
82/1 

 

 

 
 

  

بین المللی  نیانوق

 فوتبالدستی

 
 (( فوتبالدستیفدراسیون بین المللی  ))

 

ITSF 
 

 

 

                 

 

 

 
 

 ترجمه و ویرایش : حمزه صفره

 
 
  



82/1 

 

 فوتبالدستیفدراسیون بین المللی پیش گفتاری از رئیس کمیسیون قوانین 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

یک و ارتقاء ت کنندگان بابین رق عادالنهانجام بازی  طمینان ازا هر ورزش به منظوردر قوانین 

 تدوین شده است. محیط ورزشکاری خوب و سالم 

شرکت در ورزش خاصی به مند ه ورزشکارانی که عالقتمامی ست که او حیاتی  هماین مسئله م

این کتاب  .دآورن را بدستنیاز دارند برای یادگیری قوانین و پیروی از آنها ی که منابع،هستند 

کردن بر روی  اسر جهان برای رقابتی بازیکنان سرمنظور توانمند سازه ب فوتبالدستی قانونجامع 

 است. در دسترس همه قرار گرفتهقوانین بین المللی  مطابق با یک مجموعههر میزی 

دستیابی  بدنبال چنانچه، باشد و سودمند مفیدهم آموزنده و  هم این قوانین برای شماکه امیدواریم 

 .هستید فوتبالدستیدر ورزش  و برتری به موفقیت

  

 

 ،  با احترام
  

 

 

 

 
 تام یور،

 فوتبالدستیفدراسیون بین المللی رئیس کمیسیون قوانین 
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 : کتاباین فدراسیون بین المللی برای ترجمه فارسی پیش گفتار رئیس کمیسیون قوانین  

 
 

Hello Hamzeh, 
  

The sport of Table-Soccer is one that requires immense skill and 
concentration.  As with any sport, this skill and concentration can 
be adversly affected by opponents who do not always play fair.   
  

The ITSF Rules of Table-Soccer have been created and refined to 
ensure that all players have an equal opportunity to compete fairly 
against other players around the world. 
  

This translation of the rules in the Persian language is a great 
resource that will open the door for many more players to compete 
internationally according to a common book of rules.  
  

Sincerely, 
  

Tom Yore, President 
ITSF Rules Commission        
  

 
 

 ترجمه پیشگفتار :
 

ین تمرکز است ،مانند هر ورزشی ا و نیازمند ومستلزم داشتن مهارت وسیعورزش فوتبالدستی 

نمردانه ومنصفانه بازی نمی کنند به مهارت و تمرکز می تواند به وسیله حریفانی که همیشه جوا

 طور مخالف تاثیر بپذیرد. 

اطمینان از اینکه تمامی بازیکنان برای رقابت  بالدستی فدراسیون بین المللی به منظورقوانین فوت

برابر برخوردار باشند ایجاد و مساوی و  عادالنه در مقابل بازیکنان دیگر از سراسر دنیا از شانس

 اصالح گردیده است.

است که دریچه ای را برای بازیکنان بیشتری  بزرگ نین به زبان فارسی یک منبعترجمه کتاب قوا

بین المللی در سطح کردن باز خواهد کرد که مطابق با یک کتاب مشترک قوانین به رقابت 

 بپردازند.
 

 با احترام ،

 تام یور ،رئیس کمیسیون قوانین فدراسیون بین المللی فوتبالدستی
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 مقدمه

 

 .نماینداین کتاب قانون پیروی  از دبای سازمان دهندگان کلیه بازیکنان و

 

 .می باشدبرای کمک رسانی به داوران  اراهنمبه معنای یک کتاب قانون ، - الف(

 .تشریح قوانین بازی استقرار دارد ، باالتر از همه این کتابکه در  یهدف

باشد می بازی برگزاری بهتر  در صالحیت خودنشان دادن و مسئوالن داوران واالی هدف ،نیز  و 

 .سرعت بازی را پایین نیاورندسخت گیرانه خیلی  حکمیت های که بادقت کنند  بایدهمچنین ،

. دارند را قانون کتاباختیار  باالترینیک تورنمنت  رد فدراسیون داوران یادآوری : - ب(

یک داور فدراسیون می  .کردسرپیچی  آنهااز توان نمی و شود شمرده محترم باید آنها تصمیمات

 یک تورنمنت نماید. اگر درنظر ارائه  انوندر خصوص تفسیرات کتاب قد صدا زده شود و توان

 داور فدراسیون را برعهده می گیرد. یک  وظایف مسابقات مدیرهیچ داوری حضور نداشته باشد ،

خود ان و اورر اجرای بهتر قوانین توسط دبه منظور تسهیل د فوتبالدستیقوانین بازی  - (پ

 شده است. تنظیم بازیکنان

 .می باشدو فردی به حداقل میزان مطلق  شخصی سیراهدف محدود کردن تف - (ت

 سطح ایجاد احترام متقابل بین بازیکنانیک ازی را به قوانین این است که باز همچنین هدف  - (ث

 .قابل مشاهده باشد گراندید تماشااز  بگونه ای کهبرساند ،

با ،است  و بی چون و چرا قطعیچه تصمیم داور  گرابه خوانندگان یادآوری می کنیم که  -ج( 

 .اشدضاوت می تواند بخشی از بازی بدر ق اشتباهحال وی نیز جایزالخطاست و  این
 

 

 یت دارصالح مراجع

 

نوشته و  یکمیسیون ورزش مسئولیتکمیسیون قوانین و تحت  توسطاین کتاب قانون  - الف(

هر فصل توسط کمیته  شروع دربه رای گذاشته شده و . قوانین این کتاب شده استتدوین 

ان آن را در یک مجمع عمومی می تواجرایی می گردد.  فوتبالدستیفدراسیون بین المللی  اجرایی

 د.درگتجدید نظرهایی اعمال و  زیابی و اصالح کردار
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توسط  در طول فصلفوری اصالحیه هایی مواقع سخت ،می توان یا اختالف  ارددر مو - ب(

گیری  یته اجرایی به رایتوسط کم بایدسپس این اصالحیه ها  .پیشنهاد شود کمیسیون قوانین

 .گذاشته شود

 .است داوران و بازیکنانفدراسیون ، وظیفه مسئولین  استفاده از کتاب قانون - (پ

. در مسابقه و یا اینکه بطور خودکار داوری شوندو قضاوت شود داوری  دمی توان مسابقات - (ت

از می توان  ، است. در مسابقه بدون داور یت دارصالحداور یک مرجع ای که داوری می شود ، 

 کرد.وت قضادرخواست  یعنواننشان و با حاضر داور  هر

 .قضات را احضار کردو داوران کمیسیون می توان مشکل غیر قابل حل ،یک هنگام وقوع 

تحلیل جامع تصمیم برای مسئول و همچنین  یل تشریح تصمیم برای کمیسیون ورزشآنها مسئو

 اعضاء می باشند.

 دیگر ازدارد که  نامک،ا دعوت شده مشکل یک حل منظوره ب بازی میانه دریک داور که  – (ث

 ه باشد. اگر بیش از یک داور حضور داشتندک دریافت نظراتی اند بوده ماجرا شاهد که داورانی

 ،داور باشد نداشته حضور داوری اگر .کرد خواهد دریافت را با باالترین درجه داور نظر،

 د.بازی را ادامه ده بایدخطا یا گل برای  تقاضا هرگونهبدون قبول کردن تی درخواس

به فردی که  بایدهمچنین درخواست اصالح قوانین تفاسیر ، های الت ،درخواستسئوا -( ج

کمیسیون  شخص مسئول پاسخگوی او .و داوری است ارائه شودمسئول کمیسیون قضاوت 

 .باشدمی ی ورزش

 انوظیفه سر داورو تایید آن  یا مسابقه مییک گ از دست دادنهایی در رابطه با  جریمه –( چ

به کمیسیون  مسابقات مدیر گزارش توسطیک  باید، تر جدی یک جریمهع وقو. در صورت است

 . دانظباطی ابالغ شو

با رضایت نماینده در شرایط بسیار استثنایی  مسابقاتیک دوره در طول د می تواناین قوانین  -( ح

ی تغییر گونه هر د.درجدید نظر گت یااصالح  فوتبالدستیفدراسیون بین المللی سر داور یک یا و 

 فوتبالدستیبه کمیسیون ورزشی و کمیته اجرایی فدراسیون بین المللی  "د سریعابرای تایی باید

غیر مجاز می  فوتبالدستیفدراسیون بین المللی نکینگ در ر رش شود و یا اینکه مسابقاتگزا

 .گردد
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 مواد و ابزار

 

 میز 

رای گیری  لی فوتبالدستیفدراسیون بین المل در مجمع عمومیقانونی رسمی و میزهای  - (الف

تولید و  فوتبالدستیفقت بین فدراسیون بین المللی مواطبق میز می تواند  . این انتخاب شده است

 .و تغییر یابد کنندگان و شرکاء اصالح

 ،میله شده کشیده سمباده آدمکهای) .نمایندرا فراهم رقابتی باید تجهیزات گان هندد نماساز –ب( 

 ( مستقیم و تمیز های

،و جریمه انجام چنین کاری  وجود ندارد سطح میز نسمباده کشیددر هیچ موردی امکان  -( پ

 .دبو خواهد سطح میزخسارت  محرومیت از مسابقات و پرداخت

در روغنکاری سطح داخلی  .آزاد هستندسطح خارجی میله ها برای روغن زدن بازیکنان  - (ت

 .ایز نیستمورد میله های تلسکوپی ج

مواد  های خاصی از محصوالت روغنکاری واستفاده از مارکممکن است  گانهندد نامساز –( ث

بازیکنان در دسترس باشد. برای  بایداین مواد . همچنین کنند یاجبار بازیکنانرا برای پاک کننده 

را در پی خواهد محرومیت بازیکن از مسابقات  هامارکاز دیگر کردن استفاده تحت این شرایط ،

 داشت.

( یا منیزیم یا هرچیز مشابه آن در استفاده می شود  در هندبالیزی که چرزین )  استفاده از - (ج

از و محرومیت بازیکن اخراج می تواند به ممنوع است و  "( اکیدا میز ) سطح ، دسته ، توپ ها

 .دمی شو جریمهمسابقات 

 هیزات یا بازیکنانبرای تجکه ند استفاده از هرگونه محصول هست ندگان مجازمان دهساز – (چ

 .دننک عونمم راخطرناک باشد 

به استثنای تعمیر و  موثر باشد میزبازی داخل ویژگیهای  درایجاد هیچگونه تغییری که امکان  -( ح

 وجود ندارد.نگهداری روزمره میز 
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 توپ ها 

رای  فوتبالدستیقانونی توسط کمیسیون ورزش فدراسیون بین المللی رسمی و توپ های  - (الف

ی که آغاز برای فصلفراهم و ب نهایی قانون بعد از انتخا مربوط به اینپیوست  .گیری شده است

 . می گردد ارائه شده

 انجاممحل مسابقه خریداری شده اند  با توپ هایی که از بایدبازیها ، تورنمنتیک در  -ب( 

 .گیرد

 .تهیه کنندرا  مسابقهمربوط به قادر باشند که توپ  بایدبازیکنان تمامی  – (پ
  

 

  هاگیره دست

روی میز در جایی که دستگیره ها را را  منتخب خودی هاگیره دست دمی توان نهر بازیک -( الف

میز یا صدمه رساندن ایجاد خسارت به بدون  بایددستگیره ها . استفاده کندمی توان تعویض کرد 

 .دنگردنصب میله ها بر روی به بازیکن 

انجام شود. هیچ سیستم مکانیکی  بدون مانعبدون کمک و  باید آدمکها حرکت و جابجایی -ب( 

میله ای که بر روی آن نصب شده به محکم ایمن و  بایدها گیره . دستمجاز نمی باشدبرای این کار 

 .دگرد صلو اند

خطرناک  ه های خاصیگیرند که دستکرا وضع قانون این  ممکن استگان هندد نماساز - (پ

ه گیردستبرداشتن بازیکن از عدم توجه یک زیکن نباید از آنها استفاده کند. ه باهستند و در نتیج

 .از مسابقات خواهد شد او حرومیتبه ممنجر هایش 

چند گیمی )مسابقه ای که در طول آن میز عوض می شود مثل مسابقات مسابقه یک در  - (ت

در بین  زمان تخصیص داده شدهرا درمدت  ه هاگیرکه دست بتوانند بایدبازیکنان مولتی تیبل ( ،

 .ندعویض کنیا بین امتیازات تها ، تایم اوتگیم ها ،

 

 

 دیگر لوازم جانبی

مجاز  ها.... ( گیرهدستروکش ر ) دستکش ها ،باندهای الستیکی ،لوازم جانبی دیگ تمامی -( الف

 گانبازیکن یا دیگر شرکت کنندبرای  شود این ابزار  تشخیص دادهکه مگر این، می باشند

 .ناک باشدطرخ

 تغییر داد.وسایل جانبی ابزار و توسط را سطح یا اطراف میز نمی توان تحت هیچ شرایطی  -( ب
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 رفتاریاخالقی و قوانین   -1

مسابقات ، یا  سالن،در های تورنمت ا غیر اخالقی در طول بازییو  یشغیر ورز بروز هرگونه عمل

می  محسوب رفتاریاخالقی و از مجموعه قوانین تخلف  میزبان ات ورزشیجهیزت های زمینه در

 .ن الزامی استگراایا تماشو لیه بازیکنان ، داوران . احترام متقابل بین کشود

زشکارانه را به مثبت ترین و ور فوتبالدستیهدف هر بازیکن و داوری این باشد که ورزش  باید

 .دنترین شکل ممکن نشان ده

بقه ، یا مسا یک گیمرفتاری ممکن است از دست دادن  اخالقی وقوانین  .جریمه شکستن 1-1

 . و یا جریمه نقدی باشد محرومیت از مسابقات

مناسب برای نقض مقررات توسط کمیسیون  جریمه، دوش ری شکستهرفتااخالقی و قوانین  اگر 

به اتی مشخص نشده باشد زتعیین شده است و اگر مجافدراسیون بین المللی فوتبالدستی انظباطی 

 د.گرد مسابقات تعیین می مدیرسر داور و سیله و

 

 مسابقه  .2

. باشد گیم 5 از گیم  3 شامل باید مسابقه، هتعیین شد مسابقاتغیر از مواقعی که توسط مدیر  به 

شما باید  اما باشد امتیازی 5 باید مسابقه نهایی میگ، باشد ) گل ( امتیاز 5 شامل بایستیگیم می  هر

 می تواند ادامه پیدا کند.  8ده شوید و این کار تا امتیاز گل اختالف برن 2با 

اعالمیه و در  می باشدمسابقات بر عهده مدیر  های انجام شدهگیم تعداد . مسئولیت تعیین  1-2

 د.گرد می منتشر  مسابقاتهای 

با در نظر گرفتن عامل  هر مسابقه گل ها را درو گیم ها مسابقات ممکن است تعداد  . مدیر 2-2

 د.زمان کاهش ده

می  مسابقاتشامل تمامی بازیهای انجام شده در آن دوره از  این تصمیم نهایی است و.  1-2-2

 .شود

می انجام شده  هایگیم تعداد ، فوتبالدستیدر هر مسابقه رسمی فدراسیون بین المللی .  3-2

طالعیه های ا شود و در اعالم فوتبالدستیفدراسیون بین المللی  توسط کمیسیون ورزشبایست 

 .گردد رسمی مسابقات منتشر

ممکن است منجر به از  ) گلها ( یا امتیازاتو ها گیم تعداد قانونی  تخلف در انجامجریمه .  4-2

 . ات برای هر دو تیم درگیر باشدمسابقآن دوره از  محرومیتیا بازی و  یک دست دادن
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 شروع مسابقه -3

. تیمی که در پرتاب سکه برنده شود می تواند نجام شودقبل از شروع بازی ا بایدپرتاب سکه یک 

می ازنده . تیمی که در پرتاب سکه بدرا بزنین سرو را انتخاب کند و یا اینکه اولمیز دلخواه سمت 

 .داردگزینه باقیمانده را  شود

دیگر امکان یکی را انتخاب کرد ، سرو اولین زدنمیز یا دلخواه که یک تیم سمت زمانی .  1-3

 .دننداررا تصمیمشان  ندکر عوض

) اما  که توپ در جریان بازی قرار گیرد. طور قانونی زمانی آغاز می شوده ب ک مسابقهی.  2-3

به محض بازی توسط داور معین شده برای قضاوت ،ن و غیره گفت دشنام و ناسزا مانندتخلفاتی 

 دو تیم در کنار میز به طرفین بازی اخطار داده می شود ( حضور

 

 

 و قوانین حاضر گفتنسرو زدن  -4
شروع  :آدمکی برای به جریان انداختن بازی در 5تعریف سرو شامل : کاشتن توپ مقابل میله 

یک گیم ،بعد از گل زدن و کسب امتیاز و یا اگر توپ به بازیکنی داده شد برای ادامه بازی از 

 . به وسیله یک تخلف از قانون 5میله 

 عمال می گردد.رای شروع بازی کاشته می شود اانی که توپ بزم هرانون حاضر گفتن در ق

 . سرو زدن 1-4

بازیکنی که تایی آغاز می شود.  5بل آدمک وسط میله اه وسیله کاشتن توپ ساکن در مقسرو ب

 .تبعیت کند وانین حاضر گفتناز ق بایدند توپ را سرو می ز

و تخلف قبل از کسب  سرو شودتایی  5میله وسط  آدمکاگر توپ از محلی غیر از .  1-1-4

 زمانی که .توسط همان تیم سرو شود "توپ مجدداو  هدبازی متوقف ش بایدشود  حرزامتیاز م

 .قابل قبول نیست د هیچ درخواست و شکایتیوکسب شز امتیایک 

 است.به وسیله حریف ن زد سرو و از دست دادن مالکیت توپجریمه تکرار این تخلف 

 فتن گ "حاضر" . قوانین 2-4

سئوال از حریف خود  بایدتوپ  صاحب بازیکن، قرار گیرد بازی جریاناینکه توپ در  قبل از

 صاحب بازیکن ."حاضر"پاسخ دهد  که دارد فرصت ثانیه 3 ستقیمم حریف ".حاضر "کند که 

صبر کردن بیش  .دارد فرصتانداختن توپ در بازی  جریان برای شروع و به ثانیه 3 اکنون توپ

 ید (را ببین 25) قانون . بازی درنظر گرفته می شوددر تاخیر یک زمانی دودیت های مح از این
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قبل از حداقل یک ثانیه سپس ند و کآدمک دیگر منتقل  ک آدمک بهتوپ را از ی بایدبازیکن 

  صبر کند.توپ  پیشروی

س ز تمازمانی یک ثانیه بعد ا یتهایحدودم. کند و ثابت متوقف را توپ نیازی ندارد که بازیکن

 .توپ با آدمک دوم آغاز می گردد

 جوابحریف اینکه شروع به جریان انداختن توپ در بازی قبل از برای  جریمه . 1-2-4

. بیفتدبازی اولیه خود به جریان  وقعیتاز م بایداخطار است و توپ را داده باشد یک  "حاضر"

 . زدن استبرای سرو  به حریف ادن مالکیت توپاز دست د بعدیتخلفات  جریمه

ا صبر نکردن یک ی آدمک 2بدون برقراری تماس با  توپبردن  پیشبرای  جریمه.  2-2-4

) شامل منطقه  از محل فعلی بازی برای ادامه حریفب انتخا،حق  توپ پیشروی قبل از ای ثانیه

 .می باشد توپ سرو زدن و یادروازه ( 

 

 بعدی  سرو زدن های -5

سروهای بعدی توسط تیمی که آخرین گل را دریافت می کند ،در یک بازی ز اولین سرو بعد ا

بلی شکست گیم های بعدی در بازی چند گیمی توسط تیمی که گیم قاولین سرو در  زده می شود.

 .زده می شود خورده است

تخلف مشخص و قبل از کسب امتیاز شود ،زده اشتباهی توسط تیم دیگری سرو  اگر توپ.  1-5

 ی. چنانچه توپ امتیازشود ی که باید ،سرو زدهو توپ توسط تیم هدشبازی متوقف  بایدود ،ش

انگار هیچگونه تخلفی صورت نگرفته  ادامه یابد بایدت و بازی هیچ اعتراضی وارد نیسد ،کن کسب

 .است

و توپ  ست آورددمقابل مالکیت توپ را ب جریمه تخلف از قانون تیماگر تیمی بخاطر .  2-5

زده  آن توپ را سروابتدا  کهتوپ توسط تیمی سرو شود  بایدشود  همردتایی  5 های میله ینب

 است.
  

 . توپ در بازی 6

توپ از میز خارج : در بازی باقی بماند تا زمانیکه  بایدی شود ،بازی م وارد  که توپ زماندر هر 

 .می شودگرفته  امتیاز یااعالم شده و  تایم اوتمرده اعالم گردد ، توپشود ،
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 میز از رجاختوپ  -7
 میز از بخشی که شیء هر یا نور ،تجهیزات گل شمارهاو با  هدرپ محوطه بازی را ترک کاگر تو

 ریلهای باالی با  توپ اگر. گرددمی  اعالم میز از خارج توپ حالت این ،در نماید برخورد نیست

جزو وپ ،تبالفاصله به سطح بازی برگردد سپس  و دکن برخوردمیز  انتهایکابینت دو  یاکناری 

 . خواهد شد بازی لحاظ

ارتفاع  ) کفه میز ( تاباالی سطح بازی  ی محوطه د شامل :محوطه بازی بایتعریف .  1-7

زمانی میز فقط  انتهایکابینت های دو و  کناریهای ریلقسمت باالیی  . می باشد کناریچهارچوب 

 .طح بازی برگرددتماس با آنها به سصورت در بازی لحاظ می شوند که توپ بالفاصله در 

گردد به زمین بازی بر سپسو  ) اگر موجود باشد ( سرو می شودسوراخ وارد که  یتوپ .  2-7

 .می شود محسوب "ی در بازتوپ  "هنوز 

توپ از میز خارج شود بازی  باعث شود که پاس بازیکن شوت یاضربه ی یک اگر قدرت .  3-7

 .از میله دوتایی حریف آغاز می شود

) شود از روی میله های حریف  توپ به عبور منجر که شوتیزدن ن امکاازیکن یک ب.  4-7

یک شوت میله ی صاحب توپ فعلی را  اگر. (شوت هوایی " : ثال) م را نداردوالی و یا لوب ( 

 .شود مین ،جریمه ای لحاظ رود هواییسپس  و هدش منحرف دیگری میله سمت بهرک کند و ت

تایی  5میله و کاشتن توپ زیر از دست دادن مالکیت ،  7-4. جریمه تخلف از قانون  5-7

 .ن استزدبرای سرو حریف 
 

 توپ مرده -8

از  "کامالو نباشد  هاآدمک کدام ازدر دسترس هیچمی شود که  اعالم یک توپ زمانی مرده

 .حرکت بازمانده باشد

تایی  5میله پ به تو بایدشود ،اعالم  مرده آدمکی 5پ در هر جایی بین میله های اگر تو.  1-8

 ید ( ببین را 4بازی را شروع کند ) قانون  زده سرو بار آخرینتیمی که و توسط 

 2 میله در مقابل بایدتوپ مرده اعالم گردد ، آدمکی 5 های یلهو م دروازهاگر توپ بین .  2-8

از  ایدبسر گرفتن بازی  برای از .ددگربربازی شده به توپ مرده  به نقطه تایی و در نزدیکترین

 ( یدنیبب را 4استفاده کرد )قانون گفتن  "حاضر"انون ق
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آدمکی باشد  خارج از دسترس هر اما محل خود بچرخد اگر توپ دردر منطقه دروازه ،.  3-8

محدودیتهای زمانی تا وقتی که توپ در دسترس قرار گیرد و یا ود و شنمی  محسوب توپ مرده

 .خواهد افتادبه تعلیق مرده شود 

د. ) مثال : هل داده شوتیم مقابل به برای سرو زدن  بایدباشد مرده شده  "توپی که عمدا .  4-8

 ( دادن توپ از عقب تا زمانی که از دسترس خارج شود

 

 تایم اوت -9

بازیکنان  ها تایم اوت داشته باشد که در طول این تایم اوتدو  گیمهرتیم مجاز است که در هر 

ثانیه تجاوز کند. اگر توپ در  31از  دهایی نبای تایم اوتچنین  .می توانند میز را ترک نمایند

است امکان پذیر می باشد ،و تنها توسط تیمی که مالک توپ  تایم اوتاعالم  باشد جریان بازی

 .متوقف شده باشد "توپ کامالزمانی که  فقط

 نماید. تایم اوت درخواستر کدام از دو تیم می تواند اگر توپ در جریان بازی نباشد ه

حتی اگر تیمی که ، استفاده کنند کاملثانیه  31ی توانند از زمان یک از دو تیم م هر.  1-9

 .خود را استفاده کند زمان که کل کرده تمایل نداشته باشد تایم اوت درخواست

د جاهایشان را با نبازیکنان هر یک از دو تیم می تواندر طول تایم اوت بل ، د بازیدر هر  .  2-9

 ( یدنببی را 14-1قانون  )  یگر تعویض نمایندیکد

بعدی شمارش گیم  های مجاز تایم اوتتعداد در  بایدها  گیمدرخواست شده بین  تایم اوت.  3-9

 .شود

از میز دور می شود  "ه ها برمی دارد و کامالگیرکه هر دو دستش را از دست بازیکن. یک  4-9

 است. کرده تایم اوتفرض شود که تقاضای  دبایمی باشد که توپ در جریان بازی  درحالی

 بردارددستگیره ها  از را هایش دست توپ کردن شوت از قبل تواند می بازیکن یک.  1-4-9

کن دستهایش بازی . زمانی کهدطول بکش ثانیه 3 یا 2 از بیش نباید کار این و کند خشک را آنها تا

 .تزمانی در جریان اس یتهایحدودمکلیه را خشک می کند ،

 ریلکس باشد و میله را رها کند. دنباینیز ع فادمتیم بردارد ، از میله ااگر حریف دست هایش ر

تواند  شوت یا پاس نمییک ، قرار گرفتبر روی میله دوباره مچ و یا  که دست زمانی.  2-4-9

 تا زمانیکه یک ثانیه کامل سپری شود.زده شود 
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توپ می تواند  صاحب یکن یا تیمتنها باز دمی باشی که توپ در جریان بازی زمان .  5-9

درخواست می شود آغاز  تایم اوتکه  لحضه ایاز نیز  تایم اوتزمان نماید.  تایم اوتتقاضای 

 .می گردد

شوت زدن یا پاس دادن  برای تایم اوتتوپ بالفاصله بعد از تقاضای صاحب گر تیم . ا 1-5-9

می  پرت کردن حواسمتهم به ، تایم اوتجای  به تیمآن و  محسوب نمی شودبازی نماید ،تالش 

 .گردد

باشد و  نماید درحالیکه توپ در جریان بازی تایم اوتتوپ تقاضای  مالک اگر تیم .  6-9

میله مقابل نماید تا از می به حریف واگذار از دست داده و مالکیت توپ را  حرکت کند ،آن تیم

 می باشد زمانی که توپ در جریان بازیدر  و. اگر تیمی که مالک توپ نیست تایی سرو بزند 5

 21) قانون  .را دریافت می کند پرت کردن حواسیک خطای نماید ، آن تیم  تایم اوتتقاضای 

 را ببینید (

سپس  ود کن تایم اوتتقاضای  و تیمی باشدو در حرکت  توپ در جریان بازیاگر .  1-6-9

 .شودمی مقابل محاسبه  برای تیم ،امتیازشود  همان تیم توپ وارد دروازه

در تاخیر  مسئول آن تیمی را نداشته باشد ،ثانیه آمادگی باز  31 دوره اگر تیم در پایان.  7-9

 ید (را ببین 25) قانون  .خواهد بود بازی

شود و می اخطار داده یک  می کند تایم اوتتقاضای  بار 2بیش از  گیمتیمی که در هر  .  8-9

مالکیت  در جریان بازی است آن تیم و توپ باشدگر تیم مالک توپ گردد. امی تقاضای وی رد 

نتیجه بزند . ایی سروت 5میله  مقابل تاکند به تیم مقابل واگذار باید از دست داده و توپ را 

 .بود خطای فنی خواهدتقاضاهای بعدی یک 

: تاخیر  ظیرن یمختلف بدالیل هر گیم را دریافت کنددر  تایم اوت 2بیش از تیمی که .  1-8-9

هر به یا  ( واز دست دادن یک تقاضا ) دادخواست در طول بازی ، دوم داور درخواستبازی ،در 

 .بود خواهد ) برای تیم مقابل ( فنی خطای،نتیجه آن یک  دلیل دیگر

) با گرداند  میبربازی  بهتوپ را  "مجددابازیکن ،تایم اوت یک بعد از که  زمانی .  9-9

از مالکیت آن  توپ که زمانی تا داشت دیگری تایم اوت نمی توان تقاضای حرکت دادن توپ (

 .می شودته گرف درنظر میله یک بعنوان هم دروازهی منطقه  میلههر دو . دخارج شو میله

دروازه تیم مقابل منطقه توپ به و ز دست دادن مالکیت ا 9-9تخلف از قانون  جریمه.  1-9-9

 .دریافت کندرا  وتتایم ا نبایدتیم  .داده می شود
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می تواند برای روغن زدن میله ها ،پاک کردن سطح  بازیکن تایم اوتیک در طول .  11-9

با دست در صورت اجازه ی حریف  می توان . توپ رادست ببردبه محوطه بازی بازی و...  

 اش بازگرداند. صلیبازی آن را به موقعیت اادامه دادن  قبل ازو تا  برداشت

و یا داور اگر بر می تواند توسط تیم مقابل ن توپ دبرداشتن یا حرکت دارای یک درخواست ب

 است (لبه دروازه  مثال : زمانی که توپ نزدیک برای )شود.  ردروی میز حاضر باشد 

توپ به تیم توپ را بردارد ، ه استبازیکن بعد از آنکه تقاضایش رد شدیک اگر .  1-11-9

 .بزندسرو  تایی 5 از میلهکه  مقابل داده می شود

 .شود ت میببرای حریف ث) گل ( امتیاز یک ، ه باشدهمان تیم بودلبه دروازه اگر توپ در 
 

 تایم اوتاز سر گرفتن بازی بعد از   -11

 اعالم شده تایم اوت د که در آن محلدرگرببازی به از جایی باید توپ ، تایم اوتبدنبال یک 

 . است

ه تررروپ در جریررران برررازی برررود    هشرررد م اوتترررایاگرررر زمرررانی کررره تقاضرررای    .  1-11

از آمررراده برررودن تررریم قبرررل از حرکرررت دادن تررروپ  د تررروپ بایررر صررراحب ،برررازیکن باشرررد

یرررک آدمرررک بررره دیگرررری   مقابرررل تررروپ را از  دبرررازیکن بایررر  .حریرررف مطمرررئن شرررود  

قررانون  ) .دنررکترروپ صرربر  پیشررروی  و آنگرراه حررداقل یررک ثانیرره قبررل از     هدرمنتقررل کرر 

 (را ببینید  4

 اگرگذاشت ،ها  گیرهدست روی های خود رامحض اینکه بازیکن مالک توپ دستبه  . 1-1-11

 ،حریفد نمیله فعلی را ترک کبه جریان انداختن توپ و شروع فرایند ادامه بازی ،توپ  قبل از

 .زدن توپ را دارد سرویا موقعیت فعلی از  بازیحق انتخاب ادامه 

 توسط تیمی که بایدتوپ ، م شدهاعال یم اوتتازمانی که توپ در بازی نبوده باشد  اگر.  2-11

  .نده شودبرگردا بازی به مجاز و محق می باشد قانونطبق 

 تایم اوت گل اما قبل از سرو زدن توپ بعدی ( ثبت یک ) بعد ازا اگر بین توپ ه . 1-2-11

ه زدتایی سرو  5از میله  گل را دریافت کرده است توسط تیمی که آخرین بایدتوپ ، ه باشدشد

 .شود

ادامه بازی از موقعیت برای حریف انتخاب ،به بازی توپ گرداندن غیر قانونی رب جریمه . 3-11

 .می باشدفعلی یا سرو زدن توپ 
  



82/1 

 

 داوری تایم اوت -11

گیم محسوب نمی شود  از برای هر تیم در هرمج تایم اوتدو ی در شمارش داور تایم اوتیک 

به جریان بازی برمی یک تایم اوت اعالم شده زمانی که به مشاتوپ ،داوری  تایم اوتبعد از یک ،

 .گردد

ی صورت اختالف ر نداشته باشد و در طول بازیحضو داور مسابقهشروع یک  در اگر.  1-11

لحظه در  دمی توان ی حضور داور کند ،چنین درخواستیهر یک از دو تیم می تواند تقاضاگیرد ،

 .اعالم شودطول مسابقه ای در  هر نتیجهباشد و در  شده و یا اینکه مردهساکن  توپ ای که 

 .داوری خوانده می شود تایم اوت،داور یک اولین تقاضا برای حضور  . 1-1-11

توپ در جریان بازی و  هنگامیکه داور نمایدیک تقاضای حضور  دافعماگر تیم .  2-1-11

بعنوان  تایم اوتقاضای ت،بزند یا شوت  پاسیک  همزمان بطور مهاجمتیم و متوقف شده است ،

در  داوریک . و همچنین ، تقاضای حضور تلقی می شود دافعمتیم به وسیله  پرت کردن حواس

 بشمار می رود. پرت کردن حواسحرکت است نیز  حال حالیکه توپ در

میز از سر گرفته می شود ،هر بازیکنی که روی  داوریک زمانی که بازی با حضور .  2-11

. چنین را دریافت می کند تایم اوتیک  بطور اتوماتیکرا داشته باشد دوم  داور تقاضای حضور

تقاضایی را تنها می توان در طول زمانی که توپ مرده و یا زمانی که توپ در جریان بازی نیست 

 بیان کرد.

 .می باشد ر دارد یک خطای فنیدر جریان بازی قرا ای داور دیگر در زمانی که توپتقاض جریمه

تعویض ای بر هرگونه تقاضایی،میز از سر گرفته شود روی  اگر بازی با دو داور . 1-2-11

 تقاضا رد شود ،بازیکن . اگرشود می تصمیم گیری مسابقاتمدیر داور توسط سر داور یا یک 

 . را دریافت کندخطای فنی باید یک 

مگر ، ندارد داوری تایم اوتدر طول  امکان عوض کردن موقعیت بازیکنان رایک تیم  . 3-11

  را ببینید ( 14) قانون  د.نرا داشته باش کاراین ه ترتیب دیگری حق انجام دادن اینکه ب

 ،محکم ها توپ تعویض قبیل از میز ضروری تعمیر هرگونه - نگهداری میزتعمیر و  . 4-11

 می بازیکنیک که  زمانی تنها. شود درخواستبازی  شروع از قبل باید... و ها آدمک کردن

گهانی نا تغییر که استدر مواقعی ، کندو نگهداری  تعمیرتایم اوت  تقاضای بازی طول در ندتوا

،میله خم  هاخرد شدن ضربه گیر، پیچ شکستهآدمک شکسته ،یک در میز صورت گیرد ،از قبیل 

 ...شده و
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هنگامیکه  یداور تایم اوتیک ،در حین تماس با توپ بشکند  آدمک بازیکن اگر . 1-4-11

ادامه می  ه شدهکه آدمک بازیکن شکست میله ای ازبازی خواهد شد.  اعالم ابت می شودمیله ث

 . یابد

نقطه متوقف گردد. در همان  "سریعا بایدبازی  ،از بین برود میز  نور و روشنایی اگر.  2-4-11

 شده است ( اعالم داوری تایم اوتانگار که  )

تایم  طول در تنها باید ...و ها میله کردن ریاسپ قبیل از روزمره نگهداری و تعمیر . 3-4-11

 . دشو انجام هاگیم  بینما و ها اوت

 باید بازی ، فتدبی بازی زمین در خارجی شیء یک اگر - خارجی در زمین بازی شیاءا.  5-11

ادامه  ای میله از باید بازی. دشو برداشته زمین ازبایستی  شیء و متوقف نقطه همان در "سریعا

انتهای دو  چیزی در بایدن .ه استبود آنجا در توپ زمین با ءیش برخورد زمان در هک شودداده 

توسط بازیکنی که  باید باشد اگر توپ در حرکت. وجود داشته باشد که به زمین بازی بیفتد میز

 .رگرددبازی ب بهرا داشته توپ  یتآخرین بار مالک

تماس  است زمین بازیشرف به م روی سطح بازی کهجسم خارجی یک اگر توپ با .  1-5-11

که در زمان توقف  . بازی از میله ایبرداشته شودمتوقف شود و جسم خارجی  بایدبازی پیدا کند ،

 .ادامه می یابد توپ صاحب توپ بوده

. ندنک پزشکی تایم اوت تقاضای است ممکن تیم یا یک بازیکن - پزشکی تایم اوت .  6-11

 و یا داور ،سر مدیر مسابقات تایید به اگر ضرورت پزشکی محرز و مشخص باشد این تقاضا باید

تعیین  دقیقه 61زمانی یا  حداکثریک  را پزشکی تایم اوتآن ها طول مدت  برسد. داور بازی

را از مسابقه  باشدقادر به ادامه بازی ن جسمانیاز لحاظ  بعد از این مدتمی کنند. بازیکنی که 

 ) بازنده محسوب می گردد ( می دهد تدس

لحاظ و  تایم اوتیک بازیکن برای پزشکی رد شود ، تایم اوتیک اگر تقاضای .  1-6-11

خاطر تاخیر در بازی ، جریمه بممکن است  ربازیکن به تشخیص داوهمچنین  .دمحسوب می گردد

 .(ببینید  را 25 قانون)  .شود
 

 امتیازات محاسبه شده -12

 بطور قانونی امتیازاین که  ا زمانی،ت آید شمار میه یک امتیاز بدروازه  توپ بهک یوارد شدن 

از میز خارج می شود  گردد و یارمیمی شود اما به سطح بازی ب دروازهتوپی که وارد  .بوده باشد

 .آید می حسابه ب گل یکنیز به عنوان 
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که  م موافق باشنداشد و هر دو تیمحاسبه نشده ب اتامتیاز تابلو در ی ) گل (اگر امتیاز.  1-12

 . امتیاز را محاسبه کرد باید،است ه ثبت نشد "و سهوا قبال امتیاز کسب شده

نخواهد محاسبه  امتیازآن ، است ثبت نشده لیو افق نرسند که امتیازی کسب شدهدو تیم به تو اگر

 یازکرد و امت خواستیدادنمی توان هیچگونه  باشد شروع شده بعدی ( بازی گیم ) یا که زمانی .شد

  .گرددنمی محاسبه 

 اشته باشد ،بایدوجود دیا نشدن توپ به دروازه و وارد شدن  مورد اگر بحث و جدلی در.  2-12

 .قانون را اجرا کندو  شود درخواست داور

 گیری تصمیم می کند تماشاگران دریافت یا اطالعاتی که از بازیکنان و پایهبر ممکن است داور 

 .نمی شودمحاسبه   امتیاز،باشد ن و جامع عیقط ر اطالعات جمع آوری شدهاگ نماید.

که  امتیازآن  نبایدثبت نماید ، که کسب نکردهرا  ) گل (امتیازی "هر تیمی که عمدا.  3-12

این از مجدد تخلفات  .در نظر گرفته شودخطای فنی یک  باید داشته وثبت شده اعتبار  یقانونغیر 

 .) با تصمیم گیری توسط سر داور ( یا مسابقه می شود گیمست دادن قانون منجر به از د

 

 میز دو سمت .13

. را با یکدیگر عوض کنند ای خودعدی تیم ها می توانند جب گیمقبل از شروع  گیمدر پایان هر 

از هر گیم این کار را انجام  بعد که ندمجبور کنند ی خود را با یکدیگر عوضهااگر هر دو تیم جا

 .دهند

 فرصت داده می شود.ثانیه   91حداکثر  ها گیمدر بین 

دو تیم قبل  اگر هر،را داشته باشند  ثانیه کامل 91ند تقاضای نهر یک از دو تیم می توا.  1-13

  91 باقیماندهادامه یابد و  بایدبازی ، باشند امل آماده از سر گرفتن بازی زمان ک استفاده از از 

 . ثانیه از دست می رود

 در تاخیرباید آن تیم برای ، نباشد بازی آمادهثانیه   91 دورهاگر یک تیم در پایان .  2-13

 (  نیدببی را 25 قانون . )شودمحسوب  بازی

 

 موقعیت ها  عوض کردن -14

برای موقعیت آنها  به صورت نورمال با دو میله ای که می توانند بازیکنان تنها، دبل بازیدر هر 

در همان وضعیت خود  بایدبازیکنان زمانیکه توپ وارد بازی می شود ، .نندک ازیتعیین شده ب
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د و یا یک خطای کن تایم اوت درخواست،یک تیم  یک امتیاز کسب شود: که  وقتیبازی کنند تا 

 .دشوفنی اعالم 

ها  گیمبین ، ) گلها ( امتیازات ن،بی تایم اوتیک در طول  :می توانند ها تیم هر یک از .  1-14

 ند.نکیشان را با هم عوض هایا بعد از شوت خطای فنی جاو و قبل 

آنها نمی توانند به موقعیت قبلی یک تیم موقعیت هایش را عوض می کند ،هنگامیکه .  2-14

 دیگری اعالم شود. تایم اوتاینکه به جریان افتادن توپ در بازی یا تا بعد از برگردند 

حلهای که هر دو بازیکن در مانجام داده است زمانی  را تعویض موقعیت هایک تیم .  1-2-14

موقعیت هایشان بخواهند همزمان  به طور . اگر هر دو تیمگیرندمخصوص خود روبروی میز قرار 

موقعیت هایشان تصمیم  در خصوص باید ابتدامی باشد توپ ی که صاحب تیمعوض کنند ، را

 .دننکگیری 

 پرتبه عنوان است  بازی در جریان ه توپکزمانی انونی درغیر ق یتغییر موقعیت ها.  3-14

 .ه موقعیت های اولیه خود بازگردندب بایدو بازیکنان کردن حواس قضاوت می شود 

به طور عادی متعلق  که میله ای ویر بر را که دستهایش بازیکنیهر  دبل بازیدر هر .  1-3-14

پرت به عنوان  تخلف ،این قرار دهدمی باشد  توپ در بازیزمانی که  دراست  یار خودشبه 

 محسوب می شود. کردن حواس

 

 چرخش میله ها - 15

بیش از  دستیمک فوتبالهر آد چرخاندن شامل : چرخشتعریف چرخش میله ها غیر قانونی است. 

 .می باشد بعد از ضربه زدن به توپدرجه  361یا بیش از  درجه قبل 361

را به درجات  توپ به زدن ضربه از قبل ه شدهدرجات چرخید شما نبایددرجه  361در محاسبه 

 .کنید اضافه توپ به زدن ضربه از بعد

که  انتخاب کندچرخش غیر قانونی پیشروی کند ،تیم مقابل می تواند  یک با یاگر توپ . 1-15

 .که توپ را سرو بزندادامه دهد و یا این فعلی موقعیت یا بازی را از

رخش غیر یک چبه توپ نشود ، یا ضربهتوپ و موجب پیشروی چرخش میله ای که  .  2-15

و سمت عقب  ک بازیکن باعث شود که توپ بهاگر چرخش میله ی محسوب نمی شود. قانونی

 . می شود محاسبهوارد گل خودشان شود ،این گل برای تیم مقابل 

قانونی غیر یک چرخش  ) زمانی که مالکیت توپ را نداریم ( میله دور از توپیک چرخش 

 .تشخیص داده شود پرت کردن حواسن است بعنوان یک اما ممک، نیست
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آدمک  که به توپضربه یک نیروی  توسطیک میله که با دست گرفته نشده  اگر.  3-15

ی تای 3تایی به میله  2یک ضربه ی میله ی باشد. ) مثال: چرخش قانونی ماصابت کرده بچرخد ،

 (های سینگل در بازیحریف 

 

  به میز زدنضربه  -16

 .غیر قانونی است، دمی باشمیز درحالیکه توپ در جریان بازی ا بلند کردن سر دادن ،ی، دنضربه ز

 بازیکن یکفایده است.  دلیل و بی بیو یا نه  باشد صورت گرفته یعمدضربه زدن به میز چه 

 ضربه به میزی که از طرف حریفش اعالم می شود توپ را از دست بدهد. بخاطر لزومی ندارد که

 .زده می شوندجمع  یک بازیکل در  تکان ها ضربه ها و

 کند انتخاب تواند می حریف تیم - ول و دومتخلف ا ین قانون :برای تخلف از ا جریمه.  1-16

ه دهد و یا اینکه توپ را ادامتخلف  نقطه از را بازی یا، دهد ادامه فعلی وضعیت از را بازی که

 .دسرو بزن

دست  یک میله از شود که بازیکن مالکیت توپ را از غیر قانونی باعث ضربه به میزیک اگر 

 فنی خطای - بعدی. تخلفات دیابن میله ادامه همااز  دبازی می توان، دهدب

 "دقیقا،باید  یهای حریف به هر روشبا میله  تماسنزدیک شدن برای لمس کردن یا  . 2-16

 گردد. جریمه یا بلند کردن میز،سر دادن ، زدنضربه  مانند

می باشد به ن بازی نامتیاز یا زمانی که توپ در جریایک بعد از کسب  ضربه به میز . 3-16

 شوت دریک یله بعد از محکم کوبیدن مدر نظر گرفته می شود.  ییک رفتار غیر ورزشعنوان 

 .شود محسوب مییک ضربه به میز ،باشد  پ هنوز در جریان بازیحالیکه تو

 

  بازنشاندن ) ریست ( -17

 انجام یک حریف در اییتوان تاثیر بر که موجب اعمال نمایدبه میز نیروی کافی  کناگر یک بازی

حاضر بر روی میز اعالم می کند  اما مالکیت توپ حریف به خطر نیفتد ،داورشود  پاسیا  شوت

 .شود محاسبه از نوتوپ باید و زمان مالکیت  " یستر "

عالم ریست را د و یا اکارب " مجددا تخاب کند که یا توپ راتوپ می تواند انصاحب  بازیکن

 بازی را ادامه دهد. نادیده بگیرد و از موقعیت فعلی



82/1 

 

ه اعالم یک زمینمی تواند باشد ، آرامچقدر هرگونه حرکت توپ ،مهم نیست که  . 1-17

در زمان قرار گرفتن توپ  و یا توپ یک ریست می تواند حتی در زمان حرکت .باشد "ریست"

 .ی ( نیز اعالم شودزیر آدمک ) زیر پای

 صاحب ود و بازیکنمحسوب نمی ش پرت کردن حواس اعالم یک ریست به عنوان . 2-17

نباید ریلکس باشد و به داور نگاه کند  فعادمتیم بنابراین ،. شوت بزند" سریعا استتوپ ممکن 

 .دداشته باش دفاع در توجه خود را بایدبلکه  " یستر "مان شنیدن کلمه در ز

 بایدمحسوب نمی گردد و  "ریست"به عنوان یک پشت توپ  در "یستر"تخلف  یک . 3-17

برای  "ریست"اگر بازیکن جلو زن تیم مرتکب  ) مثال : .محسوب گرددبه میز  ضربه زدن تخلف

 (ی دارد تای 3حریف توپ را زیر میله  حریف شود در زمانی که

گرفتن یک اعالم  تالش برایبه منظور عمدی به وسیله تیم صاحب توپ  "ریست"یک  . 4-17

از دست مالکیت توپ را  این قانونتخلف کند از تیمی که  .مجاز نمی باشداز داور  "ریست"

 شود. زده  توسط تیم مقابل سروباید توپ داده و 

موجب دومین تیمی که ،ی اعالم شد تیم در یک گیم برای "ریست"اولین  بعد از اینکه . 5-17

 "ریست" که اولین . زمانیخطای فنی متهم می گرددیک تیاز شود ن امپیاپی در هما "ریست"

را اعالم  "اخطار  " فقط یا " یستاخطار ر "به محض تخلف بعدی داور حاضر د ،ردمی گاعالم 

 . می کند

نی خطای فباید یک  ستاخطار ریدر پی  دآی وجودبدیگری  "ستری"اگر در همان توپ تخلف 

 .گردد اعالم

بعدی نباید به  ریست،اعالم  هدییک خطای فنی اعالم گردیست مجدد ر اگر برای . 1-5-17

 .دشوخطای فنی منجر 

همچنین شمارش می و کن هر بازینه برای  هر تیم یست ها محاسبه می شوند برایر . 2-5-17

 ) بعد از هر گیم ریست ها صفر می شود ( بازیدر کل گیم و نه هر شود در 

 ضربه به میز نمی شود و ریست محسوب ان دهد ،این کارا تکمیز ر "اگر مدافع عمدا.  6-17

 .اعالم می گردد "سریعا

توپ  دفعات برخوردمیزان ،است ی تای 5میله  در زمانیکه توپ در "یستر"اعالم یک  . 7-17

 می کند.نیز ریست  زمانی را یتو همچنین محدود اردیو هب
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 به محوطه بازی  دست بردن -18

بدون گرفتن  درحالیکه توپ در جریان بازی قرار داردبرای یک بازیکن زی به زمین بادست بردن 

 .باشد می ،غیر قانونیرا لمس کند یا نه توپ  یا داور خواه حریفاجازه اولیه از تیم 

انجام این رد ببدست که به زمین بازی  ابل یا داور به بازیکن اجازه دهدزمان که تیم مق هر، بهرحال

 .می باشد ونیقان بازیکنکار برای 

دسترس  درحتی اگر در جریان بازی محسوب می شود ، شچرخدر حال توپ یک  . 1-18

تی ح شیطه بازی برای متوقف کردن توپ چرخبه محودست بردن . باشدنبازیکن یک آدمک 

 . دباشمی  ،غیر قانونیانجام شود حریف برای اگر 

 به زمانیکه تامحسوب می شود بازی جریان توپی هوایی بر روی میز هنوز در یک .  2-18

 .نباید گرفتپ هوایی باالی میز را تو یک .کند برخورد نیست بازی محوطه از بخشی که چیزی

 8قانون ) .محسوب می شودشده است به عنوان توپ خارج از بازی  مردهکه توپ یک  . 3-18

توپ دهند  اجازه لمقاب تیمنداشت  حضور اگر داور یا و داورهنگامیکه  است ممکنرا ببینید ( 

 .آزادانه لمس شود

 توپ که زمانی تاا ر میز از جایی هرموجود در  های کشی خط بازیکن یک است ممکن . 4-18

 .دریگباجازه که از تیم حریف ندارد ت نیازی در این حالاو . کندتمیز  نیست بازی جریان در

 باشد : می  زیرهر بخشی از این قانون به شرح برای تخلف  جریمه . 5-18

الکیت ماز دست دادن  - باشدو ساکن بوده  توپ باشد و توپ متوقف شدهمالک  اگر بازیکن

 .سرو زدنبرای  بلتیم مقاو واگذاری آن به  توپ

 .است فنی خطای - باشد یا اینکه توپ در حال حرکت اگر بازیکن مالک توپ نباشد

یک امتیاز دست ببرد ، حوطه بازیبه مبازیکن برای جلوگیری از وارد شدن توپ به گل یک اگر 

 .شودزده سرو مثل زمانی که داخل گل می رود  بایدمی شود و توپ ثبت  قابلتیم مرای ب

 ایجاد تغییرات در میز  - 19

توسط هر تاثیر بگذارد  بازی داخلی میز که برروی ویژگی هایتغییری  گونهچهی  –محوطه بازی 

 گیرها وسطح بازی ، ضربه تغیر دادن آدمک ها ،شامل :  . این مورددردگایجاد  دبازیکن نمی توان

 . موارد دیگر می شود

قبل از پاک کردن  را ییگرد خارجی یا هر شئ،آب دهان  یک بازیکن نمی تواند عرق.  1-19

 .دپاک کن نشانه های توپ خارج از میز روی دستش
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 است. قانونی غیردیگری از روی محوطه بازی . پاک کردن روغن یا هر ماده  1-1-19

استفاده  دستهایش بر روی ماده ایدستگیره ها از ر بازیکنی که برای بهتر گرفتن ه.  2-1-19

 .نریزد میز یا توپ روی بر ماده این که شود مطمئن باید ،می کند

گذاشته ) ر توپ تاثیکردن ه این ماده بر روی بازی دهد کتشخیص اگر این اتفاق رخ دهد و داور 

گرفته مشابه دیگری داخل میز که تاثیر توپ یا هر چیز باید آن ( شیده با صمغ پو مثال : توپ

 .جایگزین شود "سریعاد و یا تمیز شو

بازیکن را از استفاده از ،هر تخلف بعدی  تاخیر در بازی جریمه گردد و رایب بایدبازیکن متخلف 

 .محروم می کندمسابقه آن ماده در باقیمانده 

را در خود  درت گرفتنتا ق، زینر ره از یک ماده استفاده می کند ،نظیک اگر بازیکنی . 2-19

 "فورارا ی گذارد باقی م گیره هاروی دست برکه رسوباتی ها باید ر زمان تعویض جادبهبود بخشد 

  پاک نماید.

کن برای بازی، دبیشتر شوثانیه  91اگر زمان مورد نیاز برای پاک کردن ماده از  . 1-2-19

 .محروم می شود مجدد آن مادهبازیکن از استفاده  وخواهد شد  در بازی جریمه ایجاد تاخیر

میز  خارجی قسمت یا ها هگیر،دستروی میله ها قرار دادن هر چیزی  نامکایک بازیکن .  3-19

 حرکت میله دروازه کردن محدود:  مثال)  .را ندارد گذارد می تاثیر ها میله که بر روی حرکت 

) 

 داگر بتوان تعویض نماید میزهااز سمت بیرونی را  هاگیره ممکن است دستکن یک بازی . 4-19

بین  تغییر جهت ها درحریف در توانایی نع امایجاد زمانی و بدون یتهای حدودم طیاین کار را در 

را  25) قانون  .خواهد شد تاخیر در بازی. صرف زمان بسیار زیاد منجر به دهها انجام دگیم 

 ببینید (

 مدیریا  حاضر به تایید داور بایدتعویض توپ ها قبل از شروع مسابقه برای  قاضات . 5-19

هی متفاوت با سطح های موجود بطور قابل توجتوپ مشخصه هایاگر که . تنها زمانی رسدبمسابقات 

 . شد خواهد استاندارد باشد به تقاضا رسیدگی

یک بازیکن نمی تواند  دمی باش بازی جریان در توپ که زمانی - توپ جدید . 1-5-19

 توپ جدید نماید.یک  تقاضای
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توپ جدید از قفسه یک  بازیکن می تواند تقاضایتوپ مرده می شود یک هنگامی که اگر چه ،

د تشخیص ده می شود ،مگر اینکه داور حاضر پذیرفته "چنین تقاضایی عموما .داخل میز نماید

 فته است. صورت گربازی  یا تاخیر توقف ن تقاضا با هدفایکه 

تقاضای توپ جدید می کند درحالیکه توپ در جریان بازی قرار که یک بازیکن .  2-5-19

قابل بازی مگر اینکه داور حاضر حکم کند که توپ ،در نظر گرفته شود  تایم اوتیک  بایددارد 

 ی لحاظ نمی شود.تایم اوت هیچمورد  این ،درکردن نمی باشد 

 زمینه ایجاد یک ز هر بخشی از این قانونتخلف ابرای  یمهجر، بجز موارد مشخص شده . 6-19

 .خواهد بودخطای فنی 

 

 کردن حواس پرت  -21

در جایی که توپ در جریان بازی ) بازیکن ( آن  از میله یا از پشت ههرگونه حرکت یا صدایی ک

 قد باشد. اگر بازیکن معتبشمار می رود حواس کنندهپرت  عنوان عامله ب،ود ارد ایجاد شقرار د

 .به داور اعالم نمایدوظیفه خود اوست که که حواسش از بازی پرت شده 

ول و یا بعد از شوت طدر قبل ،در یله دیگری تایی یا هر م 5محکم زدن میله ضربه .  1-21

 می شود.محسوب  حواس کننده پرتکردن عامل 

ی مبه شمار ن حواس کننده پرت کی بعد از آغاز شوت کردن عاملتایی اند 5میله  حرکت دادن

 ..آید

حواس  کننده پرت درحین جریان توپ در بازی عاملهم تیمی ها  ینصحبت کردن ب.  2-21

 .می شود تشخیص داده

 حواس کننده پرت عاملکلک حقه ودر هنگام پاس دادن حرکت دادن میله بعنوان یک .  3-21

ی به شمار م حواس ندهکن پرت عاملد به عنوان ح حرکت و جنبش بیش از، به شمار نمی رود

 ..آید

شوت فوری سپس و گیره دست از دست یک برداشتنبعد از کاشتن توپ برای شوت ،.  4-21

کرد شوت  می توانا توپ رزمانی فقط  .پرت کردن حواس محسوب می شودعامل یک توپ 

 .ه قرار گرفته باشندگیردستدو به مدت یک ثانیه کامل بر روی  ) و یا مچ (  که هر دو دست

ی تای 3روی میله  زمانی که یک توپ درتنها   21-4قانون ،سینگل  در بازیهای.  1-4-21

 .می شود اعمالکاشته شده است 
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ی ه ها برمی دارد و از میز دور می شود) برادستگیر ش را از روییاهبازیکنی که دست . 5-21

پرت ، دارد رارق بازی در توپ حالیکه در و غیره ( روغن زدنش ،یاهکردن دستو پاک خشک 

 .شود وب میسحمکردن 

 پرت کردن حواس ،اگر داور حاضر اولین تخلفبرای  .پرت کردن حواس جریمه . 6-21

اگر  .به تیم مجرم اخطار داده می شود ه استتشخیص دهد که پرت کردن حواس بی ضرر بود

محاسبه  یک شوت بزند و امتیاز کسب کند امتیازپرت کردن حواس ی در نتیجه یک تیم تهاجم

 .خواهد زد نمی شود و تیم مقابل توپ را سرو

ز موقعیت فعلی ادامه ادامه تیم مقابل می تواند انتخاب کند که یا بازی را اموارد دیگر ،تمامی در 

بعدی  توپ را سرو بزند. تخلفات دامه دهد ، یامحلی که تخلف صورت گرفته ا بازی را ازدهد ،

 .خواهد شدخطای فنی  منجر به

 
  

  کردن تمرین -21

شروع می یک گیم . زمانی که ها مجاز استگیم و بین  بازیز قبل از شروع تمرین بر روی هر می

 .داده نمی شودتمرین  اجازه انجام شود

توپ از یک آدمک به دیگری یا شوت کردن  جابجاییبعنوان حرکت و  کردن تمرین.  1-21

 .توپ تعریف شده است

 اعالم می گردد. حرکت حاضر کنار میز تشخیص و داوربه وسیله تمرین غیر قانونی .  1-1-21

 . ین در نظر گرفته نمی شودتوپ تمر و ناخواسته عمدیغیر 

ابل برای تمرین غیر قانونی از دست دان مالکیت توپ و واگذاری آن به تیم مقجریمه  .  2-21

بعدی  . تخلفاتگیرد می وپ را بر عهده نداشته باشد اخطار. اگر بازیکن مالکیت تسرو زدن است

 .خطای فنی می باشد یک

  

 رفتار زبان و -22

بیان می کند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم  بازیکنیک که ورزشی غیر  و یا اظهار نظرهای رفتار

 .خواهد شد خطای فنییک  منجر بهاین قانون  تخلف از مجاز نمی باشد.

 هرگونه را ببینید ( 21) قانون .باشد یمز نمجابه خارج از بازی  مقابل تیم توجه جلب . 1-22

زیاده روی در یک هیجان  حتی اگر، باشد مسابقه ایجاد شدهیک یا صدایی که در طول فریاد 

 .خواهد شد خطای فنییک  ،منجر بهی باشد طبیع
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،یک  دادن دشنامبرای  جریمه را ندارد. گفتن ناسزا و دادن دشناماجازه بازیکن یک .  2-22

 اج ازیا اخرو ها از دست دادن گیم  یک بازیکن به به وسیله متوالی دادن دشنام. است فنی خطای

 .مسابقات منجر می گرددمحل 

اء عضاز ا ی. عالوه براین ،یکمجاز نیستتماشاچیان  در جمع کمک مربی تفاده از یکاس . 3-22

مسابقه تاثیر  جهیک بازیکن یا داور بر روی نتی پرت کردن حواس مجاز نیست که با تماشاچیان

 .ات خواهد شدمسابق محل اخراج فرد از منجر به تخلف از این قانون. بگذارد

 .هاگیم ها و بین  تایم اوتاما تنها در طول ،خواهد بود  مربیگری مجاز.  4-22
 

 پاس دادن -23

 نمیبرده می شود  پیش یآدمک 5 میله ازثابت یا زیرپایی  عیتضو یک توپی که از . 1-23

 5دریافت شود ،چه این توپ به وسیله میله  تیم همان یآدمک 3 میله توسط "مستقیما دتوان

 3قانونی و دریافت زیر میله  به صورت قبل از پیشروی توپ .لمس شود یا نشودآدمکی حریف 

ه دیوار یا زمین توپی است که بزیر پایی  وپ. تکندپیدا  دو آدمک تماسبا  یدبای حداقل تای

 .چسبیده استآدمک ( ) به وسیلهبازی 

پاس داده شود این " باشد اگر سریعاشده  ثابت آشکاربه طور توپی که حرکتش .  1-1-23

 باید پاس،این  گیرد صورت پاسهرگونه درنگ و تعللی قبل از اگر شد ،باانونی پاس می تواند ق

ود ،قبل از پاس داده نش "سریعا شود و ثابت آشکارا که یک توپزمانی .غیر قانونی اعالم گردد

 .رده باشدتوپ حداقل دو آدمک را لمس کباید داد قانونی پاس  یک اینکه بتوان

به  "سریعا و حالت زیر پایی بوده بین آدمک و سطح میز در رصتخمتوپی که بطور  . 2-1-23

تا زمانیکه توپ قبل از  شودی قانون فتیاردتایی  3 با میله دمی توان سمت جلو رها شده است

 آدمک تماس داشته باشد. 2 پیشروی با

با همان  سپس باشد ،رها شود ودر حالت زیر پایی بین آدمک و سطح میز  ،اگر توپ بهرحال

 .غیرقانونی است ،این کار س داده شودبازیکن پاآدمک 

و  همان تیم منحرف شودتایی  3از میله  ثابت یا در حالت زیر پایی توپیک  اگر.  3-1-23

بوده باشد ،این کار یک پاس  تایی 3وی بدون کنترل با میله پیشرو  ندرا فراهم ک دریافت عدم

 تایی محسوب نمی شود. 5غیر قانونی از میله 
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آدمک دوم ید با باآدمک تماس یابد ، جلو یا عقبپاس با  ل از حرکتتوپ قباگر  . 4-1-23

آدمکی  5) یا میله ،داشت  تایی 3با میله  بتوان یک دریافت قانونی قبل از آنکهتماس داشته باشد 

 .زمانیکه از میله های منطقه دروازه پاس داده می شود (

 توان می، برخورد کردمیله دیگر یک در تماس اولیه از  آدمک جلو یا عقببا  اگر توپبهرحال ،

 .داد قانونی پاس یک آدمک همان با

 بار 2 از کی بیشآدم 5از پاس دادن یا شوت کردن از میله قبل  نمی تواند یک بازیکن . 2-23

اینکه توپ  . صرفنظر ازبزند ) یا نوارهای جانبی اگر داشته باشد ( میز جانبی دیوارهای به را توپ

می  بار مجاز 2این کار برای  توپقبل از پیشروی در مجموع ، است داشته با کدام دیوار تماس

 .باشد

 سآدمک دیگری از میله پا هر باضربه زدن مجدد  نامکا، خوردبه دیوار بسومین بار  اگر توپ

 .وجود ندارد

کناری  دیوار مقابل در یک ترفند با حریف شوت یا پاسیک  اگر - دفاعی تله.  1-2-23

که  ایجاد کننده تلهبازیکن  دیوار برای بامجاز  تماس باردو  از یکی بعنواناین کار ، شود گرفته

 .آید نمی حسابه باست مالک توپ اکنون 

با مجدد د، بعنوان برخورد اشتماس می بدر جانبی ی نوارها توپ با دیوار یا کهزمانی . 2-2-23

 بغلطد دور شده یا از نوارهای جانبی از دیواربه اندازه کافی  زمانیکه تاحساب نمی آید ه ر بدیوا

 .باقی بماند د تا در مقابل دیواریاینباشد و توپ ب نوار جانبی هیچ گرا،

زده  دوم آدمک با تماس از قبلکه  دیوار به توپ ضربه هر، تایم اوتیک بعد از .  3-2-23

 .آید نمی حساب بهبار ضربه مجاز به دیوار  2 ءمی شود ،این کار جز

قوانین ،همان تیم  یتای 5به میله  ی دروازه (تای 3تایی ) یا میله  2پاس دادن از میله  . 3-23

 دیگره آدمک تیم مقابل برخورد کند ،ب بایداگر توپ ،به جز اینکه  را دارد 23-1قانون  مشابه

 هر توسط "قانونایک توپ زنده است که می تواند  ،اماشود  نمی بمحسو پاسبه عنوان یک 

 نیز موثر نمی باشد.بار ضربه زدن به دیوار  3همچنین تخلف  شود. گرفته بازیکنی

می  مجازنی و دفاع در بازی ،قانو زمان در ها میله روی بر دست یک فقط دادن قرار . 4-23

 2نین از لحاظ قانونی استفاده از همچ. دفاعی ( آدمکی 5ال : دست راست بر روی میله مث ) باشد

جابجایی و  دفاعی (. آدمکی 5) مثال : میله  مجاز می باشد دست برای حرکت دادن یک میله نیز

 .شودت به عنوان پرت کردن حواس قضاومی تواند ا ه هگیرتعویض بیش از حد دست بین دست
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 نماید تخلفدادن باال  پاس قانون از تیم یک اگر - غیر قانونی پاسبرای یک  جریمه.  5-23

  .بزند سرو را توپ یا دهد ادامه فعلی موقعیت از را بازی تواند می مقابل ،تیم

 

 . زمان مالکیت توپ 24

 توپ کیتمال. است شده تعریف باشد بازیکنیک  آدمک یدسترس در که توپی مالکیت بعنوان

دود گردد. مح ی دیگرمیله هاتمامی  ثانیه در 15 و پنج آدمکی میله در ثانیه 11 بهمی بایست 

 . می شود هر دو میله دروازه یک میله درنظر گرفته

زمانی پیشرانده محسوب می شود که از دسترس آدمک  یک توپ : ویتعریف پیشر . 1-24

 .به سمت عقب و یا لو پیشروی کندبه سمت ج چه،میله ای که قرار دارد خارج شود 

 2میله  از دسترس آدمکهای کهمحرز می شود  توپیک  ویر مورد منطقه دروازه زمانی پیشرد 

  .و دروازه بان خارج گرددتایی 

در مالکیت می باید آدمک بازیکن است یک که در دسترس  در حال چرخشتوپ یک  . 2-24

شی اگر توپ چرخ چنانچهیابد ،می زمانی ادامه  هاییت حدودممیله درنظر گرفته شود و کلیه  آن

  را ببینید ( 8-3) قانون .زمانی موثر نیست یت هایحدودمباشد میله ای نسترس در د

و از سر گیری  توپ مالکیت دادن دست از، تایی 3 میله برای تاخیر جریمه - جریمه . 3-24

 مالکیت دادن دست دیگر ،از هر میله تاخیر برای بازی از منطقه دروازه حریف می باشد ، جریمه

 .توپ و از سر گیری بازی به وسیله سرو زدن حریف می باشد

 
  

 بازی در تاخیر -25

ادامه دادن نباید شامل باشد ، و ادامه داشته متوالی بایستمی  به غیر از زمان تایم اوت هابازی 

تاخیر در  جریمه. باشد گفتن "حاضر" قوانین شروعگل شده و توپ  ثانیه بین 5از  بیش مدت

 .زی تنها توسط داور اعالم می گرددبا

ه ثانی 11در حداکثر مدت  دبای،بازی شد محکوم  در بازی اخیرتیم به ت یک بعد از آنکه.  1-25

 .شود خیر بازی دیگری اعالم میتاثانیه ، 11. در پایان رفته شوداز سر گ

بعدی برای بازیکن  تخلفات .شود می هداد اخطاریک  قانون این از تخلف اولین به . 2-25

 در بازی را دریافت می کند تاخیر یک  بازیکن:  مثال. گردد می تایم اوتوجب دریافت یک م

 . تایم اوت -نبود  گرفتن بازی سر از آماده ثانیه 11 از بعد هنوز اگر،

 .تایم اوت دومین - ثانیه دیگر شارژ می شود 11ه نباشد ، هنوز آماد تایم اوتاگر بعد از 
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 فراخوانی و از دست دادن بازی -26

 معرفی میز تعیین شده به را خود "سریعا باید تیم دو هر، مسابقه اعالم می گرددیک زمانی که 

فراخوانی باید " مجددا آنهابه میز معرفی نکند ، را خود دقیقه 3 در طی تیم یک اگر .کنند

 .شوند

تا از روند اعالم  معرفی کند به میز "را سریعاخود  باید،به محض اعالم فراخوانی مجدد یم ،یک ت 

 .باخت جلوگیری کند

 بار سوم وی برای فراخوان جریمه. دقیقه یک بار صورت می گیرد 3هر  یفراخوانیک  . 1-26

 . رسدبمسابقه به اتمام آن تا زمانی که می باشد بعد از دست دادن هر گیم 

بازی شروع می شود زمانی که ،ا گیمی را از دست بدهد ه یخاطر فراخوانباگر یک تیم  . 2-26

  .کند انتخابسمت دلخواه میز یا سرو را  تواند می

  .است مسابقات مدیر وظیفه قانون این اجرای.  26 -3

 

 خطاهای فنی  -27

در هر مسابقه یک در  رقابت کننده از دو تیم کدام مسابقات ،هررسمی داور در تشخیص یک  اگر

 تیم بر روی می توانخطای فنی یک ند ،نا از این قوانین بازی تخلف کآشکار یا "عمدازمان 

 .کرد اعالم خاطی

در  متوقف شود و حریف توپ را بایدبازی خطای فنی اعالم می گردد ،یک که  وقتی . 1-27

 می ) دفاع ( سدکه  بازیکنی و ندز می شوت که بازیکنی کند. فقط میدریافت آدمکی  3میله 

 .شود متوقف باید بازی سپس و شود می زده شوت یک. بایستند میز رویه دارند که زجاا کند

گل زده  اگر. شود می زده سرو گل را دریافت کرده که تیمی توسط توپگل به ثمر برسد ، اگر

نجا بوده و یا جایی که قانون مشخص که قبل از شوت فنی توپ در آ از جایی بایدبازی ،نشود 

 شود.کرده از سر گرفته 

 ترک را تایی 3 میله توپکه است یک بازیکن زمانی شوت خطای فنی را زده  . 1-1-27

از  یا دوش و ساکن متوقف توپ یا هک شوت را دفاع کرده است زمانیو یک بازیکن . ه باشددرک

 ج شده باشد.رخامنطقه دفاع 

جریان بازی ی در قبل از شوت کردن بطور قانون بایدتوپ شوت خطای فنی ،یک در  . 2-27

 .قرار گیرد
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 .وندشمی برده هنوز بکار  ریست هازمانی و  یتهایحدودمجمله  ازقوانین ، تمامیعالوه بر این ،

 تایم اوت گرفتن یک از شوت خطای فنی بدونبعد یا ممکن است یک تیم قبل و  . 3-27

 . کندعوض  موقعیت هایش را

 اعالمهایی  تایم اوت باشد می توانقانونی  فنی تا جایی کهخطای شوت یک درطول .  4-27

 گردد.

بازی از میله ای  بایدشود. شمارش  بایدامتیاز کسب شده در شوت فنی غیر قانونی نیک  . 5-27

از سر مالکیت توپ را داشته یا جایی که قانون مشخص کرده  خطای فنیاعالم ن زماکه در 

 .گرفته شود

 بعدیرا در گیم تیم مقابل اولین سرو د ،خاتمه ده میگاگر یک شوت خطای فنی به .  6-27

 .خواهد زد

 اضافه تر خطاهای فنی بایدباشد را عمدی و آشکارا  که به صورت بعدی تخلفات . 7-27

 . آن گیم خواهد شد دادن اتوماتیکبه از دست منجر  گیم . سومین خطای فنی در هردمحسوب کر

به  که بروز تخلفات بیشتراعالم کند نی خطای فاولین بعد از  زمان هرممکن است داور .  8-27

 . ا مسابقه خواهد شدی گیم آن تیم منجر به از دست دادنوسیله 

 
  

 دادخواست ها تصمیمات قانونی و-28

که در زمانیباشد سئله قضاوت باشد و داور حضور داشته مدر رابطه با  اگر یک بحث و مجادله

 .هیچ دادخواستی نمی تواند انجام شود ت واس و نهایی قطعی م او،تصمیاست واقعه رخ داده 

در زمانی که واقعه رخ حضور نداشته است داور  یا، قوانین است ی ازتفسیر وط بهاگر بحث مرب

. شرایط موجود اتخاذ نمایدبا توجه به مناسب ترین تصمیم ممکن را داور  باید،است داده 

تعیین  به روشو  "فورا بایداما ،د شو تجدید نظرمی تواند دادخواست و  نوع تصمیماتی از این

 .م گیردانجاشده زیر 

قبل از آنکه توپ خود را  درخواست بایدبازیکن ، دادخواست از تفسیر قوانین به منظور . 1-28

 دست از به مربوطیک دادخواست . دکن اعالم داور ،بهوارد بازی شود و در زمان بحث و جدل 

 . مطرح گردد رده باشدک شروع راخود بعدی  مسابقه برنده تیم کهآن  از قبل باید مسابقهیک  دادن

نفر  2حداقل ) اگر حاضر باشند (سر داور و  توسط بایدقانون از  دادخواست هایکلیه  . 2-28

تمامی تصمیمات از دادخواست ها نهایی می  داوری مورد بررسی قرار گیرد.کادر  از اعضای

 باشد.
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از قوانین را داشته در حالی که آن مسئله واضح و  یک دادخواست ناموفقتیمی که  . 3-28

خواهد متهم  تایم اوتیک قضاوت را زیر سئوال ببرد ،به دریافت یک یا تیمی که آشکار باشد ،

 .شد

 در بازی ، جریمه شود. اخیرممکن است به صالحدید داور تیم بخاطر تهمچنین این ، عالوه بر 

 یک این قانون زمینه. تخلف از بقه مجاز نمی باشدمسایک داور در طول  بحث کردن با . 4-28

 . دکن می فراهم را رفتاریاخالقی و  قوانین از تخلفیک  یا و بازی در تاخیر جریمه

  

 و پوشش لباس قوانین -29

 باید، را دارند فوتبالدستیمصوب فدراسیون بین المللی  همسابقیک در  رقابتبازیکنانی که تمایل 

باالترین سطح ظاهر فردی و حرفه ای از و انتظار می رود که  پوشندمناسبی ب لباس ورزشی

 برخوردار باشند . 

 کمیسیون ورزشیضو عداور  یکمسابقات ، سر داور و یا  مدیرلباس وظیفه  قانوناجرای 

 .، می باشد فوتبالدستیفدراسیون بین المللی 

 :لباس ورزشی قابل قبول شامل .  1-29

پیراهن ورزشی ،تی شرت ورزشی ،پیراهن تنیس ،شورت ورزشی و و شلوار گرم کن ، کاپشن 

دور کاله و  )آفتاب گیر ( ، نوارلبه برآمده کاله  ورزشی ،های کفش ورزشی می باشد. کاله 

  .ورزشی نیز قابل قبول می باشند هایدستمال گردن

 : لباس های ممنوع شده شامل . 2-29

یا جین از هر  پارچه ای شلوار کتان، یراهنزیرپد ،بی حرمتی می باش های نشاندارای لباسی که  

صندل و استفاده از دمپایی ال انگشتی ،همچنین  .کشی و شلوارکهای شورتشلوار بگ ،نوع ،

 .می باشدممنوع  کفش های غیر ورزشی

گرمکن ورزشی  و پیراهن رویبه شکل واضح  را شانکشور نام دهستن مایل بازیکنان . 3-29

 روی بر نواری که اجباری است دارای رتبه های باال بازیکنان برایهمچنین  .داشته باشند خود

 .نشان دهندروی آن را  خود جهانی رتبه رنکینگ و تا بپوشند خود های آستین

با نام  د شده که بازیکنان لباسی بپوشند که در آن رنگ های ملیپیشنهااجباری نیست ولی 

 .باشد نمایان برجسته به شکل و لوگوی اسپانسرها پرچم،کشورشان 



82/1 

 

 . اگر یکیا مسابقه است گیم از دست دادن یک و پوشش لباس قانونتخلف از  . جریمه 4-29

 مناسب لباسافتن بازی قبل از ادامه ی بایدلباس را نقض کرده باشد  قانونبازیکن در طول مسابقه 

  .ی متهم می شوددر بازاخیر تیم به تآن و  کند تن به
  

   بقاتمسامدیریت  -31

مسابقات می باشد . این وظیفه عملکردهای ذیل را در بر می  مدیر مسابقات وظیفه سازماندهی

مسابقات در  مدیر م، و غیره . تصمی بازیهابندی مسابقات ، تنظیم وقت گیرد : قرعه کشی ، زمان 

 .ی استقطعتصمیم نهایی و  چنین اموری

یره ، بررسی تجدید نظر ها و غ انداور تعیین مربوط به قوانین بازی ) . تمامی موضوعات 1-31

 مسابقات مسئولیت انتصاب سر داور را برعهده دارد.  مدیر( وظیفه سر داور است .

کمیسیون  مسابقات تابع مدیر، فوتبالدستیدر هر مسابقه رسمی فدراسیون بین المللی .  2-31

 می باشد . فوتبالدستیورزشی فدراسیون بین المللی 
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 لباس رسمی داوری فوتبالدستی :
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 درجه های داوری در فوتبالدستی :
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82/1 

 

 

 

 
 

 های مجاز در مسابقات فوتبالدستی :و پوشش لباس
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 مجاز در مسابقات فوتبالدستی :غیر های و پوشش لباس
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 مسابقات فوتبالدستی : برگه داوری
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 فوتبالدستی : میزهای رسمی فدراسیون جهانی
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 حمزه صفره ترجمه و ویرایش :  -


