
 

 

 

 هندبال بین المللی فدراسیون 

 فدراسیون هندبال جمهوری اسالمی ایران 

 

Rules of the Game 
  Indoor Handball 

 یقوانین و مقررات بین الملل

 سالنی هندبال

   2018بروز رسانی تفاسیر و رهنمودها ی ابالغی بهمراه آخرین 

 ترجمه :

  آبادی فرامرز می
 :تنظیم و ویرایش 

 وسویان علیرضا م

 تاریخ انتشار : 

 1397 بهمن  
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 فهرست مندرجات

 صفحه موضوع   ردیف 
 3 مقدمه  1

 4 دیباچه  2

 9-5 زمین بازی:  1قانون  3

 13-10 اوت  –وقت بازی ، عالمت پایانی و تایم :  2قانون  4

  14 : توپ  3قانون  5

 19-15 ومیت بازیکن : بازیکنان ، ذخیره ها ، تجهیزات و وسائل ، مصد 4قانون  6

 21-20 : دروازه بان  5قانون  7

 23-22 : محوطه دروازه  6قانون  8

 26-24 : بازی با توپ ، بازی غیر فعال  7قانون  9

 33-27 : خطا ها و رفتار خارج از روحیه ورزشی  8قانون  10

 35-34 : امتیاز گل  9قانون  11

 36 شروع   -: پرتاب  10قانون  12

 37 اوت  –: پرتاب  11انون ق 13

 38 : پرتاب دروازه بان  12قانون  14

 41-39 : پرتاب آزاد  13قانون  15

 43-42 متر  – 7: پرتاب   14قانون  16

 47-44 : دستورالعمل های کلی جهت اجرای پرتاب ها 15قانون  17

 52-48 : جرائم  16قانون  18

 54-53 : داوران  17قانون  19

 55 : وقت نگهدار ، منشی  18ن قانو 20

 65-56 عالئم دست  21

 81-66 توضیحات پیرامون قوانین بازی  22

 84-82 مقررات منطقه تعویض  23

 106-85 رهنمود ها و تفاسیر  24

 110-107 راهنمای زمین بازی و دروازه ها  25

 114-111   2018 قانون جدید رهنمود ها و تفاسیر  26

 117-115  وری یاداشت ضر 27
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 : فدراسیون هندبال  ئیسرمقدمه 
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  دیباچه : 

 ( معتبر و قابل اجرا می باشد . 1395دهم تیرماه )  2016این قوانین از اول جوالی     

، توضیحات پیرامون قوانین بازی و مقررات منطقه تعویض   I.H.F، عالئم دست  ها  متن قوانین ، توضیح    

 . قوانین و مقررات را تشکیل می دهند مجموعه  اجزاء

به جهت راهنمائی بیشتر و کاربرد قطعی قوانین که اصالح  شده   "رهنمود ها و تفاسیر "به  لطفا همچنین 

 2010توجه نمائید . با اصالحیه ذکر شده فوق ، نسخه ویرایش قبلی که در سال   ئه  شده ، صورت اضافه ارا

 می تواند کامل تر شود .   "رهنمود ها و تفاسیر  "ر معتبر نیست . در صورت ضرورت منتشر شده بود ، دیگ

بخشی از قوانین نیست ولی به جهت سهولت استفاده کنندگان از این  "راهنما زمین بازی و دروازه ها "

 . متن ، در کتاب قوانین گنجانده شده است 

 توجه : 

رتباط با بازیکنان ، مسئولین ، داوران و دیگر افراد عمومأ از ضمائر و مفاهیم مردانه به لحاظ سهولت ، در قوانین این کتاب در ا

( دیگر قوانین به صورت  3) نگاه کنید به قانون نون اندازه توپ استفاده شده استفاده شده است . با این وجود ، به استثناء قا

  قابل استفاده می باشد . یکسان برای مردان و زنان شرکت کننده 
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 زمین بازی:  1قانون 

از که متر 20متر و عرض  40(  مستطیل گسترده ای است به طول  1زمین بازی ) نگاه کنید به شکل   :1-1

طولی . دوخط تشکیل شده است( و یک محوطه بازی  6،  1:4منطقه دروازه ) نگاه کنید به دو 

یا خط بیرونی دروازه  ) مابین دو پایه دروازه ( خطوط کوتاهتر خط دروازه و ناری بلند خط ک

 )دو طرف دروازه ( نامیده می شوند .

داشته وجود متر در پشت خط دروازه حریم ایمنی  2متر در طول خط کناری و  1حداقل اطراف زمین باید 

 باشد. 

بت آوانتاژی را کسب زمین بازی نباید به نحوی تغییر کند ، که یک تیم از این با مختصاتدر جریان مسابقه 

 نماید 

دروازه ها باید هر خط بیرونی دروازه قرار دارد . وسط ب ( در 2الف و 2دروازه ) نگاه کنید به شکل  :1-2

متر عرض              3متر ارتفاع و  2به خوبی در زمین یا دیوار پشت آن  نصب شوند . ابعاد داخلی دروازه ها 

 می باشد . 

 روی به یکدیگر متصل می شوند . لبه عقبی پایه دروازه ها باید افقی  تیرچهوسیله یک دروازه به های پایه 

 8   مقطعی معادل دارای و  مربعافقی باید  تیرچهو باشد . پایه های دروازه ها لبه پشتی خط بیرونی دروازه 

واری با دو رنگ متضاد وجه دروازه که از داخل زمین قابل مشاهده است باید به صورت نسه باشند . سانتیمتر 

 .داشته باشند ، رنگ آمیزی شود تفاوت رنگ  کامال با زمینه پشت دروازه و به صورتی که

د که توپ پرتاب شده به دروازه ، به صورت ندروازه ها باید مجهز به تور باشند ، و باید به نحوی نصب شو

 معمول داخل دروازه باقی بماند . 

خط های  دروازه مابین .می کند محصور  تی از منطقه ای است که آنراکلیه خطوط زمین جزء قسم: 1-3

الف ( ، در حالیکه تمامی خط های احاطه کننده  2سانتیمتر پهنا دارد ) نگاه کنید به شکل  8دو پایه دروازه 

 . سانتیمتر پهنا داشته باشند  5یا محدود کننده دیگر باید 

 وسیله رنگ متفاوتی از رنگ کفپوش آن منطقه جایگزین نمود.خطوط بین دو منطقه مجاور را می توان به 

. منطقه دروازه ( 112 ، صفحه 5) نگاه کنید به شکل  قرار دارد  دروازه منطقهدر مقابل هر دروازه ، یک  :4-1

می گردد     متر(  محدود و مشخص می شود ، که به شرح ذیل رسم -6)خط   دروازه-خط منطقهبه وسیله 

 :  
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اندازه متر از آن )  6مقابل دروازه ، موازی با خط دروازه و به فاصله مستقیم متر  3ک خط به طول یالف : 

 ;است ( آن از لبه عقبی خط دروازه تا لبه جلوئی خط منطقه دروازه 

 3، خط ( است از گوشه عقب داخلی پایه دروازه آن متر ) اندازه  6دو ربع دایره ، هر یک به شعاع ب : 

 الف ( . 2و  1ه خط بیرونی دروازه متصل می نماید  ) نگاه کنید به شکل متری را ب

               متر از خط منطقه دروازه رسم  3قطعی است که به فاصله نمتر ( خط م 9خط پرتاب آزاد ) خط  :1-5

 (  1سانتیمتر است ) نگاه کنید به شکل  15و فاصله بین آنها خط قطعه می شود . اندازه هر 

متر از  7مقابل دروازه . این خط موازی و به فاصله مستقیم متر  1خطی است  به طول متر ، -7خط  :1-6

) نگاه کنید به  ( است  متر -7از لبه عقبی خط دروازه تا لبه جلوئی خط آن خط دروازه قرار دارد ) اندازه 

 (  1شکل 

سانتیمتر ، مستقیم مقابل دروازه .  15متر ( خطی است به طول -4خط محدودیت دروازه بان ) خط : 1-7

آن از لبه عقبی خط دروازه تا لبه متر از آن می باشد ) اندازه  4این خط موازی با خط دروازه و به فاصله 

 (  1متر است ( ) نگاه کنید به شکل -4جلویی خط 

 ( 3و  1شکل  وسط زمین ، نقاط مرکزی دو خط کناری  را به هم متصل می نماید ) نگاه کنید بهخط : 1-8

متری  5/4خط تعویض ) یک قسمت از خط کناری ( برای هر تیم از خط میانی تا نقطه ای در فاصله  :1-9

 15خط تعویض به وسیله یک خط به موازات خط میانی ، و به طول از خط مرکزی می باشد . نقطه پایانی 

 (  3و 1متداد می یابد ) نگاه کنید به شکل سانتیمتر بیرون از زمین بازی نیز ا 15سانتیمتر داخل زمین است و 

 توجه : 

صفحه که از  جزئیات فنی بیشتر مورد نیاز در خصوص زمین بازی و دروازه ها را می توان در راهنمای زمین بازی و دروازه ها

 شروع می شود پیدا نمود .        109
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 : زمین بازی  1شکل 

 ابعاد به سانتیمتر است   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 110صفحه  5منطقه دروازه : همچنین نگاه کنید به شکل 
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 الف : دروازه  2شکل 
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 نمای جانبی –ب : دروازه  2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خط تعویض و منطقه تعویض  3کل ش

 

 

 

 

 

وانند خطوط میز وقت نگهدار و منشی و نیمکت ذخیره ها باید به نحوی قرار بگیرد که وقت نگهدار /منشی بت

سانتیمتر بیرون  50. میز باید به خط کناری نزدیکنر از نیمکت ها باشد ، ولی باید حداقل تعویض را ببنند 

 خط کناری باشد 
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 وقت بازی ، عالمت نهائی و تایم اوت :  2قانون 

 وقت بازی 

دقیقه ای می باشد.  30مه سال و باالتر دو نی 16به صورت عادی برای کلیه تیمها با بازیکنان  بازیوقت : 1-2

 دقیقه است . 10وقت استراحت بین دو نیمه به صورت معمول 

دقیقه ای است  و در گروه سنی           25دو وقت  12-16وقت عادی برای تیمهای نوجوانان در گروه سنی 

یقه دق 10دقیقه ای است . در هر دو مورد فوق وقت استراحت به صورت معمول  20دو وقت سال   8-12

 می باشد . 

 توجه : 

در حق دارند فدراسیون بین المللی هندبال ، فدراسیونهای قاره ای و ملی متناسب با  مسئولیت خود در منطقه مربوطه ، 

  دقیقه است  15. حداکثر زمان استراحت بین دو نیمه ارتباط با زمان استراحت بین دو نیمه تغییراتی ایجاد نمایند 

س ای که برنده آن باید مشخص گردد ، در پایان وقت معمول مساوی خاتمه یابد  ، پ اگر در مسابقه : 2-2

دقیقه  1دقیقه ای ، همراه با  5می شود . وقت اضافی شامل دو نیمه دقیقه استراحت وقت اضافی بازی  5از 

 استراحت بین دو نیمه خواهد بود .

دقیقه استراحت وقت اضافی دوم  5، پس از  چنانچه پس از وقت اضافی اول ، مسابقه همچنان مساوی باشد

بین دو نیمه  دقیقه استراحت  1دقیقه ای همراه با  5بازی می شود . این وقت اضافی نیز همچنان دو نیمه 

 خواهد بود 

در  همان مسابقات تعیین می گردد . چنانچه مسابقه همچنان مساوی باشد ، برنده متناسب با مقررات خاص 

روش ذیل باید  و تعیین برنده ، شکن -تساویروش  به عنوانمتر -7ستفاده ازاجرای پرتاب موارد تصمیم به ا

 اجرا شود  . 

 توضیح : 

یا  ی، بازیکنانی که در پایان وقت بازی تعلیق شود اده استف و تعیین برنده شکن -تساویروش متر به عنوان -7پرتاباگر از 

 5   ( . هر تیم 4:1چهارمین پاراگراف  قانون را دارند  ) همچنین نگاه کنید به  ، حق شرکت  در پرتاب هابوده اند ندیسکالیفه 

بازیکن را انتخاب و معرفی می نماید . این بازیکنان هر کدام یک پرتاب به صورت یک در میان پس از پرتاب هر یک از 

می توان  های خود را از قبل تعیین نمایند .  ترتیب پرتاب کننده  بازیکنان تیم مقابل انجام می دهند . نیازی نیست که تیم ها

می توانند هم به  . بازیکنان تعویض نمود و انتخابآزادانه  دروازه بان را از میان بازیکنان واجد شرایط شرکت در پرتاب ها

 متر شرکت داشته باشند . -7عنوان پرتاب کننده و هم دروازه بان در اجرای پرتاب 
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دهند ، و تیم برنده انتخاب  ام دروازه مورد استفاده قرار گیرد . داوران پرتاب سکه را انجام میداوران تصمیم می گیرند کد

ند پرتاب اول را انجام دهد یا بعدی را . چنانچه پس از پنج پرتاب اول هر دو تیم ، نتیجه همچنان مساوی بوده و پرتاب می ک

 ترتیب مرحله اول خواهد بود .  خالف بر ها باید ادامه پیدا کند ، آنگاه پرتاب ها با ترتیبی

برای ادامه پرتاب ها ، هر تیم باید مجددأ پنج  بازیکن را انتخاب و معرفی نماید . تمامی یا هر یک از بازیکنان که پرتاب های 

ن تا زمانی انجام داده اند ، می توانند در این مرحله نیز حضور داشته باشند. روش انتخاب و معرفی پنج بازیکمرحله اول را 

که الزم و ضروری باشد ادامه پیدا می کند . در هر حال ، برنده تیمی است که پس از تعداد پرتاب یکسان ، یک گل بیشتر 

 بثمر رسانده باشد . 

یر و قابل توجه و یا تکرار آن رفتار خارج از روحیه ورزشی چشمگ  متر مرتکب-7که در خالل اجرای پرتاب های  بازیکنی

در گروه پنج  ه ( ، اگر چنین بازیکنی قبالً 16:6) خواهد بود م رویسکالیفه شده و از حضور در ادامه پرتاب ها محد ،  دگرد

 ،  این تیم باید پرتاب کننده دیگری را انتخاب و معرفی نماید . باشد پرتاب کننده انتخاب و معرفی شده 

  پایانی عالمت

ردد . بازی با عالمت پایانی خودکار گشروع آغاز می -پرتاب ، برای اجرای انبا سوت داوروقت بازی : 2-3

از ساعت عمومی یا به وسیله وقت نگهدار خاتمه پیدا می کند . اگر چنین عالمتی  داده نشد ، داور ،             

 (  17:9وقت نگهدار یا نماینده فنی برای اعالم پایان وقت بازی سوت خواهند زد ) 

 توضیح : 

پذیر نبود ، وقت نگهدار باید از ساعت رومیزی یا  از ساعت عمومی مجهز به عالمت پایانی خودکار ، امکاناگر استفاده 

 (18:2کورنومتر استفاده نموده و پایان بازی را به وسیله عالمت پایانی اعالم نماید ) پاراگراف دوم 

بوقوع می پیوندد  یپایانعالمت ا ه قبل یا همزمان بکتخلفات و رفتار های خارج از روحیه ورزشکاری  : 4-2

برای پایان نیمه ها در وقت اضافی ( باید جریمه  ) برای وقت استراحت بین دو نیمه یا پایان بازی و همچنین 

نتوان از عالمت پایانی قبل  تر را تام-7یا پرتاب  ( 13:1تحت قانون )پرتاب آزاد  د ، همچنین اگر که نشو

 .نموداجرا 

دو نیمه یا پایان بازی ، بین پرتاب باید تکرار شود ، اگر عالمت پایانی ) برای استراحت  به صورت مشابه ، 

تر در حال م-7دقیقأ هنگامی به صدا در بیاید که یک پرتاب آزاد یا یک پرتاب  همچنین در وقت اضافی (

 اجراست یا توپ قبأل در فضا  باشد . 

متر -7ت را اعالم می نمایند که پرتاب آزاد یا پرتاب در هر دو حالت مذکور ، داوران هنگامی پایان وق

 . اجرا شده باشد ) یا تکرار شده باشد ( و نتیجه آنی و بی واسطه آن مشخص شده باشد 

، در ارتباط با موقعیت و تعویض بازیکن  2:4برای اجرای  پرتاب آزاد ) یا تکرار آن ( تحت قانون  :2-5

 4:4در این حالت در تعویض  عادی بازیکن متناسب با قانون . محدودیت های خاصی  اعمال می گردد 
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                         یک استثناء وجود دارد ، در تیم مهاجم فقط یک بازیکن اجازه تعویض دارد ، به صورت مشابه ، 

از در صورتیکه تیم مدافع در هنگام اعالم عالمت پایانی وقت بدون دروازه بان بازی می کرده است ، مج

در این خصوص تحت خواهد بود که دروازه بان را با یک بازیکن زمین جایگزین و تعویض نماید . تخلفات 

 3جریمه می شود .افزون بر آن ، کلیه هم تیمی های پرتاب کننده باید حداقل  4:5پاراگراف اول قانون 

،  13:7اب آزاد تیم مقابل باشند ) متر از پرتاب کننده فاصله داشته باشند ، عالوه بر آن باید بیرون خط پرت

 13:8( موقعیت بازیکنان دفاعی در قانون  1، همچنین نگاه کنید به توضیحات پیرامون قوانین شماره  15:6

 ذکر شده است . 

، در  2:4-5متر در موقعیت های شرح داده شده در قوانین -7خالل اجرای پرتاب آزاد یا پرتاب  در :2-6 

مسئولین تیم مرتکب تخلف یا رفتار خارج از روحیه ورزشی بشوند ، با جریمه شخصی  صورتیکه بازیکنان و

روبرو خواهند شد . به هر حال ، تخلف در اجرای چنین پرتابی ، نمی تواند منجر به یک پرتاب آزاد در 

 جهت مخالف شود 

دو نیمه یا پایان مسابقه  اگر داوران متوجه شوند که وقت نگهدار عالمت پایانی  ) برای استراحت بین: 2-7

اعالم نموده است  ، آنها باید بازیکنان را در زمین نگهدارند و از موعد ، همچنین در وقت اضافی ( را زودتر 

 زمان باقیمانده را بازی کنند 

قرار تیمی که در زمان عالمت پیش از موعد صاحب توپ بوده ، در ادامه مسابقه همچنان در مالکیت توپ 

در صورتیکه توپ خارج از بازی بوده ، آنگاه شروع مجدد مسابقه با پرتابی متناسب با .  تخواهد گرف

موقعیت خواهد بود . اگر توپ در جریان بازی بوده ، آنگاه شروع مجدد مسابقه با پرتاب آزاد متناسب با 

 الف ، ب خواهد بود .  13:4قانون 

مان مقرر ادامه پیدا کند ، نیمه دوم باید به همان میزان اگر نیمه اول مسابقه ) یا وقت اضافی ( بیشتر از ز

. اگر نیمه دوم مسابقه ) یا وقت اضافی ( بیشتر از زمان مقرر ادامه پیدا کند ، آنگاه داوران کاهش پیدا کند 

 نمی توانند در این موقعیت چیزی را تغییر دهند .

 ( تصمیم می گیرند .  "اوت-تایم "وص شروع و مدت توقف بازی ) داوران در خص :2-8

 الزامیست هنگامی که : اوت -تایم

 دقیقه ای یا دیسکالیفه اعالم شود  2الف ( یک تعلیق 

 ب ( اعالم تایم اوت تیمی  

 ج ( هنگام عالمت سوت از سوی وقت نگهدار یا نماینده فنی  

  17:7د ( ضرورت مشورت بین داوران متناسب با قانون  
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می توان به صورت عادی تایم اوت اعالم نمود نیز م دیگر و متناسب با موقعیت همچنین در وضعیت های مسل

 (  2) نگاه کنید به توضیحات پیرامون قوانین شماره 

 (  16:10اوت ، نتیجه ای مشابه تخلفات در جریان وقت بازی را دارد ) -تخلفات در خالل تایم 

زمانی یم می گیرند چه موقعی ساعت متوقف و چه اوت ،  داوران تصم -، در ارتباط با تایماساساً : 2-9

 آغاز به کار نماید .  مجدداً

 به وقت نگهدار اعالم می شود .  15توقف وقت بازی به وسیله سه سوت کوتاه و عالمت دست شماره 

که وقت بازی به وسیله عالمت سوت  از سوی وقت نگهدار یا نماینده فنی لزوم  علیرغم این ، درمواقع

فاصله بالبدون آنکه منتظر تائید داوران بماند ، وقت نگهدار ضروری است ب ، ج (  2:8ی شود ) متوقف م

 ساعت رسمی را متوقف نماید . 

 ب (  15:5اوت ، همواره باید سوت زده شود )  -برای اعالم شروع مجدد بازی پس از تایم

 توضیح : 

 ) و بازیکنان(    . حتی اگر داورانازی نافذ و قابل اجرا می باشد عالمت سوت از سوی وقت نگهدار / نماینده فنی جهت توقف ب

 آن  بالفاصله متوجه توقف بازی نشوند ، هر گونه فعالیتی در زمین پس از عالمت سوت غیر معتبر خواهد بود . این به مفهوم

د ، به صورت مشابه هر گونه است که پس از عالمت سوت از سوی میز ، اگر گلی بثمر رسید ، این گل باید باطل اعالم شو

روازه بان ( پرتاب د    شروع یا-اوت ، پرتاب-متر ، پرتاب آزاد ، پرتاب-7تصمیمی در خصوص پرتاب برای یک تیم ) پرتاب 

همچنین غیر معتبر می باشد . در مقابل شروع مجدد بازی با روشی متناسب با موقعیت در هنگام سوت وقت نگهدار / نماینده 

 اوت تیمی بوده یا خطای تعویض ( –د داشته باشند دلیل توقف بازی تایم باید در ذهن خود به یا آنهابود )فنی خواهد 

داوران ،  توقف فعالیتها توسط علیرغم این ، هر گونه جریمه شخصی که در حد فاصل سوت وقت نگهدار / نماینده فنی و 

 به نوع تخلف و شدت جریمه خواهد بود شود به قوت خود باقی می ماند ، این بدون توجه می اعالم 

هر تیم مجاز به استفاده از یک دقیقه تایم اوت تیمی در هر نیمه وقت معمول بازی می باشد ، ولی : 2-10

 ( . 3در وقت اضافه قابل اجرا نمی باشد ) توضیحات پیرامون قوانین شماره این موضوع 

 توجه : 

ی قاره ای و ملی متناسب با  مسئولیت خود در منطقه مربوطه ، فدراسیون بین المللی هندبال ، فدراسیونها

حق دارند در ارتباط با تعداد تایم اوت تیمی تغییراتی ایجاد نماید ، گفته می شود که هر تیم حق دارد سه 

دقیقه ای در هر مسابقه دریافت نماید ) به استثناء وقت اضافی ( ، اما حداکثر دو تایم اوت  1تایم اوت تیمی 

 (  3تیمی در هر نیمه واگذار می شود ) توضیحات پیرامون قوانین شماره 
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 : توپ  3قانون 

از چرم و مواد مصنوعی ساخته شده باشد . سطح آن نباید براق و لغزنده باید به صورت کروی و توپ :  3-1

 (  17:3باشد ) 

 مورد استفاده قرار می گیرد:  اندازه توپ ، با محیط و وزن ذکر شده ذیل در رده های مختلف سنی : 3-2

 سال ( 16(  برای مردان و نوجوانان مرد ) باالی   IHF 3گرم ) سایز  425-475سانتیمتر و  58-60-              

   سال (                    14(  برای زنان ، نو جوانان دختر ) باالی   IHF 2گرم ) سایز 325-375سانتیمتر و  54-56 -              

 سال (  12تا  16و نوجوانان پسر ) 

سال ( و نوجوانان  8-14( برای نوجوانان دختر )  1IHFگرم )  سایز 290-330سانتیمتر و  50-52-              

 سال (  8- 12پسر )

 توضیح : 

ذکر شده  " IHFوپ مقررات ت "فنی برای توپ های مورد استفاده در کلیه مسابقات رسمی بین المللی در  الزامات و شرایط 

 است .

 در این  قوانین گنجانیده نشده است . "مینی هندبال  "اندازه و وزن توپ های مورد استفاده در 

توپ در دسترس باشد . در خالل بازی توپ های ذخیره باید در  2برای هر بازی باید حداقل :  3-3

 را داشته باشند .  3:1-2کر شده در قوانین نزدیکترین محل به میز وقت نگهدار باشد . توپ ها باید شرایط ذ

داوران تصمیم می گیرند چه زمانی از توپ ذخیره استفاده نمایند . در چنین مواردی به منظور  : 3-4

 حداقل توقف در بازی و پرهیز از تایم اوت ، داوران باید سریعأ توپ ذخیره را وارد بازی نمایند .    
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 یره ها ، تجهیزات و وسائل ، مصدومیت بازیکن بازیکنان ، ذخ:  4قانون 

 تیم 

بازیکن نمی توانند همزمان داخل زمین بازی باشند .  7بازیکن است ، بیش از  14یک تیم شامل تا :  4-1

 مابقی بازیکنان ، ذخیره محسوب می شوند . 

ان بازیکن زمین فعالیت بازیکنی که به عنوان دروازه بان شناخته شده است ، می تواند در هر لحظه به عنو

توجه نمائید( . به صورت مشابه ، بازیکن زمین تا   8:5) با این وجود به پاراگراف دوم توضیح قانون نماید 

هنگامی که به صورت دروازه بان شناخته می شود می تواند به عنوان دروازه بان فعالیت نماید ) با این وجود 

 ( . 4:7،  4:4نگاه کنید به 

بازیکن زمین داخل زمین  7م بدون دروازه بان بازی کند ، می تواند به صورت همزمان حداکثر اگر یک تی

 .الف (  14:1و ،  8:7،  6:3ج ،  6:2،  6:1،  4:7بازی داشته باشد ) نگاه کنید به قوانین 

 برای تعویض دروازه بان با بازیکن زمین قابل اجرا می باشد .  4:7،  4:4قوانین 

 بازیکن در زمین داشته باشد . 5از بازی باید حداقل یک تیم در آغ

 نفر افزایش یابد . 14تعداد بازیکنان تیم در هر لحظه از بازی ، همچنین وقت اضافی می تواند تا 

د ، بازی می تواند ادامه پیدا نماید . این بر عهده داوران وبازیکن ش 5چنانچه تعداد بازیکنان تیم کمتر از 

رند در چه شرایطی و چه زمانی بازی باید به صورت قطعی تعلیق یافته و خاتمه پیدا کند است که تصمیم بگی

 (17:12 ) . 

 توضیح : 

فدراسیون بین المللی هندبال ، فدراسیونهای قاره ای و ملی متناسب با  مسئولیت خود در منطقه مربوطه ، حق دارند در 

 بازیکن مجاز نمی باشد.  16. علیرغم این بیش از ارتباط با تعداد بازیکنان تغییراتی ایجاد نمایند 

مسئول تیم استفاده نماید . این مسئولین تیم در  4حداکثر از در خالل مسابقه یک تیم می تواند  : 4-2 

معین شود .  "سرپرست مسئول تیم "جریان مسابقه نمی توانند تعویض شوند . یکی از آنها باید به عنوان 

تواند با وقت نگهدار/ منشی ، و در صورت امکان با داوران صحبت کند ) علیرغم فقط این مسئول تیم می 

 ( . 3این نگاه کنید به توضیحات پیرامون قوانین شماره 

مسئول تیم در جریان مسابقه مجاز به ورود به زمین بازی نیست . تخلف از این قانون تحت عنوان رفتار  اساساً

ج ( . شروع  16:6ز ، -ه 16:3ب ،  16:1،  8:7-10) نگاه کنید به  خارج از روحیه ورزشی جریمه می شود



 سالنی هندبالبین المللی قوانین و مقررات 

                                                                                                                                                                                          

 1397 همن ب                                                               16صفحه مترجم : فرامرز می آبادی                                                 

ب ، علیرغم این نگاه کنید توضیحات  –الف  13:1مجدد بازی با پرتاب آزاد برای تیم مقابل خواهد بود ) 

 .(  7پیرامون قوانین شماره 

مسئول تیم که در  (  4باید مطمئن شود که ، غیر از )حداکثر  "سرپرست مسئول تیم  "در شروع بازی 

( فرد دیگری در منطقه تعویض  4:3جدول مسابقه ثبت شده اند و بازیکنان واجد شرایط بازی ) نگاه کنید به 

حضور نداشته باشند . او همچنین مسئولیت انطباق تیم با مقررات منطقه تعویض را دارد . تخلف از این موارد 

 ج ( .  16:6ه ،  16:3ب ،  16:1می گردد )  "ل تیم سرپرست مسئو "، منجر به جریمه پیشرونده برای 

بازیکن یا مسئول تیم در صورتی واجد شرایط بازی است که در شروع مسابقه در محل حاضر بوده و :  4-3

 نامش در برگ  مسابقه ثبت شده باشد .

ر برگه مسابقه ثبت بازیکنان و مسئولین تیم که پس از شروع مسابقه در محل حاضر می شوند ، باید نام آنها د

 شود و واجد شرایط بودنشان توسط وقت نگهدار/منشی تائید شود .

اصوالً بازیکن واجد شرایط بازی ، در هر لحظه می تواند از طریق خط تعویض تیم خودی وارد زمین شود 

فقط بازیکنانی که   اطمینان حاصل نمایدباید " سرپرست مسئول تیم"( .  4:6،  4:4) با این وجود نگاه کنید به 

تحت   "سرپرست مسئول تیم"که  واجد شرایط هستند ، وارد زمین شوند . تخلف از این ، موجب جریمه 

ج ، با این وجود نگاه 16:6د ،  16:3ب ،  16:1ب ، -الف 13:1عنوان رفتار خارج از روحیه ورزشی می شود ) 

 ( . 7کنید به توضیحات پیرامون قوانین شماره 

 ه بازیکنان ذخیر

ذخیره ها می توانند به دفعات و در هر زمان بدون اطالع منشی/وقت نگهدار وارد زمین شوند                :  4-4

( ، به شرط آنکه بازیکنان تعویضی  قبالً از زمین خارج  4:11و قانون  2:5) علیرغم این نگاه کنید به قانون 

 ( .  4:5شده باشند )  

(  4:5واره باید از خط تعویض تیم خودی از زمین خارج یا به آن وارد شوند )بازیکنان در جریان تعویض هم

 ( . 4:10،  4:7برای تعویض دروازه بان نیز همچنین این شرایط باید رعایت شود ) همچنین نگاه کنید به 

 تیمی ( . خواهد بود ) به استثناء تایم اوت   نیز معتبر وقابل اجراقوانین تعویض همچنین در خالل تایم اوت 

 توضیح : 

، اطمینان از یک تعویض  نظام مند و عادالنه است . منظور این است که در موقعیت  "خط تعویض"منظور از مفهوم کلی 

های دیگر ،  هنگامی که بازیکن در یک رفتار صحیح بدون قصد و نیت گرفتن هر گونه آوانتاژی از خط کناری و یا خط 

یچگونه جریمه ای تعیین نشده است ) به عنوان نمونه ، برداشتن بطری آب یا حوله از روی بیرونی دروازه عبور نماید ، ه

نیمکت کمی دورتر از خط تعویض ، یا در یک حرکت متناسب با  شئون ورزشی پس از گرفتن یک تعلیق از خط کناری کمی 



 سالنی هندبالبین المللی قوانین و مقررات 

                                                                                                                                                                                          

 1397 همن ب                                                               17صفحه مترجم : فرامرز می آبادی                                                 

روش ها و نحوه استفاده غیر قانونی از سانتی متر زمین  را به قصد نیمکت ذخیره خودی ترک نماید ( .  15دورتر از خط 

 قید شده است . 7:10محوطه خارج از زمین ، به صورت مجزا در قانون 

جریمه شود . اگر بیش از یک نفر از یک  دقیقه تعلیق یرای بازیکن متخلف 2خطای تعویض باید با :  4-5

قط اولین بازیکن مرتکب تیم در یک موقعیت مشابه و به صورت همزمان مرتکب خطای تعویض شوند ، ف

 تخلف باید جریمه شود . 

ب ، با این وجود نگاه کنید –الف 13:1آزاد برای تیم مقابل خواهد بود ) -شروع مجدد بازی به وسیله پرتاب

 .(  7به توضیحات پیرامون قوانین شماره 

بازی شود ، یا اینکه به صورت اضافه وارد زمین اینکه تعویضی صورت بگیرد ،  چنانچه بازیکنی بدون : 4-6

دقیقه  2یکی از افراد ذخیره از منطقه تعویض به صورت غیر قانونی در بازی شرکت نماید ، آن بازیکن باید 

) مسلماً  با یک بازیکن کاهش پیدا نماید در زمین بازی دقیقه بعدی  2تعلیق شود . در این حالت تیم باید در 

 وارد شده است و باید زمین بازی را ترک نماید (  این غیراز بازیکنی است که به صورت اضافه

دقیقه دیگر تعلیق شود . این  2دقیقه تعلیق خود به زمین وارد شود ، او باید  2چنانچه بازیکنی قبل از پایان 

زمین بازی را ترک دقیقه اول باید  2شود و یک بازیکن دیگر به مدت باقیمانده از آغاز تعلیق بالفاصله باید 

  نماید .

ب ، –الف  13:1در هر دو حالت فوق مسابقه به وسیله پرتاب آزاد برای تیم مقابل ادامه پیدا می کند ) 

 (  7 همچنین نگاه کنید به توضیحات پیرامون قوانین شماره

 تجهیزات : 

دو  . ترکیب رنگها و طرح لباسکلیه بازیکنان زمین در یک تیم باید لباس مشابه و یکسان داشته باشند :  4-7

کلیه بازیکنانی که در یک  آنها را از یکدیگر متمایز و قابل تشخیص نماید .کامالً تیم باید به صورتی باشد که 

تیم به عنوان دروازه بان استفاده  می شوند باید رنگ لباس مشابهی داشته باشند ، رنگ لباس آنها باید از 

 (  17:3( تیم مقابل متمایز باشد .   )  رنگ لباس بازیکنان زمین هر دو تیم و دروازه بان ) های

سانتی متر و در  20در پشت پیراهن حداقل باید شماره هائی قابل رویت داشته باشند که بازیکنان :  4-8

می تواند مورد استفاده قرار گیرد .  99تا  1شماره هایی از سانتی متر ارتفاع داشته باشد .  10جلو حداقل 

در هر دو وضعیت بازیکن زمین و دروازه بان فعالیت می نماید ، باید در هر  بازیکنی که به صورت مشترک

 دو وضعیت از شماره یکسانی استفاده نماید  .

 طرح و رنگ پیراهن کامالً متمایز باشد از باید رنگ شماره ها 
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 بازیکنان باید کفش ورزشی بپوشند :  4-9

باشد و یا موجب آوانتاژ نابجایی برای کنان خطرناک اشیاء و وسائلی که برای بازیو پوشیدن همراه داشتن 

محافظ سر یا ماسک صورت ، دستبند ، دستکش ، ساعت ، حلقه انگشتری شامل به عنوان نمونه بازیکن شود ، 

، گردن بند یا زنجیر گردن ، گوشواره ، عینک بدون بند نگهدارنده و یا با قاب ، اشیاء زینتی قابل مشاهده 

 (  17:3.) ممنوع می باشد باشد ، ائل خطرناک دیگر و هر نوع وسسخت 

بازیکنانی که این شرایط را رعایت نکنند تا  زمانی که اشکاالت را رفع ننمایند ، مجاز به شرکت در مسابقه 

 نیستند . 

حلقه صاف و مسطح ، گوشواره کوچک و اشیاء زینتی به شرطی که بنحوی بانداژ شوند که دیگر برای 

ناک به نظر نیاید ، مجاز می باشد . هد بند ، روسری و بازو بند کاپیتانی به شرطی که از مواد بازیکنان خطر

 نرم و قابل ارتجاع ساخته شود مجاز می باشد . 

سرپرست مسئول تیم قبل از شروع مسابقه با امضاء برگ مسابقه/ برگ ثبت بازیکنان ، تائید می نماید که کلیه 

پس از شروع مسابقه ، اگر داوران تجهیزات نا مناسبی را مشاهده یز شده اند . بازیکنان به صورت صحیح تجه

(  ، آنگاه سرپرست مسئول تیم به صورت پیشرونده جریمه می گردد و بازیکن  4:9نمایند) بر طبق قانون 

 مربوطه تا زمان رفع مشکل باید زمین را ترک نماید . 

ات تیم ، سرپرست مسئول تیم قبل از شروع مسابقه باید با در صورت وجود هرگونه شبهه و تردید در تجهیز

 (2شماره  ضمیمه  "راهنما ها و تفسیر ها ". ) همچنین نگاه کنید به مذاکره نماید داوران و یا نماینده فنی 

 مصدومیت های بازیکن

نه زمین مسابقه را بازیکنی که خونریزی دارد و یا بدن و لباس او خونی باشد ، باید سریعاً و داوطلبا:  4-10

، زخم او نگردد ترک نماید ) از طریق یک تعویض معمولی ( ، چنین بازیکنی تا زمانی که خونریزی او قطع 

   می تواند به زمین مسابقه بازگردد . نگردد ، نپانسمان نشود و بدن و لباس او تمیز 

به عنوان  اوتوجه و اقدام ننماید ، عمل بازیکنی که در ارتباط با موارد مشروحه فوق ، به توصیه های داوران 

 د (   16:3ب ،  16:1،  8:7رفتار خارج از روحیه ورزشی تلقی می گردد .) 

در موارد بروز مصدومیت و آسیب دیدگی و در خالل تایم اوت ، داوران می توانند ) با استفاده از :  4-11

آسیب دیده به دو نفر از تیم مربوطه که  واجد ( به منظور کمک و امداد به فرد  16و  15عالمت دست شماره 

 ( ، اجازه ورود به زمین دهند .  4:3شرایط بازی باشند ) نگاه کنید به 
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، بازیکن مذکور باید بالفاصله زمین را ترک نماید . او پس از دریافت مراقبتهای پزشکی در زمین مسابقه 

شود ) روش و استثنا ها نگاه کنید به توضیحات  حمله تیم خود می تواند مجدداً وارد زمین 3فقط پس از 

 ( .  8پیرامون قوانین شماره 

مجدداً وارد زمین پس از استراحت بین دو نیمه در ادامه مسابقه صرفنظر از تعداد حمالت ، بازیکن می تواند 

 .ریمه شود ج  4:4-6قه بشود ،  او باید بر طبق قانون شود . اگر بازیکن زودتر از موعد وارد زمین مساب

 توجه : 

 را حذف نمایند .   4:11رده نوجوانان مقررات پاراگراف دوم قانون فقط فدراسیون های ملی این حق را دارند تا برای 

فردی از تیمی که ذینفع یا ، دیگری اضافه اگر فرد ،  قبال وارد زمین شده اند پس از ورود دو نفری که 

وان ورود غیر مجاز جریمه شود ، این جریمه در مورد بازیکن بر طبق ، او باید به عنوارد زمین بشود نیست 

ج  خواهد بود .  16:6د ،  16:3ب ،  16:1،  4:2قوانین مورد مسئول تیم بر طبق درالف و 16:3،  4:6قانون 

، اگر به جای کمک به بازیکن شود مجاز به ورود به زمین می  4:11فردی که بر طبق پاراگراف اول قانون 

ب دیده ، اقدام به راهنمائی و تذکر دادن به بازیکنان نماید ، یا به بازیکنان حریف و داوران نزدیک آسی

د  16:3ب ،  16:1غیره ... ، باید تخلف او را به عنوان رفتار خارج از روحیه ورزشی محسوب نمود . ) شود و 

 ج (  16:6، 
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  دروازه بان :  5قانون 

 که : ست امجاز دروازه بان 

 در محوطه دروازه و در حالت دفاعی توپ را با هر قسمت از بدن لمس نماید .:  5-1

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

 ;ب (  15:5،  12:2،  6: 4-5دروازه بان تاخیر نماید )  ین دروازه بان مجاز نیست در پرتابعلیرغم ا ;(  7:7

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

) به استثناء موقعیتی که در پاراگراف دوم توضیح ، دروازه بان مشمول مقررات حاکم بر بازیکنان زمین خواهد بود 

 (  شرح داده شده است 8:5ذیل قانون 

دروازه را لمس -پشت خط محوطهدر ، زمین بازی بان به محض آن که با یک قسمت از بدن خود  دروازه

 . خارج از محوطه دروازه محسوب می گردد نماید ، 

همراه با توپ از محوطه دروازه خارج شود و در محوطه بازی مجدداً با آن بازی نماید به شرط آنکه  : 5-4

 .توپ در کنترل او نباشد 

 که : مجاز نیست ان دروازه ب

 ( ب  13:1،  8:5، توضیح  8:5،  8:3) در حالت دفاعی ، بازیکن مقابل را به خطر اندازد :  5-5

در صورتیکه داوران قبال هنگامی که توپ را در کنترل خود دارد محوطه دروازه را ترک نماید ، :  5-6

،  6:1ک پرتاب آزاد می شود ) متناسب با این منجر به یبرای اجرای پرتاب دروازه بان سوت زده باشند ، 

در غیر اینصورت  صرفاً پرتاب دروازه بان تکرار می گردد ) پاراگراف (   15:7الف ، پاراگراف سوم  13:1

در حالی که توپ را در ، اگر دروازه بان  15:7علیرغم این ، نگاه کنید به تشریح آوانتاژ در  ;(  15:7دوم 

 . ماید و خارج از محوطه دروازه توپ را از دست بدهد دست دارد ، از خط عبور ن

در حالی که داخل محوطه دروازه قرار دارد ، توپی که روی زمین خارج از محوطه دروازه ساکن  : 5-7

 الف (  1:13،  1:6)  لمس نمایدیا در حال غلطیدن است را 

است را به داخل محوطه  یدن که روی زمین خارج از محوطه دروازه ساکن یا در حال غلطتوپی  : 5-8

 الف (  1:13،  1:6)  حمل نمایددروازه 

 الف (  13:1،  6:1همراه با توپ  از محوطه بازی به محوطه دروازه بازگردد )  : 5-9
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             توپی را که به سمت محوطه بازی در حرکت است را با پا یا ساق پائین تر از زانو لمس نماید   : 5-10

 (  الف 13:1) 

متر ، قبل از رها شدن توپ از دست پرتاب کننده ، خط محدودیت دروازه -7هنگام اجرای پرتاب  : 5-11

 (  14:9یا امتداد آن را از دو طرف قطع نماید ) متر (  4بان ) خط 

   توضیح : 

پای  می تواندماید ، او متر ( حفظ ن 4تا زمانی که دروازه بان یک پای خود را پشت یا روی خط محدودیت دروازه بان ) خط

 .دیگر یا هر قسمت دیگر از بدن خود را روی هوا از خط عبور دهد 
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 دروازه محوطه :  6قانون 

( . ورود به  6:3است ) علیرغم این نگاه کنید به جاز به ورود به محوطه دروازه فقط دروازه بان م : 6-1

ازه نیز می باشد هنگامی محرز می شود که یک بازیکن با هر درو-محوطه دروازه که شامل خط محوطه

 قسمت از بدن خود آن را لمس نماید .

 : وارد محوطه دروازه شود ، تصمیمات ذیل باید اتخاذ شود   بازیکن زمینهنگامی که  : 2-6

 حوطه دروازهوارد مه بان هنگامی که یک بازیکن از تیم صاحب توپ ، همراه با توپ پرتاب دروازالف :      

  (12:1ود آوانتاژی را کسب نماید            ) شود ولی با این عمل خوپ وارد محوطه دروازه شود یا بدون ت

دفاعی وارد محوطه دروازه  شود ولی بدون آنکه با این بازیکن زمین تیم ب : پرتاب آزاد هنگامی که        

 و (  8:7ب ، همچنین نگاه کنید به   13:1ب نماید ) آوانتاژی کسعمل خود یک شانس گل را از بین ببرد ، 

متر هنگامی که بازیکن زمین تیم دفاعی وارد محوطه دروازه شود و با این عمل خود یک -7ج : پرتاب       

 الف (  14:1شانس مسلم گل را از بین ببرد ) 

دروازه نیست -خط محوطهبه معنای لمس جزئی  "ورود به محوطه دروازه "منظور از این قانون و مفهوم 

 ، بلکه ورود کامل و آشکار به محوطه دروازه مورد نظر است . 

 ، هنگامی که :  جریمه ای نخواهد داشتورود به محوطه دروازه :  3-6

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

 سلب ننماید .

بدون توپ وارد محوطه دروازه شود و با این عمل آوانتاژی کسب از هر یک از دو تیم  یب : بازیکن        

 . ننماید 

 "، در این حالت توپ         هنگامی که توپ در محوطه دروازه در کنترل دروازه بان قرار می گیرد  : 6-4

پ باید با پرتاب دروازه بان به جریان بازی ( در این موقعیت تو 12:1محسوب می شود )  "بازی خارج از 

 (12:2بازگردانده شود )

، توپ در جریان هنگامی که توپ بر روی زمین داخل محوطه دروازه در حال غلطیدن می باشد :  6-5

بازی خواهد ماند ، در این شرایط توپ در مالکیت تیم دروازه بان است و فقط دروازه بان می تواند آن را 

توپ را دروازه بان می تواند ب (  6:7) همچنین نگاه کنید به  12: 1-2،  6:4. متناسب با قوانین لمس نماید 

. در ، و پس از آن با پرتاب دروازه بان به جریان بازی بازگرداند  آن را از بازی خارج نماید وبرداشته 

ه یک پرتاب آزاد برای صورتیکه این توپ هنگام غلطیدن توسط هم تیمی دروازه بان لمس شود ، منجر ب
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  الف ، توام با توضیحات پیرامون قوانین 14:1) همچنین نگاه کنید به  الف (  13: 1تیم مقابل خواهد شد ) 

       ج ( ، و در صورتیکه توسط بازیکنان تیم مقابل لمس شود بازی با پرتاب دروازه بان ادامه پیدا می کند 6

 (12:1 "III " ) 

، توپ خارج از بازی محسوب می شود              است متوقف حوطه دروازه بان بر روی زمین هنگامی که توپ در م

 (12:1II در این شرایط توپ درمالکیت تیم دروازه بان است و فقط دروازه بان می تواند آن را لمس نماید )

ب ( توپ را به جریان  6:7 ) همچنین نگاه کنید به 12:2،  6:4. دروازه بان باید آن را برداشته و متناسب با 

بان همچنان به قوت  بازی برگرداند . اگر توپ توسط بازیکنان هر یک از دو تیم لمس شود ، پرتاب دروازه

 (  13:3،  12:1خود باقیست ) پاراگراف دوم 

می توان آنرا لمس  7:8،  7:1، متناسب با قوانین هنگامی که توپ بر روی فضای محوطه دروازه قرار دارد 

 نمود 

گر بازیکن تیم مدافع ا(  6:  4-5) به وسیله پرتاب دروازه بان بر طبق قانون   بازی باید ادامه پیدا کند : 6-6

 . نماید و این توپ به دروازه بان برسد یا در محوطه دروازه متوقف شود لمس در اثر عمل دفاعی ، توپ را 

 ی پرتاب نماید ، تصمیمات ذیل اتخاذ می شود : اگر بازیکنی توپ را به داخل محوطه دروازه خود : 6-7

 ;الف : گل در صورتی که توپ وارد دروازه شود       

در صورتی که توپ در محوطه دروازه متوقف شود یا دروازه بان توپ را لمس نماید ب : پرتاب آزاد         

 ;ب ( -الف 13: 1و توپ وارد دروازه نشود ) 

 ;رتی که توپ از روی خط بیرونی دروازه خارج شود اوت در صو-پرتابج :        

د :  بازی ادامه پیدا می کند اگر توپ بدون اینکه به وسیله دروازه بان لمس شود ، از محوطه دروازه        

 .به زمین بازی بازگردد 

 

  در جریان بازی قرار می گیرد توپی که از محوطه دروازه به زمین بازی بازمی گردد ،  : 6-8
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 بازی با توپ ، بازی غیر فعال :  7قانون 

 بازی با توپ 

 : مجاز می باشد موارد ذیل 

 (بازیا بسته) پرتاب ، دریافت ، متوقف کردن ، هل دادن یا ضربه زدن به توپ با استفاده از دست ها :  7-1

 ;، بازو ها ، سر ، باال تنه ، رانها و زانو ها 

 ;الف (  13:1ثانیه ، همچنین هنگامی که توپ روی زمین است )  3کثر نگه داشتن توپ برای حدا  : 7-2

الف (  یک گام برداشته شده محسوب می گردد  13:1برداشتن حداکثر سه گام همراه با توپ )  : 7-3

 هنگامی که : 

این الف : بازیکن در حالیکه بر روی دو پا  روی زمین ایسناده است ، توپ را دریافت می کند ، در       

حرکت  ی دیگرنقطه به  نقطه ای حالت یک پا را بلند کند و مجدداً روی زمین بگذارد یا اینکه یک پا را از 

 .  دهد 

ب : بازیکن فقط با یک پا در تماس با زمین است ، در این حالت توپ را دریافت می کند و سپس با پای       

 دیگر زمین را لمس کند 

، سپس روی همان پا پرش کند یا با پای  زمین فرود می آید  به، فقط با یک پا ج : بازیکن پس از پرش      

 دیگر زمین را لمس کند 

د : بازیکن پس از پرش ، همزمان با دو پا فرود بیاید  ، و سپس یک پا را بلند کند و مجدداً آن را به زمین     

 گذارد ، یا یک پا را از نقطه ای به نقطه دیگر حرکت دهد .

 

 ضیح : تو

 محسوب می شود. اگر یک پا از نقطه ای به نقطه دیگری حرکت داده شود و پای دیگر را تا کنار آن کشاند  ،  فقط یک گام 

سر بخورد و پس از آن برخیزد و با توپ بازی ،  همراه با توپ بر روی زمین بیفتد  ، اگر بازیکنی این مطابق با قوانین است 

 .بازیکنی برای توپ شیرجه برود ، آن را کنترل نماید و برخیزد و با توپ بازی کند  کند . همچنین در مواردی که

 : دویدن می توان  یادر حال ایستادن :  7-4

 گرفت و مجدداً آنرا با یک یا هر دو دست  زدالف : برای یک بار توپ را به زمین       
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گرفت دو دست آن را هر ، و سپس با یک یا  ) دریبل ( را به دفعات با یک دست  به زمین زد توپ ب :     

 . اشت یا  مجدداً از زمین برد

دست دو هر  آن را با یک یامجدداً ج : توپ را به صورت مکرر با یک دست روی زمین غلطاند ، و سپس     

 .گرفت یا از زمین برداشت 

گام با آن  3ا حداکثر پس از یثانیه  3ت داز لحظه گرفتن و کنترل توپ با یک یا هر دو دست ، باید ظرف م

 الف (  13:1بازی کرد ) 

زمین زدن یا دریبلینگ از زمانی شروع شده محسوب می شود که بازیکن با هر قسمت از بدن خود توپ را 

 لمس کرده و مستقیماً به زمین بزند .

ضربه بزند یا آن را پس از آنکه توپ با بازیکن دیگری یا دروازه تماس پیدا کند ، بازیکن می تواند به توپ 

 (  14:6) همچنین نگاه کنید به به زمین بزند و مجدداً آن را بگیرد 

 .  منتقل نمودرا از یک دست به دست دیگر  توپ : 5-7

این به مفهوم این است که در کلیه   ;بازی با توپ در حالت دو زانو ، نشسته یا خوابیده روی زمین  : 7-6

ذکر شده ، رعایت شود ،  15:1صورتی که کلیه شرایطی که در قانون  در، فوق حالت های اشاره شده 

یک دائمی ، عالوه بر آن شرط رعایت تماس اجرای پرتاب مجاز می باشد ) به عنوان مثال پرتاب آزاد ( 

 الزامی می باشد .نیز قسمت از پا با زمین 

 : مجاز نمی باشد موارد ذیل 

مگر آن که در این فاصله توپ آنکه توپ در کنترل قرار گرفت ، ، پس از  بیش از یک بار توپ لمس:  7-7

  ، تماس بیش از یک بار  علیرغم این  ; الف ( 13:1با زمین ، بازیکن دیگری یا دروازه تماس پیدا کند ) 

با توپ در تماس باشد ، به  "کورمال "واهد داشت ، در صورتیکه بازیکن در وضعیت خجریمه ای در بر ن

 عدم توانائی در کنترل توپ هنگامی که تالش می کند آن را بگیرد یا متوقف نماید . عبارت دیگر 

یا ساق زیر زانو ، به استثناء هنگامی که توپ توسط بازیکن تیم مقابل پرتاب شده باشد  پا لمس توپ با:  8-7

 ه (  8:7ب ، همچنین نگاه کنید به –الف  13:1) 

 ، بازی ادامه پیدا می کند .  ورد نمایدان برخداوربازی به در زمین  توپ اگر:  9-7

اگر بازیکنی همراه با توپ با یک یا هر دو پا از زمین بازی خارج شود ) در حالی که توپ همچنان :  7-10

در زمین است ( به عنوان مثال برای دور شدن از  بازیکن مدافع ، این منجر به یک پرتاب آزاد برای تیم 

 لف ( ا 13:1) شود می مقابل 
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بگیرد ، داوران باید به او موضع  چنانچه بازیکنی از تیم صاحب توپ ، بدون توپ در خارج از زمین بازی 

یادآوری نمایند که او باید در زمین بازی حرکت نماید . اگر بازیکن مذکور به تذکرداوران توجهی نکرد 

دون هر گونه تذکردیگری باید یک ، آنگاه بو یا اگر پس از آن این عمل توسط همان تیم تکرار گردید 

منجر به  16و  8الف ( چنین عملی نمی تواند تحت قوانین  13:1پرتاب آزاد به سود  تیم مقابل اعالم شود ) 

 یک جریمه شخصی شود . 

 بازی غیر فعال 

حفظ توپ در مالکیت تیم بدون هیچگونه تالش آشکار و قابل تشخیص برای حمله یا شوت به سمت :  7-11

اوت -شروع ، پرتاب آزاد ، پرتاب-، تکرار تاخیر در اجرای پرتابوازه مجاز نمی باشد . به صورت مشابه در

 4) نگاه کنید به توضیحات پیرامون قوانین شماره برای تیم خودی ، مجاز نمی باشد  ، یا پرتاب دروازه بان

آزاد علیه تیم صاحب توپ جریمه ( این عمل به عنوان بازی غیر فعال در نظر گرفته شده و با یک پرتاب 

 الف (  13:1ی غیر فعال متوقف شود ) شود ، مگر آنکه گرایش به بازمی 

 پرتاب آزاد از محلی که توپ هنگام توقف بازی قرار داشته است ، اجرا می گردد . 

ت شود ، عالمت هشدار ) عالمت دسهنگامی که گرایش و تمایل به بازی غیر فعال تشخیص داده :  7-12

برای جلوگیری ( نشان داده می شود . این هشدار به تیم صاحب توپ این فرصت را می دهد که  17شماره 

در صورتی د . پس از آن که عالمت هشدار نشان داده شد ، ش حمله خود را تغییر دهاز دست دادن توپ رو

برای بازی غیر فعال سوت در هر لحظه هیچگونه تغییری در روش حمله ایجاد نشود ، داوران می توانند که 

آنگاه پاس اقدامی برای شوت به سمت دروازه بعمل نیاورد ،  6بزنند . چنانچه تیم مهاجم پس از حداکثر 

الف ، روش ها و استثنائات ، نگاه کنید به توضیحات  13:1یک پرتاب آزاد علیه آن تیم اعالم می شود ) 

 (  د بخش  4پیرامون قوانین شماره 

مبنای مشاهده حقایق  و اصوالً بر اساس قانون  برکه   است یتصمیم پاس ها ،  تعداد مورد در داوران تصمیم

 خواهد بود  17:11

قطعی و مسلم همچنین ، داوران می توانند بدون هر گونه عالمت هشدار قبلی ، یک پرتاب در موقعیت های 

ه یک بازیکن تعمداً از تالش برای استفاده آزاد علیه تیم صاحب توپ اعالم نمایند . به عنوان مثال هنگامی ک

 .از یک شانس مسلم گل خود داری نماید 
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 خطاها و رفتار خارج از روحیه ورزشی :  8قانون 

 فعالیت های مجاز 

 :مجاز است موارد ذیل 

 8-1 : 

 استفاده از یک دست باز برای خارج کردن توپ از دست بازیکن دیگر الف :      

به این ترتیب او را کنترل و  تا،از بازو های خم شده برای تماس بدنی با بازیکن حریف استفاده ب :     

 دنبال کند  

 ج : استفاده از بدن خود برای سد کردن حریف ، در مبارزه برای موضع و موقعیت مناسب تر   

 توضیح : 

ضای باز می باشد ، ایجاد سد  ، حفظ آن از حرکت در یک ف بازیکن مقابلسد کردن به مفهوم جلوگیری و ایجاد مانع برای 

 ب (  8:2نگاه کنید به  علیرغم این باشد )  و غیر فعال  منفعالنهبه شیوه  اساساً بایددر ارتباط با حریف  ،  و خروج از حالت سد

) علیرغم این ، ضوابط و معیارهای خطاهائی که به صورت معمول منجر به یک جریمه شخصی نمی شوند 

 د   مورد توجه قرار گیرد  ( –لف  ا8:3در  تصمیم گیری

 :ست نیمجاز موارد ذیل 

8-2  : 

 الف : کشیدن یا ضربه زدن به توپی که در دستان بازیکن حریف است .      

یا استفاده از هر قسمت بدن برای جابجا ب : سد کردن بازیکن حریف بوسیله بازو ها ، دست ، پا ها ،        

. این شامل استفاده خطرناک از آرنج ، چه در موقعیت آغاز حرکت و چه در حال کردن یا هل دادن وی 

  می باشد . حرکت نیز 

 گرفتن بازیکن حریف ) بدن یا لباس ( ، حتی اگر او برای ادامه بازی همچنان آزاد بماند . ج :       

 دویدن یا پریدن بر روی حریف .د :       

 د نشخصی می باش یمهجرستلزم م  8: 3-6خطاهائی که تحت قوانین 

جریمه خطا هائی که عمداً یا منحصراً بدن بازیکن حریف را هدف قرار می دهد ، باید منجر به :  8-3

متر ، حداقل این خطا باید به -7شخصی شود . این بدان مفهوم است که عالوه بر پرتاب آزاد یا پرتاب 
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و    ب ( ،  16:3دقیقه تعلیق ) -2با  سپس( ،   16:1شود ) جریمه پیشرونده منجر شود ، که با اخطار شروع می 

 الف (  ادامه پیدا می کند .  16:6دیسکالیفه ) 

 سطح اضافه جرائم بر اساس معیار های تصمیم گیری ذیل وجود دارد  3برای خطاهای شدید تر ، 

 ;(  8:4دقیقه تعلیق جریمه شوند  ) -2خطا هائی که باید بالفاصله با  -   

 ;(  8:5دیسکالیفه جریمه شوند  ) یک خطا هائی که باید با  -  

(  8:6) نوشته شود گزارش که الزم باشد نیز مواردی در خطا هائی که باید با دیسکالیفه جریمه شوند و  -  

 معیار های تصمیم گیری 

عیار جریمه شخصی برای خطاهای خاصی مناسب است، از منوع در خصوص اینکه چه  قضاوتبه منظور 

و  ترکیبمناسب  صورت بههر وضعیتی  درمی تواند  معیارها ینا  ;دهای تصمیم گیری ذیل استفاده می شو

 ; ورد استفاده قرار گیرد م

 ;موقعیت بازیکنی که مرتکب خطا می گردد ) از روبرو ، از پهلو و کنار ، یا از پشت سر ( الف :    

، بازوی باال تنه قرار گرفته است ) مجاز غیر خطا و اقدام  قسمتی از بدن بازیکن مقابل که هدفب :      

 ;(  پرتاب ، پاها ، سر / گلو/گردن 

خطا در  یا/  ومجاز غیر یبدن تماس شدت)مجاز غیراقدام چگونگی و میزان تحرک بدنی در تخلف و ج :     

 شرایطی که حریف در حرکت کامل باشد ( 

 :مجاز غیر اقداماثرات خطا و  د :    

 توپ و بدن کنترل در تاثیر -      

 یحرکت توانایی از جلوگیری یا کاهش -     

 بازی ادامه از ممانعت -    

، همچنین به موقعیت های خاص بازی نیز مرتبط است ) به عنوان مثال ، عمل  قضاوت در مورد خطا ها 

   در موقعیت دویدن با سرعت زیاد ( .شوت زدن ، رفتن به سوی فضای باز ، 

 دقیقه تعلیق در پی خواهند داشت  -2خطا هائی که بالفاصله 

دقیقه -2با  از اینکه بازیکن قبالً اخطار گرفته است یا نه ، مستقیماً خطا های خاصی ، که صرف نظر:  8-4

 .  تعلیق جریمه می شود 
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ف بی توجه حریخطر ایجاد شده برای برای خطا هائی که بازیکن متخلف به  خاص و ویژهبه صورت این 

 .(  8:6،  8:5باشد  ، نیز قابل اجرا می باشد  ) همچنین نگاه کنید به 

نمونه ای از این قبیل خطا ها را به شرح ذیل       می ،   8:3با توجه به معیار های تصمیم گیری تحت  قانون 

 نام برد : توان 

فی است که به سرعت در حال دویدن انجام می شود ، یا علیه حریالف : خطا هائی که با شدت زیاد       

 می باشد 

  گرفتن و نگه داشتن حریف به مدت زیاد ، یا به زمین زدن اوب :        

  انجام شود خطا هائی که روی سر ، گلو و گردن : ج        

 و بازوی پرتاب باال تنه ضربه سخت و شدید بر روی د :        

پا / ساق پا حریفی که در     ل بدن حریف ) به عنوان مثال ، گرفتن ه : تالش در جهت بر هم زدن کنتر      

 الف (  8:5حال پرش است ، همچنین نگاه کنید به 

 و : دویدن یا پریدن با سرعت فوق العاده زیاد بر روی بازیکن حریف     

 خطاهائی که منجر به یک  دیسکالیفه می شوند 

، باید دهد  تی حریفی که در حال حمله است انجام بازیکنی که حرکات خطرناک علیه سالم:  8-5

ناشی از شدت باالی خطا  می شود  علیه سالمتی حریف ایجادکه . خطر خاصی الف (  16:6دیسکالیفه شود ) 

لذا به همین جهت توانائی در حقیقت غافلگیرمی شود آمادگی و انتظار خطا را نداشته و  حریف  بوده یا اینکه

 (  8:5خود را ندارد ) نگاه کنید به توضیح قانون  مراقبت ازحفاظت و 

 ، معیارهای تصمیم گیری ذیل نیز قابل اجرا می باشد :   8:4،  8:3عالوه بر معیار های ذکر شده در 

 از دست دادن کنترل بدن هنگام دویدن یا پریدن ، یا در خالل عمل پرتاب الف :        

 شدت)گردن       یا گلو صورت، خصوص به حریف، بدن از بخشی یهعل تهاجمی شدید اقدام یکب :          

 نی (بد تماس

 ج : رفتار بی پروا و جسورانه توسط بازیکن متخلف هنگام بروز خطا         

 توضیح : 

، اگر این خطا خیلی کوچک بدنی می تواند خیلی خطرناک بوده و منجر به صدمه شدیدی شود با تاثیر همچنین یک خطا 

ی اتفاق بیفتد که بازیکن در هوا پرش کرده یا در حال دویدن باشد ، و به همین جهت قادر به دفاع از خود نیست . در هنگام
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یک دیسکالیفه  اعالم اس تصمیم گیری براینه شدت تماس بدنی بلکه خطر ایجاد شده برای بازیکن مقابل ، اس،  موارداین قبیل 

 است .

دروازه بان به منظور گرفتن پاسی که برای بازیکن حریف ارسال شده است محوطه  موارد فوق همچنین در موقعیتی که

که موقعیت  اطمینان حاصل نمایددروازه را ترک می نماید نیز قابل اجراست . در این شرایط دروازه بان مسئولیت دارد تا 

 نباشد .ایجاد شده برای سالمتی حریف خطرناک 

 او باید دیسکالیفه شود اگر : 

  حرکت با بازیکن حریف برخورد کند  الف : توپ را به دست آورد ، ولی در حین    

 کند با بازیکن حریف برخورد ب : موفق به گرفتن یا کنترل توپ نشود ، ولی       

اگر داوران در یکی از این موقعیت ها مطمئن شوند که ، بدون عمل غیر مجاز دروازه بان ، بازیکن حریف 

 اعالم شود . نیز متر -7توپ بوده ، آنگاه باید یک پرتابقادر به دریافت 

یا عملی از برای حریف ایجاد خطر اً به منظور و منحصرخاص به دلیل یک عمل با بی احتیاطی  دیسکالیفه

  خواهی و قصد و نیت قبلی ) همچنین به صورت کتبی گزارش می شود ( روی بد 

به منظور ایجاد خطر برای حریف احتیاطی خاص  منحصراً  اگر داوران متوجه عملی شوند که با بی:  8-6

گزارش بنویسند ، بنحوی که پس از بازی یا عملی از روی بد خواهی و قصد و نیت قبلی  باشد ، آنها باید 

 .بگیرند تصمیمانضباطی بیشتر   اقدامات مورد در بتوانند مسئول مقامات

 د به عنوان معیار تصمیم گیری در نظر گرفت عبارتند از : بای 8:5عالئم و مشخصه هائی که عالوه بر قانون 

 منحصراً به منظور ایجاد خطر  یا با بی احتیاطی خاص  اقدام یکالف :       

  بازی نیست . وضعیت  مربوط به ه بهیچوجه کعملی از روی بد خواهی و قصد و نیت قبلی ، : ب        

 توضیح : 

می    انجام ثانیه پایانی بازی 30در خالل به منظور ممانعت از بثمر رسیدن یک گل  8:6یا  8:5هنگامی که خطائی تحت قانون 

تلقی گردیده و مطابق با  "رفتار بی نهایت شدید و افراطی خارج از روحیه ورزشی  "شود ، آنگاه این عمل باید به عنوان 

 .د جریمه شود  8:10قانون 

   .مستلزم یک جریمه شخصی می باشد  8: 7- 10ن رفتار خارج از روحیه ورزشی که تحت قانو 

رفتار خارج که با روحیه جوانمردانه ورزشی سازگار نباشد ، کالمی   -حاالت کالمی و یا غیربیان یا هر گونه 

و هم مسئولین تیم چه داخل زمین بازی و چه  محسوب می گردد . این هم برای بازیکنان  از روحیه ورزشی

ا می باشد . برای جریمه رفتار خارج از روحیه ورزشی ، رفتارشدید  خارج از روحیه خارج از آن قابل اجر
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سطح در نظر  4ورزشی و رفتار بی نهایت شدید و افراطی خارج از روحیه ورزشی ، اقداماتی متفاوت در 

 گرفته شده است : 

 (  8:7)  اعمالی که مستلزم جریمه پیشرونده است  -

 (  8:8) قیقه تعلیق جریمه می شوند د-2اعمالی که مستقیماً  با  -

 (  8:9) اعمالی که با دیسکالیفه جریمه می شوند  -

 ب (  –الف  8:10) با دیسکالیفه همراه با گزارش جریمه می شوند اعمالی که  -

 اعمال خارج از روحیه ورزشی که مستلزم جریمه پیشرونده است 

فتار خارج از روحیه ورزشی است که به صورت و ( نمونه هائی از ر –اعمال مشروحه ذیل ) الف :  8-7

 ب (  16:1پیشرونده جریمه می شوند ، که با اخطار شروع می شود ) 

تحمیل تصمیمی زبانی به قصد -زبانی و غیررفتار های الف : اعتراض علیه تصمیمات داور ، یا اعمال         

 خاص به داور

کلمات یا حرکات یا فریاد زدن بر سر حریف به قصد گیج  اذیت کردن حریف یا هم تیمی بوسیلهب :          

 کردن و حواس پرتی او 

 متر یا به نحوی دیگر -3ایجاد تاخیر در اجرای یک پرتاب رسمی حریف ، با عدم رعایت فاصله ج :          

مورد یک  گمراه کردن داوران در مورد عمل بازیکن حریف ، ، یا بزرگ نمائی درجهت تالش در د :          

ق برای ح، از طریق نمایش هالیوودی ، به منظور ایجاد وقفه در بازی و یا ایجاد یک جریمه غیر مستاو ضربه 

 ریف حبازیکن 

سد کردن فعاالنه یک شوت یا پاس با استفاده از  پا یا ساق پا . عکس العمل طبیعی در حرکت همانند ه :         

 (  7:8) همچنین نگاه کنید به قانون  داشت  ساق ها ، جریمه ای نخواهدجمع کردن 

 ورود مکرر به محوطه دروازه به دالیل تاکتیکی . و :         

 دقیقه تعلیق در پی خواهد داشت -2رفتار خارج از روحیه ورزشی که مستقیما 

از  صرفنظربیشتری وجود دارد ، شدت در طبیعت آنها برخی رفتار های خارج از روحیه ورزشی که :  8-8

دقیقه تعلیق جریمه شوند -2قبال اخطار دریافت نموده اند یا نه ، بالفاصله باید با تیم اینکه بازیکن یا مسئول 

 . این اعمال شامل موارد ذیل می باشند : 

  باشد تحریک کنندههائی که با فریاد بلند همراه با  حرکات و رفتاری  اعتراضالف :        
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گرفته شود ، و بازیکن صاحب توپ بالفاصله با رها میمی علیه تیم صاحب توپ هنگامی که تصب :         

 ، آن را در اختیار حریف قرار ندهد توپ کردن یا به زمین گذاشتن  

 یا مسئول تیم (  به منطقه تعویض رفته است )توسط بازیکن ذخیره توپی که  سد کردن ج :       

 یسکالیفه جریمه می شود رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی که با د

می    برخی رفتارهای خارج از روحیه ورزشی که به صورت شدید انجام می شود با دیسکالیفه جریمه  : 8-9

 چنین رفتار هائی بشرح ذیل می باشد : نمونه هائی از  .گردد 

  اننمایشی ، پس از تصمیم داوربا روشی پرتاب کردن یا ضربه زدن به توپ الف :       

متر خود داری -7اگر دروازه بان به صورت آشکار و واضح از تالش برای مهار توپ در پرتاب ب :         

 نماید 

 ، اگر این عمل با شدت زیاد و پرتاب عمدی توپ به سمت بازیکن حریف در خالل توقف بازی ج :         

 فوق محسوب  8:6تحت قانون  "یک عمل خاص بی پروا و گستاخانه  "از فاصله نزدیک باشد ، به عنوان 

 می شود 

که دروازه بان سر خود  به شرطیدروازه بان بزند ،  سرمتر  ، توپ را به  7هنگامیکه پرتاب کننده د :         

 را در مسیر توپ حرکت نداده باشد 

سر خود را در  مدافعکه  به شرطیبزند ،  مدافع  سر، توپ را به   اجرا کننده پرتاب آزاد هنگامیکه ه :        

 مسیر توپ حرکت نداده باشد 

  اتفاق افتاده بازیکنپس از خطائی که روی جویانه عمل انتقام انجام یک : و       

 توضیح : 

 متر یا پرتاب آزاد ، پرتاب کننده مسئولیت دارد که دروازه بان یا مدافع را در معرض خطر نیندازد . -7در موارد پرتاب 

 شدید و افراطی خارج از روحیه ورزشی باید با گزارش همراه باشد بی نهایت فتار ردیسکالیفه ناشی از 

اگر داوران رفتاری را در رده بی نهایت شدید و افراطی خارج از روحیه ورزشی تشخیص دادند ، :  8-10

 :  شود اعالم میجریمه ای متناسب با مقررات ذیل 

الف ، ب ( ، داوران پس از خاتمه مسابقه باید گزارش  )به عنوان نمونه در موارد تخلفات قید شده ذیل 

 : چه اقدامات بیشتری باید اتخاذ شود بتوانند تصمیم بگیرند که تا افراد ذیربط و ذیصالح بنویسند 



 سالنی هندبالبین المللی قوانین و مقررات 

                                                                                                                                                                                          

 1397 همن ب                                                               33صفحه مترجم : فرامرز می آبادی                                                 

                            داور ،   ;یا تهدید علیه افراد دیگر به عنوان مثال  و توهینالف : رفتار مبتنی بر فحاشی         

         این حرکات ممکن است کالمی یا   :وقت نگهدار/منشی ، نماینده فنی ، مسئول تیم ، بازیکن ، تماشاگر

 حالت صورت ، ژست و ادا ، زبان بدن یا تماس بدنی ( کالمی باشد ) به  عنوان مثال -غیر

بازیکن یک شانس مسلم    )II، یا )  ( دخالت مسئول تیم در بازی ، در زمین یا از منطقه تعویض Iب : )         

 ( یا در منطقه تعویض  4:6) قانون گل را از بین ببرد ، چه از طریق ورود غیر قانونی به زمین بازی 

 متر به سود حریف اعالم می شود : 7در موارد بروز تخلفات ذیل ) ج ، د ( ، یک پرتاب 

باشد ، بازیکن یا مسئول می توپ خارج از جریان بازی لیکه در حاثانیه پایانی مسابقه  30ج : اگر در خالل       

مرتکب تاخیر  در یا ایجاد یک شانس مسلم گل ، از یک شوت به سمت دروازه جلوگیری به منظور تیم 

متر 7بازیکن/مسئول متخلف باید دیسکالیفه شود و همچنین یک پرتاب د ، ناجرای یک پرتاب حریف  بشو

یک تنها ، . این به انواع مختلف دخالت ها قابل اعمال است  ) به عنوان مثال  نیز برای حریف اعالم گردد

، رها توپ قطع یک پاس ، دخالت در رسیدن  از قبیلدخالت در اجرای یک پرتاب فیزیکی محدود ،  عمل

 ( نکردن توپ 

 قابل : ، و بازیکنان م توپ در جریان بازی باشدثانیه پایانی مسابقه  30د : اگر در خالل      

 (  IIب)   10:8الف یا  10:8همچنین  6:8یا  5:8تحت قوانین  تخلف بوسیله بازیکناز طریق  -1

 (  Iب )  10:8الف یا  10:8تحت قوانین  تخلف بوسیله مسئولاز طریق  -2

جلوگیری از یک شوت به سمت دروازه یا ایجاد یک شانس مسلم گل تیمی که در مالکیت توپ است ، 

متر به سود  7مربوطه منجر به دیسکالیفه بازیکن یا مسئول متخلف می شود و یک پرتاب متناسب با قوانین 

 تیم صاحب توپ نیز اعالم می شود . 

اگر بازیکنی که خطا بر روی او انجام گرفته یا هم تیمی او قبل از آنکه بازی متوقف شود یک گل بثمر 

 متر نباید اعالم شود 7برسانند ، پرتاب 
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 امتیاز گل :  9قانون 

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

( ، مشروط بر آن که هنگام پرتاب یا قبل از آن ، پرتاب کننده ، هم تیمی های او یا مسئول تیم مرتکب  4

، به ثمر  12دو سوت کوتاه و عالمت دست شماره  داور خط دروازه به وسیلهتخلف از قوانین نشده باشند . 

 رسیدن گل را تائید می نماید .

 خواهد بود پذیرش علیرغم تخلف از قوانین توسط مدافع ، اگر توپ وارد دروازه شود ، این گل مورد 

یند ، چنانچه قبل از عبور کامل توپ از خط دروازه ، داور ، وقت نگهدار یا نماینده فنی بازی را متوقف نما

 گل مورد پذیرش نخواهد بود .

اگر بازیکنی توپ را به داخل دروازه خودی وارد نماید ، یک گل برای حریف باید اعالم شود ، به استثناء 

 (   12:2مواردی که دروازه بان در حال اجرای پرتاب دروازه بان باشد ) پاراگراف دوم 

 توضیح : 

از نیست ) تماشاگران و غیره ( مانع ورود توپ به داخل دروازه گردد و اگر شخصی یا چیزی که حضور آن در بازی مج

داوران متقاعد شوند  که ) بدون دخالت آن عامل خارجی ( توپ در هر شرایطی وارد دروازه می شده است ، یک گل باید 

 اعالم شود . 

         دیگر   شروع-بپرتاگلی که قبال مورد قبول واقع شده است ، پس از سوت داور برای اجرای :  2-9

 (  2:9) علیرغم این  نگاه کنید به توضیح قانون   نمی توان آنرا باطل نمود

چنانچه پس از ورود توپ به دروازه عالمت پایان نیمه بازی به صدا در آید ، داوران باید به صورت واضح 

به علت پایان وقت پرتاب شروع ( نشان دهند که گل مورد قبول بوده ولی -و روشن ) بدون اجرای پرتاب

 شروع اجرا نمی شود .

 توضیح : 

 .امتیاز گلی که مورد تائید داوران قرار می گیرد باید بالفاصله در تابلو امتیازات ثبت شود 

که نسبت به تیم مقابل امتیاز گل بیشتری به دست آورده باشد ، برنده مسابقه خواهد بود . اگر تیمی  : 9-3

برابر گل به ثمر رسانده باشند یا هیچ گلی به ثمر نرسیده باشد ، آنگاه  نتیجه مسابقه مساوی هر دو تیم به تعداد 

 خواهد بود
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 :   گل  4شکل  
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 شروع -پرتاب:  10قانون 

شروع  در آغاز بازی توسط تیمی اجرا خواهد شد که در پرتاب سکه برنده شده و مالکیت -پرتاب:  10-1

. همچنین تیم حریف حق دارد که زمین را انتخاب نماید سپس انتخاب کرده باشد ، را در شروع بازی پ تو

شروع -اگر تیمی که برنده پرتاب سکه بوده ترجیح دهد که زمین را انتخاب نماید ، آنگاه تیم مقابل پرتاب

 را انجام می دهد . 

             شروع درآغاز نیمه دوم توسط تیمی انجام -بتیم ها در نیمه دوم زمین ها را عوض می نمایند ، پرتا

 شروع آغاز بازی را انجام نداده باشد . -می شود که پرتاب

نیز پرتاب سکه انجام می شود ، و کلیه مقررات ذکر شده فوق  تحت قانون در آغاز هر دوره وقت اضافی 

 .، همچنین برای وقت های  اضافه نیز قابل اجرا می باشد  10:1

پس از به ثمر رسیدن یک گل ، بازی با اجرای پرتاب شروع توسط تیمی که گل دریافت نموده :  10-2

  ( 9:2) علیرغم این نگاه کنید به  پاراگراف دوم ، ادامه می یابد است 

شروع از مرکز زمین و در همه جهات انجام می شود )از نقطه مرکزی خط وسط به فاصله -پرتاب : 10-3

الف ، پاراگراف  13:1) ثانیه باید انجام شود  3این پرتاب با عالمت سوت و حداکثر ظرف رفین( . متر به ط 5/1

شروع را اجرا می کند باید در موقعیتی قرار بگیرد که حداقل یک پای او -ازیکنی که پرتابب.  ( 15:7سوم 

که توپ از دست او رها  و تا هنگامی ( 15:6) روی خط وسط باشد ، و پای دیگر او پشت یا روی خط باشد 

) همچنین نگاه کنید  ( 15:7الف ، پاراگراف سوم  13:1) نشده باشد باید در همین وضعیت باقی بماند 

 ( .  5توضیحات پیرامون قوانین شماره 

 (  15:6) بازیکنان هم تیمی پرتاب کننده ، تا قبل از عالمت سوت مجاز نیستند خط وسط را قطع نمایند 

شروع در آغاز هر نیمه ) همچنین هر نیمه وقت اضافی ( ، کلیه بازیکنان باید در نیمه -پرتاببرای :  10-4

 زمین خودی باشند 

تیم مقابل پرتاب کننده اجازه شروع پس از به ثمر رسیدن یک گل ، بازیکنان -با این وجود برای پرتاب

 . دارند در هر دو نیمه زمین حضور داشته باشند 

شروع را -متر از بازیکنی که پرتاب 3هر دو حالت فوق ، بازیکنان تیم حریف حداقل باید با این وجود ، در 

 ج (  8:7،  15:9،  15:4) اجرا می کند ، فاصله داشته باشند 

 

 



 سالنی هندبالبین المللی قوانین و مقررات 

                                                                                                                                                                                          

 1397 همن ب                                                               37صفحه مترجم : فرامرز می آبادی                                                 

  اوت -بپرتا:  11قانون 

خارج شده یا قبل از عبور از  خط کناریاوت هنگامی اعالم می شود که تمامی توپ از -پرتاب:  1-11

 آخرین نفری باشد که توپ  را لمس کرده است .  تیم دفاعی بازیکن زمین رونی دروازهخط بی

 اوت اعالم می شود . -همچنین هنگامی که توپ با سقف یا تجهیزات باالی زمین برخورد نماید نیز پرتاب

 مقابلتیم توسط   ب ( 5:15این نگاه کنید به  ) علیرغم داوران  بدون عالمت سوتاوت –پرتاب  : 2-11

تیمی که بازیکن آن آخرین بار قبل از عبور توپ از خط یا برخورد با سقف و تجهیزات باالی زمین ، آن را 

 لمس کرده است ، انجام می شود .

از خط کناری خارج شده است یا اگر از خط بیرونی دروازه  از نقطه ای که توپاوت -پرتاب : 3-11

 در همان طرف انجام می شود .  کناریخط خارج شده باشد از محل تقاطع این خط با 

در اوت از نزدیکترین نقطه –پرتاب با سقف و تجهیزات باالی زمین ، توپ پس از برخورد اوت -برای پرتاب

 اجرا می شود .با سقف و تجهیزات باالی زمین محل برخورد  با مرتبطنزدیکترین خط کناری 

کناری قرار دهد و تا هنگامی که توپ از دست او  پرتاب کننده باید یک پای خود را روی خط : 11-4

) رها نشده است باید در همین وضعیت باقی بماند . محدودیتی برای استقرار پای دوم  وجود ندارد .           

  ( 15:7، پاراگراف دوم و سوم  15:6الف ،  13:1

متر با  3مقابل نمی توانند کمتر از اوت  در حال انجام می باشد  ، بازیکنان تیم -هنگامی که پرتاب : 11-5

 ج (  8:7،  15:9،  15:4) پرتاب کننده فاصله داشته باشند 

دروازه خود مستقر شوند ، قانون فوق -علیرغم این ، در صورتیکه آنها بالواسطه و چسبیده به خط محوطه

 قابل اجرا نمی باشد . 
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 : پرتاب دروازه بان  12قانون 

( یک بازیکن از تیم مقابل در تخلف از  Iهنگامی که : )  می گردد روازه بان اعالم یک پرتاب د : 12-1

( در وازه بان توپ را کنترل و در اختیار بگیرد یا توپ در II)  : الف وارد محوطه دروازه شود  6:2قانون 

توپی را که بر روی یک بازیکن از تیم مقابل ( I I I)  :  ( 6:  4-5) محوطه دروازه بر روی زمین متوقف شود

( هنگامی که  I Vیا )  ( 6:5) پاراگراف اول زمین محوطه دروازه در حال غلطیدن می باشد را لمس نماید 

توپ از خط بیرونی دروازه به خارج زمین برود ،  در حالیکه آخرین بار توسط دروازه بان یا بازیکن تیم 

 مقابل لمس شده باشد . 

، لذا در صورتی ( 13:3)می گردد لیه این موارد ، توپ خارج از بازی محسوب این بدان مفهوم است که در ک

و قبل از اجرای آن تخلفی به وقوع بپیوندد ، آنگاه بازی با پرتاب دروازه که پس از اعالم پرتاب دروازه بان 

 بان ادامه خواهد یافت . 

ب (  15:5لیرغم این نگاه کنید به ع)توسط دروازه بان پرتاب دروازه بان بدون عالمت سوت داور :  12-2

 انجام می شود . به سمت زمین بازی  از محوطه دروازه و از روی خط محوطه دروازه 

باشد ، دروازه بان باید با یکی از  را انجام دهد ، بدون دروازه بانبان اگر  تیمی که باید پرتاب دروازه 

اوت تصمیم می گیرند          -خصوص ضرورت تایم. داوران در  ( 4:4) قانون بازیکنان زمین تعویض شود 

  ( 2، توضیحات پیرامون قوانین شماره  2:8پاراگراف دوم  قانون )

پرتاب دروازه بان هنگامی اجرا شده محسوب می گردد ، که توپ پرتاب شده توسط دروازه بان کامالً از 

 خط محوطه دروازه عبور نماید . 

بالواسطه پشت خط محوطه دروازه مستقر شوند ، ولی تا قبل از اینکه توپ می توانند بازیکنان تیم مقابل 

 ج (  8:7،  15:9،  15:4) ، مجاز به لمس آن نیستند  نکندکامالً از خط محوطه دروازه عبور 
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 : پرتاب آزاد 13قانون 

 اعالم پرتاب آزاد 

برای تیم مقابل شروع خواهند  پرتاب آزادبا  ، داوران بازی را متوقف ساخته و آن را مجددااساساً :  1-13

 کرد هنگامی که : 

         الف : تیم صاحب توپ مرتکب تخلفی از قوانین شود که باید منجربه سلب مالکیت از آن تیم شود         

 7: 11-12 ، 7:10،  7: 7-8،  7:  2-4ب ،  6:7،  6:5، پاراگراف اول  5:  6-10،  4:  5-6،  4:  2-3) نگاه کنید 

 (  15:8،  15:7، پاراگراف سوم   14: 4-7،  13:7،  11:4،  10:3،  8:  2-10، 

ب : تیم حریف مرتکب تخلفی از قوانین شود که در اثر آن تیم صاحب توپ ، مالکیت آن را از دست         

  (  8:  2-10،  7:8ب ،  6:7ب ،  6:2،  5:5،  4:  5-6،  4:  2-3) نگاه کنید به دهد 

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

    ، خودداری نمایند . 

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

 ب آزاد اعالم نمایند . توپ را به دست آورد ، داوران نباید پرتا

به سبب خطائی که توسط کننده ، تا زمانی که و مگر اینکه تیم حمله  ب  13:1به صورت مشابه ، تحت قانون 

یا موفق نشود حمله خود را  بدهد  تیم دفاعی انجام شده باشد ،  بصورت کامل مالکیت توپ را از دست

 نباید در بازی دخالت کند .  انادامه دهد ، داور

اگر به سبب تخلف از قوانین یک جریمه شخصی در نظر گرفته شود ، آنگاه داوران درصورتی که به این 

بازی را متوقف نمایند ، در غیر وسیله آوانتاژی را از تیم مقابل تیم متخلف سلب ننمایند ، می توانند بالفاصله 

  ید به تاخیر بیفتد . این صورت این جریمه تا زمانی که موقعیت مورد نظر خاتمه یابد ، با

ازی باید بالفاصله متوقف قابل اجرا نیست و ب 13:2،  قانون  4:  5-6یا  4:  2-3در موارد تخلف از قوانین 

 یا داوران انجام می شود . توسط وقت نگهدار ، نماینده فنی معموالً  شود که 

الف ، ب می شود ، در  13:1ون اگر تخلفی که به صورت معمول منجر به یک پرتاب آزاد تحت قان:  13-3

بازی باشد ، آنگاه بازی با پرتابی متناسب با توقف بازی ادامه پیدا می خارج از شرایطی اتفاق بیفتد که توپ 

 ج  (  8:10ثانیه پایانی بازی  در قانون   30کند ) لطفاً همچنین نگاه کنید به دسنورالعمل خاص در خالل 
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بعنوان راهی  ز پرتاب آزادهمچنین اب ، –الف  13:1قانون  اره شده در اش هایموقعیت عالوه بر  : 13-4

 ، استفاده می شود ، حتی اگر بعضی موقعیت هائی که بازی متوقف شده است برای شروع مجدد بازی در 

 : بازی است ( هنگامی که توپ در ) یعنی تخلفی از قوانین رخ نداده باشد 

توقف بازی ، مالکیت توپ را داشته  ،آن تیم در شروع مجدد نیز باید در هنگام  یک تیمالف : اگر        

 صاحب توپ  باشد 

قبل از توقف بازی ، مالک نبود ، آنگاه تیمی که آخرین بار   هیچ تیمیب : اگرمالکیت توپ در اختیار         

 خواهد بود صاحب توپ نیز ، در شروع مجدد بوده توپ 

هنگامی که داور سوت      می  لکیت توپ است یک پرتاب آزاد اعالم شود ،اگر علیه تیمی که در ما: 13-5

قرار دهد ، به  رها کرده و یا آن روی زمینزند  ، در همان لحظه بازیکن صاحب توپ باید بالفاصله توپ را 

  ب ( 8:8)  با آن بازی کرد نحوی که بتوان 

 آزاد -اجرای پرتاب

 ب ( 5:15 ) علیرغم این نگاه کنیدسوی داور ون عالمت سوت از بدپرتاب آزاد به صورت معمول :  6-13

 اجرا می شود .  محلی که خطا اتفاق افتاده استو اساساً از 

  ب ( 8:8) می باشد  مستثنی موارد ذیل از این قاعده 

پرتاب آزاد پس از عالمت سوت و اصوالً از محلی که توپ  الف ، ب 4:13قانون در موقعیت تشریح شده در 

 در هنگام توقف بازی قرار داشته است ، اجرا می شود .

فدراسیون قاره ای / فدراسیون ملی ( بازی را به اگر داور یا نماینده فنی ) فدراسیون بین المللی هندبال یا 

علت تخلف بازیکن یا مسئول تیم دفاعی متوقف نمود و این منجر به یک تذکر شفاهی یا جریمه شخصی 

آزاد باید از محلی که توپ در هنگام توقف بازی قرار داشته است ، اجرا شود ، به -ابگردید ، آنگاه پرت

 شرط آنکه این محل موقعیت مناسب تری نسبت به محل وقوع خطا داشته باشد . 

قابل اجرا خواهد بود ، در صورتی که وقت نگهدار بازی را به علت تخلف به همین ترتیب پاراگراف فوق 

 متوقف نماید . 4:  5-6یا  4:  2-3ت قوانین به وقوع پیوسته تح

کر شده است ، پرتاب آزاد که به علت بازی غیر فعال اعالم می شود ، باید از ذ 11:7 قانونهمانگونه که در 

 محلی که توپ در هنگام توقف بازی قرار داشته است ، اجرا شود . 

محوطه  داخلاز  نمیتواند هرگز آزاد ابپرت قبل،های  پاراگراف در مندرج رویه و اساسی اصول وجود اب

 مکان از موقعیتی هر در.  شودانجام  وطه خط پرتاب آزاد تیم مقابلحداخل م یاکننده  پرتاب تیم دروازه
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 محل ،از دو محوطه مذکور  این از یکی شامل قبلی های پاراگراف از یکیدر  های شرح داده شده 

   قل گردد .تآن محوطه خاص من از خارج اصلهبالف نقطه نزدیکترین به بایدپرتاب  جرایا

 توضیح : 

 از اگر موقعیت صحیح برای اجرای پرتاب آزاد از محل محوطه خط پرتاب آزاد تیم دفاعی باشد ، آنگاه الزم است که پرتاب

ده می شود با این وجود هر چه از خط محوطه پرتاب آزاد تیم مدافع دورتر شویم ، اجازه دامحل دقیق خود انجام شود . 

متر که  3که پرتاب آزاد با فاصله بیشتری نسبت به محل وقوع خطا انجام شود . این فاصله به تدریج بیشتر می شود تا حداکثر 

  در موقعیت انجام پرتاب آزاد از پشت خط محوطه دروازه خودی قابل اجراست .

ب اعالم می شود  8:8مه ای بر طبق توضیحات قانون به وقوع می پذیرد و جری 13:5که تخلفی متناسب با قانون مواردی در 

 . باید دقیقاً از محل وقوع خطا اجرا شود همواره  ، آنگاه این فاصله شرح داده شده فوق قابل اجرا نیست و پرتاب

بازیکنان تیم پرتاب کننده قبل از اجرای پرتاب نباید خط پرتاب آزاد تیم مقابل را لمس یا قطع :  13-7

 . 2:5مچنین نگاه کنید به محدودیت های خاص قید شده در قانون نمایند . ه

-بازیکنان مهاجم را که قبل از اجرای پرتاب آزاد بین خط پرتاب آزاد و خط    محوطه موقعیتداوران باید 

،  3:15 )   موثر باشدکه این وضعیت ناصحیح در بازی  در صورتی که نمایند ،  تصحیح دروازه قرار دارند ،

. اگر بازیکنان تیم پرتاب   ب ( 15:5) پس از آن پرتاب آزاد باید همراه با عالمت سوت انجام شود (  15:6

در خالل اجرای پرتاب آزاد ) قبل از رها شدن توپ از دست پرتاب کننده ( وارد محوطه غیر مجاز کننده 

 ین منوال اعمال می شود .شوند ، در صورتی که اجرای پرتاب آزاد همراه با عالمت سوت نباشد نیز به هم

باشد ، اگر بازیکنان تیم مهاجم قبل از رها شدن  سوت همراهعالمت در مواردی که اجرای پرتاب آزاد با 

ط پرتاب آزاد را لمس یا قطع نمایند ، آنگاه باید یک پرتاب آزاد به سود تیم ختوپ از دست پرتاب کننده ، 

 (  15:7م پاراگراف سوالف ،  13:1)  مدافع اعالم شود

از پرتاب کننده فاصله داشته باشند  متر 3باید حداقل  تیم مقابلهنگام اجرای پرتاب آزاد ، بازیکنان :  8:13

. با این وجود در صورتی که پرتاب آزاد از پشت خط پرتاب آزاد انجام شود ، بازیکنان مدافع می توانند 

قوانین دخالت در اجرای پرتاب آزاد متناسب با . بالفاصله در جلوی خط محوطه دروازه خود مستقر شوند 

  جریمه در پی خواهد داشت . 15:9ج ،  8:7

 

. 
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 متر  -7: پرتاب  14قانون 

 متر -7اعالم 

 : هنگامی که می شود  اعالممتر -7یک پرتاب :  1-14

ازیکن یا الف : از بین بردن یک شانس مسلم گل به صورت غیر قانونی در هر قسمت زمین توسط ب        

 مسئول تیم مقابل 

 ب :  سوت نابهنگام در موقعیت یک شانس مسلم گل         

که اجازه شرکت در بازی را  نداشته ج : از بین بردن یک شانس مسلم گل به وسیله دخالت عواملی         

) به قف شوند به وسیله صدای سوت متو، بعنوان نمونه وقتی تماشاگری وارد زمین شود ، یا بازیکنان  اند

 قابل اجرا می باشد (  9:1قانون  توضیح  استثناء زمانی که

 ( 8:10د ) با این وجود نگاه کنید به پاراگراف آخر  8:10ج  یا  8:10د : هنگام خطا متناسب با قوانین        

خالل یک به صورت مشابه ، در موارد بروز قوه قهریه ) فورس ماژور (  همانند قطع ناگهانی برق که در 

 .  شانس مسلم گل موجب توقف بازی می شود ، این  قانون نیز قابل اجرا می باشد

 .  مراجعه نمائید  6برای تعریف شانس مسلم گل به توضیحات پیرامون قوانین بازی شماره 

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

، حتی اگر پس از آن بازیکن مذکور نتواند از این متر وجود ندارد -7یک پرتاب اعالم ، دلیلی برای  کرد

 شانس مسلم گل استفاده ببرد . 

تا  همواره باید از دخالت خودداری نمایندمتر وجود دارد ، داوران -7هنگامی که امکان اعالم یک پرتاب

باشد ، بتوانند یک رای صحیح اتخاذ نمایند . اگر ضروری   متر قانونی و-7زمانی که اگر در واقع اعالم 

بازیکن مهاجم علیرغم مداخله غیر قانونی  مدافع از یک امتیاز گل بهره برد ، بدیهی است که دلیلی برای 

در اثر خطای مذکور ، واقعا متر وجود ندارد . بر عکس اگر معلوم شد که آن بازیکن -7واگذاری پرتاب 

متر -7دن خود را از دست داده و به این علت شانس مسلم از بین رفته است ، آنگاه پرتابکنترل توپ یا ب

 باید اعالم شود . 

که بازی باید بالفاصله توسط وقت نگهدار ، نماینده فنی یا  4:  5-6یا  4:  2-3در موارد تخلف از قوانین 

 قابل اجرا نمی باشد  14:2داوران متوقف شود ، قانون 
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اعالم نمایند  اوت-تایممتر اعالم می شود ، داوران فقط زمانی می توانند -7امی که یک پرتاب هنگ:  3:14

که یک تاخیر قابل توجه در بازی ایجاد شده باشد ، به عنوان مثال ، تعویض دروازه بان و یا پرتاب کننده ، 

 باشد  2وانین بازی  شماره اوت باید متناسب با اصول و ضوابط مندرج در توضیحات پیرامون ق-و اعالم تایم

 متر -7 اجرای

داور انجام  پس از عالمت سوتثانیه  3، و ظرف  شوت به سمت دروازهمتر باید به صورت -7پرتاب  : 4-14

 (  15:7الف ، پاراگراف سوم  13:1) شود 

نیست ولی مجاز  متر مستقر شود-7باید در پشت خط متر را انجام می دهد -7بازیکنی که پرتاب  : 5-14

( . پس از عالمت سوت داور ،     پرتاب کننده قبل از  15:5،  15:1متر با خط فوق فاصله بگیرد )  1بیش از 

پاراگراف              الف ، 13:1)  متر را لمس یا قطع نماید-7نمی تواند خط  از دستش رها شود ،  آن که توپ

 (15:7سوم 

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

 (  15:7الف ، پاراگراف سوم  13:1) نمایند .  مجدداً با توپ بازیتیمی های او نمی توانند 

متر در حال اجرا می باشد ، تا قبل از رها شدن توپ از دست پرتاب -7هنگامی که یک پرتاب  : 14-7

، در صورت تخلف  ( 6:15،  3:15) کننده باید بیرون خط پرتاب آزاد باشند  پرتاب هم تیمی هایکننده ، 

الف ، پاراگراف  13:1) متر را انجام داده اعالم می شود -7از این امر ، یک پرتاب آزاد علیه تیمی که پرتاب 

 ( 15:7سوم 

ست پرتاب کننده ، متر در حال اجرا است ، تا قبل از رها شدن توپ از د-7هنگامی که یک پرتاب : 8-14

متر فاصله -7متر با خط  3و حداقل  ( 6:15،  3:15) باید بیرون خط پرتاب آزاد باشند  بازیکنان تیم مقابل

داشته باشند . در صورت تخلف از این امر ، چنانچه توپ منجر به گل نشود ، پرتاب تکرار می گردد . ولی 

 چنین حرکتی جریمه شخصی در پی نخواهد داشت . 

،  به خود را  خط محدودیتقبل از رها شدن توپ از دست پرتاب کننده ،  دروازه بانچنانچه  : 9-14

متر باید تکرار شود ، با این وجود ، چنین -7نماید ، پرتاب  قطع را  ( 11:5،  7:1) متر  4عبارت دیگر خط 

 حرکتی منجر به یک جریمه شخصی برای دروازه بان نخواهد شد . 

می    متر مستقر -7که پرتاب کننده همراه با توپ در وضعیت صحیح جهت اجرای پرتاب  هنگامی : 14-10

نمی باشد ، هرگونه تالش جهت انجام تعویض در این موقعیت به عنوان  تعویض مجاز بهدروازه بان شود ، 

 د ( 16:3ب ،  16:1ج ،  8:7)  در پی خواهد داشت رفتار خارج از روحیه ورزشی جریمه 
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 دستورالعمل های کلی جهت اجرای پرتاب ها : 15قانون 

 متر -7اوت ، پرتاب دروازه بان ، پرتاب آزاد و پرتاب-شروع ، پرتاب-پرتاب

 پرتاب کننده 

قبل از اجرای پرتاب ، پرتاب کننده باید در وضعیت صحیح متناسب با آنچه برای آن پرتاب مقرر :  15-1

 . (  15:6) رتاب کننده قرار گیرد . توپ باید در دست پشده است ، مستقر گردد 

بهنگام اجرای یک پرتاب ، به استثناء پرتاب دروازه بان ، پرتاب کننده تا قبل از رها نمودن توپ ، باید 

قسمتی از یک پای خود را بدون تغییر در تماس دائم با زمین نگه دارد . پای دیگر را می توان به صورت 

  (  7:6همچنین نگاه کنید به قانون )  مکرر بلند کرد و به زمین گذاشت

تا زمانی که پرتاب اجرا نشده باشد ، پرتاب کننده باید در وضعیت صحیح باقی بماند ) پاراگراف دوم و سوم 

15:7  ) 

هنگامی که توپ از دست پرتاب کننده رها شود  ، پرتاب انجام شده محسوب می گردد ) با این :  15-2

 (  12:2وجود  نگاه کنید به 

تا زمانی که توپ به بازیکن دیگری یا دروازه تماس پیدا نکند ، پرتاب کننده نمی تواند مجدداً توپ را لمس 

 .  14:6( همچنین نگاه کنید به محدودیت بیشتر در موقعیت تحت قانون  15:8،  15:7نماید ) 

ه خودی شود ، همه پرتاب ها واند مستقیماً منجر به یک گل در دروازتبه استثناء پرتاب دروازه بان که نمی 

 ) به عنوان نمونه افتادن توپ در دروازه خودی (  می توانند مستقیماً منجر به یک گل شوند 

 هم تیمی های پرتاب کننده 

)  هم تیمی های پرتاب کننده باید در وضعیتی که برای آن پرتاب در نظر گرفته شده قرار گیرند:  15-3

          باید در همان وضعیت صحیح  ، بازیکنان دست پرتاب کننده رها نشده است  ، تا زمانی که توپ از(  15:6

  10:3موقعیت ذکر شده در پاراگراف دوم باقی بمانند ، به استثناء 

) در خالل اجرای پرتاب ، توپ را نمی توان توسط هم تیمی لمس نمود یا آن را دست به دست نمود         

 .  ( 15:7پاراگراف دوم و سوم 
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 بازیکنان دفاعی 

قرار گیرند و تا زمانی بازیکنان دفاعی باید در وضعیتی که برای آن پرتاب در نظر گرفته شده است  : 15-4

 (  15:6)که توپ از دست پرتاب کننده رها شود ،  باید در وضعیت  صحیح باقی بمانند 

اوت یا پرتاب آزاد ، اگر -روع ، پرتابش-در ارتباط با پرتابوضعیت ناصحیح هر یک از بازیکنان دفاعی 

آوانتاژی را از بازیکنان مهاجم که می خواهند سریعاً پرتاب را انجام دهند ، سلب ننماید ، نباید توسط داوران 

 .  گردد  اصالح گردد . در صورت سلب آوانتاژ ،  این وضعیت باید اصالح

 عالمت سوت برای شروع مجدد 

 : د باید سوت بزند داور برای شروع مجد:  15-5

 (  14:4) متر -7یا پرتاب (  10:3) شروع -الف : همواره برای پرتاب          

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

 اوت -برای شروع مجدد پس از تایم-                

  13:4ت  قانون با پرتاب آزاد تحبرای شروع مجدد -                

 هنگامی که در اجرای پرتاب تاخیر ایجاد شود -                

 پس از اصالح وضعیت موقعیت بازیکن -               

 پس از تذکر شفاهی یا اخطار   -               

مجدد  در صورت لزوم ، داور می تواند به منظور شفاف سازی ، در موقعیت های مقتضی دیگر نیز برای شروع

 سوت بزند . 

رعایت نشود ،  15:4،  15:3،  15:1شرایط الزم در وضعیت استقرار بازیکنان تحت قوانین تا هنگامی که اساساً 

پاراگراف دوم  و13:7نگاه کنید به پاراگراف دوم   ) با این وجودداوران نباید برای شروع مجدد سوت بزنند 

ز بازیکنان ، داور سوت خود را برای اجرای پرتاب به صدا . اگر علیرغم وضعیت ناصحیح هر یک ا(  15:4

 ، آنگاه کلیه بازیکنان حق خواهند داشت که به صورت کامل در بازی مداخله نمایند .درآورد 

 ثانیه پرتاب را انجام دهد .  3پس از عالمت سوت ، پرتاب کننده باید ظرف 
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 جرائم 

همانند استقرار ناصحیح  پرتاب او قبل از اجرایتیمی های پرتاب کننده یا هر یک از هم تخلفات :  6-15

منجر به اصالح وضعیت می شود ) نگاه کنید به پاراگراف    دوم ،  یا لمس توپ توسط هر یک از هم تیمی ها

13:7  ) 

( در  15:  1-3پرتاب کننده یا هم تیمی های او ) به عمل آمده به وسیله و نتایج تخلفات  عواقب : 7-15

برای  همراه با عالمت سوت یپرتاب چه، در درجه اول به این بستگی دارد که  اجرای یک پرتاب خالل

 . خواهد بود شروع مجدد بازی 

، منجر   نباشدبرای شروع مجدد سوت عالمت همراه با که  اساساً ، هر گونه تخلف در خالل اجرای پرتابی

ود . با این وجود مفهوم آوانتاژ متناسب با قانون و تکرار پرتاب همراه با عالمت سوت خواهد ب اصالح به

قابل اجرا می باشد ، در صورتی که تیم پرتاب کننده بالفاصله پس از اجرای ناصحیح نیز در اینجا  13:2

د ، پس از آن پرتاب انجام شده تلقی گردیده  و بازی ادامه پیدا   می دست بده از پرتاب ، مالکیت توپ را

 کند . 

باید باشد ،  شروع مجددسوت برای عالمت همراه با که گونه تخلف در خالل اجرای یک پرتاب  اساساً ، هر

. در نمونه های ذیل مفاد فوق قابل اجرا می باشد ،  اگر پرتاب کننده در خالل اجرای پرتاب  شود جریمه 

از وضعیت صحیح استقرار رها شود توپ از دستش آنکه ثانیه نگهدارد یا قبل از  3، پرش کند ، توپ را بیش از 

همچنین اگر بازیکنان هم تیمی پرتاب کننده پس از سوت داور و قبل از رها شدن توپ از خارج شود  

) به استثناء ین امر نیز قابل اجرا خواهد بود دست پرتاب کننده ، در موقعیت غیر صحیح قرار بگیرند ، آنگاه ا

از  الف (  13:1) مذکور باطل و یک پرتاب آزاد                پرتاب ، در چنین مواردی (  10:3وم دپاراگراف 

. در  ( 2:6شود ) علیرغم این نگاه کنید به قانون محلی که تخلف بوقوع پیوسته  به سود تیم مقابل اعالم می 

قبل از آنکه داوران فرصت قابل اجرا می باشد ، به عبارت دیگر اگر  13:2این شرایط آوانتاژ تحت قانون 

، آنگاه بازی ادامه خواهد تیم پرتاب کننده مالکیت توپ را از دست بدهد اخله در بازی را پیدا نمایند ، مد

 یافت . 

هر تخلفی که بالفاصله پس از پرتاب ولی مرتبط با آن انجام می شود ، بر اساس تخلف ،  اساساً : 15-8

ر پرتاب کننده پس از اجرای پرتاب و قبل ، به عبارت دیگ، باید جریمه شود  15:2مندرج در پاراگراف دوم 

از آنکه توپ با  دیگر بازیکنان یا با دروازه تماس پیدا کند ، مجدداً آن را لمس نماید ، این می تواند به شکل 

له یک دریبل یا گرفتن مجدد توپ در فضا و یا پس از گذاشتن توپ بر روی زمین باشد . این عمل به وسی

 15:7به سود تیم مقابل جریمه می شود . همانند موارد قید شده در پاراگراف سوم ( الف  13:1) پرتاب آزاد 

 ، در اینجا نیز شرط آوانتاژ قابل اجرا می باشد . 
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 15:5و سومین پاراگراف  15:4، پاراگراف دوم  14:9،  14:8به استثناء موارد قید شده در در قوانین  : 15-9

ب حریف مداخله می نمایند ، از قبیل  عدم استقرار اولیه در وضعیت که در اجرای پرتادفاعی ، بازیکنان 

. تفاوتی نمی کند که این  جریمه شوندتغییر موقعیت به وضعیت ناصحیح در جریان پرتاب ، باید صحیح یا 

 عمل قبل از اجرای پرتاب یا در خالل اجرای آن باشد ) قبل از رها شدن توپ از دست پرتاب کننده ( 

در هر حال  .اوتی نمی کند که پرتاب همراه با عالمت سوت برای شروع مجدد بازی بوده یا نه همچنین تف

 .می باشند ج قابل اجر 8:7قانون د ،  16:3ب و  16:1ارتباط قوانین این در  موارد فوق باید اجرا گردد ، 

 د شود ، اساساً باید تکرار گردپرتابی که به لحاظ مداخله مدافع دچار اثرات منفی 
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 جرائم  : 16قانون 

  اخطار

 اخطار تنبیه مناسبی است برای : :  16-1

           با  ، با این وجود مقایسه کنید 8:3) الف : خطا هائی که باید به صورت پیش رونده جریمه شوند         

 د ( 16:6ب ،  16:3

  ( 8:7) صورت پیش رونده جریمه شود رفتار خارج از روحیه ورزشی که باید به ب :          

 توضیح : 

اخطار بگیرند ، پس از آن جرائم  3یک بازیکن نباید بیشتر از یک اخطار بگیرد ، و بازیکنان یک تیم در مجموع نباید  بیش از  

 دقیقه تعلیق باشد . -2حداقل باید 

 .ر بگیرد دقیقه تعلیق شده است ، پس از آن نمی تواند اخطا-2بازیکنی که قبالً 

 .در کل بازی نمی توان بیش از یک اخطار به مسئولین یک تیم داد مجموعاً 

داور باید اخطار را با باال یردن کارت زرد به بازیکن خاطی یا مسئول تیم و به وقت نگهدار/منشی  : 16-2

  ( 13) عالمت دست شماره اعالم نماید 

 تعلیق 

 است برای : دقیقه ( تنبیه مناسبی 2تعلیق  )  : 16-3

برای خطای تعویض ، اگر بازیکن اضافی وارد زمین شود ، یا اگر بازیکنی از منطقه تعویض به الف :          

  کنید ( توجه IIب  8:10، ، با این وجود به قانون  4:  5-6) صورت غیر قانونی در بازی دخالت کند 

بازیکن و / یا تیم او قبالً حداکثر تعداد یک یده ، اگر قید گرد 8:3برای تخلفاتی همانند آنچه در  ب :          

 (  16:1) نگاه کنید به توضیح  را دریافت نموده باشنداخطار 

   8:4برای تخلفاتی همانند موارد قید شده در ج :            

شده ، به  قید 8:7د : برای رفتار خارج از روحیه ورزشی توسط یک بازیکن همانند آنچه در قانون           

 حداکثر تعداد اخطار را دریافت نموده باشند .شرطی که بازیکن و تیم او قبالً 

قید شده ،  8:7ه :  برای رفتار خارج از روحیه ورزشی توسط یک مسئول تیم همانند آنچه در قانون          

 به شرطی که مسئولین  تیم  قبالً یک اخطار دریافت نموده باشند .
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قید شده  8:8رفتار خارج از روحیه ورزشی یک بازیکن یا مسئول تیم همانند آنچه در قانون  برایو :       

 باشد 

            ، با این وجود نگاه کنید به 16:8) پاراگراف دوم ز : متعاقب دیسکالیفه یک بازیکن یا مسئول تیم     

 ب (  16:11

                   اوبه بل از شروع مجدد بازی ، پس از آنکه ح : برای رفتار خارج از روحیه ورزشی توسط بازیکن ق  

 الف (  16:9) داده شده است  دقیقه تعلیق - 2

 توضیح : 

 دقیقه ای بگیرند . -2مجموع مسئولین یک تیم نمی توانند بیش از یک تعلیق در 

، این مسئول می تواند در منطقه تعویض دقیقه ای علیه مسئول تیم اعالم می گردد -2ه یک تعلیق16:3هنگامی که طبق قانون 

 . می یابد دقیقه کاهش  2باقی بماند و به وظایف خود عمل نماید ، با این وجود نیروی آن تیم در زمین به مدت 

با نشان دادن عالمت دست دقیقه تعلیق را -2صورت واضح باید به داور اوت ، -پس از اعالم تایم : 16-4

اعالم نماید ، به عبارت دیگر با باال بردن مسئول تیم ، و به وقت نگهدار/منشی  مربوطه به بازیکن متخلف یا

  ( 14) عالمت دست شماره بازو  همراه با دو انگشت باز 

دقیقه از وقت بازی است ، سومین تعلیق یک بازیکن نیز ، همواره منجر  2تعلیق همواره برای مدت  : 16-5

  د ( 16:6) به دیسکالیفه می گردد 

به جای  ازیکن تعلیقی در مدت تعلیق خود حق حضور در بازی را ندارد و تیم او نمی تواند در این مدتب

 .ده نماید او از بازیکن دیگری استفا

 .سوت داور برای شروع مجدد بازی آغاز می شود عالمت زمان تعلیق از لحظه 

یمه دوم بازی خواهد بود ،. به همین طریق در نیمه اول خاتمه پیدا نکند ، ادامه آن در ن دقیقه تعلیق-2اگر 

دقیقه تعلیق در -2نیز پس از پایان وقت معمول بازی ، ادامه تعلیق در وقت اضافی خواهد بود . عدم اتمام 

        روش آن بازیکن برای شرکت در،  2:2متناسب با توضیح وقت اضافی به این مفهوم است که پایان 

 متر اجرا می شود ، واجد شرایط نیست . -7ای شکن که از طریق پرتاب ه-تساوی

 دیسکالیفه

 : دیسکالیفه تنبیه مناسبی است برای : 16-6

  8:6،  8:5برای تخلفات بر طبق ف : ال       
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شدید و افراطی تحت بی نهایت و رفتار  8:9ب : برای رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی تحت قانون     

 یا مسئول تیم در داخل یا خارج زمین به وسیله بازیکن  8:10قانون 

، پس از آنکه آنها قبالً در  8:7ج : برای رفتار خارج از روحیه ورزشی یکی از مسئولین تیم تحت قانون    

 ه ، دریافت کرده باشند      16:3ب ،  16:1دقیقه تعلیق تحت قوانین -2مجموع هم اخطار و هم 

  ( 16:5) د : متعاقب سومین تعلیق یک بازیکن   

شکن -در خالل روش تساوی رفتار خارج از روحیه ورزشی چشمگیر و قابل توجه و یا تکرار آنه : برای  

 متر انجام می شود .-7که از طریق پرتاب 

صورت واضح دیسکالیفه را با باال بردن کارت قرمز به بازیکن به اوت ، داور باید -پس از اعالم تایم : 16-7

، همچنین نگاه کنید به  13) عالمت دست شماره و به وقت نگهدار/منشی اعالم نماید  متخلف یا مسئول تیم ،

 (   16:8قانون 

دیسکالیفه بازیکن یا مسئول تیم همواره برای بقیه مدت باقیمانده بازی است ، بازیکن یا مسئول : 16-8

ازیکن یا مسئول پس از ترک . این بدیسکالیفه شده باید فوراً زمین بازی و منطقه تعویض را ترک نمایند 

 تحت هیچ شرایطی اجازه ارتباط با تیم را ندارد . محوطه 

دقیقه تعلیق برای -2در خالل وقت بازی ، همواره با دیسکالیفه بازیکن یا مسئول تیم داخل یا خارج زمین  

پیدا می کند        تیم همراه خواهد بود . این به این مفهوم است که قدرت این تیم در زمین با یک نفر کاهش

د 16:9در صورت دیسکالیفه بازیکن در ارتباط با موقعیت شرح داده شده در قانون . با این وجود ،  و ( 16:3) 

 دقیقه خواهد بود .  4این کاهش قدرت در زمین به مدت ، 

شده در قانون   ) به استثناء موارد ذکردیسکالیفه تعداد بازیکنان ، یا مسئولین  حاضر تیم را کاهش می دهد 

تعلیق ، بازیکنان داخل زمین خود را مجدداً  تیم می تواند پس از خاتمه  آن  با این وجود ،ب (  16:11

 افزایش دهد . 

ب اشاره  شده  است ، دیسکالیفه تحت این قوانین مستلزم نوشتن -الف 8:10،  8:6همانگونه که در قوانین 

. در این قبیل موارد ، سرپرست مسئول است  بعدیتصمیمات گزارش خطاب به مقامات رسمی برای اتخاذ 

باید بالفاصله از تصمیم اتخاذ (  7) نگاه کنید به توضیحات پیرامون قوانین بازی شماره تیم و نماینده فنی 

 شده آگاه شوند .

، اطالع ، پس از باال آوردن کارت قرمز به وسیله نشان دادن کارت آبی ،  همچنین منظور ، داور  همینبه 

 . هد می درسانی الزم را انجام 
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 موقعیت خاص  یک در خلفت یک از بیش

اگر یک بازیکن یا مسئول تیم مرتکب  بیش از یک تخلف به صورت هم زمان یا سلسله وار قبل از  : 16-9

کی اساساً ، فقط یشرع مجدد بازی شدند  این تخلفات احکام و جریمه های متفاوتی داشته باشند ، آن گاه 

 از شدید ترین این جریمه ها باید اعالم نمود . 

 ;دقیقه با نیروی کمتری در زمین بازی کند 4علیرغم این  ، در موارد استثناء شده ذیل تیم باید به مدت 

دقیقه تعلیق گرفته است ، قبل از شروع مجدد بازی ، مرتکب            رفتار -2اگر بازیکنی که قبالً الف :        

 ز(16:3دقیقه تعلیق اضافه دریافت می کند )-2شود ، آن گاه بازیکن مذکور از روحیه ورزشی خارج 

 اگر این تعلیق اضافی ، سومین آن باشد ، بازیکن مذکور باید دیسکالیفه گردد . 

بازی  ب : اگر بازیکنی که قبالً دیسکالیفه شده ) مستقیماً یا به علت سومین تعلیق ( ، قبل از شروع مجدد       

مرتکب رفتار خارج از روحیه ورزشی گردد ، آن گاه به تیم یک جریمه اضافی داده می شود که این منجر 

 (   16:8 ) پاراگراف دوم دقیقه می شود  4به کاهش برای 

  دقیقه تعلیق شده است ، قبل از شروع مجدد بازی ، مرتکب رفتار شدید یا         -2ج : اگر بازیکنی که قبالً     

بی نهایت شدید و افراطی خارج از روحیه ورزشی گردد ، آن گاه  بازیکن مذکور عالوه بر آن دیسکالیفه 

  ( 16:8) پاراگراف دوم دقیقه کاهش می گردد -4، این جرائم ترکیبی منجر به ب (  16:6)  می شود

تعلیق ( ، قبل از شروع مجدد بازی  د : اگر بازیکنی که قبالً دیسکالیفه شده است ) مستقیماً یا به علت سومین   

،  مرتکب رفتار شدید یا بی نهایت شدید و افراطی خارج از روحیه ورزشی گردد ، آن گاه تیم مذکور یک 

 ( .   16:8) پاراگراف دوم دقیقه خواهد بود  4جریمه اضافی می گیرد به نحوی که این کاهش برای 

 تخلف در خالل وقت بازی 

،  16:3،  16:1ی که در خالل وقت بازی  اتفاق می افتد ، جرائم باید بر طبق قوانین برای اعمال : 16-10

 اعمال شود . 16:6

می باشد اضافی های وقت عالوه بر آن  اوت تیمی و-اوت ، تایم-ها ، تایم همه توقف "وقت بازی"مفهوم 

 قابل اجرا می باشد  .  16:6ن متر ( فقط قانو-7شکن ) به عنوان نمونه پرتاب های -. در اشکال دیگر تساوی

، مانع  ادامه حضور  رفتار خارج از روحیه ورزشی چشمگیر و قابل توجه و یا تکرار آنهرگونه به این ترتیب 

 (  2:2) نگاه کنید به توضیح قانون بازیکن در ادامه بازی می شود 
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 تخلفات خارج از وقت بازی 

رفتار خارج از روحیه ورزشی ، رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی ، رفتار بی نهایت شدید و  : 16-11

( توسط  8: 6-10افراطی خارج از روحیه ورزشی ، یا هرگونه عمل بی پروا و گستاخانه ) نگاه کنید به قانون 

، باید به شرح نجام شود اهر یک از بازیکنان یا مسئول تیم ، که در محوطه مسابقه اما خارج از وقت بازی 

 ذیل جریمه شود : 

 قبل از مسابقه : 

  8: 7-8الف : یک اخطار باید داده شود در موارد رفتار خارج از روحیه ورزشی تحت قانون        

الف به  8:10یا  8:6ب : دیسکالیفه بازیکن متخلف یا مسئول در صورتی که عمل آن ها تحت قوانین          

   16:8مسئول آغاز نماید ، پاراگراف دوم قانون  4بازیکن و  14ما این تیم می تواند بازی را با نظر بیاید . ا

دقیقه تعلیق -2فقط در موارد تخلف در وقت بازی  قابل اجرا می باشد . در نتیجه ،  این دیسکالیفه منجر به 

 نمی گردد . 

زمانی در خالل بازی اجرا گردد ، هنگامی  چنین جرائمی برای تخلفات قبل از شروع بازی می تواند در هر

که مشخص می شود که فرد متخلف در بازی شرکت نموده است ، آن گاه از لحظه وقوع چنین تخلفی 

 دیگر  نمی توان لیست را اصالح نمود . 

 از مسابقه :  پس

 گزارش نوشته می شود 
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 : داوران  17قانون 

، مسئولیت هر بازی را بر عهده دارند . آنها را  یک وقت نگهدار و یک  دو داور با اختیارات یکسان : 1-71

 منشی کمک و همراهی می کنند . 

بازیکنان  و مسئولین تیم را از لحظه ورود به محل مسابقه تا زمانی که آنجا  رفتار و حرکاتداوران  : 2-71

 دارند .  تحت نظارت و کنترلرا ترک می کنند ، 

، دروازه ها و توپ ها قبل از شروع بازی ، بر عهده داوران  سی و کنترل زمین بازیبازرمسئولیت  : 3-71

 (  3:1 ،  1) قوانین می باشد ، آنها تصمیم می گیرند که کدام توپ مورد استفاده قرار گیرد 

 مناسب را مورد کنترل و تائید قرار می دهند . آنها لباس متحدالشکلداوران همچنین حضور هر دو تیم با 

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

اطمینان حاصل کرده ، و همچنین هویت و حضور سرپرست مسئول هر یک از تیم ها را کنترل و تعویض 

  ( 4: 9-7،  4: 1- 2) . باید اصالح گردد قانون  و تفاوت تائید می نمایند . هرگونه موارد نقض 

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

 انجام می شود .  "سرپرست مسئول تیم "مسئول تیم یا بازیکن ) به عنوان مثال کاپیتان تیم ( به انتخاب 

 . پایان برسدوع شده ، به که شرن داورانی مسابقه باید با همااساساً  : 5-71

داوران مسئولیت دارند اطمینان حاصل نمایند که بازی بر طبق قوانین و مقررات انجام می شود و آنها باید 

 (  14:2،  13:2) با این وجود نگاه کنید به هر گونه موارد تخلف را جریمه نمایند 

 به تنهائی بازی را ادامه می دهد . چنانچه یکی از داوران قادر به ادامه بازی نبود ، داور دیگر 

 توجه : 

فدراسیون بین المللی هندبال ، فدراسیونهای قاره ای و ملی متناسب با  مسئولیت خود در منطقه مربوطه ، حق دارند در 

 ، تغییراتی ایجاد نمایند .  17:5قانون  3و  1ارتباط با کاربرد پاراگراف های 

خطائی سوت بزنند و هر دو در خصوص تیمی که باید جریمه شود ،  اگر هر دو داور برای اعالم : 17-6

هم عقیده باشند ولی در خصوص شدت جریمه نظرات متفاوتی داشته باشند ، آنگاه از بین دو جریمه مذکور 

 ، شدید ترین آن اجرا می شود . 

اشد ، و دو داور نشان داور برای اعالم خطا سوت بزنند ، یا توپ از زمین خارج شده بگر هر دو ا : 17-7 

دهند که نظریات متفاوتی در خصوص تیم صاحب توپ دارند ، آن گاه تصمیم مشترکی که داوران پس از 
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مشورت با یکدیگر اتخاذ می نمایند ، قابل اجرا است . اگر آن ها نتوانند به یک تصمیم مشترک برسند ،   آن 

 گاه نظر داور زمین  اجرا می شود .  

اوت الزامی است . در ادامه مشورت بین داوران ، آنها با عالئم دست واضح و روشن و -تایمدر این شرایط 

 (  15:5د ،  2:8با عالمت سوت بازی را مجدداً شروع می نمایند . ) 

 مسئولیت دارند .هر دو داور در خصوص کنترل و حفظ امتیازات  : 17-8

ند . در صورت بروز هر گونه اختالف در خصوص هر دو داور برای کنترل وقت بازی مسئولیت دار: 17-9

 (  . 2:3صحت وقت ، داوران به یک تصمیم مشترک می رسند ) همچنین نگاه کنید به 

 توجه : 

فدراسیون بین المللی هندبال ، فدراسیونهای قاره ای و ملی متناسب با  مسئولیت خود در منطقه مربوطه ، حق دارند در 

 ، تغییراتی ایجاد نمایند .  17:9،  17:8قوانین  ارتباط با کاربرد 

 داوران  مسئولیت دارند مطمئن شوند که در پایان بازی برگه مسابقه به درستی تکمیل شده باشد  : 17-10

 باید در برگ مسابقه توضیح داده شود   8:10،  8:6دیسکالیفه های از نوع موارد اشاره شده در قوانین 

اتخاذ  می گردد ، آنها یا قضاوت ایندگان فنی که بر اساس مشاهده حقایق تصمیمات داوران یا نم : 17-11

 قطعی و نهائی دارد . جنبه 

واست تجدید نظر رخد، می توان  اشدقوانین و مقررات نب با  منطبقدر خالل  بازی فقط علیه تصمیماتی که 

د داوران را مورد خطاب مربوطه  می توان "سرپرست مسول تیم "در جریان بازی فقط ، و رسیدگی نمود 

 قرار دهد . 

 .داوران حق دارند که بازی را به صورت موقت یا دائم تعلیق نمایند  : 17-12

 ل از تصمیم به تعلیق دائم بازی ، باید برای ادامه آن هر گونه تالشی به عمل آید .بق

 برای داوران در درجه اول لباش مشکی در نظر گرفته شده است  : 17-13

الکترونیکی به منظور ارتباطات داخلی استفاده داوران و نمایندگان فنی ممکن است  از تجهیزات  : 17-14

 نمایند . قوانین مربوط به استفاده از این تجهیزات توسط فدراسیون مربوطه تدوین می گردد . 
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 : وقت نگهدار و منشی 18قانون  

اوت ها ، و زمان تعلیق برای بازیکنان -بازی ، تایم اساساً ، وقت نگهدار مسئولیت اصلی کنترل زمان:  18-1

 تعلیقی را بر عهده دارد .

که پس از شروع بازی  می رسند   لیست بازیکنان ، برگه مسابقه ، ورود بازیکنانی کنترل منشی مسئولیت اصلی 

 و ورود بازیکنانی که واجد شرایط بازی نیستند ، را بر عهده دارد

، تعویضی  داد بازیکنان و مسئولین تیم در منطقه تعویض ، ورود و خروج بازیکنان وظایف دیگر ، همانند تع

است از حقایق  "منشی یا وقت نگهدار"همچنین شمارش تعداد حمالت ) این تصمیم بر اساس مشاهده خود 

( پس از خدمات پزشکی که در زمین بازی به بازیکن مصدوم داده می شود ، به عنوان مسئولیت های 

 ک نامبردگان محسوب می گردد . مشتر

( در شرایطی که ضرورت عموماً ، فقط وقت نگهدار ) و در شرایط مناسب نماینده فنی از فدراسیون ذیربط 

 . داشته باشد ، باید بازی را متوقف نماید 

 ، راجع به روش مناسب دخالت وقت نگهدار 7همچنین نگاه کنید به توضیحات پیرامون قوانین بازی شماره 

 را انجام می دهند و منشی هنگامی که برخی از مسئولیت های خود را که در باال اشاره شده است ،

، آن گاه وقت نگهدار زمان گذشته  امکان پذیر نباشد تابلوی عمومی مجهز به ساعت اگر استفاده از :  2-18

هر یک از تیم ها  "مسئول  سرپرست"اوت را باید به -و وقت باقیمانده از بازی علی الخصوص در ادامه تیم

 اطالع رسانی نماید 

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

  ( 2:3ه ) نگاه کنید بپایانی در پایان نیمه اول و پایان بازی را بر عهده دارد مسئولیت اعالم عالمت 

مورد برای هر تیم در مسابقات  3) حداقل  نشان دادن وقت تعلیق را نداشته باشدقابلیت اگر تابلوی عمومی 

زمان خاتمه هر تعلیق  به همراه شماره بازیکن را به وسیله فدراسیون بین المللی هندبال ( ، وقت نگهدار باید 

 یک کارت بر روی میز وقت نگهدار نشان دهد . 

 

 

 

. 
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 عالئم دست 

پرتاب آزاد اعالم می شود ، داوران باید بالفاصله جهت پرتاب را با استفاده از اوت یا -پرتابهنگامی که 

 .نشان دهند  9یا  7عالئم 

)      مناسب باید اعالم شود عالئم دستپس از آن در صورت لزوم برای آگاهی از هرگونه جریمه شخصی ، 

 (  14، 13عالئم 

مفید و سود مند باشد ، آن گاه یکی از عالئم متر -7ا پرتاب اگر به نظر بیاید که بیان دلیل اعالم پرتاب آزاد ی

نشان داده می شود . به هر حال در شرایطی که که یک پرتاب آزاد آگاهی برای  11و  1-6دست مربوطه 

اعالم شود ، آن گاه نشان دادن عالمت  17به علت بازی غیر فعال بدون نشان دادن عالمت دست شماره 

  می باشد . الزامی  11دست شماره 

 .است الزامی می شود ، اجباری و در موقعیت هائی که شامل حال آنها  16و  15، 12دست شماره عالئم 

 . در صورت لزوم توسط داوران استفاده می شود  17و  10،  8عالئم دست شماره  

     لیست عالئم دست :  

 شماره صفحه  شرح عالمت دست  دست  شماره عالمت

 57 طه دروازه ورود به محو 1

 57 دو بار بازی کردن با توپ ) دبل (  2

 58 ثانیه 3گام های اضافه همرا ه با توپ ) رانینگ ( یا نگهداشتن توپ بیش از  3

 58 محدود کردن ، نگهداشتن و یا هل دادن  4

 59 ضربه زدن  5

 59 خطای حمله  6

 60 جهت  –پرتاب اوت  7

 60 پرتاب دروازه بان  8

 61 جهت  –تاب آزاد پر 9

 61 متر  3رعایت فاصله  10

 62 بازی غیر فعال  11

 62 گل  12

 63 احطار ) زرد ( دیسکالیفه ) قرمز ( اعالم گزارش ) آبی (  13

 63 دقیقه (  2تعلیق )  14

 64 اوت  –تایم  15

 64  اوت-اجازه ورود به دو نفر )واجد شرایط( برای ورود به زمین در خالل تایم 16

 65 عالمت هشدار برای بازی غیر فعال  17
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 هندبال بین المللی فدراسیون 

 فدراسیون هندبال جمهوری اسالمی ایران 

 

Rules of the Game 
 

  Indoor Handball 

 

 

  بازی توضیحات پیرامون قوانین 
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 فهرست مندرجات توضیحات پیرامون قوانین بازی 

 شماره صفحه  توضیح  ردیف

  68 (  2:  6-4) اجرای پرتاب آزاد پس از عالمت پایانی  1

 69 (  2:8اوت )  –تایم  2

 71-70 (  2:10اوت تیمی )  –تایم  3

 76-72 (  7:  12-11بازی غیر فعال )  4

 77 (  10:  3پرتاب شروع ) 5

 78 (  14:1)  " شانس مسلم گل "تعریف  6

 80-79 (  18:1نگهدار یا نماینده فنی )  توقف بازی توسط وقت 7

 81 (  4:11)   مصدومبازیکن  8
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 اجرای پرتاب آزاد پس از عالمت پایانی -1

، تیمی که پس از پایان وقت بازی دارای فرصتی جهت اجرای پرتاب آزاد  می شود ،  در موارد متعددی

د ، یا نتیجه بازی قبالً مشخص شده است و یا محل اجرای واقعاً عالقه ای به تالش برای کسب یک گل ندار

زاد از دروازه حریف فاصله زیادی دارد . هر چند که مقررات فنی تاکید بر اجرای پرتاب آزاد آ پرتاب 

یا به  رها کند توپ را به سادگی دارد ، ولی اگر بازیکن که در وضعیت نسبتاً صحیح مستقر شده است ،

 ان باید درایت و تدبیر از خود نشان دهند و پرتاب را اجرا شده تلقی نمایند . بدهد ، داور ان داور

در موقعیت هایی که واضح و مشخص است تیم تصمیم دارد برای کسب یک گل تالش نماید ، برای ایجاد 

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

کم کیفیت خود را از دست نمی دهد و به نمایشی طوالنی و ناامید کننده تبدیل نمی شود ، داوران  وقت

  ( 13:7،  4:5باید تالش نمایند ) 

همچنین داوران باید در قبال تخلفاتی که توسط هر دو تیم انجام می شود و قابلیت جریمه دارد ، حساسیت 

 15:9،  15:4) و مستمر مدافعین باید جریمه شود   ات مداوم و هوشیاری زیادی از خود نشان دهند . تخلف

، عالوه بر آن ، همچنین در خصوص بازیکنان مهاجم که در خالل اجرای پرتاب  د ( 16:3ب ،  16:1، 

به عنوان نمونه یک یا تعدادی از بازیکنان پس از سوت ولی قبل از مرتکب تخلف از قوانین می شوند ، 

 هنگام اجرای یا پرتاب کننده (  13:7) پاراگراف سوم تاب آزاد را قطع نمایند اجرای پرتاب ، خط پر

 .(  15:3،  15:2،  15:1) نماید پرتاب ، حرکت یا پرش 

 این بسیار حائز اهمیت است  که اجازه داده نشود گلی به صورت غیر قانونی به ثمر برسد . 
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 (  2:8اوت ) -تایم-2

اوت الزامی است –مبنی بر این که در چه موقعیت هایی تایم  2:8ده در قانون به غیر از موارد ذکر ش

 اوت اعالم نمایند-تا در صورت نیاز و در موقعیت های دیگر نیز تایم، داوران باید آمادگی داشته باشند 

اوت الزامی نمی باشد ، اما با این حال در موقعیت های عادی ذیل نیز -. در برخی موقعیت ها تایم

 : اوت اعالم می شود -ایمت

 الف : وجود عوامل خارجی در زمین به عنوان نمونه ، هنگامی که زمین باید خشک شود      

 ب :  هنگامیکه به نظر بیاید که بازیکن مصدوم شده است        

ر اجرای ج : یک تیم به صورت واضح و آشکار اتالف وقت نماید ، به عنوان نمونه ، هنگامی که آن تیم د      

  به فاصله دور پرتاب نماید را رها نکند یا یک پرتاب رسمی تاخیر نماید ، یا هنگامی که یک بازیکن توپ 

برخورد با سقف از  و توپ به علت  ( 11:1) اگر توپ با سقف یا تجهیزات باالی زمین برخورد نماید د :             

 گردد ، وقوع یک تاخیر غیر معمول و دور منحرف شده است  ، اوت  -پرتابمنجر به  محلی که 

 دروازه بان  بتعویض یک بازیکن زمین با دروازه بان به منظور اجرای پرتاه :       

اوت -گامی که در موقعیت های ذکر شده و دیگر موقعیت ها ، مشخص شد که نیاز به اعالم یک تایمنه

اوت ممکن -توقف بازی بدون اعالم تایماست ، داوران در درجه اول باید در نظر داشته باشند که 

اگر تیمی با استفاده از است یک ضرر غیر عادالنه برای یکی از تیم ها ایجاد نماید . به عنوان مثال 

، پس ممکن است در خالل توقف های کوتاه  ایدمسائل کامالً واضح حاشیه ای در بازی تاخیر ایجاد نم

ت ضروری نباشد ،  به صورت مشابه اگر تیمی که بنا به او-یماردن زمین ، اعالم تبازی جهت خشک ک

، در حالی که خود آن تیم مرتکب  اوت ممکن است دچار زیانی گردد -دالیلی از عدم اعالم تایم

 .اوت وجود ندارد -دلیلی برای اعالم تایمبدیهی است که تاخیر یا اتالف وقت شده باشد ، آنگاه 

وقف بازی که باید مورد مالحظه قرار گیرد ، تخمین و برآورد یکی دیگر از عوامل قابل اهمیت در ت

مدت توقف بازی به علت مصدومیت است که معموالً مشکل می باشد  ، بنا بر این در این شرایط اعالم 

سریعاً  اعالم اوت مطمئن تر می باشد ، بر خالف آن ، داوران نباید برای خروج توپ از زمین -تایم

این قبیل موارد معموالً توپ بالفاصله به زمین بازگردانیده شده و آماده بازی  اوت نمایند . در-تایم

 ( 3:4) می شود ، در غیر این صورت ، داوران باید بر روی آوردن توپ ذخیره به بازی تمرکز نمایند  

 اوت غیر ضروری می باشد .-. صراحتاً باید گفت که در این قبیل موارد اعالم تایم

متر منتفی شده است ، البته بنا به تشخیص و در -7گام اعالم یک پرتاب ناوت ه-تایمالزام به گرفتن 

اوت -اوت اعالم نمود ، این تایم-صورت لزوم در ارتباط با برخی موارد ذکر شده فوق ، می توان تایم

می تواند در موقعیت هایی باشد که یک تیم آشکارا در پرتاب تاخیر ایجاد می نماید ، از جمله از 

 طریق تعویض دروازه بان یا پرتاب کننده 
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 (   2:10اوت تیمی )-تایم-3

اوت تیمی استفاده نماید  ) اما این -تایم   حق دارد در هر نیمه از وقت عادی بازی از یک  هر تیم 

 شامل وقت های اضافی نمی شود (

رت سبز را روی میز در نظر دارد درخواست تایم اوت تیمی نماید  توسط مسئول تیم باید کاتیمی که 

باید به صورت  "  T "سانتی متر است و حرف  15*20مقابل وقت نگهدار قرار دهد  . ابعاد کارت سبز 

 درشت هر دو طرف آن نوشته شود . 

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

به شرطی که تا قبل از اینکه وقت نگهدار فرصت سوت توقف  ( .  یا در خالل استکه توپ در بازی 

زدن پیدا کند ، تیم مالکیت توپ را از دست ندهد ) در این صورت کارت سبز باید به تیم مذکور 

 اوت تیمی به آن تیم واگذار می شود .  –عودت داده شود ( ،  بالفاصله تایم 

،  ( 2:9) کرده ، و ساعت بازی را متوقف می سازد  وقت نگهدار به وسیله سوت بازی را متوقفسپس 

و به وسیله دست کشیده تیم درخواست  ( 15) شماره اوت را نشان می دهد -او عالمت دست برای تایم

 اوت تیمی را نشان می دهد  .-کننده تایم

یان قرار گرفته و تا پااوت تیمی کرده –کارت سبز بر روی میز و در سمت تیمی که درخواست تایم 

 اوت همانجا باقی می ماند  .-تایم

اوت تیمی را مورد تائید قرار داده و وقت نگهدار ساعت جداگانه ای را برای کنترل -داوران تایم

اوت تیمی را برای تیمی که آن را -اوت تیمی به جریان می اندازد . منشی زمان تایم-وقت تایم

 درخواست کرده است در برگ مسابقه درج می نماید .  

اوت تیمی بازیکنان و مسئولین تیم در محوطه تعویض  خود ، چه در زمین یا در محوطه -در خالل تایم

. داوران در مرکز زمین مستقر می شوند ، اما یک نفر از آنها  می تواند خیلی تعویض ، باقی می مانند 

 کوتاه برای مشورت به سمت میز وقت نگهدار برود .

اوت تیمی به عنوان بخشی از جریان بازی محسوب   می -، تایم 16قانون ال جرائم تحت به منظور اعم

، همچنین هرگونه رفتار خارج از روحیه ورزشی و دیگر تخلفات به صورت معمول ( 16:10 شود )

جریمه می شوند . این موضوع ارتباطی به این ندارد که بازیکن/مسئول تیم داخل یا خارج از زمین 

برای رفتار خارج ار زوحیه  16: 6-9،  16: 1-3ات ، می توان تحت قوانین ، متناسب با تخلفباشد 

ب اخطار ، تعلیق یا دیسکالیفه  8:6تحت قانون برای عملی تعمدی و گستاخانه یا  ( 8:  10-7) ورزشی 

 .اعالم نمود 

مه پیدا ثانیه آینده ادا 10ثانیه وقت نگهدار ، با عالمت سوت اعالم می کند که بازی ظرف  50پس از 

 خواهد کرد . 



 سالنی هندبالبین المللی قوانین و مقررات 

                                                                                                                                                                                          

 1397 همن ب                                                               71صفحه مترجم : فرامرز می آبادی                                                 

به اوت تیمی ، بازی را ادامه دهند . شروع مجدد بازی -تیمها باید آماده باشند تا به محض خاتمه تایم

اوت تیمی یا اگر توپ در جریان بازی بوده -وسیله پرتابی متناسب با موقعیت ، در هنگام پذیرش تایم

می از محلی که توپ در هنگام توقف بازی اوت تی-، با پرتاب آزاد برای تیم درخواست کننده تایم

 قرار داشته است ، انجام خواهد شد . 

 هنگامی که داور سوت خود را به صدا در آورد ، وقت نگهدار وقت بازی را به جریان می اندازد . 

 توجه : 

ربوطه ، حق دارند در فدراسیون بین المللی هندبال ، فدراسیونهای قاره ای و ملی متناسب با  مسئولیت خود در منطقه م

اوت تیمی درخالل وقت عادی مسابقه و -تغییراتی ایجاد نماید ، هر تیم حق دارد سه تایم   2:2ذیل قانون  "توجه"ارتباط با 

. بین اوت تیمی در هر نیمه وقت معمول بازی نمی تواند واگذار شود -اما نه در وقت اضافی دریافت نماید ، بیش از دو تایم 

 3، 2، 1کارت سبز به ترتیب با شماره های  3ت تیمی یک تیم ، تیم مقابل باید حداقل یک بار صاحب توپ شود ، او-دو تایم

 .برای هر تیم باید در دسترس باشد 

را دریافت می نمایند و در صورتی که در نیمه اول بیشتر از یک  " 2 "و  " 1 "تیمها در نیمه اول بازی  کارت های شماره  

را در نیمه دوم دریافت می نمایند . در مواردی  " 3 "و شماره  " 2 "می استفاده نکرده باشند کارت های  شماره اوت تی-تایم

  به آنها واگذار می شود  " 3 " اوت تیمی گرفته باشند ، فقط کارت شماره -دو تایمدر نیمه اول که آنها 

 برای هر تیم مجاز می باشد  اوت تیمی -دقیقه پایانی وقت معمول بازی ، فقط یک تایم 5در 
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 (  7:  12-11)   بازی غیر فعال-4

 کلیهای  رهنمودالف : 

در ارتباط با بازی غیر فعال ، به منظور ممانعت از روش های غیر جذاب و ایجاد تأخیر اجرای قانون 

وش های بازی مصرانه رعمدی در بازی می باشد . این مستلزم آن است که داوران در سراسر بازی 

 غیر فعال را تشخیص داده و در ارتباط با ان قضاوت کنند . 

نه هنگامی که روش های بازی غیر فعال می تواند در کلیه مراحل حمله تیم بوجود آید ، به عنوان نمو

 حمله ، یا مراحل نهایی حمله -توپ در حال حرکت در زمین است ، در خالل یک تدارک 

فعال به صورت مکرر در موقعیت های ذیل می تواندمورد استفاده قرار  روش های مختلف بازی غیر

 گیرد : 

 سمت پایان هدایت نماید به محدود  ، بازی را تیم با اعمال روشهای   -      

 تیم بازیکن تعلیقی داشته باشد  -      

 وقتی که توانائی حریف زیاد باشد بخصوص در دفاع   -      

 هشدار ب : بکار گیری عالمت 

 بخصوص در موقعیت های ذیل باید نشان داده شود :  هشدارعالمت 

: عالمت هشدار هنگامی که یک تعویض به کندی در حال انجام است یا هنگامی که توپ به  1ب 

 آهستگی در زمین در حال حرکت است 

 تکمیل تعویض می باشند بازیکنان حدود مرکز زمین ایستاده اند و منتظر-     

با تظاهر به ندانستن محل صحیح در اجرای پرتاب آزاد ) ، تاخیر ایجاد می کند یک بازیکن  -     

به وسیله یک پاس           غیر ) برگشت کند و آهسته توپ توسط دروازه بان ، شروع  -پرتاب ( ، پرتاب

تاب      دروازه بان مستقیم به مرکز زمین ، یا به وسیله راه رفتن آهسته همراه با توپ به مرکز زمین ( پر

تاخیری هشدار دریافت  وش هایقبالً برای اتخاذ چنین رتیم  مذکور که  الیحاوت ، در -یا پرتاب

 نموده است 

 بازیکن در حالیکه ایستاده است ، مرتباً توپ را به زمین می زند -

 نمی کند برگرداندن توپ به نیمه زمین خودی در حالی که تیم حریف هیچ گونه فشاری را وارد -

 حمله -عالمت هشدار در ارتباط با یک تعویض با تاخیر در خالل تدارک :  2ب

 نشانه های شاخص آن عبارتند از : 

 کلیه بازیکنان قبالً در وضعیت حمله مربوط به خود قرار گرفته اند -      

 پاسکاری آغاز نموده است  یحمله را با استفاده از یک سر-تیم تدارک  -      

 تا قبل از این مرحله تیم تعویض را انجام نداده است  -      
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 توضیح : 
حریف رسید حمله سریع از نیمه زمین خودی تالش می کند ، اما پس از آنکه به نیمه زمین -تیمی که برای یک ضد 

ض بازیکنان نمی تواند بالفاصله یک فرصت گل به دست آورد ، آن گاه باید اجازه داد در این مقطع و به سرعت تعوی

 انجام شود .

 حمله بیش از حد طوالنی -: در خالل تدارک 3ب

که قبل از انجام هر گونه عملیات حمله با هدفی مشخص ، به وسیله ساساً یک تیم همواره مجاز است ا

 . حمله الزم را ببیند -یک سری پاسکاری تدارک

 از :  حمله بیش از حد طوالنی عبارتند-تدارک آشکار نشانه های واضح و

 حمله تیم به هیچ حمله هدف داری منجر نشود -    

 توضیح : 
یک حمله هدف دار هنگامی بوجود می آید که منحصراً تیم صاحب توپ با استفاده از روش های تاکتیکی مختلف در 

یسه با شیوه حمله خود را در مقایا هنگامی که می باشد جهت به دست آوردن موقعیت های مناسب در مقابل مدافعین 

 حمله گسترش می دهد .-تدارک

توپ را دریافت       به دفعات بازیکنان در حالی که همچنان ایستاده اند یا از دروازه دور می شوند -         

 نمایند .  می

 بازیکنان در حالیکه همچنان ایستاده اند ، مکرراً توپ را به زمین می زنند . -        

زی ، از مقابله با او پرهیز کرده و در انتظار توقف باامی که با حریف روبرو می شود هنگبازیکن مهاجم  -       

 نکند . استفاده آوانتاژ موقعیت ایجاد  شده از سوی داور می شود یا در مقابل مدافع از 

 شود، گسترش حمله مهاجمین از مانع کهحریف  فعال دفاعی های روش: اقدامات دفاعی موثر حریف  -      

 کنند می مسدود رامسیر بازیکنان مهاجم  و توپ حرکات مدافعان رازی

حمله بیش از حد طوالنی ، هنگامی است که تیم حمله هیچگونه -برای تشخیص تدارکیک معیار خاص -     

 حمله برای رسیدن به گل ایجاد ننماید . -گسترش آشکاری در فرصت های حاصل از تدارک

 استفاده کرد ر هشداج : چگونه باید از عالمت 

دروازه ( وقوع بازی غیر فعال را تشخیص داد ، او دست خود را باال می  -اگر داور ) داور زمین یا داورخط

تا اعالم نماید که بنا بر تشخیص داوران ، تیم صاحب توپ هیچگونه تالشی (  17آورد ) عالمت دست شماره 

 نیز باید عالمت هشدار را نشان دهد .  جهت ایجاد فرصت گل زدن به عمل نمی آورد . داور دیگر

عالمت هشدار مبین آن است که تیم صاحب توپ هیچگونه تالشی جهت ایجاد یک فرصت گل به عمل    

 نمی آورد و یا اینکه به دفعات در شروع مجدد بازی تاخیر ایجاد می کند 
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 عالمت هشدار ادامه خواهد یافت تا زمانی که : 

 ، یا حمله خاتمه یابد -      

 عالمت هشدار از اعتبار خارج شود ) توضیحات ذیل را ببینید ( -      

            یک حمله از زمانی آغاز می شود که تیم مالکیت توپ را به دست آورد و هنگامی که یک گل به ثمر

 می رساند و یا مالکیت توپ را از دست می دهد ، خاتمه پیدا می کند .

. با این وجود در جریان یک ول برای زمان باقیمانده یک حمله بکار می رود عالمت هشدار به صورت معم

دار باید متوقف شده شدو موقعیت ، تشخیص بازی غیر فعال خاتمه یافته و بالفاصله عالمت ه، دردور از حمله 

 : و دست پایین آورده شود 

 یا دروازه بان برگشت داده شودتیم صاحب توپ به سمت دروازه شوت کند و توپ به وسیله دروازه -1     

                                         . باشد همان تیم برای اوت -پرتابنتیجه آن و مستقیماً در اختیار تیم مهاجم قرار گیرد یا 

، جریمه  16بازیکن یا مسئول تیم دفاعی  به سبب خطا یا رفتار خارج از روحیه ورزشی تحت قانون -  2

 . شخصی بگیرد

 .اتخاذ نماید حمله جدید را -درهردو موقعیت فوق، به تیم صاحب توپ باید اجازه داد یک تدارک

 د : پس از نشان دادن عالمت هشدار 

پس از نشان دادن عالمت هشدار ، داوران باید به تیم صاحب توپ اجازه دهند که در عملکرد خود تغییراتی 

رت در سنین متفاوت و طبقه بندی کارایی باید در نظر گرفته . در این ارتباط ، سطح مهابه وجود آورند 

 شود . 

باید اجازه پیدا کند تا احتمال یک حمله هدفدار به سمت دروازه را تدارک بنا بر این تیم هشدار گیرنده 

 ببیند .

شوت به سمت برای چنانچه تیمی که صاحب توپ است هیچ گونه تالش آشکاری جهت ایجاد موقعیت 

پاس هیچ شوتی  6اگر پس از نهایتاً  ( ، 2د ، 1د تصمیم گیری -) نگاه کنید به ضوابط ه عمل نیاورد دروازه ب

-11)     که این بازی غیر فعال است   آنگاه یکی از داوران تشخیص می دهد به سمت دروازه اجرانشود ، 

12 :7  ). 

 اعمال زیر به عنوان پاس منظور نمی گردد :

 شده به سبب تخلف بازیکن دفاعی ، قابل کنترل نباشد  اگر پاس ارسال -     
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بازیکن دفاعی از خط کناری یا خط بیرونی دروازه به خارج شده ، به سبب دخالت  اگر پاس ارسال -     

 . زمین برود 

 شود . مسدود اگر پاس ارسال شده ، توسط مدافع -    

 گیری پس از نشان دادن عالمت هشدار -ضوابط تصمیم

 تیم مهاجم  : 1د 

 ایجاد نمی نماید  سرعتهیچ افزایش اشکاری در -     

 هیچ اقدام هدفمندی به سمت دروازه وجود ندارد -    

 هیچگونه مزیتی به دست نمی آورد  تک به تک  در حرکات-    

عی ایجاد تاخیر هنگام بازی با توپ ) به عنوان نمونه هنگامی که مسیرهای عبور پاس توسط تیم دفا-    

 مسدود شده است ( 

 تیم مدافع :  2د 

تیم مدافع از طریق روش های دفاعی فعال و صحیح در جهت کاهش فرصت های حمله تیم مهاجم یا -     

 ممانعت از حمله هدفمند تیم مذکور تالش می کند .

وقف نمودن ، به دنبال مت 8:3چنانچه تیم دفاعی تالش کند که از طریق ارتکاب تخلفاتی تحت قانون -    

 قطعاً به صورت پیش رونده جریمه می گردد . پاس های تیم حمله کننده باشد ، این رفتار 

 نکاتی در ارتباط با حداکثر پاس ها :  3د

 پاس ششم انجام الف : قبل از  3د       

ه قبالً عالمت برای تیم مهاجم اعالم نمایند در حالیکاوت -یک پرتاب آزاد یا پرتاب، اگر داوران -           

 هشدار را نشان داده باشند ، این موجب قطع شمارش پاس ها نخواهد شد . 

به صورت مشابه ، اگر یک پاس یا شوت به سمت دروازه توسط بازیکن زمین تیم دفاعی مسدود شد -          

شمارش پاس  و توپ مجدداً به تیم مهاجم برگشت ) حتی به  عنوان پرتاب دروازه بان ( ، این موجب قطع

 ها نخواهد شد . 

 پس از انجام پاس ششم  ب :  3د    

اوت ) یا پرتاب دروازه بان ( پس از ششمین پاس برای تیم مهاجم اعالم -پرتاباگر یک پرتاب آزاد ، -       

 شود ، آن تیم فرصت دارد از یک پاس اضافی برای خاتمه حمله خود استفاده نماید . 
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ر پرتاب انجام شده پس از ششمین پاس توسط تیم دفاعی مسدود شود و توپ مستقیماً به صورت مشابه اگ-    

به تیم مهاجم برسد یا از خط کناری یا خط بیرونی دروازه عبور نماید ، در چنین موقعیتی ، تیم مهاجم می 

 تواند حمله را با یک پاس اضافی خاتمه دهد . 

 ضمیمه ه : 

 نشانه های کاهش سرعت

 در عرض و نه در عمق به سمت دروازه  حرکت-      

 دویدن مکرر و مورب مقابل مدافعین بدون اعمال هر گونه فشاری بر آنها  -      

هیچگونه حرکتی در عمق انجام نمی شود ، از قبیل مقابله با حریف به صورت تک به تک  یا پاس  -      

 رتاب آزاد دروازه و خط منطقه پ-دادن توپ به بازیکنان بین خط محوطه 

 تکرار پاس کاری بین دو بازیکن بدون گسترش واضح فرصت ها یا حمله به سمت دروازه  -       

پاسکاری با همه موقعیت ها ، از جمله ) بازیکن گوش ، خط زن و بغل ها ( بدون هرگونه گسترش  -       

 آشکار حمله یا اقدامی به سمت دروازه 

 کسب هرگونه امتیاز  نشانه های مقابله تک به تک بدون

در موقعیتی که که مسلماً فضایی برای نفوذ وجود ندارد ) چند بازیکن حریف عمل تک به تک -

 فضای عبور را سد کرده اند ( 

 عمل تک به تک بدون هر گونه هدفی برای نفوذ به سمت دروازه -

را گیر بیندازد یا  یک بازیکن خودعمل تک به تک صرفاً به قصد بدست آوردن یک پرتاب آزاد )  -

 تک به تک را خاتمه دهد حتی اگراحنمال نفوذ به سمت دروازه وجود داشته باشد (  اًدعم

 روش های دفاعی فعال بر طبق قوانین نشانه های 

 سعی و تالش برای عدم ارتکاب خطا ، به منظور ممانعت از توقف بازی -         

  با دو مدافع مسدود کردن مسیر مهاجم ، احتماالً -        

 حرکت به سمت جلو به منظور سد کردن مسیر پاسکاری  -        

 حرکت رو به جلو مدافعین برای به عقب راندن و عقب نشینی مهاجمین در زمین  -        

 وادار کردن مهاجمان برای پاس دادن توپ به سمت عقب در موقعیت های بی ضرر  -        
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 (  10:3: پرتاب شروع )  5

، داوران باید در ذهن خود داشته باشند که    تیم  10:3یک دستورالعمل کلیدی برای تفسیر قانون به عنوان 

. این به این مفهوم است داوران باید از شروع سریع تشویق نمایند -ها را برای بهره گیری از یک پرتاب

-آنکه تیمی را که برای یک پرتاب موشکافی اجتناب نمایند و نباید جهت مداخله در پی فرصت بگردند یا

 شروع سریع تالش می کند ، جریمه نمایند . 

به عنوان مثال ، داوران باید از عواملی که مانع آمادگی آنها در جهت کنترل سریع موقعیت بازیکنان همانند 

اشد بمحض یاداشت برداری و دیگر طرق مداخله می شود ، اجتناب و دوری نمایند . داور زمین باید آماده ب

با فرض بر اینکه نیاز آشکاری برای اصالح وضعیت اینکه پرتاب کننده به وضحیت صحیح رسید  ، سوت بزند ، 

دیگر بازیکنان وجود ندارد . داوران همچنین باید به خاطر داشته باشند که هم تیمی های پرتاب کننده 

انی عبور نمایند ) این یک استثناء در بالفاصله پس از به صدا درآمدن صدای سوت ، می توانند از خط می

 اصول اساسی اجرای پرتاب های رسمی است (

،  اجرا شود خط میانی  مرکزیمتری نقطه  5/1اگر چه قانون قید نموده که پرتاب کننده باید در محدوده 

کته ولی داوران نباید در خصوص محل دقیق پرتاب و سانتی متر ها حساسیت زیادی از خود نشان دهند . ن

مهم این است که باید از ایجاد حس بی عدالتی ،  عدم اطمینان و تردید برای تیم حریف در ارتباط با زمان 

 و محل اجرای پرتاب اجتناب نمود . 

، و حتی برخی زمین ها به خاطر وجود عالوه بر این ، اغلب زمین ها فاقد نقطه مرکزی مشخصی می باشند 

خصی ندارند و در این شرایط هم پرتاب کننده و هم داور باید به صورت آگهی های تبلیغاتی خط میانی مش

واضح وضعیت صحیح را تخمین بزنند و هرگونه اصرار بر روی محل دقیق پرتاب ، غیر واقعی و نادرست 

 است . 
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  ( 14:1)  "شانس مسلم گل  "تعریف : 6

 شانس مسلم گل هنگامی است که :  ،  14:1منظور از قانون 

تیم مقابل یک دروازه  –را دارد پشت خط محوطه و توپ بازیکن در حالی که کنترل بدن خود الف :       

کدام از بازیکنان حریف بتوانند به روش چفرصت مناسب برای شوت به سمت دروازه دارد ، بدون آنکه هی

 های قانونی مانع شوت او بشوند .

امی که بازیکن هنوز توپ را دریافت نکرده است اما آماده همچنین این موضوع قابل اجرا می باشد ، هنگ

که بتواند با روش های قانونی مانع نیست  حریف در موقعیتیو است که بالفاصله توپ را دریافت نماید 

 شود .به او  توپرسیدن 

در یک  بازیکنی که کنترل توپ و بدن خود را دارد در حال دویدن ) یا زمین زدن توپ ، دریبل (ب :       

حمله به سمت دروازه بان در حرکت است ، بدون آنکه هیچکدام از بازیکنان تیم مقابل بتوانند مقابل -ضد 

 ف نمایند .قحمله را متو-او بیایند و ضد

همچنین این موضوع قابل اجرا می باشد ، هنگامی که بازیکن هنوز توپ را دریافت نکرده است اما آماده 

مانع  8:5دریافت نماید ، و دروازه بان تیم مقابل در یک برخورد تحت قانون است که بالفاصله توپ را 

هیچگونه تفاوت و رسیدن توپ به او می شود ، در این مورد خاص ، وضعیت و موقعیت بازیکنان دفاع 

 اهمیتی ندارد . 

ترل بدن خود ، دروازه بان محوطه دروازه خود را ترک کرده و بازیکن مقابل همراه با توپ و کنج :       

 یک موقعیت مسلم و بدون مانع جهت پرتاب توپ به دروازه خالی را دارد . 
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 ( 18:1نگهدار یا نماینده فنی )  : توقف بازی توسط وقت 7

هدار یا نماینده فنی در بازی مداخله نمایند در حالیکه بازی قبالً متوقف شده است ، پس از آن گاگر وقت ن

 ی با پرتابی متناسب با علت توقف آن خواهد بود . شروع مجدد باز

اگر وقت نگهدار یا نماینده فنی در بازی مداخله نمایند و به این علت بازی متوقف شود در حالی که بازی 

 در جریان بوده است ، پس از آن طبق مقررات ذیل عمل می شود : 

 (  5:6،  4: 2-3انین به زمین ) قوبازیکن الف : خطای تعویض یا ورود غیر قانونی 

قید گردیده ، وقت نگهدار ) یا نماینده فنی  14:2،  13:2که در قوانین  "آوانتاژ"بدون در نظر گرفتن مفهوم 

( باید بالفاصله بازی را متوقف نمایند . اگر به دلیل چنین توقفی در بازی که ناشی از تخلف تیم دفاعی باشد 

متر اعالم شود . در -7الف باید یک     پرتاب  14:1گاه تحت قانون  ، یک شانس مسلم گل از بین برود ، آن

 دیگر موارد شروع مجدد بازی به وسیله پرتاب آزاد خواهد بود . 

الف جریمه می شود . با این وجود ، در موارد ورود غیر قانونی تحت  16:3بازیکن متخلف متناسب با قانون 

 8:10ب در ترکیب با قانون  16:6ن گاه بازیکن بر طبق قانون در موارد یک شانس مسلم گل ، آ 4:6قانون 

 ب جریمه می گردد . 

 نعویض ار خارج از روحیه ورزشی در منطقه توقف بازی به دالیل دیگر ، از جمله رفت : ب 

 مداخله توسط وقت نگهدار  -1

 ع دهد اولین توقف بعدی بازی تامل کند ، پس از آن به داوران اطالوقت نگهدار باید تا 

        با این حال ، اگر وقت نگهدار بازی را در حالی متوقف نمایدکه توپ در جریان بازی است ،  

   آن گاه بازی با پرتاب آزاد توسط تیمی که هنگام توقف بازی مالک توپ بوده ، مجدداً شروع 

 . می شود 

انس مسلم گل از بین برود ، اگر توقف بازی به علت تخلف تیم دفاعی باشد ، و در نتیجه آن یک ش

 متراعالم شود .-7الف ، باید یک پرتاب  14:1آن گاه متناسب با قانون 

اوت تیمی بازی را متوقف -) مفاد فوق قابل اجرا است ، اگر وقت نگهدار به علت درخواست تایم

را ، آن درخواست کننده و مالکیت توپ اعالم درخواست نماید ، و داوران به علت عدم تطابق 

، اگر در این شرایط به علت توقف بازی یک شانس مسلم گل از بین برود ، آن گاه یک نپذیرند 

 متر باید اعالم شود  ( -7پرتاب 

در شرایطی که داوران تخلفی را خود مشاهده نکرده باشند ، وقت نگهدار حق ندارد پیشنهاد دهد 

در چنین مواردی آنها فقط می توانند به  که چه جریمه ای علیه بازیکن یا مسئول تیم اعالم شود  .
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اتفاق افتاده  8:10یا  8:6شرایط رامنتقل و تذکر دهند . اگر تخلفی تحت قوانین صورت غیر رسمی 

 باشد ، آنها باید گزارش بنویسند . 

 مداخله توسط نماینده فنی -2

اسیون ملی ، که فدراسیون قاره ای یا فدرنماینده های فنی  فدراسیون بین المللی هندبال ، 

یا تخلف از مقررات منطقه تعویض  مسئولیت بازی را بر عهده دارند ، در صورت تخلف از قوانین ،

) به استثناء مواردی که حق دارند که در خصوص تصمیمات ممکن به داوران اطالع رسانی نمایند 

 .  باشد ( مشاهدات حقایق اساس تصمیمات داوران بر 

بالفاصله بازی را متوقف نماید ، در این موارد ، شروع مجدد بازی به وسیله نماینده فنی ممکن است 

 انجام نداده باشد .را که خطای منجر به توقف بازی خواهد بود پرتاب آزاد توسط تیمی 

، و توقف بازی منجر به از بین رفتن یک شانس اگر توقف بازی به علت تخلف تیم دفاعی باشد 

 متر اعالم شود .-7الف باید  یک پرتاب  14:1ناسب با قانون مسلم گل گردد ، آن گاه مت

 داوران ملزم هستند که بر طبق سفارش و تذکر نماینده فنی ، جرائم شخصی اعالم نمایند .

 باید در گزارش داوران نوشته شود .   8:10یا  8:6حقایق مربوط به موارد نقض قوانین 
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 ( 4:11)  مصدومبازیکن  – 8

  اگر به نظر برسد که بازیکنی مصدوم شده است ، اقدامات ذیل باید انجام شود : 

آنها  دارد،مراقبت های پزشکی در زمین  به نیازمصدوم  بازیکن که باشند مطمئن کامالالف : اگر داوران       

ز دریافت مراقبت را نشان می دهند . بنا بر این ، بازیکن مذکور پس ا 16و  15بالفاصله عالئم دست شماره 

 عمل نماید .  4:11باید مطابق با پاراگراف دوم قانون های درمانی 

در تمامی حاالت دیگر ، داوران می توانند از بازیکن بپرسند که آیا تمایل دارد که بیرون از زمین مراقبت 

 15الئم دست شماره های درمانی را دریافت نماید . اگر این برای بازیکن مصدوم امکانپذیر نبود ، داوران ع

 قابل اجرا می باشد .  4:11را نشان می دهند . در این شرایط پاراگراف دوم قانون  16و 

 تخلف از این مقررات  به عنوان رفتار خارج از روحیه ورزشی جریمه می شود .

              ، اودقیقه تعلیق شود -2، به مدت  سه حمله زمین بازی را ترک نماید خالل اگر بازیکنی که باید در 

می تواند  بدون احتساب تعداد حمله های انجام شده ، پس از اتمام زمان تعلیق خود مجدداً وارد زمین 

 شود . 

به    باید "سرپرست مسئول تیم  "اگر مسئولین تیم از ارائه مراقبت های درمانی ضروری خودداری نمایند ، 

 (  4:2راگراف سوم صورت پیشرونده جریمه شود ) نگاه کنید به پا

را بر عهده دارند ، به محض اینکه ب : وقت نگهدار ، منشی یا نماینده فنی مسئولیت کنترل تعداد حمالت 

 بازیکن مجاز به ورود مجدد به زمین گردید ، آنها باید به تیم مربوطه اطالع دهند .

سد یا اینکه تیم مهاجم توپ را یک حمله از زمان  مالکیت توپ آغاز می شود و هنگامی که گلی بثمر می ر

 از دست بدهد ، خاتمه می یابد . 

به اگر تیمی که بازیکنش نیاز به مراقبت های پزشکی دارد ، توپ را در مالکیت خود داشته باشد ، این حمله 

 عنوان اولین حمله این تیم محسوب می شود . 

  قابل اجرا نیست : 4:11ج : در موارد ذیل پاراگراف دوم قانون 

هنگامی که مراقبت های پزشکی الزم در زمین بازی نتیجه عمل غیر قانونی بازیکن حریف باشد که منجر به 

 اعالم جریمه پیشرونده توسط داوران شود 

 اگر توپ به سر دروازه بان برخورد نماید و مراقبت های پزشکی در زمین ضروری باشد 
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 هندبال بین المللی فدراسیون 

 ن هندبال جمهوری اسالمی ایران فدراسیو

 

Rules of the Game 
 

  Indoor Handball 

 

 

  منطقه تعویض  مقررات
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منطقه تعویض بیرون خط کناری ، در سمت چپ و راست امتداد خط میانی تا انتهای نیمکت ذخیره تیم -1

فضای مناسب نیز مربوطه ) هماهنگ با ردیف صندلی هایی که مجاز هستند ( و همچنین در صورت وجود 

 (  1قوانین و مقررات هندبال شکل پشت نیمکت ذخیره قرار دارد ) 

، تجویز مربوطه رویداد ها / مسابقات  جهت مقررات فدراسیون بین المللی هندبال و فدراسیون قاره ای 

د. خط میانی شروع شومتری  5/3باید از فاصله  " مربیگریمحوطه "نموده که نیمکت های تیم و همچنین 

 همچنین مقررات فوق برای مسابقات در کلیه سطوح دیگر نیز قابل اجرا می باشد . 

) حداقل   در امتداد خط کناری و در مقابل نیمکت ذخیره تیم ها ، هیچ چیز دیگری نباید وجود داشته باشد

 .متر از خط میانی (  8برای 

 ند مجاز به حضور در منطقه تعویض   می باشند فقط بازیکنان و مسئولین تیم که در برگه مسابقه ثبت شده ا-2

(2-1 :4 . ) 

 در صورت نیاز به مترجم ، وی باید پشت نیمکت ذخیره تیم مستقر شود .

مسئولین تیم در منطقه تعویض باید به صورت کامل ملبس به لباس ورزشی یا لباس شخصی باشند . استفاده -3

 ان زمین حریف شود ، مجاز نمی باشد .از رنگ هائی که ممکن است باعث اشتباه بازیکن

وقت نگهدار و منشی باید در خصوص کنترل حاضرین در منطقه تعویض ، قبل از شروع و در خالل بازی -4

 ، داوران را کمک و یاری دهند .

اگر قبل از شروع بازی ، تخلفاتی در ارتباط با مقررات منطقه تعویض مشاهده گردد ، تا اصالح و رفع تخلفات 

د شده ، بازی نباید شروع شود . اگر این قوانین در خالل جریان بازی نقض گردند ، آن گاه پس از اولین قی

 توقف ، تا رفع  و اصالح موارد اشکال ، بازی نمی تواند ادامه پیدا کند .

اعمال ورزشی خالل بازی ، تیم خود را به وسیله  این حق و وظیفه را دارند که در  مسئولین تیم -5

بازی جوانمردانه در چهاچوب قوانین ، به نحو صحیح هدایت و رهبری نمایند . اساساً آنها باید روی و 

 نیمکت ذخیره بنشینند .

منطقه     " مربیگریمنطقه "حرکت نمایند .  " مربیگریمنطقه "در مجاز هستند با این وجود ، مسئولین تیم 

پشت منطقه تعویض مستقیماً  پذیر باشد امکان ی که ورتدر مقابل نیمکت ذخیره و در صمستقیماً که ای است 

 .قرار دارد 

 مراقبت ارائه و تاکتیکینکات  ارائه منظور به " مربیگریمنطقه  "و اتخاذ موقعیت های گوناگون  در تحرک 

اساساً ،  در آن واحد فقط یک نفر از مسئولین مجاز است که بایستد یا حرکت  . باشد می مجاز پزشکی های
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در  بازی داشته باشد .در زمین  اننباید دخالتی در رفتار بازیکناید . با این وجود ، موقعیت یا رفتار وی نم

 صورت تخلف از مقررات فوق ، مسئول مربوطه به صورت پیشرونده جریمه می شود . 

ی ارائه اوت تیم-تایم درخواست برای را سبز کارت بالفاصله خواهد مییک مسئول تیم زمانی که ، البته 

که همراه با کارت  مجاز نیست، مسئول تیم علیرغم این . را ترک نماید  " مربیگریمنطقه " نماید ، می تواند 

را ترک کرده و کنار میز منشی جهت ایجاد موقعیت مناسب برای ارائه درخواست  " مربیگریمنطقه "سبز 

 اوت تیمی در انتظار بماند . -تایم

 مثال، عنوان به خاص، های موقعیت در را "مربیگری منطقه" است ممکن نهمچنی "تیم مسئولسرپرست "

 نماید .  ترکمنشی  یا نگهدارندوقت  با مناسب تماس برای

 حاضر در منطقه تعویض باید روی نیمکت ذخیره بنشینند . ازیکنان اساساً ب

 : می توانند بازیکنان  با این وجود ، 

خیره و عدم ایجاد مزاحمت و بی نظمی ، بدون توپ بدن در صورت وجود فضای کافی پشت نیمکت ذ

 خود را گرم نمایند . 

 : مجاز نمی باشد  مسئولین تیمو بازیکنان موارد ذیل برای 

، وقت نگهدار ، منشی ، مسئولین تیم و تماشاگران ، با رفتاری  اشی به داورانحایجاد مزاحمت یا توهین و ف

ش های  خارج از روحیه ورزشی ) کالمی و گفتاری ، با چهره و صورت تحریک کننده ، معترضانه یا دیگر رو

 یا ژست و حالت ( 

 ترک منطقه تعویض به منظور اثر گذاری بر بازی 

مسئولین تیم و بازیکنان به صورت عمومی باید در منطقه تعویض تیم خود باقی بمانند . اگر یک مسئول تیم 

رک نماید ، او حق رهبری و هدایت تیم خود را از دست    می ، منطقه تعویض را به قصد موقعیت دیگری ت

 دهد و باید به منطقه تعویض بازگردد تا مجددا این حق را به دست آورد . 

بازیکنان و مسئولین تیم همچنان ، در سراسر بازی تحت نظارت و حیطه قضاوت داوران قرار دارند عموماً ، 

که زمین بازی و یا منطقه تعویض را به قصد موقعیت دیگری ترک ، و اگر بازیکن یا مسئول تصمیم بگیرند 

بنا بر این ، رفتار خارج از روحیه نمایند ، آنگاه قوانین معمول برای جرائم شخصی قابل اجرا می باشد . 

خارج از روحیه ورزشی ،  رفتار بی نهایت شدید و افراطیورزشی ، رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی و 

 .  جریمه شوند منوال ین و چه در منطقه تعویض باید بر مبنای یک روش و چه داخل زم

در صورت نقض مقررات منطقه تعویض ، داوران یا نماینده فنی ملزم می باشند که متناسب با قوانین -6

 اقدام نمایند . ) اخطار ، تعلیق ، دیسکالیفه ( د -ب 16:6و یا -د 16:3ب ،  16:1،  4:2پاراگراف سوم 
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 ( 4:2،  4:1) قوانین تعویض بازیکنان و مسئولین 

( را در اختیار نداشته  4:2( یا مسئولین ) قانون  4:1یک تیم حداکثر تعداد بازیکنان ) قانون که مواقعی در 

 باشد ، آنها مجازند که : 

 فردی را به عنوان مسئول ثبت نمایند ، در حالی که قبال به عنوان بازیکن ثبت شده بود -      

 فردی را به عنوان بازیکن ثبت نمایند ، در حالی که قبالً به عنوان مسئول ثبت شده بود   -     

 ید به ترتیب از حداکثر مجاز تجاوز کند .نباتعداد بازیکنان و مسئولین 

وظایف اولیه بازیکنان یا مسئولین باید در برگ مسابقه حذف شود . جایگزین کردن بازیکن و مسئولین در 

حذف یکی از اعضا تیم که  . از این گذشته ، وظیفه و نقش اولیه که قبال حذف شده است ، مجاز نمی باشد 

ور ایجاد شرایط مناسب برای یک جابجائی منطبق بر حداکثر تعداد دارای وظایف مشخصی است به منظ

 نمی باشد . ثبت یک فرد هم به عنوان بازیکن و هم مسئول مجاز نمی باشد .امکانپذیر مجاز ، 

فدراسیون بین المللی هندبال ، فدراسیونهای قاره ای و ملی متناسب با  مسئولیت خود در منطقه مربوطه ، 

 نمایند . اط با این مقررات تغییراتی ایجاد حق دارند در ارتب

هم به عنوان سهمیه شخصی   ، جرائم شخصی ناشی از تغییر عملکرد ) اخطار ، تعلیق ( برای بازیکن یا مسئول

 و هم سهمیه تیمی محاسبه می شود . 

 (  1، مقررات منطقه تعویض بخش  1) قانون  عالمت گذاری زمین بازی

سانتی متر طول  50به منظور اطالع رسانی تعبیه شده است . این خط  "ری محوطه مربیگ"خط محدوده 

) بیرون زمین و موازی با خط میانی ( رسم می شود از امتداد خط میانی سانتی متری  350فاصله در دارد و 

 .سانتی متری لبه بیرونی خط کناری رسم می شود ) ابعاد شرح داده شده (  30این خط از 

 

. 
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  ( 3، توضیحات پیرامون قوانین شماره  2:10)  اوت تیمی –تایم 

 را نشان دهد . 00/5یا  00/55دقیقه پایانی بازی وقتی خواهد بود که ساعت  5شروع 

  ( 4:4) قانون تعویض بازیکنان 

، از زمین بازی خارج یا وارد شوند . بازیکنان همواره می توانند از طریق خط منطقه تعویض تیم خود 

 کنان مصدوم که در زمان توقف بازی ، از زمین خارج می شوند ، از این امر مستثنی می باشند .بازی

از زمین خارج شوند ، واضح است که آنها این قبیل بازیکنان را نباید مجبور نمود که از طریق خط تعویض  

الوه بر این ، داوران به نیاز دارند که در منطقه تعویض و یا رختکن مراقبت های پزشکی دریافت نمایند . ع

منظور کاهش توقف در بازی باید به بازیکن جایگزین اجازه دهند که قبل از خروج بازیکن مصدوم ، وارد 

 زمین بشود . 

 (  4:6) پاراگراف اول قانون بازیکنان اضافی 

 می شودیق دقیقه تعل-2اگربازیکنی بدون انجام تعویض به صورت اضافی وارد زمین شد  ، بازیکن مذکور  

 اگر امکان تشخیص بازیکن متخلف وجود نداشت ، موارد ذیل به کار گرفته می شود : 

توصیه می نمایند که بازیکن متخلف  "سرپرست مسئول تیم "نماینده فنی یا داوران به ترتیب به  -

 را معرفی نمایند 

 دقیقه تعلیق شود -2بازیکن معرفی شده باید به عنوان جریمه شخصی -

از معرفی بازیکن متخلف خودداری می نماید ، نماینده فنی  "سرپرست مسئول تیم"مواقعی که در -

-2یا داوران به ترتیب ، بازیکنی را مشخص می نمایند بازیکن مذکور باید به عنوان جریمه شخصی . 

 دقیقه تعلیق شود 

 توجه : 

بازیکن متخلف "ی توان به عنوان فقط بازیکنانی که در زمان توقف قطع بازی در زمین بوده اند را م

 معرفی نمود . " 

د   باید  16:5سومین تعلیق خود را بگیرد ، او متناسب با قانون  "بازیکن متخلف "در مواردی که 

 دیسکالیفه گردد . 

 (  4:9) قانون وسائل ممنوع ،  کاله ایمنی ، محافظ صورت و زانو 

سایز و اندازه ای ممنوع می باشد . نه تنها ماسک  انواع گوناگون ماسک صورت و کاله ایمنی در هر

 . ممنوع می باشد قسمتی از صورت نیز پوشش دادن به رت بلکه ماسک برای تمام صو
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قطعات فلزی در آن ممنوع می باشد . قطعات  وجود، در صورت لزوم استفاده از محافظ زانو 

 . باید کامال پوشیده شوند نیز پالستیکی آن 

استفاده از  محافظ قوزک پا ، تمامی قسمت های سخت شامل فلز و پالستیک باید در صورت لزوم 

 کامال پوشانیده شوند .

 استفاده از محافظ آرنج )آرنج بند( تنها در صورتی امکانپذیر است که جنس آن از مواد نرم باشد.

، علیرغم باشند خصوص نمی استثنائی در این یچگونه فدراسیون ها و همچنین داوران مجاز به اعطا ه

یاد آوری این ، چنانچه سرپرست مسئول تیم ، موارد مورد شک و تردید را به  نماینده فنی یا داوران 

به توجه و همچنین دستورالعمل ها ی مربوطه و با  4:9، آنها بر اساس مفاد مندرج در قانون اید نم

، اتخاذ       "وانتاژ ناعادالنه آ " یرواگذام و عد "طرناک نبودن خ"مهمترین فاکتوردراین زمینه 

 تصمیم می نمایند . 

 پزشکی فدراسیون بین المللی هندبال اتخاذ می شود .این تصمیم با هماهنگی کمیسیون 

 .را نگاه کنید  2و  1برای آشنائی بیشتر ) رفتار توصیه شده به داوران و نمایندگان فنی ( ضمائم 

  ( 4:9) قانون چسب  

از می باشد ، چسب را می توان روی کفش قرار داد . این مطلب سالمت حریف استفاده از چسب مج

 را به خطر نمی اندازد.

علیرغم این ، قرار دادن چسب روی دست و یا مچ مجاز نمی باشد . این برای سالمتی حریف 

این عمل  4:9طبق قانون خطرناک است زیرا ممکن است چسب به چشم و یا به صورت آنها برسد .  

 . ز نمی باشد مجا

 فدراسیون های ملی حق دارند محدودیت های بیشتری برای منطقه خود اتخاذ نمایند .

 (   4:11) کمک به بازیکنان مصدوم 

 ،با یکدیگر  برخورد در اثر  مثال عنوان به اند، شدهمصدوم  تیم یک از بازیکن چند که مواردی در

مصدوم  بازیکنان به کمک منظوربه  اضافی شرایط اجدو افراد به توانند میفنی  نماینده یا و داوران

بر پزشکیاری که نظارت الزم را ورود به زمین دهند . عالوه بر این نماینده فنی و داوران باید اجازه 

 ممکن است وارد زمین شود ، داشته باشند . 

    ( 6:8) دروازه بان مصدوم 

قادر به حرکت نیست ، اساساً در این قبیل موارد هنگامی که توپ به دروازه بان برخورد می کند و او 

، حفاظت از دروازه بان اولویت اصلی می باشد . در این شرایط شروع مجدد بازی به روشهای 

 گوناگون ذیل امکانپذیر است : 

از خط بیرونی دروازه خارج شود ، یا داخل محوطه دروازه ساکن  یا الف : توپ از خط کناری     

 . باشد  لطیدن یا در حال غو 
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اوت -: بالفاصله توقف بازی ، شروع مجدد بازی  مرتبط با موارد فوق ، پرتاب اعمال صحیح قوانین

 یا پرتاب دروازه بان می باشد . 

ط کناری یا خط بیرونی دروازه خداوران بالفاصله بازی را متوقف می کنند قبل از اینکه توپ از :  ب

 در محوطه دروازه متوقف شود یا حالت غلطان به خود بگیرد .عبور نماید یا قبل از اینکه توپ 

 اعمال صحیح قوانین : شروع مجدد بازی با پرتابی متناسب با موقعیت خواهد بود .

 باالی محوطه دروازه می باشد  یتوپ در فضا –ج 

 اعمال صحیح قوانین :

و  شروع مجد بازی  ف بازیتوق، پس از آن شود تا یک تیم مالک توپ شودمی یک یا دو ثانیه تامل 

 به وسیله پرتاب آزاد توسط تیمی که مالک توپ است . 

 درست در لحظه ای که توپ در هوا است داوران سوت می زنند و بازی را متوقف می نمایند –د 

اعمال صحیح قوانین : شروع مجدد بازی به وسیله پرتاب آزاد توسط تیمی که آخرین بار مالک 

 توپ بوده . 

وپ پس از برخورد با دروازه بان مصدوم ناتوان از حرکت برگشت داده می شود و در اختیار ت –ه 

 یک بازیکن مهاجم قرار می گیرد .

اعمال صحیح قوانین : بالفاصله بازی متوقف می شود و شروع مجدد بازی با پرتاب آزاد توسط تیم 

 مالک توپ خواهد بود . 

 توجه : 

رگز امکانپذیر نیست . داوران به منظور محافظت از سالمتی دروازه متر ه-7پرتابدر چنین مواردی 

 14:1متناسب با قانون  "سوت نابهنگام  "بان  ، تعمداً بازی را متوقف می نمایند . بنا بر این ، موضوع 

 .  اصالً مطرح نیست  اینجا  ب

 :  گام ها ، آغاز دریبل زدن 

ن پا برای اولین بار پس از در یافت توپ در خالل پرش ج ، د  ، به زمین گذارد 7:3قانون منطبق با 

پاس یک دریافت  "به مفهوم  "دریافت توپ  ") گام صفر ( ، با این وجود ، گام محسوب نمی شود 

 .است  "

محسوب  "دریافت توپ  "متناسب با قانون دریبل کردن وگرفتن توپ در هوا و در خالل پرش 

ذاردن پا پس از آغاز دریبل ، بدون استثناء یک گام محسوب     می . بنا بر این ، به زمین گنمی شود 

 گردد . 

 (  7:11قانون  شمارش تعداد پاس ها پس از عالمت هشدار )

 را نگاه کنید  3پشتیبانی آموزش ضمیمه بخش 

 ب (   8:10،  8:9،  8:6،  8:5)قوانین مداخله بازیکنان و مسئولین اضافی 
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چگونگی جریمه و در مورد ، تصمیم  در زمین بازی  یا مسئولین اضافی در مواقع مداخله بازیکنان

 ادامه بازی ، متناسب با معیار های ذیل می باشد : 

 بازیکن یا مربی  -

 از بین بردن یک شانس مسلم گل  -

 با توجه به معیارهای ذکر شده ، شرایط ذیل ممکن است اتفاق بیفتد : 

فرایند تعویض نبوده ، به صورت اضافه     یک بازیکن که در ، الف : در خالل یک شانس مسلم گل       

 وارد زمین شود .

 متر ، دیسکالیفه همراه با گزارش -7اعمال صحیح قوانین : پرتاب        

 ب : خطای تعویض  : وقت نگهدار/نماینده فنی در خالل شانس مسلم گل سوت می زنند       

 دقیقه تعلیق -2ر ، مت-7اعمال صحیح قوانین : پرتاب      

 ج : در خالل یک شانس مسلم گل یک مسئول تیم وارد زمین شود     

 همراه با گزارش متر ، دیسکالیفه -7اعمال صحیح قوانین : پرتاب     

 موقعیت بند ج  ، اما  شانس مسلم گل وجود ندارد  د:    

 اعمال صحیح قوانین : پرتاب آزاد ، جریمه پیشرونده    

  الف ،ب ( 8:10،  8:6) قوانین از یک دیسکالیفه همراه با گزارش  پس دیگراقدامات 

                   و برای    8:6قانون معیار ها برای باالترین سطح جرائم در این خصوص برای ) رفتار غیر قانونی ( 

قسمت دوم ، مشخص شده است . همچنین نگاه کنید به  8:10) رفتار خارج از روحیه ورزشی ( قانون 

  8:3قانون 

در جریان بازی ، تفاوتی با جرائم مندرج در  8:10یا  8:6که عواقب جرائم مرتبط با قوانین  همانگونه

ندارد ) دیسکالیفه بدون نوشتن گزارش ( ، فدراسیون بین المللی هندبال ، مفاد ذیل  8:9و  8:5قوانین 

 :را به عنوان مکمل هر دو قانون اضافه نموده است 

 اقدامات درمورد ذیربط بتوانند مسئولین تا دهند ارائه کتبی گزارش یک بازی از پس باید ....آنها "

 ".بگیرند تصمیم دیگر بعدی

که دیگری در خصوص اقدامات را برای مسئولین ذیربط ایجاد می نماید تا اصولی ،  این قوانین مکمل 

یچوجه ه بهتصمیمات دیگری اتخاذ گردید  چنانچه.تصمیم بگیرند از قبل پیش بینی  و تدوین شده ، 

. این به صالحدید مسئولین ذیربط تفسیر نمود را  " اجرای قانون متناسب با وضعیت بازی  "واژه  نباید 
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هرگونه اعالم دیسکالیفه الزاماً منتهی به نوشتن گزارش  داوران است .  یافته های واقعی  تغییر مفهوم  

دیگر ی هندبال مقرر کرده ، نمی گردد ، بنابر این در چنین مواردی طبق آنچه فدراسیون بین الملل

 نوشتن گزارش نیست . نیازی به 

   (8:6،  8:5) قوانین همراه با نوشتن گزارش /های دیسکالیفه بدون نوشتن گزارش ضوابط و معیار

 کمک می کند :  8:6و  8:5معیار های ذیل به تشخیص تفاوت بین قانون 

 چیست ؟  "بی مالحظگی محض و شدید  "الف : تعریف 

 حمله بدنی -حمله بدنی و اعمال مشابه  -

 رفتار خشن یا غیر مسئوالنه بدون داشتن حس مناسب  -

 ضربه محکم و بدون کنترل  -

 رفتار بد خواهانه  -

 چیست ؟ "بخصوص خطرناک  "تعریف  رفتار ب :  

 رفتار علیه حریف محافظت نشده و بی دفاع-    

 ید و افراطی علیه سالمتی حریف محافظت نشده و بی دفاع رفتار شد -    

 ست ؟ یچ "عمدی و با قصد قبلی  "ج : تعریف رفتار 

 رفتاری تعمدی و با نیت قبلی از روی عناد و خصومت -    

 حریف عمل بردن بین از برای فقط حریف بدن علیه آگاهانه اقدام -   

 چیست ؟  "شرورانه و از روی عناد   "د : تعریف رفتار 

 اقدام ناپسند و پنهانی علیه حریفی که آمادگی خطا را ندارد  -  

 چیست ؟  "بدون هیچگونه ارتباط با موقعیت بازی "تعریف –ه 

 خطا بر روی بازیکنی که از بازیکن صاحب توپ فاصله زیادی دارد -  

 اقدامی بدون هرگونه ارتباط با تاکتیک های بازی  - 

 و (  8:7) محوطه دروازه بان  ورود بازیکن زمین به

 تیم اینزمین  بازیکناگر  ،می دهد  دست از را توپ، هنگامی که  کند بازی بان دروازه بدونکه  تیم یک

 .شود خودی گردد ، باید به صورت پیشرونده جریمه به منظورکسب آوانتاژی وارد محوطه دروازه 
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  الف ( 8:10،  8:9) قوانین آب دهان پرتاب کردن 

  8:10ردد و باید مطابق قانون        گتهاجم  محسوب می -دهان پرتاب کردن روی افراد به عنوان مشابه آب

)جریمه  "آب دهان پرتاب کردن موفق "جریمه شود ) دیسکالیفه همراه با نوشتن گزارش (. تفاوت بین الف 

، که قبالً  ( 8:9ه طبق قانون ) قصد و تالش ، جریم "آب دهان پرتاب کردن ناموفق "( و  8:10تحت قانون 

 اعالم شده بود ، همچنان بدون تغییر باقی می ماند . 

 د (  8:10ج ،  8:10) قوانین ثانیه پایانی  30

و همچنین در پایان وقت نیمه دوم  در خالل وقت معمول بازی ) پایان نیمه دوم ( خالل ثانیه پایانی در  30

ثانیه را نشان   می  30و  59انیه پایانی بازی از وقتی است که ساعت ث 30هر دو وقت اضافی می باشد . آغاز 

 ثانیه  30( یا صفر دقیقه و  79:30،  69:30) یا دهد 

    ج ( 8:10قانون عدم رعایت فاصله ) 

یک که متر میشود ،  7ثانیه پایانی بازی تنها وقتی منجر به دیسکالیفه + پرتاب 30در  "عدم رعایت فاصله " 

  ا نتوان اجرا نمود .  رپرتاب 

ثانیه پایانی بازی ، پرتاب اجرا شده توسط یک بازیکن که خیلی نزدیک ایستاده است سد شود ،  30اگردر 

) نگاه کنید به یک جریمه شخصی معمولی باید اعالم شود ، زیرا توپ از دست پرتاب کننده رها شده است 

 .(  15:2پاراگراف اول قانون 

، این قانون قابل   همزمان با عالمت پایانی بوقوع بپیوندد ثانیه پایانی بازی یا   30 درتخلف در صورتیکه 

. در این مورد ، داوران بر اساس مشاهده خود از  ( 2:4نگاه کنید به پاراگراف اول قانون  اجرا می باشد )

 (  17:11) قانون واقعیات ، اتخاذ تصمیم می نمایند 

، به علت مداخله غیر مستقیم هنگام آماده سازی قبل از پرتاب یا در حین اجرای  ثانیه پایانی 30در خالل  اگر

یک پرتاب ) به عنوان مثال خطای تعویض ، رفتار خارج از روحیه ورزشی در منطقه تعویض ( بازی متوقف 

 ج قابل اجرا می باشد .  8:10گردید ، آنگاه قانون 

 د (  8:10انون ) قثانیه پایانی بازی  30 خالل دیسکالیفه در

ثانیه پایانی بازی ، فقط تخلفات  30، در خالل  8:6،  8:5در موارد دیسکالیفه بازیکن مدافع  تحت قوانین 

متر شود.  7می تواند منجر به دیسکالیفه همراه با نوشتن گزارش + پرتاب   8:6متناسب با توضیح ذیل قانون 

ثانیه پایانی بازی منجر به دیسکالیفه بدون نوشتن  30ل در خال 8:5تخلفات بازیکن دفاعی متناسب با قانون 

 متر می گردد .  7گزارش + پرتاب 
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  د ( 8:10) پاراگراف آخر ثانیه پایانی بازی  30کسب آوانتاژ در 

او نمی تواند گلی بثمر برساند یا اینکه با یک پاس دیگر بازی را یک پاس به بازیکن می رسد و که هنگامی 

متر اعالم           می  7آنگاه داوران در آخرین لحظات بازی را متوقف نموده و یک پرتاب  ادامه می دهد ،

 نمایند .   

در خالل وقت بازی یا همزمان با عالمت پایانی بوقوع تخلف د قابل اجرا می باشد اگر که  10:8قانون  

اوران تصمیم خود را بر اساس مشاهده . در این مورد ، د ( 2:4) نگاه کنید به پاراگراف اول قانون بپیوندد  

 (  17:11) قانون  واقعیات اتخاذ می نمایند

ثانیه پایانی  30) خروج از محوطه دروازه ( در خالل  8:5دیسکالیفه دروازه بان متناسب با  توضیح قانون 

اتفاق  8:6قانون ، یا آنکه تخلف متناسب با  باشد 8:5بازی ، اگر که موقعیت متناسب با پاراگراف آخر قانون 

 .  متر خواهد شد 7بیفتد . منجر به پرتاب 

  ( 14:11)قانون اوت  -اجرای پرتاب 

 اوت  به صورت یک پاس مستقیم  از خط کناری به سمت زمین بازی اجرا می شود . -پرتاب

 (  15) قانون یک پرتاب  اجرای

شده ، تخلفاتی که در خالل اجرای پرتاب ذکر  مثال هایبه عالوه  8:15و قانون  7:15پاراگراف سوم قانون 

به زمین زدن یا به زمین گذاردن توپ ) قبل از گرفتن مجدد آن ( ، همچنین  امکانپذیر است  را بیان میکند .

 ) به استثناء پرتاب دروازه بان ( ، یک تخلف است . نگه داشتن توپ در تماس با زمین هنگام اجرای پرتاب

رفتار می گردد) تصحیح وضعیت 15:8،  15:7متناسب با قانون انجام شده همچنین تخلفات با ، شرایطدر این 

 یا جریمه ( 

                                                                                                                                         (16:8) تیم مسئولین بازیکنان/  دیسکالیفه

سئولین تیم که دیسکالیفه می شوند باید بالفاصله زمین و منطقه تعویض را ترک نمایند و پس بازیکنان و م  

 ر گونه ارتباطی با تیم داشته باشند . ه از آن نباید 

در مواردی که داوران  پس از شروع مجدد بازی ، متوجه تخلفات دیگری از بازیکنان یا مسئولین دیسکالیفه 

 . زارش بنویسند دند ، باید در این خصوص گشده ، گر

با این وجود ، جریمه های بیشتر در بازی علیه بازیکن و مسئول تیم امکانپذیر نمی باشد ، وبنا بر این ، رفتار 

آنها نمی تواند منجر به کاهش تعداد بازیکنان زمین گردد . این موضوع ، در موارد ورود بازیکن دیسکالیفه 

 یز همچنین صاددق است . شده به زمین ، ن
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  (  17:12) تماشاگران درایجاد خطر برای بازیکنان رفتار 

می باشد ، به عنوان  نیز قابل اجرا 17:12ن شود ، قانون اگر رفتار تماشاگران موجب ایجاد خطر برای بازیکنا

 ید انجام شود : مثال استفاده از نشانگر لیزری یا پرتاب انواع اشیاء ، در این موارد اقدامات ذیل با

 در صورت لزوم ، بازی باید بالفاصله متوقف شده و ادامه پیدا نکند -      

  پرهیز نمایند  از مختل کردن بازی از تماشگران خواسته شود که -     

در صورت لزوم تماشاگران از سالن اخراج شوند و فقط زمانی بازی مجددا شروع می شود که -     

 خارج شده باشند تماشاگران از سالن 

 از تیم میزبان خواسته شود که از اقدامات تامینی بیشتری استفاده نماید  -     

 گزارش نوشته شود  -    

) به صورت مشابه ( قابل اجرا          13:3ده ، قانون تعلیق گردیموقتاً به علت بی نظمی متوقف و قبالً اگر بازی 

 می باشد . 

که یک شانس مسلم گل وجود داشت ، به علت بی نظمی متوقف و موقتاً تعلیق  اگر بازی قبالً در شرایطی

ج  قابل اجرا می باشد . در کلیه موارد دیگر ، یک پرتاب آزاد به سود تیمی که در 14:1گردید ، قانون 

 از محلی که توپ قرار داشته است ، باید اعالم شود . و هنگام قطع بازی صاحب توپ بوده 

 : ضمائم 

دامات توصیه شده به داوران و نمایندکان فنی در خصوص ممنوعیت ماسک های صورت و اق-1

  ( 4:9) قانون دیگر اشیاء غیر مجاز 

 ، مستندات تصویری (  4:9) تجهیزات مجاز و غیر مجاز جهت پوشیدن  -2

  "پاس   6 "پشتیبانی آموزشی  -3

 : 1ضمیمه 
 ( 4:9ماسک صورت و دیگر اشیاء غیر مجاز )  خصوص ممنوعیت استفاده ازدر توصیه های مضاعف 

کمیته قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی هندبال به صورت منظم درخواستهای گوناگونی در 

نواع آن دریافت در مورد برخی از ا ءارتباط با ماسک صورت و صدور بیانیه و یا حتی اعمال استثنا

ممنوعیت آمده که مبین بخش رهنمود ها و تفاسیر  مضاعفی دردستورالعمل های  می نماید . اگرچه

 می باشد .   کامل استفاده از ماسک صورت
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 شخصیکامالً انفرادی و  قضاوت یک ،متقاضیان و سئوال کنندگان  اصلی استدالل کلی، طور به

 برای منتشر شده نشان داده می شوند ،  های عکس با معموال صورت، ماسکعنوان می کنند  که است

در فدراسیون بین المللی هندبال  پزشکی کمیسیون وجود این با.  دنندار خطر بازیکنان تسالم

تفسیر  بنابراین را ممنوع اعالم نموده است ،  و چنین تجهیزاتی ماسک اندازه و نوع همه خود توصیه

 سالمت افراد را به خطر نیندازند . صورت ماسکبرخی انواع  اگر حتی ندارد، وجوددیگری 

بازیکنان و باشگا ها در ارتباط با استفاده از ماسک صورت درخواست مر ستن حال ، به صورت مبا ای

می دهند و اعتقاد دارند که ماسک صورت سالمتی بازیکن را به خطر نمی اندازد ، تا با این عمل 

قاتی تصمیم برای داوران و نمایندگان فنی و مسئولین برگزاری مساب-مشکالت بیشتری در روند اتخاذ 

 خاص ایجاد نمایند 

کمیته قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی هندبال ، توصیه های با توجه به موارد ذکر شده ، 

به منظور ذیل را همراه با طرح های ارائه شده جهت داوران و وقت نگهداران یا نمایندگان فنی 

مطالب موجود در رهنمود ها و  و 17:3و پاراگراف دوم قانون  4:9تکمیل مقررات مندرج در قانون 

 منتشر می کندتفاسیر دستورالعمل ها 

 وارد بازی شود : قصد دارد بازیکنی که با ماسک صورت 

تخلف به وقوع که باری بستگی به موقعیت و اولین  عمدتاداوران اتخاذ می نمایند  کهتصمیماتی 

 است دارد . پیوسته 

 ممنوعیتالزم برای  توصیهباید  اساسا شود،داده تشخیص  بار اولین برای تخلف ی که صورت در

 بازیکنداده شود.  A "تیم  مسئولسرپرست "متخلف و  بازیکنبه  صورت های ماسک از استفاده

متخلف فقط زمانی می تواند در بازی حضور پیدا کند که مشکل را حل کرده و وضعیت خود را 

پیشرونده برای /  شخصیجریمه  ،فی کرده باشد چنین تخلبار اولین برای بازیکن اگراصالح نماید .  

 او اعالم نمی گردد .

 مورد تشخیصاولین بازیکن اصرار به استفاده از ماسک داشته باشد ،  اگرعلیرغم توصیه های داوران ، 

محسوب نسبتاً شدید رفتار خارج از روحیه ورزشی   به عنوان استفاده مجدد او از ماسک ، بر مبنی 

  خاص-قانون          دلیل استثنای به)بگیرد  تعلیق دقیقه-2 الف ،  8:8مطابق با قانون  بایدو گردیده 

خواسته  بازیکنمجدداً از  این بر عالوهذیل (  مندرج در  1:2، نگاه کنید به موقعیت ذکر شده در 

 رفع نماید . را مشکل می شود که 

شدید خارج از روحیه  رفتار عنوان به فتارر این ، برای بار دوم انجام شود تخلف این که صورتی در

                                   گردد دیسکالیفه  9:8بر طبق قانون ورزشی محسوب شده  و بازیکن متخلف باید 

 .(  بدون گزارش) 
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 بعضی در که ، موقعیت های ذیل ،  به اعتقادکمیته قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی هندبال

 : دهد رخ است ممکن ، باشدیه فرض از فراترواقعاً  یتواندم موارد

      بازیکن ،(کردن  گرم زمان در) شود، مشاهده  4:9 با متناسب تخلف بازی شروع از قبلگرا- 1:1

 17:3های مندرج در پاراگراف دوم قانون  ممنوعیت ازباید  ،  A "تیم سرپرست مسئول" ومذکور 

 آگاه و مطلع شوند . 

 رهنمود ها  و تفاسیر ( .،  4:9شود که ماسک صورت را بردارد ) قانون  کن خواسته میاز بازی

تخلفات باید یاد آوری شود که در صورت تکرار ،  A "سرپرست مسئول تیم "به بازیکن مذکور و 

متناسب با  به عنوان رفتار خارج از روحیه ورزشی رفتار بازیکن ، بار دوم برای  4:9مندرج در قانون 

، که نتیجه  8:7تلقی می گردد ، و مقدمه ای خواهد بود بر اعمال قانون   17:5اراگراف دوم قانون پ

 ÷.خواهد بود  8:9الف یا  8:8آن جریمه پیشرونده برای بازیکن متناسب با قانون 

شروع نباید در صورتی که در آغاز بازی ، بازیکنی با ماسک صورت در زمین حاضر شود ، بازی – 1:2

 .شود 

 اخطار دریافت نماید  یکباید  ،بند الف  16:11دوم  پاراگرافبازیکن متخلف متناسب با 

 . کند ترک را بازیزمین  باید صورت ماسک با بازیکن

 . فقط زمانی می تواند در بازی شرکت نماید که مشکل را رفع نماید وی

د زمین شود ، داوران و در صورتی که بازیکنی که ماسک بر صورت دارد در خالل بازی وار– 1:3

وقت نگهدار/نماینده فنی ، مسئولیت دارند که به منظور ممانعت از ایجاد احتمال خطر برای دیگران 

 اوت نموده و بازی را متوقف نمایند . -،  باید بالفاصله اعالم تایم

 .و (  16:3 دقیقه تعلیق جریمه شود )-2) رفتار تحریک آمیز ( بازیکن متخلف باید با  8:8با مطابق 

 پس از آن بازیکن  باید زمین را ترک نماید و تا رفع مشکل نباید وارد زمین بشود .

دقیقه تعلیق و پس از رفع مشکل خود ، می تواند مجدداً وارد زمین -2بازیکن مذکور پس از خاتمه 

 بشود .

ل خواهد بود        )در آزاد برای تیم مقاب-الف ، با  یک پرتاب13:1شروع مجدد بازی متناسب با قانون 

متر اعالم می -7مواردی که توقف بازی همزمان با یک شانس مسلم گل باشد ، آن گاه یک پرتاب 

  الف ( 14:1) گردد ( 

 در صورتی که بازیکنی که ماسک بر صورت دارد در خالل بازی برای دومین بار وارد زمین   -1:4         

  ر/نماینده فنی ، مسئولیت دارند که به منظور ممانعت از ایجاد احتمال شود ، داوران و وقت نگهدا         

 اوت نموده و بازی را متوقف نمایند .-اعالم تایمباید خطر برای دیگران ،  بالفاصله           
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        به عنوان رفتار شدید خارج از روحیهعمل او سوء رفتار خود را تکرار نمایند ، تخلف و بازیکنی که           

 جریمه می شود . 8:9ده و متناسب با قانون وب گردیورزشی محس

 ب دیسکالیفه شود  16:6قانون  طبقبازیکن مذکور باید        

 مالحظه گردد . 16:8و پاراگراف های اول تا چهارم  16:7مقررات مندرج در         

برای تیم مقابل خواهد بود        )در آزاد -الف ، با  یک پرتاب13:1شروع مجدد بازی متناسب با قانون 

متر اعالم می -7مواردی که توقف بازی همزمان با یک شانس مسلم گل باشد ، آن گاه یک پرتاب 

  الف ( 14:1) گردد ( 

نبینند و ( در خالل گرم کردن ) را قبل از شروع بازی  تخلف در مواردی که داوران ، این– 1:2

توصیه  4:9کن مذکور که در شروع بازی در زمین است بر طبق قانون ، باید به بازیآن نشوند  همتوج

 شود که مشکل خود را حل کند .

 تا زمانی که بازیکن متخلف در زمین است ، بازی نباید شروع شود .  

باید یاد آوری شود که در صورت تکرار تخلفات ،  A "سرپرست مسئول تیم "به بازیکن مذکور و 

ای بار دوم ، رفتار بازیکن به عنوان رفتار خارج از روحیه ورزشی  متناسب با بر 4:9مندرج در قانون 

، که نتیجه  8:7و مقدمه ای خواهد بود بر اعمال قانون  تلقی می گردد ،   17:5پاراگراف دوم قانون 

 خواهد بود . 8:9الف یا  8:8آن جریمه پیشرونده برای بازیکن متناسب با قانون 

 .(  10:1) پاراگراف اول باید به صورت معمول اجرا شود  شروع-پس از آن پرتاب

در صورتی که بازیکنی که ماسک بر صورت دارد در خالل بازی وارد زمین  شود در حالیکه قبال نه  -  2:2

تذکری به وی داده شده بود و نه خطای او تشخیص داده شده بود ، داوران و وقت نگهدار/نماینده فنی ، 

اوت -اعالم تایمباید به منظور ممانعت از ایجاد احتمال خطر برای دیگران ، بالفاصله  مسئولیت دارند که

 نموده و بازی را متوقف نمایند .

 ، مشکل خود را رفع نماید .  4:9مطابق می شود که از بازیکن خواسته 

ات باید یاد آوری شود که در صورت تکرار تخلف،  A "سرپرست مسئول تیم "به بازیکن مذکور و 

برای بار دوم ، رفتار بازیکن به عنوان رفتار خارج از روحیه ورزشی  متناسب با  4:9مندرج در قانون 

، که نتیجه  8:7تلقی می گردد ،  و مقدمه ای خواهد بود بر اعمال قانون   17:5پاراگراف دوم قانون 

 ود .خواهد ب 8:9الف یا  8:8آن جریمه پیشرونده برای بازیکن متناسب با قانون 

آزاد برای تیم مقابل خواهد بود        )در -الف ، با  یک پرتاب13:1شروع مجدد بازی متناسب با قانون 

متر اعالم می -7مواردی که توقف بازی همزمان با یک شانس مسلم گل باشد ، آن گاه یک پرتاب 

  الف ( 14:1) گردد ( 
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منوعیت استفاده از ماسک ، مجدداً با ماسک وارد اگر بازیکن علیرغم توصیه های داده شده مبنی بر م– 2:3

زمین شود  ، داوران و وقت نگهدار/نماینده فنی ، مسئولیت دارند که به منظور ممانعت از ایجاد احتمال 

 اوت نموده و بازی را متوقف نمایند .-خطر برای دیگران ، بالفاصله باید اعالم تایم

 و ( . 16:3دقیقه تعلیق جریمه شود ) -2کن متخلف باید با ) رفتار تحریک آمیز ( بازی 8:8مطابق با 

 پس از آن بازیکن  باید زمین را ترک نماید و تا رفع مشکل نباید وارد زمین بشود .

دقیقه تعلیق و پس از رفع مشکل خود ، می تواند مجدداً وارد زمین -2بازیکن مذکور پس از خاتمه 

 بشود .

آزاد برای تیم مقابل خواهد بود        )در -الف ، با  یک پرتاب13:1 شروع مجدد بازی متناسب با قانون

        متر اعالم -7مواردی که توقف بازی همزمان با یک شانس مسلم گل باشد ، آن گاه یک پرتاب 

  الف ( 14:1) می گردد ( 

ن و وقت در صورتی که بازیکنی که ماسک بر صورت دارد در خالل بازی وارد زمین  ، داورا - 2:4

نگهدار/نماینده فنی ، مسئولیت دارند که به منظور ممانعت از ایجاد احتمال خطر برای دیگران ، 

 اوت نموده و بازی را متوقف نمایند .-بالفاصله باید اعالم تایم

 بازیکنی که تخلف و سوء رفتار خود را تکرار نمایند ، عمل او به عنوان رفتار شدید خارج از روحیه     ورزشی

 جریمه می شود . 8:9محسوب گردیده و متناسب با قانون 

 ب دیسکالیفه شود  16:6بازیکن مذکور باید طبق قانون 

 مالحظه گردد . 16:8و پاراگراف های اول تا چهارم  16:7مقررات مندرج در 

)در     آزاد برای تیم مقابل خواهد بود    -الف ، با  یک پرتاب13:1شروع مجدد بازی متناسب با قانون 

متر اعالم می -7مواردی که توقف بازی همزمان با یک شانس مسلم گل باشد ، آن گاه یک پرتاب 

  الف ( 14:1) گردد ( 
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  آیا بازیکن با ماسک
صورت در گرم کردن 

قبل از بازی تذکر 
  گرفته است 

بلی خیر

  بازیکن با ماسک
اولین بار هنگام 
آغاز بازی وارد 

زمین می شود           
(پرتاب شروع ) 

  بازیکن با ماسک
اولین بار در  

خالل بازی وارد  
زمین می شود 

کن توصیه به بازی
و سرپرست  

تیم   مسئول 

یکن توصیه به باز
و سرپرست  

تیم   مسئول 

کن و  توصیه به بازی
ول  سرپرست مسئ

تیم   

به خلطر : استثناء  
اینکه تخلف قبل از 

شروع بازی ، 
  16:11مطابق با 

فقط با اخطار یا 
انپذیر دیسکالیفه امک
می باشد

در صورتی که با  
   وجود توصیه قبلی

، مرتبه دوم مرتکب 
به جز  ) تخلف شود 

دقیقه   -2، ( استثناء 
تعلیق و در صورت  

تکرار مجدد 
د  دیسکالیفه بای
. اعالم شود 

ورت  بازیکن با ماسک ص
ل  برای دومین بار در خال
د  بازی وارد زمین می شو

.

ورت  بازیکن با ماسک ص
ل  برای دومین بار در خال
د  بازی وارد زمین می شو

.

 به هر حال بازیکن با
آغاز  ماسک صورت در 

د  وارد زمین می شوبازی 
(پرتاب شروع ) 

 بابه هر حال بازیکن 
خالل  ماسک صورت در 

د  می شوبازی وارد زمین 

اخطار به بازیکن  
الف  16:11مطابق 

  بازیکن با ماسک صورت
برای دومین بار در  

خالل بازی وارد زمین  
می شود 

انون  بازیکن متناسب با ق
  دقیقه نعلیق-2الف  8:8

می گردد 

ار بازیکن با ماسک صورت ب
دیگر در خالل بازی وارد 

زمین می شود 

  بازیکن بر طبق
  8:9قانون 

دیسکالیفه            
می گردد 

 اقدامات توصیه شده برای داوران–بازیکن با ماسک صورت 

به عنوان تخلف قید گردید مشاهده گردید ،  4:9اگر اشیاء  دیگری که در قانون 
این توصیه ها به صورت مشابه ، در مورد آنها نیز قابل اجرا می باشد 
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  2ضمیمه 
 (  4:9 قانون) غیر مجاز  اشیاء سایر و صورت استفاده از ماسک ممنوعیت های تکمیلی در توصیه

 

 هر مدل کاله ایمنی  مجاز نیست  ایمنی ) کاله خود ( کاله 

همچنین ماسک قسمت هایی از  مجاز نیست  ماسک صورت 

 صورت 

 باید از جنس نرم باشد یا بانداژ  مجاز است  محافظ بینی 

 مواد قابل ارتجاع ، کشسان  مجاز است  هد بند 

 مواد قابل ارتجاع ، کشسان  مجاز است  روسری 

سانتی متر پهنا و باالی بازو بسته شود  5 مجاز است  د کاپیتانی بازو بن

 ، تک رنگ باشد 

 باریک و کوتاه و از جنس نرم باشد  مجاز است  محافظ آرنج 

 باریک و کوتاه و از جنس نرم باشد  مجاز است  محافظ مچ دست 

  مجاز نیست  باند انگشت 

  مجاز نیست  دستکش 

 باید  از جنس نرم بوده و فلزی نباشد   مجاز است محافظ زانو 

 قسمت های سفت پوشانده شود  مجاز است  محافظ مفصل قوزک پا 

تی شیرت برای بازیکن 

 زمین به جای دروازه بان 

باید با لباس دروازه بان همرنگ و  مجاز است 

 هماهنگ باشد 
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ده توسط فدراسیون بین المللی هندبال دهی ش سازمان رویدادهای برای الزم قوانین زیر قرراتم

 .است ای قاره های کنفدراسیون و 

 می         قرار استفاده موردها  رقابت سطوح تمام در مسابقات برای هایی توصیه عنوان به همچنین آنها

 .گیرند

 

رنگ و جنس آن با پیراهن اصلی  مجاز است  زیر پوش آستین باند 

 یکی باشد 

به که ن زمین رت برای بازیکتی ش

 تعویض می شود  جای دروازه بان

باید با لباس دروازه بان یکسان باشد  مجاز است 

 و جلو و پشت آن شماره داشته باشد 

 باید رنگ شورت باشد  مجاز است  شلوارک زیر شورت 

  مجاز نیست  شلوارک بلند 

  مجاز نیست شلوار بلند 

 یک رنگ و یک اندازه   جوراب 

لباس استاندارد ورزشی یا شخصی ،   ولین تیم لباس مسئ

رنگ لباس هایشان با ید با رنگ 

لباس بازیکنان زمین تیم مقابل 

 متفاوت باشد .
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 مثال ها 
                          تجهیزات

  )لیست برای دیدن جزئیات ( 
 نیست  استفاده از آن مجاز استفاده از آن مجاز است   

  منی ) کاله خود ( کاله ای

 

 

 

 

ماسک صورت، محافظ 

 بینی

 

 

  

 

 

 

 هد بند 

 
 

 

  روسری 

 

 

 

 

 بازو بند کاپیتانی 

 

 

 

 

 

 

 محافظ آرنج 
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                          تجهیزات

  )لیست برای دیدن جزئیات ( 
استفاده از آن مجاز   

 است 

 نیست  استفاده از آن مجاز

 انو محافظ ز

 

 

 

  

  محافظ قوزک پا  

 

 

 

  

 زیر پیراهنی آستین بلند 

 

 

 

 

 

شیرت برای بازیکن زمین  یت

که با دروازه بان تعویض       

 می شود 

 

  

 شلوارک کوتاه زیر شورت 

 

 

 

  

 جوراب 

 

 

 

  

 باند انگشت
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  3ضمیمه 

  "بازی غیر فعال "پشتیبانی آموزشی 

  "بازی غیر فعال "ی آموزشی برای قوانین تغییر یافته پشتیبان

 از انجام ششمین پاس (  قبل ) موقعیت ها آیا این حرکت پاس محسوب می شود ؟

 تصمیم داور ادامه بازی  2عمل مهاجم  عمل مدافع 1عمل مهاجم  ردیف

گرفتن توپ در   عدم تماس با توپ پاس به هم تیمی 1

 کنترل

محاسبه      پاس  ادامه بازی

 می شود 

گرفتن توپ در   لمس توپ پاس به هم تیمی 2

 کنترل

پاس محاسبه       ادامه بازی

 می شود

لمس یا سد کردن  توپ :  پاس به هم تیمی 3

           بر 1توپ به مهاجم 

 می گردد 

هیچ تماسی با توپ 

 ندارد 

پاس محاسبه       ادامه بازی 

 می شود

سال مستقیم توپ به ار پاس به هم تیمی 4

بیرون از خط کناری یا 

 بیرونی دروازه  

هیچ تماسی با توپ 

 ندارد

اوت -پرتاب

 برای مهاجم

پاس محاسبه      

 می شودن

در  1خطا روی مهاجم  پاس به هم تیمی 5

 خالل پاس 

نمی تواند توپ را در 

 کنترل خود درآورد

پرتاب آزاد برای 

 مهاجم 

پاس محاسبه      

 می شودن

نمی تواند توپ را در  2خطا روی مهاجم  پاس به هم تیمی 6

 کنترل خود درآورد

پرتاب آزاد برای 

 مهاجم

پاس محاسبه      

 می شودن

شوت به سمت  7

 دروازه

       دروازه بان توپ را دفع

از برخورد پس می کند/توپ 

ت داده شمیله دروازه برگ با 

 می شود 

مهاجم مجدداً توپ را 

در   در کنترل خود 

 می آورد 

عالمت  ادامه بازی

هشدار غیر 

فعال     می 

 شود 

شوت به سمت  8

 دروازه

      دروازه بان توپ را دفع 

از برخورد پس می کند/توپ 

با  میله دروازه برگست داده 

 می شود

توپ از خط کناری 

 خارج می شود 

اوت -پرتاب

 برای مهاجم

عالمت 

هشدار غیر 

فعال     می 

 شود

سمت  شوت به 9

 دروازه

واکنشی نشان           واکنشی نشان  نمی دهد

 نمی دهد 

           گل ، 

 پرتاب شروع 

خاتمه حمله 

 یافته است 

شوت به سمت  10

 دروازه

دروازه بان توپ را در 

 کنترل در می آورد 

واکنشی نشان          

 نمی دهد

پرتاب دروازه 

 بان 

توپ از دست 

خاتمه  /رفته 

 حمله

ت به سمت شو 11

 دروازه

      دروازه بان توپ را دفع 

از برخورد پس می کند/توپ 

ت داده شبا  میله دروازه برگ

 می شود

هم تیمی های     

دروازه بان توپ را 

تحت کنترل خود در 

 می آورند 

توپ از دست  ادامه بازی

رفته / خاتمه 

 حمله
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 تصمیم داور ادامه بازی  2عمل مهاجم  عمل مدافع 1عمل مهاجم  ردیف

شوت به سمت  12

 دروازه

نوپ را سد می کند و توپ 

ط کناری یا بیرونی خاز 

 دروازه خارج می شود 

واکنشی نشان          

 نمی دهد

اوت برای -پرتاب

 مهاجم 

پاس محاسبه      

 نمی شود

شوت به سمت  13

 دروازه

توپ را تحت کنترل  توپ را سد می کند 

 خود در می آورد 

پاس محاسبه      یادامه باز

 می شود

شوت به سمت  14

 دروازه

مجدداً توپ  1مهاجم  توپ را سد می کند

را تحت کنترل خود 

 در می آورد 

پاس محاسبه      ادامه بازی

 می شود

شوت به سمت  15

 دروازه

توپ را تحت کنترل  واکنشی نشان نمی دهد

 خود در می آورد

پاس محاسبه      ادامه بازی

 می شود
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  "بازی غیر فعال "پشتیبانی آموزشی برای قوانین تغییر یافته 

 از انجام ششمین پاس  پسموقعیت ها 

 

پس  1عمل مهاجم  ردیف

 شمشاز پاس 
 تصمیم داور ادامه بازی  2عمل مهاجم  عمل مدافع

شوت به سمت  1

 دروازه

واکنشی نشان          

 نمی دهد

گرفتن توپ در  

 لکنتر

پرتاب آزاد 

 برای مدافع 

 بازی غیر فعال 

شوت به سمت  2

 دروازه

گرفتن توپ در   لمس توپ

 کنترل

پاس اضافی  ادامه بازی

 مجاز است 

شوت به سمت  3

 دروازه

مهاجم توپ را در   توپ را دفاع می کند 

کنترل خود در        

 می آورد

پاس اضافی  ادامه بازی 

 مجاز است

شوت به سمت  4

 هدرواز

ارسال مستقیم توپ به 

بیرون از خط کناری 

 یا بیرونی دروازه  

هیچ تماسی با توپ 

 ندارد

اوت -پرتاب

 برای مهاجم

پاس محاسبه      

 می شودن

شوت به سمت  5

 دروازه

پس از دفاع توپ از 

خط کناری یا بیرونی 

 دروازه خارج می شود 

واکنشی نشان          

 نمی دهد 

اوت -پرتاب

 برای مهاجم 

پاس اضافی 

 مجاز است

شوت به سمت  6

 دروازه

در  1خطا روی مهاجم 

 خالل پاس 

نمی تواند توپ را 

 لمس نماید 

پرتاب آزاد 

 برای مهاجم

پاس اضافی 

 مجاز است

شوت به سمت  7

 دروازه

دروازه بان توپ را دفع 

از پس می کند/توپ 

برخورد با  میله دروازه 

 ت داده می شود شبرگ

پ را مهاجم مجدداً تو

در کنترل خود در   

 می آورد 

عالمت  ادامه بازی

هشدار غیر 

فعال     می 

 شود 

شوت به سمت  8

 دروازه

دروازه بان توپ را دفع 

از پس می کند/توپ 

برخورد با  میله دروازه 

 ت داده می شودشبرگ

توپ از خط کناری 

 خارج می شود 

اوت -پرتاب

 برای مهاجم

عالمت 

هشدار غیر 

فعال     می 

 ودش

شوت به سمت  9

 دروازه

واکنشی نشان          

 نمی دهد

واکنشی نشان          

 نمی دهد 

      گل ، 

 پرتاب شروع 

حمله خاتمه 

 یافته است 

شوت به سمت  10

 دروازه

دروازه بان توپ را در 

 کنترل در می آورد 

واکنشی نشان          

 نمی دهد

پرتاب    

 دروازه بان 

توپ از دست 

     رفته /

 خاتمه حمله

شوت به سمت  11

 دروازه

دروازه بان توپ را دفع 

از پس می کند/توپ 

برخورد با  میله دروازه 

 ت داده می شودشبرگ

توپ را تحت  مدافع 

       کنترل خود در 

 می آورند 

توپ از دست  ادامه بازی

    رفته / 

 خاتمه حمله
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 هندبال بین المللی فدراسیون 

 هندبال جمهوری اسالمی ایران فدراسیون 

 

Rules of the Game 
 

  Indoor Handball 

 

 راهنمای زمین بازی و دروازه ها  
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می باشد که باید به وسیله ابعاد طول دو  40×20مربع مستطیلی به ابعاد ( شامل  1زمین بازی ) شکل  –الف 

پشت گوشه نقطه تالقی خطوط طولی  تاطولی و عرضی قطر کنترل شود . از پشت گوشه نقطه تالقی خطوط 

. طول قطر یک نیمه زمین باید از پشت گوشه نقطه تالقی خطوط متر باشد  72/44مقابل باید عرضی و 

 متر باشد .  28/28 طولی و عرضی تا بیرون وسط خط میانی باید

ی خط دروازه ، متمایز می گردد ، پهنانامیده می شود  "خطوط"زمین بازی به وسیله خط های مشخصی که 

سانتی متر  می باشد .  5سانتی متر بوده و پهنای مابقی خطوط  8) بین دو پایه دروازه ( همانند پایه دروازه 

می توان به جای خطوطی که ابعاد محوطه را از محوطه مجاور جدا و مشخص می کنند ، به وسیله تغییر در 

 ، ابعاد را مشخص نمود . ها رنگ آن محوطه 

متر و دو یک چهارم   3×6  روازه در مقابل دروازه ها قرار دارند و شامل مربع مستطیلی به ابعادمحوطه د -ب

متر و موازی  3متر است . این محوطه به وسیله رسم یک خط به طول  6دایره متصل به آن هر یک به شعاع 

دروازه ایجاد می شود . متر از لبه عقبی خط دروازه تا لبه جلویی خط محوطه  6با خط دروازه و به فاصله 

وسیله دو یک چهارم دایره به مرکزیت لبه  عقب داخلی پایه های دروازه به این خط در هر دو سمت به 

متر ادامه پیدا می کند . خطوط و قوس ها که محوطه دروازه را محدود و مشخص     می کند ،  6شعاع 

ی که دو قوس را به خط بیرونی دروازه متصل خط محوطه دروازه نامیده می شود . فاصله بیرونی بین نقاط

 (  5متر است ) شکل  15می شوند ، 

بیشتر فاصله متر  3م مرکز و با خط محوطه دروازه و با متر ( موازی و ه 9خط منقطع پرتاب آزاد ) خط  -ج

 سانتی متر 15از آن نسبت به خط دروازه رسم می شود . طول خطوط منقطع و همچنین فاصله بین آنها 

بوده و قطعات باید با زاویه قائمه و شعاع مربوطه برش داده شوند . اندازه گیری قطعات خمیده و انحنا دار 

 (  5با وتر بیرونی قابل سنجش می باشد ) شکل 

عقبی  لبهمتر از 7متر به طول یک متر مستقیماً مقابل دروازه ، موازی با خط دروازه و به فاصله -7خط  –د 

 (  5متر رسم می گردد ) شکل  7ه جلویی خط خط دروازه تا لب

سانتی منر می باشد . این  15متر ( مستقیماً مقابل دروازه و به طول  4خط محدودیت دروازه بان ) خط  -ه

متر از خط دروازه قرار دارد . این فاصله از لبه عقبی خط دروازه تا لبه جلویی  4خط موازی و به فاصله 

 به مفهوم این است که پهنای دو خط در این اندازه گیری لحاظ شده است .  متر می باشد . این 4خط ، 

متر و پشت  1در اطراف زمین حریم ایمنی باید وجود داشته باشد که حداقل در طول خطوط کناری  -و

 متر باشد .  2خط بیرونی دروازه 
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باید به خوبی در زمین یا دیوار  ( در مرکز هر خط بیرونی دروازه قرار دارد . دروازه ها 2دروازه ) شکل  -ز

متر در ارتفاع می باشد . چهارچوب  2متر در طول و  3و محکم شود . ابعاد داخلی دروازه  پشت آن نصب 

 سانتی متر باشد       5/360دروازه باید مربع مستطیل باشد ، این به مفهوم آن است که قطر داخلی آن باید 

تر ، در یک دروازه و دروازه مشابه آن حداکثر تفاوت نباید  بیش از سانتی م  360و حداقل  361) حداکثر 

 سانتی متر باشد .  5/0

باید روی لبه عقبی خط دروازه قرار گیرند ، این به مفهوم آن است که لبه جلویی لبه عقبی پایه های دروازه 

 .  سانتی متر جلوتر از خط بیرونی دروازه قرار می گیرند  3پایه های دروازه 

پایه های دروازه و قطعه افقی متصل به آنها باید از مواد یکسان ساخته شده باشند ) به عنوان نمونه چوب ، 

سانتی متر با زاویه ای گرد که شعاع این زاویه  8مقطعی به اندازه  فلز سبک یا مواد مصنوعی ( و دارای برش

ز سه طرفی که که از داخل زمین قابل مشاهده میلی متر باشد . پایه های دروازه و قطعه افقی آن ا 4±1 باید 

می باشد ، باید به صورت نواری و در دو رنگ کامالً متفاوت از یکدیگر که از رنگ زمینه پشت آن نیز متمایز 

 باشد ، رنگ آمیزی شود . هر دو دروازه در یک زمین بازی باید به صورت مشابه رنگ آمیزی شوند . 

سانتی متر و دارای یک رنگ  28باید در هر طرف تصال پایه ها و قطعه افقی رنگ نوار دروازه ها در محل ا

سانتی متر طول داشته باشند . دروازه ها باید به یک تور که  20مشابه باشند . دیگر نوار های رنگ شده باید 

ه داخل به آن تور دروازه می گویند مجهز باشند . این تور باید به نحوی تعبیه شود که توپ پرتاب شده ب

دروازه نتواند بالفاصله برگشت داده شود یا از آن عبور نموده و از دروازه خارج شود . اگر ضرورت داشته 

ل دروازه پشت خط دروازه استفاده نمود . فاصله بین خط دروازه شد می توان از یک تور اضافی در داخبا

 تی متر نمی تواند باشد . سان 60سانتی متر باشد ولی کمتر از   70 حدود و تور اضافی باید

متر پشت خط دروازه باشد . هر دو  1/1متر و در پائین حدود  9/0در باال حدود عمق تور دروازه باید  -ح

 10×10متر اختالف داشته داشته باشد . اندازه شبکه های تور نباید از  1/0اندازه فوق می تواند به اندازه 

سانتی متری به پایه ها و قطعه افقی متصل شود . اجازه  20در فواصل  سانتی متر بیشتر باشد . تور باید حداقل

 داده می شود که تور دروازه و تور اضافی به یکدیگر وصل شوند به نحوی که توپ نتواند بین دو تور برود 

ر ، بهتر است از یک تومتر از آن خط  5/1پشت دروازه و در مرکز خط بیرونی دروازه و به فاصله تقریباً  -ط

 متر استفاده نمود . 5متر و به ارتفاع  9-14به صورت عمودی به طول 

حدود در مرکز منطقه تعویض در کنار یکی از خطوط طولی ، میز وقت نگهدار قرار می گیرد . طول میز  -ی

 سانتی متر از سطح زمین قرار داد . 30-40ن را در ارتفاع متر و باید آ 4
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 خصات اختالف ها باید با معیار ایزو باشد ) سازمان استاندارد بین المللی کلیه اندازه ها بدون ذکر مش -ک

 (  1989-27681ایزو 

 دروازه های هندبال باید توسط کمیته استاندارد سازی اروپا استاندارد شده باشد  -گ

 

 

 : محوطه دروازه و اندازه های آن  5شکل 
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 رهنمود ها و تفاسیر قوانین هندبال 

 (  1397تیر  10)  2018جوالی  1

       ( با همکاری متخصصین قوانین   IHF-PRCفدراسیون بین المللی هندبال )بازی کمیته داوران و مقررات 

 (IHF  در چندین موضوع متفاوت در رابطه با توضیحات قوانین مباحثه کرده و در نهایت با انتشار ویرایش )

 با نیت کمک به اتخاذ تصمیم صحیح در موارد خاص موافقت گردید .  جدید رهنمود ها و تفاسیر قوانین

در متن حاضر تعدادی رهنمود جدید آورده شده و همچنین برخی از رهنمود های پیشین که مربوط به 

 بود نیز بروز رسانی گردیده اند . 2016جوالی 

 ( قابل اجرا می باشد  . 1397تیر 10) مطابق با  2018جوالی  1این نسخه جدید از رهنمود ها و تفاسیر از 

 ثانیه پایانی  30قانون 

به منظور جلوگیری و ممانعت از رفتار های خارج از روحیه ورزشی خاص در لحظات پایانی مسابقه و گرفتن 

د  اصالح گردیدند . با این اصالح به  8:10ج ،   8:10قوانین  2016شانس پیروزی از تیم متخلف ، در سال 

جه را از دست داده است ، این فرصت و شانس داده شد که یک یا چند گل بثمر برسانند و این تیمی که نتی

 دستاورد موجب جلب توجه تماشاچیان در ثانیه های پایانی مسابقه می گردد . 

ج بازیکن یا مسئولی که اجرای یک پرتاب را در ثانیه های پایانی مسابقه به تعویق بیندازد  8:10بر طبق قانون 

متر -7د یک پرتاب  8:10متر جریمه می گردد و بر طبق قانون -7یا مانع اجرای آن شود ، با یک پرتاب  و

علیه تیمی داده می شود که بازیکن یا مسئول آن تیم در لحظات پایانی بازی و در حالیکه توپ در جریان 

کالت تفسیری چندانی بازی است تخلفی انجام دهد که جریمه آن دیسکالیفه است  . ولی این دومی مش

 نداشته است  .

ج تنها زمانی کاربرد دارد که توپ  در جریان بازی نبوده و خارج از جریان بازی باشد و بازیکن  8:10قانون 

دفاعی اجرای پرتاب را به تاخیر انداخته باشد و یا مانع اجرای آن شود . با این وجود اشتباه تفاسیر داوران 

هندبال و همچنین عدم تمایز رفتار های غیر ورزشی خاص و عدم بکار بردن جریمه  ، بازیکنان و دیگر اهالی

صحیح طبق مفاد این قانون سبب شد که تیم متخلف برنده مسابقه شود و این امر تصویر بدی از هندبال را 

 به نمایش گذارد .

ران و مقررات بازی          ( در کمیته داو NRWGاز طریق کارگروه قوانین جدید )    ( IHF)  به همین جهت 

  (PRC   ( و با همکاری کمیته مربیان و متد  )CCM  )موجود در خصوص عدم  تفسیر روزرسانی به با

تفسیر این قانون اتخاذ نمود . بدین صورت  در جزئی تغییر به تصمیمج (  8:10اصله  ) قانون فرعایت 
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ی فعال از مدافعین به صورتی که در ذیل که اگر در خالل اجرای یک پرتاب ، یک عمل غیر قانون

 متر نیز قابل اجرا حواهد بود .-7آمده است  انجام پذیرد ، آنگاه دیسکالیفه و یک پرتاب 

 بروز رسانی تفاسیر و رهنمود های موجود 

 ج (  8:10عدم رعایت فاصله ) قانون 

د ، این منجر به دیسکالیفه و یک ثانیه پایانی مانع از اجرای یک پرتاب شو 30اگر عدم رعایت فاصله در 

 .متر خواهد شد -7پرتاب 

اربرد دارد ) نگاه کنید به ثانیه پایانی بازی و همچنین همزمان با اعالم پایان وقت مسابقه ک 30این قانون در 

( . در این حالت ، تصمیم داوران بر مبنای مشاهده آنها از حقایق اتخاذ        2:4اف اول قانون پاراگر

 ( . 17:11گردد ) قانون  می 

به علت دخالت و یا تخلفی که ارتباط مستقیم با  آماده سازی و یا اجرای ، ثانیه پایانی  30اگر بازی  در 

پرتاب ندارد ، متوقف شود ) بعنوان مثال خطای تعویض یا رفتار خارج از روحیه ورزشی در محوطه 

 .ج  باید بکار برده شود   8:10تعویض( آنگاه قانون 

اگر پرتاب انجام شود ولی بوسیله بازیکنی که خیلی نزدیک ایستاده است دفاع شود و عمل فعال مدافع  

موجب از بین رفتن پرتاب و یا ایجاد مزاحمت حین پرتاب برای پرتاب کننده شود  ،   آنگاه قانون 

 ج  باید بکار برده شود  . 8:10

از پرتاب کننده قرار دارد ولی به صورت فعال در اجرای متر  3اگر بازیکن مدافع در فاصله ای کمتر از 

پرتاب مداخله ننماید ، جریمه ای اعمال نخواهد شد . اگر بازیکنی بسیار نزدیک به پرتاب کننده 

ایستاده است و از این موقعیت برای دفاع کردن شوت و یا قطع کردن پرتاب اجرا شده استفاده 

 بکار برده شود  .ج  باید  8:10نماید ، آنگاه قانون 

 بروز رسانی تفاسیر و رهنمود های موجود 

 (  4:11کمک به بازیکنان مصدوم ) قانون 

در مواردی که چندین بازیکن از یک تیم بصورت همزمان مصدوم شوند ) به عنوان مثال بدلیل برخورد ( 

تری )حداکثر دو داوران یا ناظر فنی می توانند برای کمک به مصدومین به افراد واجد شرایط بیش

نفر به ازاء هر مصدوم  ( اجازه ورود به زمین را بدهند  . عالوه بر آن داوران و ناظر فنی باید پزشکانی 

 را که وارد زمین می شوند تحت نظارت داشته باشند .
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 تفسیر و رهنمود جدید 

،  4، توضیحات پیرامون قوانین  7:11شمارش پاس ها حین بازی غیر فعال )قانون 

 (  14، 13مثال  3ضمیمه : مائم ض

توسط مدافعین دفاع شد و توپ به پرتاب کننده و یا هم تیمی های سمت دروازه  گر توپ شوت شده بها

 او رسید ، این یک پاس محسوب می شود .

 تفسیر و رهنمود جدید 

  8:5دیسکالیفه دروازه بان بر طبق توضیح قانون 

دروازه بان از محوطه دروازه خارج شود و منجر به برخورد از روبرو  این قانون زمانی بکار برده می شود که

با بازیکن حریف شود . ولی هنگامی که دروازه بان در حال دویدن در جهت یکسان با جهت بازیکن 

تیم مقابل باشد  ، بعنوان مثال پس از ورود مجدد به زمین بازی از محوطه تعویض ، این قانون 

 کاربردی ندارد .

 یر و رهنمود جدید تفس  

، توضیحات  14:1متر هنگامی که دروازه خالی است ) قانون -7تصمیم به پرتاب      

 ج (  6پیرامون قوانین 

ج ، زمانی که شانس  6تعریف شانس مسلم گل در موقعیت های درج شده در توضیحات پیرامون قوانین 

موضوع است که بازیکن مالکیت توپ را مسلم برای پرتاب توپ به دروازه خالی دارد ، نیازمند این 

 داشته باشد  و بصورت واضح برای شوت به سمت دروازه خالی تالش نماید .

تعریف شانس مسلم گل صرف نظر از نوع خطا و فارغ از اینکه توپ در جریان بازی می باشد یا خیر ، بکار 

و یا هم تیمی های او در  برده می شود . الزم به ذکر است هر پرتابی در حالی که پرتاب کننده

 موقعیت صحیح قرار دارند ، باید اجرا شود .
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 تفسیر و رهنمود جدید   

  پروف ( بکارگیری اثبات از طریق ویدیو ) ویدیو 

، هنگامی که تصمیم گیری برای گل شدن یا گل نشدن یک توپ مورد بررسی اثبات از طریق ویدیو  در 

شروع -فقط تا اجرای پرتاب 9:2کردن یک گل که در قانون  است ، ضرب العجل مربوط به مردود

 بعدی است ، تا تغییر مالکیت توپ تغییر یافت .

 تفسیر و رهنمود جدید   

 (  4:8،  4:7ورود بازیکن  به زمین بازی با رنگ لباس اشتباه یا شماره اشتباه ) قوانین 

، این اشتباه تنها منجر به توقف بازی پ نمی شود منجر به تغییر مالکیت تو 4:8،  4:7یک تخلف بر طبق قانون 

می شود و به بازیکن دستور داده می شود تا نسبت به اصالح اشتباهات اقدام نماید . بازی بوسیله 

 تیمی که در هنگام توقف بازی توپ را در مالکیت داشته است ادامه پیدا می کند  .
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