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  آرة البوتشي -البند الثامن عشر
  

 1992البوتشي التي صدرت سنة آرة  اتبمسابقما يلي هو القوانين واللوائح الرسمية الخاصة 
الواليات  نيويورك اوتيكا  بروآتور بوليفارد187 البوتشي الدولية وعنوانها  آرة جمعيةعن

    .315-733-9611 :رقم هاتف 13501المتحدة األمريكية 
  البطوالت الرسمية ) أ(القسم 

  مسابقات الفردي  )1
  مسابقات الزوجي  )2
  مسابقات الفرق  )3
  موحدزوجي  )4
   موحدفرق  )5

   الملعب واألجهزة-بالقسم 
   الملعب )1
  ). لملعبل  الشكل التوضيحيأنظر( طول ترم 18.29 × عرض ترم 3.66 الملعب أبعاد  ) أ
مادة أي  أو من لالنجي أو التراب أو الطمي أو الحصىيمكن أن يكون سطح الملعب من )ب

 مع عدم وجود حواجز دائمة أو مؤقتة في الملعب يمكن أن تحول الخطوط المستقيمة صناعية،
  .الحواجز ال تشمل تنوع درجات أو تماسك األرضيةهذه  .لمسار الكرة من أي اتجاه

مادة أي النهاية ويمكن أن تكون مصنوعة من جدران جدران الملعب هي الجدران الجانبية و ) ج
أما الجدران الجانبية فيجب أن تكون ، ماقدأ 8 ال يقل ارتفاعها عنأجدران النهاية يجب  .هصلب

النهاية يمكن استغاللها أثناء جدران الجدران الجانبية أو .  جميع النقاطفيكرات البوتشي آعالية 
  . هاللعب بالنسبة للضربات الجانبية أو الضربات اإلرتدادي

   )لملعبل وضيحي الشكل التأنظر ( العالمات  )د
  : ما يليآيجب أن تخطط جميع المالعب 

  .دفع الكرةل مخالفة من اللوحات الخلفية لتحديد خط ال متر3.05 )1
.  آرة الهدف فيمكن أن تلعب من أول ضربةكرة الهدف للاألدنىالحد –عالمة نصف الملعب  )2

لمنتصف أو يعتبر  أال ترسو قريبا من عالمة نقطة اآرة الهدفأثناء استمرار اللعب فإن وضع 
 .منتهياطار اإل
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  المعدات) 2
دن و        ) أ شب أو المع ن الخ شي م رات البوت صنع آ ن أن ت والت    يمك مية للبط ات الرس بالمقاس

ر ملي م 110 ى إل  ليمترم 107التي تتراوح ما بين     و   ،والدورات رة     . ت ون الك م،     ل ر مه  هو أمر غي
ز   أن يجبفريق آل مع مالحظة أن الكرات األربع الالتي تخص       ا  يتمي  عن آرات   بوضوح لونه

  . الفريق المنافس
ى  ترمليم 63 من   يتراوح مقاس آرة الهدف    ) ب ر ملي م 48 إل ا مختلف            ،ت ا يجب أن يكون لونه  آم

  . عن آرات البوتشي األخرى
ين شيئين وأن       أداةبالنسبة ألداة القياس فيمكن أن تكون أي    ) ج سافة ب ة للم اس بدق درة القي  لديها ق

  . حكامالتكون مقبولة لدي 
  

  قوانين المسابقة) جـ(القسم 
  المباراة  )1

  متر3.05

  متر18.29

  متر3.05

  ترم3.66

   أقدام من الحافة الخلفية 10) ج

   قدم من الحافة الخلفية 30) د

  آما في البند ج ) و
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جاك   ()آرة الهدف ( أصغر تسمى هدف  آرة  يتم لعب البوتشي بثمان آرات آبيرة و       -األجهزة    ) أ
ونين لكي           آل  ويضاف أنه توجد أربع آرات تخص       .  )وآيو وبيبي    ا تصنع بل فريق وأنها عادة م

افس تميزهم عن آرات فريق       ز      .المن رة تمي الكرات الكبي د آرات            ف ضا بخطوط واضحة لتحدي  أي
 . الالعبين الموجودين بنفس الفريق

    : آرة الهدف و لونهااختيار) ب
يأخذ  ذي س ريقين ال د أي الف م بعمل قرعة لتحدي وم الحك دفيق رة اله رةآ ون الك ار ل ي .  ويخت وف

  . غياب الحكم يقوم آابتن آل فريق بعمل القرعة
   اللعبتتابع) جـ
ة أو ضرب ت رتم دحرج دف آ ن ة اله ل م اراة   قب دء المب ة بب سب القرع ذي آ ق ال . العب الفري

رة الهدف   الالعب الذي يدفع     دفع       بك رة  أول يجب أن ي افس        ،آ ا الفريق المن ه     ف أم دفع آرات  حتى ي
ستهلكىيحصل عل وة النقطة أو أن ي ع العب راتهم األرب دة . آ رب"  قاع رة األق ابع " الك م تت تحك

رة     آرة الهدف     ىكون آرته أقرب إل    الجانب الذي ت   .هالكرات الملعوب  سمي الك ة   ي ا    )in(الداخل   أم
رة الخارجة          دما يحصل الفريق عل       و (out)فريق المنافس  فيسمي الك ة       ىعن رة الداخل  وضع الك

In)( فإنه  يخرج جانبا ويسمح لفريق الكرة الخارجة  )out( بأن يلعب  .  
   الثالث محاوالتقاعدة) د

ه   ون مع ذي يك ق ال رة الالفري دف آ د وضع ىيحصل عله اوالت عن الث مح ل أرض ها  ث داخ
ر        .الملعب ة،  إذا آانت الثالث محاوالت غي افس يحصل عل          موفق إن فريق المن  فرصة واحدة     ى ف
م أن يضع        أيضا، إذا آانت هذه المحاولة غير ناجحة        .الهدفآرة  لوضع   رة الهدف    فيمكن للحك  آ

ل خط ال       ترم 15.24وسط الملعب عند عالمة      ائي   وتكون مقاب  تحت أي ظروف، ال       .ضرب النه
  . المكتسبة والتي تتيح ضرب الكرة األولييخسر الفريق أفضلية آرة الهدف

  تحريك الكرة ) و
رة     إ وأدفع   وأيكون الفريق مخيرا في دحرجة       اة عدم    مع    الملعب،  داخل يقاع الك ا  مراع  خروجه

ة خمعالمات الضربة ال    ل أو تجاوز الالعب       ،من الملعب   ا أن    . الف را في       عب لالآم  أن يكون مخي
ه الحصول عل  د محاولت ن الملعب عن رة م اط يقلت نقطة أو ىإخراج أي آ افسالل نق ق المن . فري

  ).(Underhand المنخفضةفجميع محاوالت دفع الكرة يجب أن تتم بأسلوب اليد 
  
  
  التهديف) ز

ريق       (في نهاية آل إطار       ستهلك آال الف دما ي اط تحدد     ،)ن آل الكرات    يعن إن النق ي   ف ا يل اط  :  آم نق
آرة الهدف من آرات الفريق      ىالتي تكون أقرب إل     و ،الفوز تخص آل الكرات الخاصة بالفريق     

ه أن يطلب             هذا يمكن أن يتحدد بالرؤية البصرية أو بواسطة           و ،المنافس مدرب الفريق يمكن ل
ة       ائز بكل       . وسلية قياس ميكانيكي الفريق الف زة      إطار ف وز بمي رة الهدف      يف سبة آ  لإلطارات   بالن

د عل   . النتيجة يكون الحكم مسئوال عن صالحية لوحة أو سجل      .  التالية ه يعتم ابتن الفريق   ىوإن  آ
   .األوقاتفي تأآيد دقة الهدف المسجل في جميع 

  التعادالت ) هـ
ذي دحرج        )تعادل(آرة الهدف    نفس المسافة من     ىعندما تكون آرات المنافسين عل      فإن الفريق ال

ادل  في الدحرجة حتى ينتهي     ستمرمرة ي الكرة آخر    رتين عل      .التع م أن آال الك د  ىويحدد الحك  بع
رة عل      حتى سم من آرة الهدف فالفريق ب يجب أن يدحرج الكرة            33 ل من       ى تكون الك  مسافة أق
سببا         ىإذا لم يقم فريق ب بالدحرجة إل       .سم من آرة الهدف   33  النقطة وأن الفريق أ ضرب الكرة م

  .التعادللفريق أ يجب أن يستمر في الدحرجة حتى ينتهي  فإن اىتعادل مرة أخر
  التعادالت في نهاية اإلطار )و

ه   الن وفي حال ينافست المنفريقيالكون الكرتان القريبتان من آرة الهدف تخصان      تعندما   ادل فإن تع
  . الفريق الذي نفذهاى ثم تعود آرة الهدف إلدرجة،لن يتم إعطاء أي 
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  نقاط الفوز) ز
  نقطة 16= العب /  آرة 1 العبين 4من فريق مكون 

  نقطة 12= العب /  آرة 2 العبين 2فريق مكون من 
  نقطة 12= العب /  آرة 4 العب 1فريق مكون من 

ر شيوعًا في البطوالت            ذآورة فهي األآث سية،  والبطوالت بالنسبة لخطوات التهديف الم إال  الرئي
  .تتعديال إدخال أنه يمكن

  ىالنقطة األول) هـ
ه        ىالعتماد دائمًا عل  يتم ا  رة    الفريق الذي يكون مع زة آ ي،  النقطة    إلحراز  الهدف    مي ال  األول : مث

ا      ، أ بدفع آرة الهدف مسددا أول آرة  يقوم الفريق  ق أ ليخرجه رة الفري ار ب أن يضرب آ  ثم يخت
ن  ام ذ .مكانه ام ب د القي ن   لك، عن ان م ق ب يخرج الفريق أ والفري رتين الخاصتين ب ا الك إن آلت  ف
  .نقطة أول إلحراز الفريق أ يكون لك بذ.الملعبعب وتترآان آرة الهدف داخل المل
  استمارة تسجيل النتيجة  ) ب

 عدم عنيالتوقيع ي.  سجل النقاط بعد نهاية المباراةىع عليقالتو مسئول عنريق رئيس آل ف
 يقرئيس الفرن إ فاعتراضات، بشأنهاالمباريات التي يوجد  .النهائية النتيجة ىاالعتراض عل

  . ال يقوم بالتوقيع النتيجة أو صالحيتها ىمعترض علال
   الالعبينتوصيف أدوار )2
   الرئيس ) أ

 ال يسمح .اللعب وأن يكون معروفا للحكام قبل بدء ،فريق في آل رئيسيجب أن يتم تحديد 
 أو الدورة يجب األلعاب حكام .األلعاب لكن يمكن تغييره أثناء سير ، أثناء المباراةرئيسير اليتغب
   .تالية مباريات ة بهذا التغيير قبل بدء أيبالغهمإ
  الالعبين تبديل أماآن  ) ب

آرة  مع مالحظة أن الالعب الذي قذف آراتهم، أي فريق أن يختاروا ترتيب لعب يلالعبيمكن 
  ال،األحوالفي جميع  . إطارىالتبديل يمكن أن يتغير من إطار إل. يتشالهدف يحرز أول آرة بو

  . يلعب أآثر من الكرات المحددة باإلطارأن بيسمح ألي العب 
  موحدةفرق الال )3
  . شريك آخر من العب والموحدزوجي ال يتشكل فريق  ) أ
   .شرآاء آخرين من العبين وموحد يتشكل آل فريق  ) ب
  ستبدالاال )4
  اإلبالغ الرسمي  ) أ

عدم االلتزام  . بالجدولدرجة الحكام باستبدال بعض الالعبين قبل بدء المباريات المإبالغيجب 
   .بذلك يستوجب إلغاء المباراة

  استبدال الالعبين  ) ب
 آما أن البديل يمكن أن يحل .الواحدةيمكن أن يتم استبدال العب واحد لكل فريق في المباراة  -1

 بنفس الفريق أثناء مختلف العبين مختلفينيمكن أن يحل محل   و،محل أي العب بالفريق
   .المباريات

 فانه ال يمكن أن يحل األلعاب أي العب آبديل بأي فريق أثناء عندما يتم تسجيل:التبديل حدود -2
  .األلعاب فريق آخر أثناء هذه أليآبديل 

  
  
  
  
   التبديل أثناء المباراة-ج
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 فقط أثناء الطوارئ الطبية أو أي طوارئ معتمدة يمكن أن يتم استبدال ئأوقات الطوار -1
ط في نهاية اإلطار وإذا تعذر هذا فان  فقفاستبداالت الطوارئ تتمالالعب أثناء سير المباراة 

  .المباراة فان البديل يجب أن يكمل متى تم االستبدال أي حال ى وعلغيااإلطار سيعتبر مل
 يكون بها عدد العبين أقل من العدد المعتمد بالمباريات فإن هذا التي الفرق :المباراةإلغاء  -2

  .المباراةيؤدى إلى إلغاء 
    النقاطص أماآنفحالنقاط المباريات وطع وتأخير ق الوقت المست-5 

. مقبولة المقدمة األعذار عندما يظهر أن ا مستقطعايمكن للحكم أن يمنح وقت :المستقطعالوقت  )1
  . دقائقةآما أن الوقت المستقطع يقتصر على عشر

إذا آان من رأى الحكم أن المباراة حدث بها تأخير متعمد بدون  :للمباراةالتأخير المتعمد ) 2
  .المباراةإبداء أسباب مقنعة فإن الحكم يمكن أن يلغى 

 أسباب غير ةيأالنظام أو  انعدام وأظواهر الطبيعية  الوأ يةالجواألحوال التأخير بسبب  )3
 .معلومة

يمكن لالعبين فقط أن يتقدموا إلى عالمة منتصف الملعب قبل دفعهم  فحص أماآن النقاط )4
   .)الكرات(الكرة 

   الجزاءات-6
  جزاءاتتطبيق ال  - أ

بمجرد ما يحدد الحكم ارتكاب مخالفة فانه يقوم بأشعار آابتن آل فريق ويخبرهما بالجزاء  -1
  .هذا شئ خالف ى يضاف أن قرار الحكم يعتبر نهائيا فيما عدا لو تم النص عل.الموقع

بالنسبة للظروف غير المذآورة بقوانين الجمعية الدولية لكرة البوتشي فان قرار مدير  -2
  .ونهائيا يكون حاسما األلعابالمنظمة أو 

 الفريق،قبل  من هتوجيه يجب األلعاب القرار الرسمي لمدير ى علحتجاجأي ا:االحتجاجات -3
  . يقوم هذا الفريق يلعب الكرة التالية وأال سيعتبر القرار مقبول وساري المفعولأنقبل 

 الفريق في المباراة إذا تم شطب مباراة أحد الفرق نتيجة لعدم تواجد :اإللغاء على حتجاجاال -4
 .رسمي بأي اعتراض د أو نتيجة للمخالفات المذآورة فيما يلي فانه لن يعت،المذآورة بالجدول
  .يلي أساس وجاهة الظروف غير المذآورة فيما ى بها وتدرس علداالعتراضات يعت

   األخطاء المحددة -ب
 المخالفةهم جزء من خط  اإلشارة والصدم فإن أحالتي  في،لمخالفةااألخطاء الخاصة بخط -1

 ويجب تسجيل الالعب،الخاص لن يتم تجاوزه بأي جزء من القدم قبل أن تخرج الكرة من يد 
  . جميع األخطاء عن طريق الحكم بناء على رؤيته وقوع المخالفة أو الخطأ

  : يلي لخط األخطاء سيتكون من واحد مما اختراق ثانيفالجزء المعطى للفريق الذى يرتكب 
وأن .  على نقاط حيث أنهم آانوا يسبقون الخطأ فورًاضده يحصل الخطأ ارتكب الذى الفريق  - أ

في ذاك " بالداخل "  بالنسبة لعدد النقاط الموجودة النهائي  يصدر الحكم قراره اإلطار ينتهي ،
  .  الخطأ فيمكن أال يحصل على أي نقطة خاصة بهذا اإلطارارتكب أما الفريق الذى الوقت ،

   غير القانونية للكرة الخاصة بفريقكالحرآات  -2
فإن الكرات يتم "  محل شك "الكرات العب بتحريك آرة أو أآثر خاصة بالفريق وهذه الإذا قام 

   .اللعب ويستمر منتهيةإخراجها من الملعب وتعتبر 
  الحرآة غير القانونية لكرة المنافس   -3

 فإن هذه الكرات تحتسب نقطة واحدة ،"المشكوك فيها"إذا قام الالعب بتحريك آرات المنافس 
 فقط يمكن منح الفريق المرتكب الخطأ ضده نقاط على هذا اإلطار ما اللعب،لكل آرة ثم يستمر 
  .لم يتم تجاهل الجزاء

  الالعب  قبل من الهدفالحرآات غير القانونية لـ آرة  -4
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كن أن يحصل على  الفريق المرتكب الخطأ ضده يمفإن الهدفإذا قام أي العب بتحريك آرة 
 لم يلعبها التيباإلضافة إلى عدد الكرات " محل شك "  آانت التي صحيحةنقاط مقابل الكرات ال

  .  حدث به الخطأالذيهذا الفريق أثناء اإلطار 
  رفض الجزاءات   -5

 رفض أي من الجزاءات المذآورة وأن يستكمل بامتياز يحتفظ الفريق المرتكب الخطأ ضده   
  . اإلطار

   : من قبل الحكم لحرآة العرضية أو غير الناضجة للكرات أو لـ آرة الهدفا  -ج
عندما توجد أآثر من آرة  تلعب  إذا (  أثناء اللعب  آرة الهدف الحرآة العرضية للكرة أو لـ -1

   آرة الهدفأو" محل شك " قام الحكم إما أثناء مرحلة قياس المسافة أو غيرها بتحريك آرة  
  . ثم يعاود المباراةاألصلي مكانها فييضع الكرات فإن الحكم يجب أن 

 قبل الحكم بعد لعب جميع من كرة الهدفل للكرة أو الصحيحةالحرآة العرضية أو غير  -2
 إذا آانت النقطة أو النقاط واضحة للحكم فإنها تحتسب، أما النقاط األخرى غير األآيدة الكرات،
  . احتسابهافلن يتم 

   الكرة المتحرآةاعتراض  -د
 فإن الكرة ، آرة فريقه أثناء حرآة الكرةباعتراض إذا قام العب –من خالل نفس الفريق  -1

  . االعتراضويستمر اللعب إذا آانت الكرات الملعوبة قد تعطلت نتيجة هذا تلغى 
 آرة المنافس المتحرآة فإن الفريق باعتراضإذا قام العب : من خالل فريق المنافس -2

  :لول التاليةالمرتكب الخطأ ضده له أحد الح
  .الكرةأن يلعب  - أ
  . أن يعتبر اإلطار منتهيا - ب
  . اللعبفيرفض الجزاء وأن يقبل سقوط الكرة الملموسة ويستمر  - ت
أن و أ ، الكرة المتحرآةباعتراضإذا قام متفرج أو حيوان أو شئ :  األوضاعيبدون تغيير ف -3

  .  فيجب أن يلعب الكرة نفس الالعب،هذه الكرة لم تلمس آرة أخرى متحرآة
لمست  وأ ، الكرة المتحرآةراضتعاب  ماإذا قام متفرج أو حيوان أو شئ: مع تغيير األوضاع -4

  .فإن اإلطار يعتبر منتهيا" وفى حالة شك " هذه الكرة آرة أخرى متحرآة فعليًا 
أي عمل يؤثر على وضع آرة الهدف أو الكرة الخاصة بكل فريق : التغييرات األخرى للعب -5

 .منتهياتجعل اإلطار   آرة الهدفوتكون أآثر قربًا من
  تحريك الكرة ذات اللون الخطأ. ث
ا من                   –آرة يمكن استبدالها    ) 1 سمح بإيقافه ون خطأ ال ي  في حالة قيام الالعب بتحريك آرة ذات ل

الكرة                . قبل أي العب آخر أو الحكم      تبدالها ب م اس ا ث و يجب أن يسمح باستقرار الكرة و توقفها تمام
  . من قبل الحكمذات اللون الصحيح 

تبدالها              –آرة ال يمكن استبدالها     ) 2 ون خطأ ال يمكن اس  في حالة قيام الالعب بدحرجة آرة ذات ل
رة ذات                         ه، استمرار الك ة في حين اط اللعب ساب نق تم احت دون اعتراض آرة أخرى في حالة لعب ي

ستمر ال  م ي ن ث ا، و م ا أو دحرجته ام بتحريكه ذي ق ق ال صالح الفري أ ل ون الخط بالل ولى . لع و يت
  .الكرات ذات األلوان الخطأ/ الحكم مع قادة الفرق المعنية مسئولية تحديد هويات الكرة 

  التبادل الخاطئ للعب. ج
ى                –النقطة األولية   ) 1  في حالة قيام أي من الفريقين بتحريك البالينا و الكرة األولى الخاصة به عل

  .إعادة بدء اإلطار من نفس الموضع و، يقوم الحكم بإعادة البالينا والكرةسبيل الخطأ
ا         –تعاقب دحرجة اللون الصحيح في تسلسل خاطئ        ) 2 ه بينم ام الالعب بتحريك آرت ة قي  في حال

رة     و (in)فريقه في حالة مشارآة      إن الك الفريق اآلخر مازالت في حوزته آرات لم يقم بتحريكها ف
ة  ر حي ا تعتب ة في موضع توقفه شك الباقي س(live)محل ال انون .  تمر اللعب و ي ذا الق وينطبق ه

ة لعب                  رة في حال ى وجود الك اس في      "in"بصرف النظر عمن أشار إل  حيث أن طلب عمل قي
  .حالة الشك في صحة احتساب النقطة هو مسئولية آل فريق
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  الحكام) 7
  االحتجاجات . أ

م ) 1 ى الحك راض عل ين ألي سبب–االعت م المع ى الحك ي االحتجاج عل ق الحق ف ل فري ن  لك  م
ة المب   ل بداي ك قب باب و ذل ة و . اراةاألس اج للدراس ع االحتج دير   و يرف ل م ن قب ه م ت في الب

  ).المسابقة(األلعاب
ه بالمساعدة في             –الحكام المشارآون في اللعب        ) 2 ام أي من العبي فريق أو بدالئ سمح بقي  ال ي

  .تحكيم مباراة يكون ذلك الفريق أحد المشارآين فيها
b .   ة                  –الحكام البدالء ى موافق اراة شرط الحصول عل  يسمح بإجراء استبدال للحكم أثناء سير المب

  .و قائدي الفريقين) المسابقة (األلعابمدير 
افيين  ) 2 ام اإلض رط         –الحك ب ش ير اللع اء س اراة أثن افيون ألي مب ام اإلض ين الحك ن تعي  يمك

  ).            المسابقة (األلعابالحصول على موافقة مدير 
ديم             –لفريق  طلبات ا ) 3 ريقين بتق ام أي من الف ة قي اراة في حال  يسمح بتغيير الحكام أثناء سير المب

  ).المسابقة (األلعابأسباب مقنعة بذلك إلى مدير 
  .  يجب أن يرتدي الحكام زيا يميزهم بوضوح عن بقية الالعبين–الزى الموحد للحكام ) 4
c (قواعد السلوك للحكام  
  :ضمنقواعد سلوآيات الحكام تت) 1
a (اإللمام بقوانين اللعبة.  
b (زام يم و االلت ة التحك د بعدال رارات و   ع اذ الق د اتخ از عن ة    م االنحي راراتهم بنتيج ط ق دم رب ع

  .المباراة
c (           النفس ال الغرور زاز ب التزام الحزم ال العدوانية؛ اللين ال الضعف؛ اإليجابية ال الوقاحة؛ االعت

 .ع اليقظة في جميع األوقاتو الغطرسة؛ الود مع الجميع؛ الهدوء م
d (االستعداد، البدني و النفسي، إلدارة المباراة.  
e (عدم إفشاء معلومات قد يكون من شأنها تحقيق أفضلية ألحد الفريقين على اآلخر.  
  ظروف أخرى. 8
a . ملغيا( في حالة آسر آرة أو بالينا أثناء سير اإلطار، يعتبر اإلطار ميتا –آسر الكرة (dead.  
  ).المسابقة (األلعابتبدال الكرة أو البالينا في هذه الحالة هو مسئولية مدير اس
b . تسوية أرضية الملعب  
دير              –قبل اللعب   ) 1 ذي يرضي م ى النحو ال ات عل ة المباري  يجب تسوية جميع المالعب قبل بداي

  ).المسابقة (األلعاب
اراة            ال يسمح بإعادة تهيئة    –تسوية أرضية الملعب أثناء اللعب      ) 2 اء سير المب  أرضية الملعب أثن

  .و لكن يسمح بتنظيفها من األجسام الغريبة آاألحجار و األآواب، الخ أثناء سير المباراة
تثنائية ألرضية الملعب  ) 3 االت االس دير –الح ن رأي م ان م اب إذا آ سابقة (األلع ة ) الم أن حال

ا استكمال الم          ذر معه ا       أرضية الملعب يتع تم إيق ه ي اراة فإن اراة و   ب ى ملعب آخر أو         ف المب ا إل نقله
  .تأجيلها إلى موعد آخر حتى يتم إصالح أرضية الملعب األصلي

c (  ا رة أو البالين ك الك رات     –تحري ا أو الك ستقر البالين ى ت رة حت ب الك ب بلع سمح ألي الع  ال ي
  .     األخرى و تتوقف تماما عن الحرآة

  قواعد سلوك الالعبين) 9
a .   ا               يجب على الالعب أن  ينتقل إلى خارج الملعب عند انتقال دور اللعب إلى المنافس، و ذلك آلم

  .سمحت الظروف بذلك
b .    على الالعبين التحلي بالروح الرياضية في        –) ال يتسم بالروح الرياضية   (سلوك غير رياضي 

التفوه                      . جميع األوقات  الروح الرياضية آ سم ب ين ألي سلوك ال يت ة ارتكاب أي من الالعب في حال
ون     ه يك ة فإن صد و الني وء المق نم عن س ة ت ر الئق ال غي ارات أو أفع ان بإش ة أو اإلتي اظ مهين بألف

  .عرضة لالستبعاد من المباراة
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c .الزى الرياضي  
أنه          –الزى الرياضي المناسب     ) 1 ذي من ش الزى الرياضي المناسب ال زام ب ين االلت ى الالعب  عل

  .ضة البوتشي من قبل الجميعلريا على نحو يبعث على التقدير لهم وإظهارهم
ة ) 2 الف سطح أرضية الملعب  –األحذي أنها إت ن ش ة م داء أحذي ين بارت سمح لالعب ا ال .  ال ي آم

  ).حفاة األقدام(يسمح لهم باللعب دون ارتداء أحذية 
ب   ) 3 ر المناس زى غي ي         –ال شارآة ف ب بالم ر مناس ا غي دون زي ذين يرت ين ال سمح لالعب  ال ي

  .األلعاب
  تعريف مصطلحات اللعب -  Dالقسم 

   Dead وميتة Liveحية : الكرة. 1
a .الكرة الحية هي أي آرة في وضعية حرآة بعد قيام الالعب بتحريكها.  
b .يتم استبعاد الكرة في الحاالت التالية.  عدم احتسابهاوالكرة الميتة هي أي آرة تم استبعادها أ:  
  .أن تكون نتيجة الحتساب جزاء أو عقوبة) 1
  .تكون خرجت إلى خارج حدود الملعبأن ) 2
  .أن تكون المست شخصا أو جسما من خارج حدود الملعب) 3
  .أن تكون اصطدمت بقمة حدود الملعب) 4
  .أن تكون اصطدمت بغطاء الملعب أو أية دعائم فيه) 5
  .أن تكون نتيجة لخطأ اللمس بالقدم) 6
  . زته الكرةأن تكون نتيجة لحرآة مخالفة من قبل الفريق الذي بحو) 7
  .أن تكون نتيجة لتداخل مع الكرة أثناء الحرآة من قبل أحد أعضاء الفريق) 8
  آرة البوتشي و البالينا. 2
a . البالينا هي آرة هدفObject Ball      رة المدفوعة ضا اسم الك ا أي  صغيرة الحجم و يطلق عليه

Cue Ball البيبي" أو "Beebeeالخ ،.  
b .ألآبر حجماآرة البوتشي هي آرة اللعب ا   .  
  .مصطلحات أخرى. 3
a . رة رب الك سديد Hittingض ضا ت ه أي ق علي خShooting يطل رة أو . ، ال ي الك و رم و ه

م تصب الهدف    ي إذا ل اللوح الخلف سمح باصطدامها ب سرعة ت ا ب سديد . تحريكه ستخدم خط الت و ي
  .لتحديد و احتساب الخطأ

b . التسديدة الجانبيةBank Shot  دة رة خارج      Rebound Shot  أو المرت ى ألعب الك شير إل  ت
  . األلواح الجانبية أو األلواح الخلفية

c .  التسجيلPointing                       ة من سجيل نقطة قريب ا بهدف إحراز أو ت ا أو تحريكه تم دفعه رة ي  هو آ
  . لتحديد و احتساب الخطأPointing Lineو يتم استخدام خط التسجيل . البالينا

d .  اإلطارFrame   ى        هو الفترة ال زمنية من المباراة التي يتم من خاللها لعب الكرات من جانب إل
  .النقاط) إحراز(آخر و تسجيل 

   Foulالخطأ . 4
  .هو أي انتهاك لقانون اللعبة يستوجب احتساب عقوبة أو جزاء

b . القسمE –التقسيم   
بة و ا    . 1 ن مناس د م سابقة بالتأآ الق الم ل انط اب قب دير األلع وم م رح أن يق ن المقت ساق م ت

تم   و. التقسيمات سيم  يمكن أن ي سابقات           تق ة الم سابقة أو، في حال رات ال ا لعوامل الخب ين وفق الالعب
ة      ات المعدل اط                . األآبر حجما، المباري ا للنق اه تحدد نظام واردة بأدن ة ال ات المعدل إجراءات المباري

  . متساوية قدر المستطاعتقسيماتيمكن االستعانة به في عملية وضع الالعبين في 
ة      . 2 سمى مجموع ة ت ات معدل الث مباري ب ث ب أن يلع ل الع ى آ ب عل ب  . Setيج وم الالع يق

ة    ددة التالي رات المح ب الك اوب للع ب بالتن ايتي الملع ين نه ال ب ى الالعب أال  . باالنتق و يجب عل
  : عند قيامه بلعب الكرات المحددةFoul Lineيجتاز خط الخطأ 
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a .     ى خط ا ا عل م بوضع البالين وم الحك وم الالعب بلعب    30ل يق اردة حيث يق وم  8 ي  آرات و يق
  .   آرات و تسجيلها بالسنتيمترات3الحكم بقياس مسافات أقرب 

b .          آرات و    8 ياردة حيث يقوم الالعب بلعب         40بعد ذلك يقوم الحكم بوضع البالينا على خط ال 
  .   آرات و تسجيلها بالسنتيمترات3يقوم الحكم بقياس مسافات أقرب 

c .وم الالعب بلعب       50 ذلك يقوم الحكم بوضع البالينا على خط ال          بعد  آرات و  8 ياردة حيث يق
  .  آرات و تسجيلها بالسنتيمترات3يقوم الحكم بقياس مسافات أقرب 

الي                ك إلجم ا، و ذل ى البالين ى منتصف أعل شي و حت رة البوت ى آ تؤخذ القياسات من منتصف أعل
  .تسع قياسات

ى     اد الخاص        تنطبق هذه اإلجراءات عل انون األولمبي سبة التحسن في األداء         ق اس ن -Honest لقي
effort rule   .  

  
  

         
             
        
  
 


