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   الكرة اللينة-البند الثالث عشر
 

م القتح ة واك اص آاف اد الخ ات لألولمبي مية لرياض ة                         نين الرس رة اللين الك
د ا اد الخاص ق ان األولمبي ي ف امج رياضي دول دولي آبرن اد ال ى االتح اء عل وانين بن ذه الق بتكر ه

  .للرمية البطيئة) NGB(االتحاد الرياضي للكرة اللينة وقوانين)  (ISFللكرة اللينة 
فقوانين االتحاد الدولي للكرة اللينة أو االتحاد الرياضي للكرة اللينة سيتم تطبيقها ما لم يكن هناك 

دئذ يتم تطبيق القوانين نع.صاألولمبياد الخات الرسمية لرياضابين القوانين ها وبينض راتع
  . لألولمبياد الخاصالرسمية لرياضات 

  : الفعاليات الرسمية) ا(القسم 
  . مسابقات فريق الرمية البطيئة -1
  ) .Tee ball(مسابقة الكرة على شكل تى  -2
  . الرمية البطيئة للرياضات الموحدةمسابقات فرق  -3

  .دًا لالعبين ذوى القدرة المنخفضةيتعتبر الفعاليات التالية تنافسًا مف
  .مسابقة المهارات الفردية -4
  . سباق القاعدة -5
  . الضرب لمسافة -6
  . مهارات فريق الكرة اللينة -7
  .مهارات الفردية للرياضات الموحدة مسابقات ال -8

  : المعدات–) ب(القسم 
  " .ة الكرة اللينة الرسمي"  يمكن فقط استعمال المضارب المكتوب عليها من قبل المصنع  -1
  .ن يصدون الكرة ارتداء شبكة وقاية يمكن للرماة األوائل وم -2
  .اع وجه وخوذة راس مثل رامى الكرة يحب على متلقي الكرة ارتداء قن -3
  .  ارتداء خوذة راس مثل رامى الكرة على جميع الرماة ومن يجرون بالكرة -4
  . سم 30.5 يجب استعمال آرة لينة مخيطة بخيوط حمراء بقطر  -5

  : القوانين العامة والتعديالت–) ـح(القسم 
  مسابقات الفرق .1
  :  يتم تقسيم الفرق حسب )1
)                 SATs(النتائج المجمعة لكل العب محصلة في اختبارات تقييم مهارات الكرة اللينة ) أ

  ) .جري القاعدة والرمي والجري وضرب الكرة ( 
ى             فهذه االختبارات تكون الجل تقييم الالعب أو الفريق        ة للحصول عل ات بطولي ط وليست فعالي  فق

ع في                   ( .رمزيةميداليات أو شارات     ا تتب ذه فإنه يم ه ارات التقي سبة للمعلومات الخاصة باختب وبالن
  ).حـالقسم 

  .مجموعة مباريات التقسيم) ب 
ب       )2 ل الع ة بك ارات الخاص يم المه ار تقي ة اختب دموا نتيج دربين أن يق ى الم ب عل  ضمن  يج

  .ء البطولةسجالتهم وقبل بد
سم المجموع          12فستحدد من خالل تجميع نتائج أعلى       " نتيجة الفريق   " أما   )3 م يق ى   العب ث عل

12.  
ارات الخاصة       )4 يم المه ارات تقي سب اختب ات ح ى مجموع دئيا إل رق مب سيم الف تم تق ه ي ا ان آم

  .ء عملية التقسيمعندئذ يتم إقامة مباريات للتقسيم آطريقة إلنها. بالفرق ذاتها 
ستم         عند إق  )5 ر بحيث ت اراة أو اآث رق أن تلعب مب اراة  امة مجموعة التقسيم فيجب على الف ر المب

دة  دة م ة30الواح ذين   .  دقيق ا ال ى عشر العب ع االثن ق أن يلعب بجمي ل فري ن آ ب م وسوف يطل
  ". نتيجة الفريق " استخدمت نتائجهم في تحديد 

   العامة وتعديالتهاالقوانين) ب 
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  .فات االتحاد الدولي للكرة اللينةلمواصيكون ميدان اللعب مطابقا  )1
د                .جوالتتتكون المباراة المنظمة من سبع       )2 ريقين بع ام أحد الف ة إذا ق اراة آامل  حيث تعتبر المب

د              ن تزي اراة ل ا أن المب ادة آم ات أو زي خمس جوالت آاملة بالتفوق على فريق المنافس بعشر جري
  .ةساع1.30مدتها عن  

ة  )3 ين اللوح سافة ب سبة للم ى    األصليةبالن ى أدن ه إل يمكن تعديل ضارب ف اط الخاص بال والمط
  . متر 15.24 متر عن المسافة الرسمية وهى 12.19مسافة وهى 

ا        ) EP(وبالنسبه لالعب اإلضافي     )4 م استخدامه فيجب أن يكون معروف اري لكن إذا ت فهو اختي
ة ا   سجيله بلوح تم ت اراة وان ي دء المب ل ب ضرب االعتي قب ام ال ديف ضمن نظ و  . اديلته ه ل ا ان آم

اراة  استخدم هذا الالعب اإل    ذا       . ضافي فيجب استخدامه طول المب اراة به ال المب وفي حال عدم إآم
  .عب فان هذا يؤدى إللغاء المباراةالال

  . كان بنفس نظام الضرب في المباراة يجب أن يبقى الالعب اإلضافي في نفس الم )5
 أي عشرة   العب يجب أن يضربوا وان     إذا تم استخدام العب إضافي فان جميع اإلحدى عشر         )6

ا نظام الضر          . العبين يمكن أن يدافعوا    ا هو          فأماآن الدفاع يمكن أن تتغير أم ب فيجب أن يبقى آم
  .دون تغيير

م             . ضافي أن يتم استبداله في أي وقت      يمكن لالعب اإل   )7 ا ل ديل يجب أن يكون العب والالعب الب
  .ضافي فيمكن إعادة إدخاله الملعبأما الالعب اإل. ن قبل في نفس المباراةيشترك م

  عند الضرب فان الالعبين سوف يأخذون أماآنهم داخل خطوط صندوق الضارب  )8
ل عن              )9 د ويجب أن تمر داخل قوس اليق ة تحت الي رة في حرآ ر وال  1.83يجب قذف الك  مت
   .متر 3.66 عن ديزي
ى خروج الالعب     أربع آرات تشكل مسار وثالث   )10 ؤدي إل ام ضا   .  ضربات ت إذا ق رة  ف رب الك

  .خروجأخطا في الضربة الثالثة يتم بعمل ضربتين و
ا          )11 ام به الم يطلب الالعب القي شأنها م تعرف اللعبة المستأنفة بأنها اللعبة التي ال يمكن أن يبت ب

ل   ن قب درب أو م ل الم ن قب درب والالعب  .الالعبم ب الم ستأنفة إذا طل ة الم ل اللعب يمكن عم  ف
  .باتخاذ قرار بشان الضربة

تم  )12 احة      ي ل س رارات داخ اذ ق ل اتخ ام الج ل األحك بتفعي ب   .اللع راض فيج دث اعت  واذا ح
ط  . لينة والتي ستتخذ القرار النهائي  الرجوع إلى لجنة قوانين الكرة ال       آما يمكن تسجيل اعتراض فق
 . في حالة الشك في تطبيق القوانين

ذا الالعب     )13 ان ه رة ف ة الك اء حرآ درب بلمس الالعب أثن ام الم ا ق دربون ستبعد،يإذا م  والم
   .لهممطالبون بالبقاء في أماآن الجلوس المخصصة 

  ) T(مسابقة الكرة على شكل تي  .2
  التقسيم . ا 
  .يتم تقسيم الفرق حسب نتائجها المحققة في مسابقات المهارات الفردية ومرحلة التقسيم) 1
ديل          ) 2 ل التع ة قب ارات الفردي سابقة المه ائج م دربون نت سابقة اليجب أن يقدم الم  فنتيجة الفريق   .م

   .12 العب ثم يقسم هذا اإلجمإلى على 12تتحدد من خالل تجميع نتائج 
   .الفرديةيتم تقسيم الفرق مبدئيا حسب نتائجهم في المسابقة الخاصة بالمهارات ) 3
د                    ) 4 دة ال تزي اراة م ستمر المب ر وت اراة أو اآث أثناء جولة التقسيم تقوم الفرق بلعب مب

سابقة   ميع الالعبين المقدمة نتائجهم في      يطلب من آل فريق اللعب بج      .دقيقة 30عن    م
د نتيجة آل  ة الجل تحدي ارات الفردي قالمه ا لعب .فري ريقين سيطلب منهم  فكال الف

  .البدايةالملعب ولعب ضربة 
  منطقة اللعب. ب
ة               )1 رة اللين دولي للك اد ال ديالت مع إدخال التع     ) ISE( سيكون الملعب مكونا حسب لوائح االتح

  التالية 
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   ).متر 18و29(  قدم 60 يمكن تعديل قاعدة اللعب إلى مسافة  ) أ
سافة                     ) ب ى م ديلها إل رة يمكن تع  14المسافة من اللوحة األصلية إلى المطاط الخاص بضارب الك

  .األقلمتر على 
 وأي آرة مضروبة ال .األصلية متر من اللوحة 14بمسافة " المنطقة المحايدة " سيتم تحديد ) جـ
  .خاطئةبر هذا الخط يتم اعتبارها آرة تع

 متر 1.8 أمتار خلف القاعدة الثانية وأن يكون قطرها 3يتم وضع دائرة المدربين على مسافة 
فالمدرب الواحد الخاص بالفريق المدافع فيمكن أن يسمح له بالوقوف داخل هذه الدائرة بينما 

   .الملعبيكون فريقه داخل 
  المعدات . جـ 
  .البطيئةاصة بمسابقة فرق الضربة الخنفس المعدات  )1
  :الفريق والالعبين . د 

   :المباراة العبين في المراآز التالية لكي يبدأ 10يتكون آل فريق من 
  في مكان الدفاع     ضارب الكرة ) ا
  في مكان الدفاع خلف اللوحة       مسك الكرة ) ب
  في مكان الدفاع العادي   رجل القاعدة األول ) جـ
  في مكان الدفاع العادي     عدة الثاني رجل القا) د
  في مكان الدفاع العادي   رجل القاعدة الثالث ) هـ
  في مكان الدفاع العادي     اإليقاف القصير ) و
   متر خلف العبي الملعب 3بعد أربعة خارج الملعب        يجب أن يلعبوا على ) ز
   : القوانين العامة وتعديالتها.هـ
   .األصليةشرة بعد اللوحة  يتم وضع منصة الضرب مبا )1
  .الضارب يقوم مدرب فريق البداية بتعديل المنصة لتالئم  )2
 ". العب الكرة "  الجل بدء اللعب يقوم ماسك الكرة بوضعها على المنصة ويقول الحكم  )3
 .يقوم ضارب الكرة بالتقدم خطوة داخل صندوق الضارب ويضرب الكرة )4
 .محاولة سبالمنصة تحتإذا فقد الضارب الكرة وخرج عن  )5
ل ضرب              )6 دة قب رة  يجب على جميع العبي الدفاع أن يقفوا خلف المنطقة المحاي  ويجب أن  .الك

رة داخل                    وا الك رة ويلعب د ضرب الك دة بع ة المحاي رة       .الملعب يدخلوا داخل المنطق إذا لمسوا الك  ف
 .خاطئةداخل المنطقة المحايدة ولم يلمس العب الدفاع الكرة فإنها ستحسب آرة 

 .خروجهام الضارب بضربتين و أخطأ في الثالثة يعلن إذا ق )7
 .الضرب خروج أو يكتمل نظام 3 تنتهي نصف جولة الفريق الضارب عند حدوث  )8
دة          )9 ة المحاي ف المنطق ون خل أ ويك وط الخط ن خط رة م ضرب الك ضارب أن ي ى ال ب عل يج
رة      14ال ا آ م بأنه رة المضروبة المنطق     .صحيحة  متر حتى يحك رك الك م تت دة وأن   وإذا ل ة المحاي

 .العب الدفاع لم يلمس الكرة فان الكرة ستعتبر آرة خاطئة
د عن ساعة واحدة                 .جوالت تتكون المباراة المنظمة من ست       )10  وسيتم تطبيق حد زمني ال يزي

 .للمباريات
وإذا حدث اعتراض فيجب الرجوع     .  يقوم الحكام بتفعيل جميع القرارات داخل ساحة اللعب     )11

رار         إلى لجنة قوانين ال    ائي كرة اللينة والتي ستتخذ ق م               .نه أي حك ق ب راض يتعل أي اعت د ب ن يعت  ول
 .الحكامصدر من أحد 

م                )12 ل الحك رك صندوق الضرب ينق ة وأن الضارب ت ة القانوني رة داخل المنطق  بعد ضرب الك
  .األخطاءالمنصة من منطقة اللعب ويضعها داخل ساحة 

   االستبدال. و 
   .الطلبت عند يمكن إجراء االستبدال في أي وق )1
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رة                 )2 دخول م اود ال رك الملعب ويع ة أي واحد من العبي البداية يمكن أن يت تم   .ثاني  ويمكن أن ي
ان حسب نظام الضرب                        شغلوا نفس المك ين ي ذلك مرة واحدة لكل العب بداية مع العلم بان الالعب

ود  يمكن أن  . يعود العب البداية إلى الملعب مكان الشخص الذي حل محله.المباراةأثناء ترآهم    يع
  . البدالء إلى المباراة بنفس الطريقة

  امتيازات المدربين. ز 
صالح الفريق المخطئ حيث يوجد مدرب داخل صندوق                       )1  يسمح الثنين من مدربي القاعدة ل

دة      دربي القاع ندوق م ل ص ر داخ دربين واآلخ ةالم ذه    .الثالث ل ه دربون داخ ى الم ب أن يبق  فيج
  .الضربةذ الصناديق طالما أن فريقهم ينف

ى                    )2 ود إل م لكل ضارب وأن يع اع المالئ  يجب على مدربي القاعدة تعديل المنصة حسب االرتف
    .المدربينصندوق 

دربين خلف  )3 رة الم ى داخل دائ ساحة ويجب أن يبق دخل ال دافع أن ي ق الم درب الفري سمح لم ي
 .  آما يجب أن يقوم بتجنب أي آرة يتم إلقاؤها في اتجاهه.الثانيةالقاعدة 

  فعاليات الرياضات الموحدة .3
  مسابقات فرق الرياضات الموحدة  .  أ

 .واألسوياءتتضمن القائمة عدد متكافئ من الالعبين المعاقين  )1
     شرآاء،فأثناء المسابقة لن يتجاوز العدد عن خمسة العبين وخمسة   )2
تخدام الالعب اإلضافي   (   ة اس ي حال رآاء ف تة ش ين وس تة العب ي أي) س ت ف دم .وق ا أن ع آم

  .المباراةااللتزام بهذه النسبة المطلوبة يمكن أن يؤدى إلى إلغاء 
يكون لدى آل فريق مدرب ال يلعب ويكون مسئوال عن ترتيب الالعبين وسير الفريق أثناء ) 3 

  .المسابقة
  .شريكةيتكون نظام الضرب بالتبديل بين الالعب والالعب  )4
   :هي أثناء المسابقة تكون متطلبات األماآن التالية  )5

ب العب    ع ترتي ساحة م ارج ال ساحة و خ انين داخل ال ي آال المك ان شرآاء ف ين واثن ان العب اثن
 .الكرةوالعب شريك آضارب وصاد 

  مسابقة المهارات الفردية للرياضات الموحدة   .  ب
   .وشريكيتكون فريق الرياضات الموحدة من العب  )1
ن حا       )2 ة م دة مكون ات الموح ق الرياض ة لفري ة النهائي تكون النتيج ل    س ائج آ إلى نت ل إجم ص

   .متسابق
  مسابقة المهارات الفردية .4
 وهي ال تخص الالعبين .المنخفضةتعتبر مسابقة المهارات الفردية معدة لالعبين ذوي القدرة .ا

   .بالفعلالذين يمارسون اللعبة 
دان     .ب اء والمي دة واإللق باق القاع ة س ارات الفردي سابقات المه ع م ات جمي ع فعالي شمل أرب ت

  .والضرب
تحدد النتيجة النهائية لالعب من خالل تجميع النتائج الحاصلة داخل آل واحدة من هذه . جـ

  .الفعاليات
   .الفعالياتيتم تقسيم الالعبين مسبقا حسب نتائجهم الحاصلة أثناء هذه . د
آما .الفعاليةيتم أعداد آل فعالية بالعدد المقترح مع وضع المتطوعين الذين سيديرون هذه . ه

   .الفعالية أن يظل نفس المتطوعين داخل الفعالية وأثناء المسابقة حتى يتم تماسك يقترح
    :جرى القاعدة) 1
   .توقيت ثالث قواعد ولوحة داخلية وساعة –المعدات ) أ
  .القاعدة قياس قدرة الالعب على الجري داخل –الغرض   ) ب
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ى مس                    – الوصف) جـ سبول وتوضع عل رة البي ل ماسة آ ة القاعدة مث تم إقام ر    19.81افات   ي .  مت
سرعة مع لمس                     ويطلب من الالعب أن يبدأ من اللوحة الداخلية ويجرى حول القواعد على وجه ال

   .طريقةآل قاعدة في 
 .القاعدة  يبدأ احتساب الوقت عندما يلمس الالعب اللوحة الداخلية بعد االلتفاف حول             -التهديف  ) د

ة           .النقطة ة   الجل تحديد نتيج    60يطرح الوقت المحتسب بالثواني من       يم عقوب يتم تقي ه س  يضاف ان
 . وافضل نتيجة لمحاولتين يتم تسجيلهما.مالئمةخمس ثواني لكل قاعدة تفقد أو تلمس بطريقة غير 

  
   :الرمي )2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . عدد قمع أو عالمات تحديد2 عدد شريط قياس ، آرات لينة ،2منظم، ملعب :المعدات  ) أ
   .الدقةعب على رمي الكرة لمسافة مع  قياس قدرة الال:الغرض   ) ب
اذ خطوة أو           :الوصف) ج سمح باتخ ة ت سافة آافي  يقف الالعب الذي تم اختباره خلف خط البداية لم

ستقيم              . اثنين استعدادا للرمى   ى خط م يسمح للالعب بمحاولتين إللقاء الكرة اللينة لمسافة بعيدة وعل
ط   دون تخطى خ ستطاع وب در الم ةق د.البداي ا الم ين   أم ن الالعب رهم م ساعدون أو غي ربون والم

د           المنتظرين فيجب أن يتواجدوا داخل الساحة الجل اإلشارة مستخدمين لذلك قمعا أو عالمات تحدي
رة          ه الك سجل للالعب         .األرضإلى المكان الذي تلمس في رميتين وت إذا لمس أو  .  تحتسب أفضل ال

   .إعادتين بحد أقصى .إعادتها تخطى الالعب الخط قبل إلقاء الكرة فان المحاولة يجب
ى خط الرمي                       :التهديف)د م قياسها من النقطة الموجودة عل سافة التي ت  تساوى نتيجة الرمي الم

سافة                       ا الم ا منه رة مطروح ى النقطة حيث سقطت الك أ حيث   المستقيم من وضع عمودي عل  الخط
نتيجة الالعب فتكون     . ي الكرة بعيدا عن الهدف وبعيدة عن خط الرم        سقطت فيها عدد األمتار التي    

ر         .المحاولتين األفضل من    تم قياسها ألقرب مت سافة في أ والم ائج الخط ا نت ه إذا أسقطت   .  أم أي ان
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ان    6 متر على شريط القياس لكنها تزيد 50 ال   على نقطة الكرة عموديا    انبين ف  أمتار جهة أحد الج
ا   مطروحاً 50الرمية   نقطة فمسافة    44نتيجة الالعب تصبح     دة عن الهدف     6د عد  منه ار البعي  أمت

ة  ة الرمي ى نتيج ؤدى إل ه .  م  44ت ر 44ان ة 44=  مت ار  .نقط ين األمت ة ب ة واقع ت النتيج  إذا آان
  .نقطة 44 فإنها تصبح 44.73 أي انه لو آانت .النتيجةفيجب تقريب 

  اللعب الميداني )3
  . سم وشريط قياس و طباشير وخطوط أقماع30.5  آرات لينة مقاس :المعدات ) أ
   .الميداني قياس قدرة الالعب على اللعب :الغرض  )ب
ى الالعب        :الوصف )ج  ى األرض إل  يقف الالعب خلف وبين القمعين وعلى الحكم إلقاء الكرة عل

ين  ين،ب صدم    القمع ب أن ت ب يج ى الالع ة إل ة الموجه ل فالرمي ة األرض قب ة 6.1 عالم م المبين
ير، اه  بالطباش ي اتج ن لالعب أن يتحرك ف رة،ال ويمك ين  ك ارج القمع اة خ رة الملق ت الك إذا آان  ف

ة لكل           الرمية،فيجب إعادة    ة،  فكل العب يحصل على خمس محاوالت ميداني  ويحصل آل   محاول
  . العب على محاولتين 

ه بوضوح داخل الملعب       :التهديف  ) د رة ملعوب ل آل آ  (   يحصل الالعب على خمس نقاط مقاب
دًا عن األرض  م صدها بالجسم لكن بعي از أو ت ين ) سواء أمسكت بالقف ى نقطت ا يحصل عل ؛ آم

ذا يكون بحد                ضائعة وآل ه ة ال للكرة التي يتم اعتراضها وال يحصل على أي نقطة مقابل المحاول
 .  نقطة50أقصى ال يزيد عن 
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  ضرب الكرة  )4
اس             منصة   :المعدات) أ ون مق راء الل ة حم اس ،          30.5تصويب وآرات لين  ، مضرب ، شريط قي

  . طباشير
  .  قياس قدرة الالعب على ضرب الكرة بعيدًا عن منصة الضرب:الغرض  )ب
ف  )ج اس  :الوص ضرب مق ندوق ال ل ص وف داخ ن )  م 0.99× م 2.31(الوق ب م ث يطل حي

   .محاوالت ثالث  ويحصل الالعب علىالمنصة،الالعب أن يضرب الكرة بعيدًا عن 
ديف  ) د سافة أطول ضربة لالعب،:الته دد م ى أول   تح صويب إل صة الت ن من سافة م اس الم  تق

ه   األرض،مكان تلمسه الكرة فيه      ر أي أن ذلك   1= م 1 وتقاس المسافة إلى أقرب مت  م 46 نقطة وآ
و آانت                      .  نقطة 46=  ا حسابيًا أي ل ار فيجب تقريبه ين أمت ا ب ا  46.73إذا آانت النتيجة تقع م   فإنه

أما النتيجة النهائية لالعب فتتحدد عن طريق تجميع األهداف المحققة بكل واحد             .   نقطة 46تصبح  
   .الفرديةمن الفعاليات األربعة والتي تشمل مسابقة المهارات 

  سباق القاعدة   -5
يعتبر سباق القاعدة فعالية فردية مخصصة لصالح الالعبين ذوى القدرة المنخفضة والتي   

  . م من االشتراك في مسابقات الكرة اللينة األخرىتمنعه
  .  طباشيرقياس، شريط توقيت، ساعة صفارة، تحديد، أربع قواعد أو عالمات :المعدات ) أ
   اإلعداد  ) ب
  .  متر بين آل قاعدة5ترتب القواعد على شكل مربع على مسافة  )1
  . ترقم القواعد من واحد إلى أربعة مستخدمًا الشريط )2
  .  آل قاعدة باستخدام الطباشيريرسم خط مستقيم بين )3
   القوانين  -ج
   .أربعةيبدأ الالعب السباق بالوقوف على القاعدة رقم  )1
   .الصفارةيبدأ الالعب الجري عند سماع  )2
ة         )3 ة فالثالث ى فالثاني ك من القاعدة األول يجب أن يلمس الالعب آل قاعدة بالترتيب الصحيح وذل

  .فالرابعة
  التهديف  -د
ساب الوقت ل )1 تم احت م   ي دة رق ى القاع دما يقف عل ة عن ه صفارة البداي العب من لحظة إطالق

  . أربعة ألجل إآمال السباق
يتم احتساب جزاء مدته خمس ثواني في آل مرة يفشل فيها الالعب حيث ال يلمس القاعدة أو                     )2

  . يفشل في لمس القاعدة بالترتيب الصحيح
  الضرب لمسافة   -6

نعهم من        يعتبر الضرب لمسافة فعالية فردية م    درة المنخفضة والتي تم ين ذوى الق خصصة للالعب
  . االشتراك في مسابقات الكرة اللينة األخرى

  المعدات   -أ
  . سم ومنصة خاصة بالكرة وطباشير وشريط قياس30آرة متأرجحة بقطر   )1
  اإلعداد   -ب
  . م آمنطقة للضرب2× م 2حدد بالطباشير مربع مقاسه  )1
  .جهز منصة ضرب وسط المربع )2
  القوانين  -جـ
  . يقوم الحكم يوضع الكرة المتأرجحة على المنصة قبل آل محاولة )1
  . يتم وضع المنصة على ارتفاع يتساوى مع جذع الالعب )2
  . يسمح لالعب بعمل ثالث محاوالت غير متتابعة لضرب الكرة )3
  التهديف  - د
  .ه الكرة على األرض وقاعدة المنصةيتم قياس المسافة بين أول مكان تصل إلي )1
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  .النتيجة النهائية لالعب هي حاصل مسافة الضربةتتكون  )2
  .نقطة مع التقريب ألقرب رقم حسابي 1=  متر 1يتم القياس باألمتار حيث  )3
  ارات الجماعية للكرة اللينةالمه  -7

ي لالع             اعي هيكل افس جم وفير تن سمح بت ة ت ة فردي ين   تعتبر المهارات الجماعية للكرة اللينة فعالي ب
  .المنخفضةذوى القدرة 

  :المعدات  -  أ
   .محددة سم تندفع لمسافات 30آرة لينه حمراء اللون بقطر  )1
  .أربع قواعد مع وجود شريط قياس  )2
  .عرض م 1×  م طول 1برميل أو صندوق أبعاده حوالي  )3
  .النتائجشريط وطباشير وخمس قفازات وأوراق لتسجيل  )4
  اإلعداد   - ب

ين قاعدة وأخرى         ترسم األربع قواعد على شكل ماسة خاصة بكرة البيسبول تكون ال             5.5مسافة ب
  .متر تقريبًا 

   .الهدف متر أمام 4 الذي يكون على بعد 5يحدد الموضع رقم  )1
   .عرض م 1×  م طول 1سيكون الهدف برميل أو صندوق أبعاده حوالي   )3
      ).1( متر من الموضع رقم 4 على بعد 2 في البداية والموضع رقم 1يحدد الموضع رقم  )5

  .م من القاعدة الثانية1.5على بعد سيوجد في نفس المكان  2    والموضع رقم 
 العام الذي فسيوجد بنفس المكان 3 أما الموضع رقم .الثالثة على القاعدة 4يحدد الموضع رقم   )5

  .الثانيةتشغله القاعدة 
   متر من الموضع 4 فيكونان على بعد4 والموضع رقم 1بالنسبة للموضع رقم   )6

  ) .400 ص(ين المب الشكل  أنظر5رقم 
  .مرقمةيجب على الفرق ارتداء مالبس أو قمصان 

  
  الشكل  - ح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م1

  م1

  متر4  متر5.50  متر5.50

  متر4

  متر4  متر4

  متر4

  متر1.50  متر1.50

  4موضع   5موضع   1موضع 

  3موضع   2موضع 
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  القوانين  -د
ان           .ستلعب يقوم مدير المسابقة بتحديد عدد المباريات التي         )1 ان مكون ه سيتنافس فريق  يضاف أن

  .المرة آل فريق يقوم بعمل محاولة واحدة في العبين،من خمسة 
دة بكل واحد               .مواضع خمس   وتتكون المباراة من   )2 ى فرصة واح ون عل  وسوف يحصل الالعب

  .الملعبمن الخمس مواضع بنفس 
ة                         )3 ا بدق م يلقيه ليمة ث ة س رة بطريق ة إمساك الك الفريق الخماسي األول بمحاول يقوم آل العب ب

  .التاليإلى الالعب الموجود في الموضع 
م                 )4 ى الالعب بالموضع رق رة إل ائال          1 يجب على الحكم أن يسلم الك م ق دما يصيح الحك "  وعن

  .المباراةعندئذ ستبدا " العب الكرة 
م  )5 م  1 فالالعب بالموضع رق ى الالعب بالموضع رق رة إل اء الك ة بإلق دأ المجموع ا  . 2 يب أم

رة      3 فيرمي الكرة إلى الالعب بالموضع رقم        2الالعب بالموضع رقم   ى تصل الك ذا حت  ويستمر ه
   .5إلى الالعب بالموضع رقم 

ابع  يمك  )6 رة في تت ة لكن آل العب يجب أن يرمى الك أي طريق رة ب وا الك ين أن يرم ن لالعب
   آما يجب أن يحاول الالعبون إلقاء الكرة إلى رفاقهم على شكل ذبابة .عددي

ستلم   )7 ن أن ي م يمك درب أو الحك ان الالعب أو الم وار الالعب ف رة بج اء الك م إلق رة إذا ت  .الك
الي   موضعه بنفس إلى رقم عادة الكرةإوعلى أي حال يجب على الالعب         الترتيب إلى الموضع الت

   .المستلمفالرمية الدقيقة هي الكرة التي ترمى داخل نطاق الالعب . 
  .  الهدفالكرة نحو فانه يحاول ضرب 5 عندما تصل الكرة إلى الالعب بالموضع رقم  )8
   .فالهد يمنحون ضربة واحدة نحو 5 الالعبون المتواجدون بالموضع رقم  )9

   .الجولة تنتهي 5 بعد إتمام محاولة الالعب الموجود بالموضع رقم  )10
   .األولى بعد إنهاء الجولة من قبل الفريق األول فيبدأ الفريق الثاني جولته  )11
ة أي أن            )12 ل جول د آ الي بع ع الت ى الموض ددي إل ب ع ي ترتي ون ف رك الالعب ب   يتح الالع

م        1 رقم   بالموضع ذا ب   2 يتحرك إلى الموضع رق م          وهك ا الالعب بالموضع رق ى   5ينم  فيتحرك إل
  . فكل العب يحب أن يقوم بدورة واحدة في آل موضع . 1الموضع رقم 

دما يكمل آل    .جوالت  يتغير اللعب بين الفرق عقب انتهاء آل جولة حتى تنتهي الخمس              )13  فعن
   .المباراةفريق خمس جوالت تنتهي 

   .الجولة يسمح للبدالء بدخول المباراة بعد انهاء  )14
ى واألخر         .بهميبقى المدربون داخل األماآن المخصصة      )   15 دة األول  أحدهما يوجد خارج القاع

دة   ارج القاع ةخ ى    .الثالث ارة إل فوية أو باإلش ات ش وا توجيه دربين أن يعط ن للم ين ويمك  .الالعب
   .الملعبفاالعبين الصم يمكنهم االعتماد على مساعدة بدنية عندما يتحرآون داخل 

   هديفالت) هـ
   .دقيقةيحصل الفريق على نقطة واحدة لكل رمية  )1
   .ناجح يحصل الفريق على نقطة واحدة لكل إمساك  )2
   .الهدف يحصل الفريق على نقطة واحدة لكل رمية آل آرة بنجاح نحو  )3
   .والرميات يحصل الفريق على نقطة واحدة لكل جولة ناجحة بالمسكات  )4
  . زة بعد إآمال جميع الجوالتالنتيجة النهائية هي عدد النقاط المحر )5
ذه    )6 ي ه ائي ف د الموقف النه ق األخرى ألجل تحدي ة الفري ق بنتيج ل فري ة آ ة نتيج تم مقارن  ي

   .الفعالية
 .نقطة 50 أقصى عدد من النقاط يمكن أن يحصل عليها الفريق هو  )7
  اختبار تقييم مهارات الفريق .8

ل        تقدم النتائج الفردية الخاصة باختبارات تقييم المهارات       سابقة من قب  التالية إلى اللجنة المنظمة للم
ة     ة التابع رة اللين سابقة الك شترآة بم رق الم ل الف ادآ زة  .الخاص لألولمبي ارات مجه ذه االختب  فه
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شترآة    رق الم درة الف ستوى ق ة خاصة بم رة مبدئي ى فك ي الحصول عل سابقة ف ة الم ساعدة لجن لم
رق في تق              .بالدورة ان ترتب الف ة ب دما              وهذا يسمح للجن داني فعن يم المي تم التقي ة حتى ي سيمات أولي

سيطة إلجراء التقييمات                            ة ب رة زمني سابقة مع وجود فت رق المشترآة بالم ر من الف يوجد عدد آبي
  .عليهاالميدانية فان هذه االختبارات يمكن االعتماد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اللينة اختبار تقييم المهارات الجماعية للكرة   . أ 

   جري القاعدة –) 1(االختبار رقم 
  

  
  

  اإلعداد 
  .اللينةملعب تقليدي خاص بالكرة  •
  .توقيت ثالث قواعد ولوحة داخلية وساعة  •

  االختبار
اد    ى أبع سبول وتوضع عل رة البي ة آ كل ماس ى ش د عل ة القواع تم إقام ضها 19.81ي ين بع ر ب  مت

سا آل    فيطلب من الالعب أن بيدا من اللوحة الداخلية ثم يجرى حول القواعد. البعض   سرعة الم  ب
   .طريقةقاعدة في 
  التسجيل

رك الالعب اللوحة  دما يت ساب الوقت عن دأ احت ةيب دما يلمس .الداخلي ساب الوقت عن  يتوقف احت
د     د المرور حول القواع ة بع االالعب اللوحة الداخلي ه   .آله الثواني فان ذي يمر ب سبة للوقت ال  بالن
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ل        ويضا .النقطة لتحديد نتيجة    50يطرح من مجموع     واني مقاب ف انه سيتم احتساب جزاء بخمس ث
  .آل قاعدة فقدت أو تم لمسها بطريقة غير صحيحة

ن     ة م ضل نتيج سجيل اف تم ت ه ي ا ان اولتينآم تنفاد    .مح ب اس ن الالع ب م ب اال يطل ه يج ا ان  آم
   .التواليالمحاولتين على 

  
  
  
  
  
 لرمي  ا–2اختبار تقييم المهارات الجماعية للكرة اللينة االختبار رقم   ) ت
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلعداد 
 ونحتاج إلى .تخطيطهيتم تجهيز ملعب خارجي أو ملعب مزروع بالنجيلة الناعمة حيث يمكن 

  .  آرات لينة وقمعين صغيرين أو وتدين للتحديدقياس، شريط 2عدد 
  االختبار 

ه ال                   سافة تكفي وراء م ى ال اذ خطوة أو     يقف الالعب الذي يتم اختباره خلف خط البداية ويكون إل تخ
ستقيم                       .للرمى خطوات استعدادا     ى خط م دة وعل سافة بعي ين لم  يكون من حق الالعب عمل رميت

اجز   ى ح دودون تخط ل      .التقيي دالء داخ ون الب ساعدون الالعب دربون والم س الم ب أن يجل  ويج
األرض              ضل فاف .  الملعب العطاء اإلشارة مستخدمين قمع أو الوتد لتحديد أول مكان تلمسه الكرة ب

واذا داس الالعب أو تخطى       . رميتين هما اللتان يتم احتسابهما وتسجيلهما آنتيجة خاصة بالالعب          
  . أقصى عدد لإلعادة مرتين. خط البداية قبل رميه الكرة فان المحاولة يجب إعادتها 

  التهديف 
ذي التي يتم قياسها عند نقطة خط الرمي المستقيم          نتيجة الرمي هي المسافة      ى     يكون عم   ال ا عل ودي

ا               سافة الخط ه الم ًا من رة            (المكان الذي تسقط فيه الكرة مطروح دها الك ار التي نزلت عن عدد األمت
تم    وآال الن  . الالعب النتيجة األفضل من رميتين    وتسجل آنتيجة خاصة ب   ) . بعيدا عن الهدف     ائج ي ت

  . تقريبها ألقرب رقم صحيح
  نموذج للتهديف 
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ة   ى نقط ة عل رة عمودي د  50الإذا هبطت الك ا تبع اس لكنه ريط القي ى ش ر عل د 6 مت ر عن أح مت
ى     سافة الرمي   (  نقطة  44الجانبين فان الالعب يحصل عل دة      50م ار البعي صا عدد األمت ر ناق  مت

ر أي     ) متر6عن الهدف    ر  44وتحسب نتيجة الالعب نقطة واحدة مقابل آل مت نقطة  واذا  44= مت
و آانت        وقعت المسافة بين األمتار فيجب تقريبها القر       ا تصبح       44و73ب رقم صحيح ،ل ر فإنه  مت

  .  نقطة 44
  اختبار تقييم المهارات الفردية للكرة اللينة ) حـ 

  الكرة الميدانية ) 3( االختبار رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  اإلعداد 
ده              يتم إعداد ملعب داخلي أو ملعب ناعم ذي نجيلة قصيرة حيث يمكن استخدام الطباشير في تحدي

  .نحتاج إلى آرات لينه وقفازات ميدان وشريط قياس . ع األقماع عليه أو يمكن وض
  االختبار 

سافة                   ة بم ر    1.53يقف الالعب الذي يتم اختباره في وضع االستعداد أ خلف خط البداي ويقف  .  مت
ة يجب أن       .العب آرات إلى آل     6الرامي خلف خط الرمي ويؤدي محاولتين آل محاولة           آل رمي

د      تضرب األرض قبل ال    ى بع ذي عل انبي        9.15خط ال د الج ر ويجب أن تبقى داخل خط التحدي  مت
ة   ر             .المخططة للمنطق رة غي ة آي تحمل الك سرعة آافي ذراع ب ة من جانب ال تم الرمي  ويجب أن ت

   .النهايةحيث يبين مؤشر السرعة المسافة وراء خط ) حـ(الملموسة إلى الخط 
  .مشابهة أو بأي وسيلة فالمسافة الواقعة خلف الخط النهائي تحدد بقمع

رتين           ين وآ ى اليم رتين إل ى الالعب وآ رتين مباشرة إل فمن ست محاوالت لالختبار يجب رمى آ
ه ال                        .الالعب إلى يسار    ة صحيحة أي ان رة داخل الملعب بطريق  ويحاول الالعب أن يلعب آل آ

ى     ة    وفي .الرامي توجد أخطاء ملحوظة أو عدم سيطرة مؤقت على الكرة مع إعادتها إل  آل محاول
ر  18.29 متر لكن يجب أن يتحرك أمام الخط     1.53يبدا الالعب من وراء خط البداية على بعد           مت

ى عدد من         اط نحو األرض التي تقترب منها الكرة للحصول على أعل تم حسب     .النق ة الت أي رمي  ف
ة ع        : ملحوظة.( الطريقة المذآورة فيجب إعادتها  م من وقت الخر فحص سرعة الرمي ن من المه

  .) تتحرك وبدون أن يلمسها أحدطريق توجيه الالعب لكي يجعل الكرة
   :التهديف

د                ى بع ائي عل ام الخط النه ى خمس     18.29آل آرة يتم رميها بطريقة صحيحة إم ر تحصل عل مت
   .نقاطفالكرة المتعثرة التي ال تصل إلى الالعب تحصل على أربع . نقاط 

  متر 19.81

 الرامي

 متر9.15

 متر 18.29

  متر 19.81

  متر 18.29

  متر 9.15

  متر 6.10

  الرامي

  متر 1.53  العب أ
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ة                 18.29وبالنسبة للكرات الملعوبة خلف خط       ل الكرات النظيف اط مقاب ى ثالث نق ر تحصل عل  مت
ام خط ال                 .نقطتينأما الكرات المتعثرة فتحصل على       الكرات التي تلعب أم د ب ه يعت ا ان دم   60 آم  ق

   .الخطالنهائي ويكون عندها قفاز الالعب والكرة أمام 
ر  .نقطةأما أي آرة تضيع بالكامل أو يتم لمسها لكن تمر بجوار الالعب فال تحصل على أي                   وتعتب

   .محاوالتالنتيجة تحصيل للست 
د                       ى بع ائي عل ة المخططة خارج الخط النه  18.29آما انه يوصى بان يقف الهداف خارج المنطق

   .متر
  .  نقطة30أقصى عدد من النقاط هو 

  اختبار تقييم المهارات الجماعية للكرة اللينة  ) د
  التصويب ) 4(االختبار رقم 

  
  اإلعداد  

   قمع للتحديد وآرات لينة وعصى تصويب وشريط قياس 12خاص بالكرة اللينة وعدد ملعب تقليد 
  االختبار

   .اللوحةيتخذ المصوب وضع التصويب عند 
سافة                     دفعها ولم وم المدرب برمي خمس آرات مصوبة يحاول الالعب أن ي فمن منصة الرماة يق

  .المستطاعبعيدة قدر 
  .) قدم 12 –قدم 6( تظم ويجب أن تكون هذه التصويبات داخل قوس من

   .العبيسمح فقط بخمس رميات لكل 
  التهديف 

ة تحدد مسافة أطول تصويبه نتيجة الالعب        اس من منصة التصويب             .النهائي سافة التصويب تق  فم
ر            .األرضإلى أول مكان تلمسه الكرة على        ار أي         ا مت اس باألمت سافة تق ا أن الم نقطة  =  آم

ه يجب تقريب النتيجة         وإذا .نقطة 46= متر  46 واحدة، ار فان م  ألقرب  آانت النتيجة بين األمت  رق
   .نقطة 46=    متر 46.73صحيح أي 
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