بسمه تعالی
قوانین و مقررات والیبال برای تیمهای شرکت کننده در مسابقات

قرعهکشی و گروه بندی تیم ها توسط شورای ورزشی و مسئول برگزاری مسابقات در روزی که به اطالع
رسانیده میشود با حضور سرپرستان تیمها انجام میشود.
از جمله وسایل و تجهیزات برای شرکت در مسابقات شلوار گرمکن ،کتانی ورزشی و لباس متحدالشکل با
رنگ یکسان با شماره که در جلو و پشت پیراهن و آرم کنگره هم مشخص شده باشد.
پوشیدن لباس با رنگی متفاوت از سایر بازیکنان(به جز لیبرو) و بدون شمارههای رسمی ممنوع است.
قبل از شروع مسابقه هر تیم موظف به گرم کردن تیم خود میباشد که این عمل میتواند از بروز آسیب-
های احتمالی در بازی جلوگیری نماید.
قرعهکشی قبل از شروع مسابقه با حضور داور دوم و کاپیتانهای هر دو تیم انجام میشود ،که برنده قرعه
یکی از موارد را انتخاب میکند  -1حق انتخاب زمین  -2حق زدن سرویس یا دریافت سرویس ،و بازنده
قرعه ،مورد باقی مانده را انتخاب میکند.
تعداد تعویضها در بین مسابقات  6تعویض می باشد که البته با خروج یک بازیکن و ورود دوباره به جای
خود یک تعویض محسوب میگردد.
شرکتکنندگان که متشکل از  12بازیکن که  6نفر بازیکن اصلی در میدان که حتما باید کاپیتان تیم در
بین بازیکنان اصلی مشخص باشد.
بازی ها در طول مسابقات به صورت چرخشی که قبل از شروع هر ست ،مربی یا سرپرست باید ارنج
بازیکنان شروع کننده تیمش را روی برگ ارنج نوشته و تحویل داور دوم دهد.
پیراهن بازیکنان باید از شماره  1تا  20شمارهگذاری شوند.

یکسرپرست بهعنوان مربی میتواند تیمخود را درکنار زمینراهنماییو هدایت نماید.
فرمت بازی که در هر دوره از مسابقات ،مشخص و به اطالع تیمها رسانیده میشود که از جمله تعداد
ستهای بازی در هر دوره از بازیها تعیین میگردد.
در طول مسابقه هیچگونه اعتراضی در مورد نحوه داوری و قضاوت نباید وجود داشته باشد ،فقط در بعضی
موارد کاپیتان تیم با اجازه داور اول می تواند علت خطا و یا مورد اشتباه بوجود آمده را از داور سوال نماید.
در غیر اینصورت هر گونه اعتراضی از طرف بازیکنان تیم با نحوه قضاوت و بازی با جریمه اخطار مواجه
میشود و در صورت تکرار آن ،تیم از ادامه مسابقات محروم میگردد.
هر تیم موظف است در طول مسابقات تعدادی از نفرات خود را که از قوانین داوری اطالعاتکافیدارند
جهتهمکاریدر گروهداوری بهمسئولین برگزارکنندهمعرفی نماید.
اگر توپ به یکی از کادر داوری یا مربی و یا درخت برخورد نماید توپ خارج به حساب میآید.
زمان زدن سرویس  8ثانیه است از زمانی که داور اول سوت خود را به صدا در میآورد محاسبه میشود.
در زمان سرویس ،بازیکنان و داوران باید توجه داشته باشند که توپ برای زدن سرویس باید از دست جدا
شود نه اینکه با یک دست توپ نگه داشته و سپس زده شود.
وضعیت جاگیری بازیکنان به ترتیب زیر شماره گذاری میشود:

 سهبازیکن جلوی تور بازیکنان ردیف جلو بوده و (به ترتیب) منطقه ( 4سمتچپ جلو) منطقه( 3وسطجلو) ،منطقه(2سمت راستجلو) را اشغالمینمایند.
 سه بازیکن دیگر بازیکنان (به ترتیب) مناطق ( 5سمت چپ عقب) ،منطقه 6(وسط عقب) و منطقه( 1سمت راست عقب) را اشغال مینمایند.
بعد از زدن سرویس ،بازیکنان می توانند تغییر مکان داده و هر محلی را در زمین بازی و منطقه آزاد
مربوط به خودشان اشغال نمایند.

