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   الطائرة آرة الريشة-البند السابع عشر
  

شة   لمبياد الخاصاألو آافة مسابقات الخاص األولمبياد لرياضات الرسمية القوانينكم تح رة الري  لك
ائرة امج .الط وانين    رياضي  آبرن ى ق اءا عل وانين بن ذه الق اد الخاص ه د وضع األولمبي ي فق دول

شة         يتم تطبي  .الطائرةاالتحاد الدولي لكرة الريشة      رة الري دولي لك م   الطائرة  ق قوانين االتحاد ال ا ل م
وانين تتعارض مع  اد  لرياضات  الرسمية  الق تم تطبيق      .الخاص  األولمبي ة ي ذه الحال وانين  في ه  الق

  .الخاص األولمبياد لرياضات الرسمية
  :الفعاليات الرسمية-القسم أ

   فردي-1
   زوجي-2
  )موحد( زوجي -3
   زوجي مختلط-4
  )موحد( زوجي مختلط -5
   مسابقة المهارات الفردية-6

  .الفعاليات التالية تنافسا مفيدا لالعبين ذوي مستويات القدرات المنخفضةتعتبر
   ضربة اإلرسال تجاه الهدف-7
  كرة على الطائرال إرجاع -8
   إرجاع ضربة اإلرسال-9

   قوانين المسابقة-القسم ب
   التعديالت-1
اص  -أ اد الخ و األولمبي ست  العب ذين ي ة  ال ي متحرآ ربة    خدمون آراس ذ ض ار تنفي زة اختي م مي له

  . سواء من ناحية اليمين أو اليسارالرأس،اإلرسال من فوق 
  . منطقة اإلرسال يتم تقليصها بقيمة النصف لالعبي األولمبياد الخاص ذوي الكرسي المتحرك-ب
    : زوجي موحد-2
  . يتكون فريق الزوجي الموحد من العب واحد وشريك-أ
ه           ى يتول -ب ذ ضربات اإلرسال الخاصة ب د الترتيب الخاص بتنفي ذلك جانب    آل فريق تحدي ، وآ

  .الملعب
  
  
   مسابقة المهارات الفردية-3
    باليدتمرير ال-أ

بعدد من آرات الريشة في يده حيث يقوم ) عادة ما يكون المدرب (المررالعب اليمسك ) 1
  .برميها لالعب على النحو الذي يتم به رمي السهم

، ويمنح نقطة واحدة عن آل مرة يتمكن فيها من ضرب             ضرب الكره بمضربه  الالعب   يحاول   )2
  .الكرة
   :)لضربات ما فوق الرأس( بالمضرب مرير الت-ب
د                5 أو   4) المدرب (المررالعب  اليمسك  ) 1 ا، واحدة بع ا عالي ده، حيث يرمي به شة بي  آرات ري

  .األخرى لالعب
  . يتمكن من ضرب الكرةيمنح الالعب نقطة واحدة آل مرة) 2
  . يتم رمي أخرى مباشرة ليستمر العد،الكرةإذا أخفق الالعب أو نجح في ضرب ) 3
   :ى مسابقة تكرار ضرب آرة ألعل-ج
  . بصورة متكررةىيتم ضرب آرة الريشة بالمضرب ألعل) 1
  . ثانية30تحتسب نقطة واحدة عن آل ضربة في إطار زمني قدره ) 2
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  . ليستمر العدىة على األرض يتم إعطاء الالعب واحدة أخرإذا سقطت آرة الريش) 3
  :وجه المضربب  الكرة ضرب-د
يقف الالعب على بعد قدمين من الشبكة، مع وقوف العب التغذية المدرب على الجانب اآلخر          ) 1

  .من الشبكة
  . بضرب الكرة تجاه وجه يد الالعبالمررالعب اليقوم ) 2
  .ت، و يمنح نقطة واحدة عن آل ضربة ناجحة بوجه اليدلكل العب الحق في خمس محاوال) 3
   :ظهر المضربالكرة ب ضربة - هـ
د       ) 1 ه الي ربة وج ات ض ي فعالي ة ف ة المتبع نفس الطريق ة ب ساب النتيج تثناء أن  األداء وح ، باس
  .يقوم برمي آرة الريشة تجاه ظهر يد الالعب) المدرب (المررالعب ال
   ضربة اإلرسال-و
  . لالعب الحق في خمس محاوالت لتنفيذ ضربة إرسال من أي جانب من جوانب الملعب) 1
ه    ،)underhand(إذا لم يتمكن الالعب من تنفيذ ضربة اإلرسال من أسفل إلى أعلى             ) 2  فإنه يمكن

  ).overhead(تنفيذها من أعلى إلى أسفل 
  .رسال الصحيح نقاط عن آل ضربة إرسال تسقط في منطقة اإل10يمنح الالعب ) 3
  .  ال يمنح اللعب أية نقاط عن ضربات اإلرسال التي تسقط منطقة اإلرسال) 4
    : النتيجة النهائية-ز
  .يتم حساب النتيجة النهائية بتجميع نتائج مسابقات المهارات الفردية الست) 1

  .الفعاليات التالية تنافسا مفيدا لالعبين ذوي القدرات المنخفضةتعتبر
  رسال تجاه الهدفضربة اإل -4
افس            10 يمنح الالعب    -أ  محاوالت لتنفيذ ضربة إرسال لتسقط في أي مكان داخل حدود ملعب المن

  .يقوم الالعب بتنفيذ ضربات اإلرسال من خلف خط اإلرسال. الخاصة بمباريات الفردي
  .يمنح الالعب نقطة واحدة عن آل ضربة إرسال ناجحة -ب
   :ر إرجاع آرة الريشة على الطائ-5
، من خالل وقوفه في في        المررالعب  اليقوم  .  محاوالت إلرجاع آرة الريشة    10 يمنح الالعب    -أ

شة في منتصف الملعب الخاص بالالعب              منتصف الملعب الخاص بالمنافس    رة الري . ، بضرب آ
رة إل       ات      (افس  ن  منتصف الملعب الخاص بالم       ىيحاول الالعب إرجاع الك الحدود الخاصة بمباري

      ).الزوجي
  . يمنح الالعب نقطة واحدة عن آل مرة ينجح في إرجاع آرة الريشة إلى ملعب المنافس-ب
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  رسم تخطيطي للملعب الفردي 

  
       

  
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رسم تخطيطي للملعب الزوجي

  ملعب الفردي

  ملعب اإلرسال
  األيسر

  ملعب اإلرسال
  األيمن

  خط اإلرسال القصير

  خط اإلرسال القصير

  خط الحد الخلفي وخط اإلرسال الطويل

  ملعب اإلرسال
  األيمن

  ملعب اإلرسال
  األيسر

  خط الحد الخلفي وخط اإلرسال الطويل

15.6  

15.6  

6.6  

6.6  

17.0 

44.0 

17.0 
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  ملعب الزوجي

  ملعب اإلرسال
  األيسر

  ملعب اإلرسال
  األيمن

  خط اإلرسال القصير

  خط اإلرسال القصير

  خط الحد الخلفي وخط اإلرسال الطويل

  ملعب اإلرسال
  األيمن

  ملعب اإلرسال
  األيسر

  رسال الطويلخط الحد الخلفي وخط اإل

13.6  

13.6  

6.6  

6.6  

17.0 

44.0 

20.0 

1.6  1.6 

2.6  

2.6  


