

 

 

 

 

 

 قوانین و مقررات بین الملل     

 هندبال ساحلی   

 لباس ورزشکاران مقررات 
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 مقررات لباس ورزشکاران 

هماهنگی و سازگاری با ورزش  و افزایش عملکرد ورزشکاران شده  و لباس ورزشکاران و لوازم جانبی موجب 

 کمک می کند تصویرجذابی از ورزش را ارائه نمایند .

این قسمت از قوانین کلیه جزئیات و مشخصات در خصوص لباس و لوازم جانبی را که مورد انتظار است از 

ازمان دهندگان باید استفاده نمایند را بیان       قبیل رنگ ، سبک ، مقدار ، پارچه و مارک که همه تیم ها و  س

 می نماید . 

( و   TMباید لباس کلیه ورزشکاران شرکت کننده تیم ها را در جریان جلسه فنی )   (  CMمدیریت مسابقات )  

در خالل مسابقات کنترل نماید . لباس ورزشکاران مردان و زنان باید متناسب با استاندارد های نشان داده شده 

در اینجا باشد . با توجه به منشور المپیک ، پیامهای مذهبی ، سیاسی  و نژاد پرستانه بر روی لباسهای ورزشکاران 

 به شدت ممنوع است .

I - ن رکابی مردان / تاپ زنا 

سبک رکابی /تاپ باید متناسب با تصاویر نشان داده باشد . رکابی مردان باید بدون آستین و متناسب با بدن       

) چسبان ( باشد و دارای فضای مناسب جهت تبلیغات باشد . تاپ زنان ) به صورت نیم تنه  ( همچنین باید 

ت برش داده و فاقد پوشش  باشد . پوشیدن بلوز متناسب با بدن  ) چسبان ( و در قسمت پشت کتف باید به صور

 زیر رکابی های رسمی تیم مجاز نمی باشد

 رنگ 

در ساحل پوشیده و استفاده می شود رنگ رکابی/تاپ از رنگ های روشن به منظور انعکاس رنگ ها  که غالباً 

  ) به عنوان مثال قرمز ، آبی ، زرد ، سبز ، نارنجی و سفید (   و درخشان می باشد

 نشان تجاری 

 آرم های برگزار کننده  یا حامی مالی 

آرم های برگزار کننده /حامی مالی  ، می تواند جلو و یا عقب رکابی آقایان و جلو یا عقب تاپ زنان نقش 

 ببندد 

 آرم تولید کننده لباس

 .اشد سانتی متر مربع ب 20آرم   تولید کننده لباس جلوی رکابی/تاپ است و نمی تواند بیشتر از 
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 شماره ورزشکار

سانتیمتر برای تاپ زنان ( باید در جلو و  8*6سانتیمتر برای رکابی مردان و  12*10شماره ورزشکار ) حداکثر 

پشت رکابی مردان و تاپ زنان قرار بگیرد  . این اطالعات باید با رنگی متضاد با رکابی / تاپ چاپ شود ) به 

 .  ، تیره روی رکابی/تاپ روشن ( عنوان مثال روشن روی رکابی/تاپ تیره

II-  شورت مردان / بیکینی پائین زنان 

تیم باید شورت/بیکینی پایین یکسان بپوشند .  ورزشکاران  مرد باید شورت هایی همانند تصویر نشان ء اعضا

کاسه زانو باشد . سانتیمتر باالتر از  10داده شده بپوشند . شورت بازیکنان ، اگر نه خیلی گشاد  ولی می تواند  

ورزشکاران زن باید بیکینی پایین متناسب با  تصویر نشان داده شده بپوشند ، به صورت متناسب با بدن ) چسبان(  

 سانتیمتر باشد . 10و همراه با برش زاویه ای به سمت باالی پا باشد . پهنای لبه آن نباید حداکثر بیشتر از  

   یا لباس )و همچنین تولید کننده لباس (  را روی شورت / بیکینی پایین تیمها می توانند آرم های اسپانسر ) 

 یک تکه شنا ( خود  در هر قسمتی از لباس و یا  هر سایزی داشته باشند . 

هیچگونه محدودیتی برای تعداد حامیان مالی  که روی شورت/بیکینی پایین نشان داده می شود وجود ندارد 

 امیلشان را روی شورت/بیکینی پایین خود چاپ نمایند . ، ورزشکاران موظفند نام و ف

مسئولین تیم مربوطه باید لباس تیمی خود را ) رکابی /تاپ ، شورت /بیکینی پایین ، یا لباس یک تکه شنا ( را 

 در خالل جلسه کمیته فنی قبل از شروع رقابتها برای تائید ارائه نمایند .

 مجاز نمی باشد .پوشیدن بلوز زیر رکابی های رسمی تیم 

 عالوه بر این ، رنگ هر گونه جوراب گرم تیم باید متناسب با بخش مربوطه از لباس تیم باشد  

 برودت هوا 

در شرایط آب و هوایی بد ، بازیکنان مجاز خواهند بود از بلوز چسبان ، شلوار بلند چسبان ) کشاله بند بلند تا 

اینها باید با تیپ و رنگ لباس متناسب و هماهنگ باشد و از قوانین  پایین مچ و نه تا زانو ( استفاده نمایند .

بازاریابی در ارتباط با شورت وکشاله بند) بلند ( صرف نظر از سایز و موقعیت قرارگیری تبلیغ بر روی لباس 

 متابعت کند . 

به بازیکنان  ، پزشکی( در صورت ضرورت ، موظفند پس از مشورت با هیئت  CMمسئولین برگزار کننده  )  نهایتاً

 اجازه دهند چنین لباسهای خاصی بپوشند .

لباس هوای سرد از بلوز تنگ با آستین بلند یا کوتاه و/یا شلوار تنگ بلند ) کشاله بند (  تشکیل   

لباس تیم باشد . طول و رنگ لباس همه فرم و مدل می شود . این لباس باید چسبان و متناسب با 

 یکسان باشد .بازیکنان تیم باید 



 انون    ق                                                                                                                            قوانین و مقررات هندبال ساحلی

                                                87فحه ص                                                        فرامرز می آبادی  ، اردشیر مستأجران                                                            

 

برای رکابی/تاپ هوای سرد ، آرم های حامی مالی می تواند روی کلیه وسائل زمستانی تیمهای 

مردان و همچنین زنان باشد . برای شلوار هوای سرد ) کشاله بند بلند ( ، آرم های حامی مالی  

ان ) پوشیدن هم برای مردان ) پوشیدن شورت بر روی کشاله بند بلند مجاز است ( و هم برای زن

بیکینی پائین بر روی کشاله بند بلند مجاز نیست (  باید متناسب با قوانین کلی که در باال ذکر شده 

 ، باشد . 
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 لباس مردان
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 باس زنانل
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 هندبال بین المللی فدراسیون 

 فدراسیون هندبال ایران 

 

 

 

 

 

 قوانین و مقررات بین الملل     

 هندبال ساحلی   

 کیفیت ماسه و روشنائی مقررات 
 

 

 

 

 



 انون    ق                                                                                                                            قوانین و مقررات هندبال ساحلی

                                                91فحه ص                                                        فرامرز می آبادی  ، اردشیر مستأجران                                                            

 

 

 الزامات کیفیت ماسه در هندبال ساحلی 

ل شده باشد  ، سایز مناسبی داشته در ساخت زمین است . ماسه باید غربامهمترین عامل  انتخاب ماسه احتماالً

باشد و زبر و درشت نباشد و بدون  سنگ و ذرات خطرناک باشد . نباید آنقدر نرم و ریز باشد که موجب گرد 

 و غبار و چسبندگی به پوست شود .

 هر ماسه ای که مورد استفاده قرار می گیرد باید مشخصات ذیل را داشته باشد : 

  شسته شده باشد : ماسه باید دو بار شسته شود و عاری از گل و الی و خاک رس که باعث تراکم می شود

 باشد . 

   میلیمتر و مناسب تخلیه آبهای سطحی  و دارای حداکثر  1تا  5/0اندازه ذرات : سایز ذرات ماسه باید بین

 ایمنی باشد 

 مقابل ایجاد تراکم خواهد شد و به تخلیه آبهای موجب مقاومت  در  شکل ذرات : ذرات زاویه دار زیرین

 سطحی  زمین کمک می کند .   

               رنگ : رنگ قهواه ای مایل به زرد ماسه باعث جذب حرارت کمتر با حداقل تابش اشعه خورشید

  می شود .

  ر تمام شرایط بدون کلسیم یا سنگ آهک ( که د -گرانیتی ) غیر آهکی –منبع ، منشا ء : ماسه با منشاء

 آب و هوایی قابل استفاده باقی می ماند و در مقابل باران های اسیدی مقاوم است 

 در هندبال ساحلی برای ماسه با کیفیت باال باید فرمول ذیل رعایت شود : 

 

مشخصات فنی                               قطر ذرات  نام 

ال( ب) درصد نگهداری در غر  

مترمیلی  شن ریز    2/0  0%  

0/1  میلی متر   ماسه بسیار ضخیم   – 0/2   0% --0/6 % 

میلی متر   ماسه درشت 5/0  -  1/0   %80حداقل    

25/0 میلی متر ماسه متوسط   – 0/5    %92  حداکثر 

15/0 میلی متر ماسه ریز - 25/0    7%  - 18%  

05/0 میلی متر ماسه بسیار ریز  – 15/0 % نباشد  2بزرگتر از   

متر  میلی0/05کمتر از  رس و گل و الی  % نباشد 15/0بزرگتر از   
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 روشنائی مورد نیاز در هندبال ساحلی 

اگر مسابقه در شب برگزار شود ، محوطه زمین باید روشن باشد بنحوی که بازیکنان ، مسئولین و دیگرافراد که 

است آن واضح مسابقه را ببینند . این به مفهوم  یون مشاهده می کنند بتوانند کامالًهم در محل و هم در تلویز

که سطح روشنائی ، کنتراست و درخشندگی  باید به صورتی طراحی شود که همه محوطه را بپوشاند . سطح 

 مسابقات بستگی دارد .رده روشنائی همچنین به سطح رویداد و 

     1500تا  1000وعی تعبیه شده باید  در موارد مسابقات بین المللی که در شب برگزار می شود ، روشنائی مصن

متر باالتر از سطح زمین باید در دسترس باشد .  روشنائی مصنوعی همچنین می تواند   1) حداقل (  لوکس ،  

 به منظور کاهش اثرات سایه  نیز استفاده شود  –بنا به درخواست تلویزیون  –در مسابقات در طول روز 

 

 حداقل سطح روشنائی مورد نیاز ) لوکس ( : 

 لوکس 120تمرین                                                                 

 لوکس  400مسابقات  محلی ) داخلی (                                  

 لوکس  1000تا  1500مسابقات  بین المللی                            
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 واژه نامه اصطالحات

    

  آوانتاژ
Advantage 

     یک بند  در قوانین بازی هندبال ساحلی آمده است که به داور این اختیار را 

می دهد تا حتی پس از آنکه تخلفی اتفاق می افتد ، اگر که توقف بازی یک 

 بازی را ادامه بدهد ، جریمه غیر منصفانه برای تیم خطا کننده باشد 

 

             حمله– ضد
Counter-attack 

 حمله بازگشتی 

 خالقانه ) شوت ، عمل ( 
Creative(shot, action) 

 توصیف کردن به ابتکار و قوه خالقیت  آشکار 

 بازی جوانمردانه 
Fair Play 

 ورزشی اخالق رسوم ورزش؛ و آداب و روح قوانین، با سازگاری

 گل طالئی 
Golden Goal 

 شود اعالم برنده عنوان برساند به ثمرب را اول گل که تیمی دهد می اجازه قانون

 در پرواز 
In-flight 

 پرش در هوا 

 گل به خودی 
Own goal 

 بازیکن یک گل قانونی به تیم خود بزند 

 اوت -شوت
Shoot-out 

از  مساوی به تعداد بازیکنان ، به این مفهوم است که برای رفع مشکل تساوی تیمها 

تیمها هر کدام از یک طرف به تناوب به دروازه ای شوت می کنند که دروازه بان 

 از آن دفاع می کند 

 گام های اضافه 
Travelling 

       فتد که بازیکن گام های زیادی اتخلف از قوانین است و هنگامی اتفاق می 

 ند ) بدون دریبل ( برمی دارد بدون آنکه توپ را به زمین بز

 تغییر مالکیت توپ 
Turnover 

را به هر علتی به تیم مقابل واگذار توپ فتد که تیم مالکیت اهنگامی اتفاق می 

 ) قطع شدن پاس ، شوت از دست رفته ، تخلف از قوانین (         نماید 

 سریع-حمله
Fast break 

یک تیم تالش می کند توپ را با سرعت ممکن در زمین حرکت داده و در 

موقعیت کسب گل قرار بگیرد ، در حالیکه دفاع ناقص بوده و فرصت سازماندهی 

 پیدا نمی کند 

 کورمال 
Fumbling 

 بازیکن در تالش برای گرفتن یا توقف توپ نتواند آن را کنترل کند .

 

 دیدنی و جذاب ) گل (
Spectacular (goal) 

از ماهیت یک منظره حساس ، چشمگیر ، خلق یک اثر با کارائی هیجان انگیز با 

 امتیاز باید اعالم شود( 2شکوه ) برای یک گل تماشائی و دیدنی 

 شوت چرخشی
Spin shot 

 یک شوت همراه با چرخش کامل بدن در هوا

قطع  کردن  ) حائل شدن(  

 قاپیدن توپ 

Stealing , Interception 

 گرفتن توپ از حریف که صاحب توپ است و یا قطع کردن یک پاس 
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