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   يدالآرة  -البند العشرون
  
اد  لرياضات الرسمية القوانينم كحت سابقات    الخاص  األولمبي ة م ره خاص  لد اامبي لألواآاف د لك د  . الي  لق

دول       وضع د ال رة الي اد آ وانين اتح ى ق رق  IHF)( ى األولمبياد الخاص هذه القوانين بناء عل التي   و،للف
تم تطبيق          وفي حاله تعارضها     .تستخدم في المسابقات الدولية    وانين مع قوانين األولمبياد الخاص، ي  الق

  .الخاص األولمبياد لرياضات الرسمية
    المسابقات الرسمية– أالقسم 

   . العبين5 المكونة منفرق ال ـ مسابقة 2        . ـ مسابقة الفرق1
  . ـ مسابقة الفرق  الموحدة3
  .الموحدة لمهارات الفرديةا ـ مسابقة 4
  . عبين ذوي المستويات المنخفضة لالاد مفيساتنافتالية بر المسابقات التعت

  .ـ مسابقة المهارات الفردية5
   تحديد ملعب آره اليد -بالقسم 

تجهيز ال يجب توفير متسع من الوقت لضمان . ملعب آرة اليد للفرق اآثر من ساعةحديدـ يستغرق ت1
. وفق النظام المتري) 1رقماني الرسم البي(لفرق ل خطوط ملعب آرة يد جميع يشار إلى .مناسبال

والمنطقة . منطقة المرمى، ويعرف باسم خط رامتأ هالخط األآثر أهمية في الملعب هو خط الست
و خط أر  امتأ التسعة متقطع هو خطخط الال. المحصورة داخل هذا الخط تعرف باسم منطقه المرمى

  .ر فهو خط رمية الجزاءامتأخط السبعة  ماأ . الرمية الحرة
  . متر في العرض20،  متر في الطول40كرة يد الفرق هي  أبعاد الملعب الرسمي لـ2
ملعب  بالنسبة لتصميم .بعاد ملعب آرة السلة النظاميأ الملعب مثل يمكن إجراء تعديالت في حجم) أ

 الطول ليصلعرض بينما يمكن تقل القياس الموحد فانه من المهم جدا المحافظة على ،آرة اليد للفرق
  .ير بسيط على اللعبتأثب

  .جميع القياساتالعرض في هذا يدرج ، سم 5هو  خطوط الملعب جميع عرض ـ3
 على بعد متساو ى يوضع المرم.سم 8 بتربيعه قوائم مع ،متر 2االرتفاع ، متر 3 ىعرض المرمـ 4

خط  المرمى متساوية السطح مع الحافة الخلفية لقائمتكون الحافة الخلفية لو ،بين خطي الجانبين
  .المرمى

 حديد ت2 رقمالرسم البياني : راجع(يقاس خط منطقة المرمى وخط الرمية الحرة بالطريقة التالية ) 5
  .)ملعب آرة اليد للفرق

  . المتاحفي المرفقالذي يمكن تجهيزه تحديد طول وعرض الملعب   ) أ
قه آمنط  متر2  خطوط الجوانب،على طول آمنطقه أمانمتر  1من الضروري إضافة  :مالحظة
  . خلف المرميينأمان
  .المرمىوضع المرمى في منتصف خط ) ب 
ينقل المرمى إلى الوراء بحيث ال و، ى مرمى داخلقائم الزاوية الخلفية لكل داخلتوضع عالمة ) ج

  .يتداخل مع القياسات
 6 لمسافة يمد و،مرمىال العالمة الداخلية لقائم عنديوضع شريط القياس  لمرمى،ل قائم عند أي من) د

  ).عموديا على خط المرمى( المرمى قائممتر بشكل مستقيم خارج 
  الخارجيخطال يمتد خلفا حتى قوس برسمدائرة يتم تحديد ربع آنصف قطر القياس  باستخدام شريط 

  ).1رقم  خطوة) ىلمرمل
  ).2خطوه رقم (آرر نفس اإلجراء عند القائم اآلخر للمرمى ) هـ
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  .)3خطوه رقم (ربعي الدائرتين بط خط مستقيم ير  المرمى مباشرة،قوائمأمام ) و
 ه وذلك باستخدام قطع،رامتأ 9 يبلغ تتكرر العملية بالنسبة لخط الرمية الحرة باستخدام نصف قطر )ز

  ).1 رقمراجع الرسم البياني ( المتقطعخط ال تأثيرلتكوين  وذلك  ،سم 15شريط بطول 
 خط المرمى منتصفر من امتأ 4عالمة تبعد  سم ب15 خط حارس المرمى الذي يبلغ طوله حددي )6

  .الداخلي
  . خط المرمىمنتصفر من امتأ 7 متر بعالمة تبعد 1 خط رمية الجزاء البالغ طوله حددي)7

  
  
  
  
  
  
  

  
  رسم تخطيطي لملعب آرة اليد) 1(ل شك

  
  الشبكة

  المرمى الخارجيخط 
  خط المرمى الداخلي

  خط حارس المرمى 

  خط رمية الجزاء 
  خط الرمية الحرة 

  خط المنتصف 

  مقاعد االستبدال 

  مقاعد االستبدال 

  طاولة التسجيل
  منطقة التغيير 

  متر1

  متر7  متر9
  سم15

  متر40

  متر6  متر4

  متر4.5

  متر4.5
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  تخطيط ملعب آرة اليد) 2(شكل 
  

  وةالخط

  وةالخط 3
2 

 ربع دائرة  وةالخط
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   القسم ج المعدات

 ووزن يتراوح ما ، سم 56ـ 54 الجلد لفرق النساء بمحيط يتراوح بين تستخدم آرة يد من :الكراتـ 1
السطح  الكرة بضغط اإلبهام على خيتم فحص انتفا. يةاأللعاب العالم جرام في 400ـ325بين 

  . زائدة االنتفاخهانأ، فان ذلك يعني  للضغطالكرة قليالتستجب إذا لم  و،ىالخارج
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 أتساع.  وشبكة، بلون مميزمطلي عارضه أفقيه،و ،ينقائم هذا المرمى من كونيت: المرمىـ 2
  . قاعدة المرمىعند  متر1 وعمق الشبكة .متر 2 هرتفاعوإمتر  3 يبلغمرمى ال
يجب  ،زي  أمام وخلف ال20 : 1ـ يجب أن يرتدي العبو آل فريق زيا موحدا ويوصى بالترقيم من 3

على حارس  و سم على األقل ،20 الخلفيةم سم على األقل واألرقا 10ة بحجم يمامأن تكون األرقام األ
 عن العبي الفريقين في الملعب وعن حراس مرمى فرق مختلفة ألوان ارتداءمرمى آل فريق 

  .المنافس
   ـ الحكام دالقسم 

  .آل له سلطة متساويةووحكم خط المرمى  حكم الملعب: ان ـ حكم1
   .االستبعاد، يقافاتاإل ،نذاراتاإل،  معا عن تسجيل النقاطيكون الحكمان مسئولين  ) أ
  .وقت استئنافهتوقف اللعب ووقت   هو الذي يحددحكم الملعب فقط ) ب
الرجوع  نهائية وال يمكن  والمجرياتالقرارات التي يتخذها الحكام بناء على مالحظاتهم لألحداث) ج

  .عنها
  .لقوانينيمكن تقديم االستئناف فقط حينما تكون هناك مسألة لها صلة بتطبيق الحكم الصحيح ل -
  . واحد ومسجل واحد يساعدان الحكمينميقاتىهناك  يكون -2
ن أ التأآد منو ،يقافات، مراقبة اإل مسئوال عن متابعة ساعة اللعبميقاتىيكون موظف ال  ) أ

  .السليمشكل الم بتالتبديالت ت
  زمن اإليقاف أـ 
  . دقيقتاناتيقافاإل جميعمدة   ) أ
انتهاء  وعند،  اللعبفلصفارة مشيرا استئنا الحكم ايطلق عندما حساب وقت اإليقاف يبدأ  ) ب

  .و مدربهأ الالعب ر إخطاالميقاتيعلى  ،الدقيقتين
 هذا  وانقضى زمن،ء قبل نهاية أي من شوطي المباراةو رمية جزاأ الحكم رمية حرة احتسبإذا  )1

  .عبنهاء اللإن يعطى اإلشارة بأقبل  وذلك ،الرمية نفذن ينتظر حتى تأ الميقاتىن على إ، فالشوط
    :يتوقف اللعب عند

  . الكرةين بلمسالمدافعأحد و أ حارس المرمى قاموال يهم إن .  مخالفاتعدم ارتكابل هدف ويسجت )أ
  .أحد المهاجمينإذا لم تدخل الكرة المرمى أو تلمس ) ب

 شارات الالزمة اإلى ويجر، النقاط استمارة تسجيلفي الفريق سجلفحص مسجل النقاط  يب ـ
  .).… الخ ،اإلنذارات وهداف، األ(

  قوانين المسابقة هـ ـ القسم 
   ـ مسابقة الفرق 1
  حجم الفريق ) أ

  . العبا12على  الفريق قائمهتحتوي  )1
  ).ستة العبين وحارس مرمى( ن يبدأ اللعب بسبعة العبينأعلى الفريق  )2
ت دون قيود تفرض على عدد التبديالو، راة في أي وقت المباأثناءجراء التبديالت إيمكن  )3

 يجب أن تتم . الملعب قبل أن يدخل بديله الملعبهغادريتم استبداله معلى الالعب الذي . المسموح بها
ف الالعب مدة إيقا التبديل الخاطئ إلى يستوجب .فريق كل عملية التبديل في منطقة التبديل المحددة ل

  .نيدقيقت
  .نذ البدايةيجب أن يكون هناك أربع العبين وحارس مرمى واحد جاهزين للعب م )4
  قسيمالت) ب
  تقسم الفرق وفقا للتالي ) 1
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، التصويب:  تقييم مهارات آرة اليد للفرق البالغ عددها أربعة وهيتتجمع النقاط من اختبارا ) أ
 ، الفريق فقطو هي لتقييم الالعب أتهذه االختبارا( .قوة التصويبالمحاورة،  ، سرعة التمرير

ما المعلومات التي تخص هذه االختبارات فهي واردة في أ .اتشار وأوليست مسابقة لنيل الميداليات 
  .والقسم 
  .التقسيملإلتمام عملية مباريات تمهيدية  ) ب
فراد الفريق قبل أ الخاصة بجميع اختبارات تقييم مهارات آره اليد على المدربين أن يتقدموا بنقاط )2
.  سبعةعلىجمالي اإل قسمهن ثم  نقاط الفريق بجمع نقاط افضل سبعة العبيتسب تح.جراء المسابقةإ

  . لجنة المسابقةها أيضان تطلبأاألخرى يمكن ما قبل التقسيم معلومات 
 ى ثم تجر،  في اختبارات تقييم مهارات آره اليدتجمع الفرق مبدئيا في فئات وفقا لنقاطهم) 3

  .مباريات تمهيدية آوسيلة إلنهاء عملية التقسيم 
 .)دقائقيوصى بأن يكون زمن اللعب ست (ن أو اآثر يفرق مبارات، تلعب الفي مباريات التقسيم) 4

  وأفضل حارس مرمىى العبهتحديد افضل سته، ثم  أفرادجميع يشركأن مطالبا ب آل فريق ويكون
  . الفريققائمه فيسمائهم أ تسجيل بوذلك
  المباراةزمن ) ج
  و اللعب يستمر.دقائق 10 تها راحة مدتتخللهما دقيقة، 30آل شوط مده ن افترة المباراة شوط )1

  .يتوقف فقط حينما يشير الحكم إلى انتهاء الوقت
 الكرة في كامتالإما ن يختار أ للفائز بالقرعة حقيو اللعب، قبل بداية بعمله معدنية تجري قرعة  )2

  .ع عنهادففي الو المرمى الذي يرغب  أاللعب،بداية 
 الفريق ضربه البداية يقوم بتنفيذ، وقاعد والمالمرميين بتبادل يقوم الفريقان، عقب فترة الراحة )3

  .في الشوط األولاألخر غير الذي بدأ اللعب 
 تحديد تتطلب التي في المسابقات الوقت األصلييمكن لعب وقت إضافي لحسم التعادل في نهاية  )4

  .فائزفريق 
ها ستراحة مدتإفترة تتخللهما  ، مدة آل شوط خمسة دقائق، من شوطيني الوقت اإلضافيكون) أ

  .دقيقة
 يمنح آل فريق . الترجيحيةللجوء إلى الرمياتيتم ا الفترة، نهاية هذه حتىستمر التعادل إ إذا )ب

تسديد الرميات  انقيتبادل الفري .نون مختلفو ينفذها خمسة العبخمس رميات ترجيحيةالفرصة 
  . ويعلن الفريق الذي يسجل اآبر عدد من األهداف فائزاالترجيحية،

لتسديد رمية أخر  الفرصة  آال الفريقين، يمنحالرميات الترجيحية  تنفيذ التعادل بعد إذا استمر) ج
  .حتى يسجل أحدهما ويخفق اآلخر

هو الذي يحق له  طلب الوقت مسئول الفريق  . ثانية60 في وقت مستقطع مدته فريق الحق لكل )5
يمكن للفريق أن يطلب . قاط ومسجل النالميقاتىبوضع البطاقة الخضراء على الطاولة أمام المستقطع 

عدم رط تشي ). توقفهوأاللعب أثناء  سواء آان ذلك( في حوزته كون الكرةت فقط عندما وقته المستقطع
هذه في و( الصفارة إلطالق وقت الكافي اليقاتىلمل قبل أن يكون لالستحواذ على الكره الفريق فقدان

 .الوقت المستقطع في الحال  الفريق يمنحتىح ،) إلى الفريق"البطاقة الخضراء"عاده يتم إ هحالال
آمل يحق للحكم إيقاف اللعب في حاله إصابة أي من . عندئذ يشير الحكم إلى منح الوقت المستقطع

 .الالعبين
وبعد . ، فإن هذا الالعب يجب أن يستبدل بغيره في حاله إيقاف اللعب لعالج أحد الالعبين: مالحظة

  .اب العودة إلى الملعب وفق إجراءات التبديل العادية المتبعةاستئناف اللعب يمكن لالعب المص
  إيقاف اللعب إلزاميا في حالهيكون ) 6
  . اإلشارة بإيقاف أحد الالعبين لمده دقيقتين، أو االستبعاد، أو اإلبعاد النهائي) أ
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   .جزاءه منح رمي) ب
   .وقت مستقطعمنح ) ج 
  .خل الملعبادلحد القانوني فوق االعبين تواجد و أستبدال خاطئ إ حدوث) د

  . أو المندوب الفنيالميقاتى صفارة انطالق) هـ 
   .9:18مشاورات بين الحكام طبقا للقانون ل استلزام األمر) و
   -:قوانين الملعب د ـ
  منطقة المرمى )1
   .حارس المرمى هو الوحيد المسموح له بالتواجد على خط المرمى أو داخل منطقه المرمى) أ
 من يكون قادما أنوحيد المسموح فيه للمهاجم بأن يكون داخل خط منطقة المرمى هو الوقت ال) ب

 تسباليحو  . إلى األرضقبل الهبوطمن الوضع طائرا   وفي حاله تسديد للكرهخارج منطقة المرمى
 مع الالعبين اآلخرين حتكاكألا لتجنب . الالعب الكرة قبل الهبوط في منطقة المرمىسددالهدف مالم ي

   .فور هبوطه على األرض مباشرة وبأسرع ما يمكن مرمى الالعب أن يخرج من منطقة العلى
ن الفريق المدافع يمنح رمية حرة من إو خط منطقة المرمى ، فأإذا لمس المهاجم منطقة المرمى  -1

  .نقطة المخالفة
 منح المهاجم، يطقة المرمى الكرة دخل منالمستحوذ علىع مخالفة ضد المنافس افالدإذا ارتكب ) ج

  .ئيهرمية جزا
  حارس المرمى ) 2
بشرط أال ، ويمكنه أن يترك المنطقة ارس المرمى بحرية في منطقة مرماهيمكن أن يتحرك ح  ) أ

التي  الطريقةنفس بتحرك ال بوسعهن إ، ف عندما يكون الحارس خارج مرماه.في حوزته تكون الكره
 الدخول يعاود له أن آما ال يسمح .عليهمية  ويخضع لنفس القوانين الساريتحرك بها العبو الميدان

  .حوزتهوالكره في  منطقة المرمى إلى
 حارس مكان ملعب ويمكن ان يحل العب الميدان،مرمى بالعب الستبدال حارس إيمكن   ) ب

 . يكون هناك العب واحد فقط لكل فريق في الملعب آحارس مرمىجميع األوقاتفي و ،المرمى
   اللعب بالكرهطريقة هـ ـ 

  . بالكره ثالث خطوات فقط أو يحتفظ بها لمده ال تزيد على ثالث ثواني لالعب بالجريسمح) 1
وحال اإلمساك . ليس هناك حد زمني أقصى الحتفاظ الالعب بالكره طالما يقوم بحرآات المحاورة) 2

ه ، أو في فتر ، فإنه على الالعب ترآها بعد تحرآه ثالث خطوات ، بيد واحدة أو آلتاهما بالكره
 ثم أداء مهارة المحاورة لعدد ،خطواتويسمح لالعب بالجري ثالث .  زمنية ال تزيد على ثالث ثوان

ولكن إذا قام الالعب بتنفيذ .  ثم التقاط الكره والجري ثالث خطوات أخرىالمرات،غير محدود من 
وآما . وجةمهارة المحاورة بعد السلسلة األخيرة من الخطوات تحتسب ضده مخالفه المحاورة المزد

، ال يسمح لالعبين بالمحاورة بالكره بعد أن يكونوا قد نفذوا المحاورة للمرة ة هو الحال في آرة السل
آما تحتسب مخالفه مزدوجة أيضا في حاله أستخدم آلتا اليدين في .  األولى ثم قاموا بالتقاط الكره

الفريق يه حره لصالح  وتستوجب مخالفه المحاورة المزدوجة احتساب رم.باألرضضرب الكره 
  .المنافس

يسمح لالعبين المهاجمين برمي أو ضرب أو لكم الكره في أي اتجاه باستخدام اليدين أو الذراعين ) 3
  .الرآبةأو الرأس أو الظهر أو الفخذ أو 

  :التاليةال يسمح لالعبين بلعب الكره بأي من الطرق 
  .بالقدمأو ) تحت الرآبه(لمس الكره بالجزء األسفل للرجل ) أ
  .االندفاع تجاه الكره زحفا على األرض أو من وضعيه الرقود) ب
  .تعمد رمى الكره عبر الخطوط الجانبية أو عبر خط المرمى خارج المرمى) ج
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  .      وتمثل هذه الحرآة محاوره هوائية مزدوجةالتقاطها،تمرير الكره في الهواء بنيه إعادة ) د
  :المنافسسلوآيات تجاه ) و
  يات مسموح بها  سلوآ-1
  .استخدام راحه اليد لرفع الكره ألعلى من المنافس - أ
 . يحق للمدافعين اعتراض استخدام أجسامهم العتراض المنافس بالكره أو بدون - ب
  
  
   همحظور ياتسلوآ-2
   . أخرى طريقةى بأألذىو تعريضه لأ ،ضرب المنافس عرقله، مسك، دفع، ) أ
 تجنب وعلى المهاجمين توخى الجدية في صدد .يبالتصوالمنافس لإليذاء أثناء محاولته  تعريض ) ب

 تسديدة ال تستوجب التسديد ، وحجز ون واجب المدافع هإ .ضرب المدافعين عند تنفيذ التصويب
 ى ما لم تعتبر التصويبة خطرة برأه ، المدافع عمليا في اللعبأية عقوبة في حاله مشارآةالالعب 
  .الحكم
  .فعلمدااالعب  الالعب المهاجم لدفع) ج
  . المنافسمن بين يدي، لكم الكرة  ضربانتزاع،) د
  الرميات) ز
   البدايةة رمي-1  
  .بداية الشوط الثاني وبعد تسجيل هدفوعند   عند بداية المباراة رمية البدايةيتم تنفيذ) أ
  .يجب تنفيذ رمية البداية خالل ثالث ثواني ، الحكم صفارتهطلقبعد أن ي) ب
 حات ال يسمتجاهاإلجميع متر في  1.5 قدرها وجود مساحة وسط الملعب مع تنفذ رمية البداية من) ج

 بعبور خط الوسط منفذ رميه البدايةال يسمح لزمالء و .ألي من الالعبين بانتهاآها أثناء تنفيذ الرمية
  .صفارة الحكمقبل 
  .  أمتار على األقل من منفذ رميه البداية3يجب أن يبقى المنافسون على مسافة ) د
  " الداخلية الرمية -2
  . الخط الجانبيهتمنح الرمية الداخلية إذا عبرت الكر ) أ
 الكرة قبل هو آخر من لمس) غير حارس المرمى( المدافع آان تمنح الرمية الداخلية آذلك إذا  ) ب

 تنفذ الرمية الداخلية من زاوية الملعب على جانب المرمى حيث .ىعبورها خط المرمى الخارج
  .ىعبرت الكرة خط المرم

 آما يجب الكره، وبأي العب من الفريق المستحوذ على ،الحكمتنفذ الرميه الداخلية بدون صفارة ) ج
  . على منفذ الرميه الداخلية مالمسه الخط الجانبي بإحدى قدميه أثناء تنفيذها

  .الكرة ترمى ر عندماامتأ 3 على الدفاع أن يكون على بعد) د
  .مباشرةيمكن تسجيل هدف من رمية داخلية ) هـ
  
   رمية المرمى -3
و حارس أ الفريق المهاجم نشاط لنتيجة الكرة خط المرمى تخطىتنفذ رمية المرمى حينما ت) أ 

  .تنفذ رمية المرمى بواسطة حارس المرمى من داخل منطقة المرمى دون صفارة الحكم. المرمى
  ).تمريسن اللعب إف  الكرة في منطقته، على حارس المرمىأستحوذإذا : مالحظة(

  .يمكن تسجيل هدف من رمية المرمى مباشرة) ب 
  رمية الحكم  -4
  . ثابتة على ارضية اللعبأجسام يهأبالسقف أو ب الكرة متصطدتسرى رمية الحكم عندما   ) أ
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 يرمى الكرة  يقوم الحكم بتنفيذ الرميه فإنهعندما ، في آرة السلةلكرة القفز آما هو الحال بالنسبة  ) ب
ن على مسافة ي الالعب باقي يجب أن يتمرآز. عليهالالستحواذ ى آل منهمايسعالعبين بين في الهواء 

  .أثناء قيامه بتنفيذ الرميهر على األقل من الحكم امت أ3
  . وسط الملعبفي دائما تنفذ الرميةوحكم  رمية احتساب عند يتم إيقاف اللعب) ج
 ليس من  حيث أنهرمية الحكم،  على الكره منذيستحون الالعب يمكنة أن إبخالف آرة السلة ف) د

  . الكرة بعيداضربالضروري 
  التسجيل) ح
عارضته  المرمى تحت قائمي الهدف عندما يعبر آامل محيط الكرة خط المرمى بين بيحتس )1

  .العلوية
 بعد هليسجت تم هدفا يحتسب ن الحكم الإف،  وعليه .ةرتا صف الحكمطلق يتوقف اللعب عندما ي )2
  .الصفارةطالق إ
   : حرةرميات) ط
 : التاليةمواقفتمنح الرمية الحرة في ال )1
  . تجاه المنافسا محظورا الالعب سلوآارتكاب)  أ
  . الكرة بطريقة غير صحيحةلعب) ب
   .مالمسة أو عبور خط منطقة المرمى) ج
  .سلوك غير رياضي من الالعب) د
  ).اللعب السلبي(تعمد الالعبين إضاعة الوقت ) هـ
  .استبدال خاطئ لالعبين) و
  . على الكرةاالستحواذخط منطقة المرمى مع لعبور حارس المرمى ) ز
   ).صابة العبإ( القانون مخالفه غير ىبعد توقف اللعب لمواقف أخر) ح
 وبقيت الكرة داخل ملعب مثبت فوق الأي جسمو ألسقف لإذا توقف اللعب بسبب مالمسة الكرة ) ط
تنفذ . يكن أي من العبيه آخر من لمس الكره  لمي اللعب برمية حرة للفريق الذ يستأنفلعب،مال

  . المثبتالجسمو أسفل مكان مالمسة الكرة للسقف أ من الموقع الرميه الحرة بعد إطالق صفارة الحكم
  . منطقة مرماه والمس حارس المرمى الكرةداخلإذا تعمد الالعب لعب الكرة  )ى
  .الكرة إلى منقطة المرمىالمرمى  حارس عيدحينما ي )ك
منفذ على . لكرة من النقطة التي ارتكبت فيها المخالفةبا الحكم إمساكتنفذ رمية حرة مباشرة دون ) 2

  . الكرة خالل ثالثة ثوانيمرروأن  ،في األرض قدميه ى إحدالرميه الحرة أن يثبت
ن إ ف،رامتأ 9ر وخط الرمية الحرة امت أ6إذا حدثت مخالفة بواسطة الدفاع بين خط منطقة المرمى ) أ
  . فيها المخالفةتنقطة ارتكبأقرب لرمية الحرة تنفذ من ا

، بينما على الدفاع  خط الرمية الحرة للفريق المنافسن يكونوا خارجأعلى العبي الفريق المهاجم ) 3
  .رامتأ 3أن يبقى بعيدا بمسافة 

  .يمكن تسجيل هدف مباشرة من رمية حرة )2
  رميات الجزاء ) ى
  :لتالية احاالتتمنح رمية الجزاء في ال )1
 عند:        مثال. فرصة حقيقية لتسجيل هدف بمخالفة قانونية في أي مكان من الملعبععندما تمن -أ

  . للتسديدةأثناء تأهبمهاجم من الخلف المدافع بذراع الك امسإر امتأ6خط 
فضلية على الالعب أ إآسابو أ الكرة صددخول إلى منطقة مرماه لال يتعمد الالعب عندما -ب

  . الكرةلالستحواذ على المهاجم
  .طالق الحكم صفارتهإتنفذ رمية الجزاء آتسديدة على المرمى خالل ثالثة ثواني من  )2
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  .يجوز لمس هذا الخط الو  ر،امتأ 7خلف خط من تنفذ رمية الجزاء  )3
  . الكرةيرمىعلى المنفذ أن يبقي قدما واحدة في تماس مع األرض حتى  )4
الفريق المنافس على بعد أفراد ن يبقى أو لرمية الحرة،ن يقفوا خلف خط اأ الالعبين باقيعلى  )5
  .منفذ الرميهمتر من 3
    .رامت أ4المرمى وخط خط  مكان بين أييمكن لحارس المرمى أن يتمرآز في  )6
  
  
  يقافاتنذارات واإلاإل) ك
آلها حاالت المخالفات الشخصية المتكررة بتعمد أو اللعب الخشن أو  ىرياضالغير سلوك ال) 1

 ويصدر قرار . لمدة دقيقتينإيقافنذار من الحكم إلى الالعب أو إ رمية حرة للفريق المقابل وبتستوج
  : الحاالت التاليةدقيقتين في باإليقاف لمده

  . رمية الحرةبلكرة مباشرة عند احتسال الالعب تركعدم ) أ
  .على نحو غير سليمالملعب آبديل إلى  دخول الالعب )ب
  .اترميألي من ال تنفيذ المنافسفات بشكل متكرر عند مخاللل الفريق بارتكا) ج
  . مخالفة أخرىقيامه بارتكابيقاف سابق ، ثم إنذار أو على إ الالعب حصولبعد ) د
  .نذاراتإثالث على  فريقه صولآل مرة يرتكب فيها الالعب مخالفة بعد ح) هـ
ظهر أو أ مخالفة خطيرة بن أرتكإعب لمدة دقيقتين دون إنذار مسبق يقاف الالإيمكن للحكم ) 2

  .رياضيسلوآا غير 
من ن يدقيقتاليقاف إ يستكمل، ناقصان يلعب أعلى فريق الالعب الموقوف  يقاف،اإلخالل عقوبة  )3

 الوقت الرسمي علىنفس الشيء ينطبق  .ذا لم يكتمل اإليقاف بنهاية الشوط األولإ بداية الشوط الثاني
  .فيثناء الوقت اإلضا أ و،إلى الوقت اإلضافي

 أي تجاوز يستوجب.  آكلجمالي ثالث إنذارات للفريقإنذارا واحدا لالعب وإن يعطي أللحكم  )4
 إنذار مطالبا بمنح الحكم  يكونال والدقيقتين،للحد المسموح به من اإلنذارات قرار إيقاف من الطرفين 

  .يقاف اإله لقرارصدارإقبل 
 عند مغادرته  ذلكن آانأ، سواء ىير رياضسلوك غبدقيقتين اليقاف إ الالعب الذي تلقى قامإذا   )5
  دقيقتينيقافذلك يستوجب حصوله إن إ اللعب ، ففستبدال قبل استئنالملعب ، أو في منطقة اإلل

  .إضافيتين 
ال (ضافي إ بإيقاف ه فريقعاقب، ثم ين ذلك يعتبر أبعادا لهإف ،يقاف هو الثالث لالعبإذا آان اإل )أ

  ).يسجل على العب بعينه
   ستبعاداال) ل
  : الالعب في الحاالت التاليةيستبعد )1
  .دقيقتينيقافات لمدة إ ثالث الحصول علىبعد ) أ
  . مخالفة بدنية خطيرة ضد المنافسارتكاب) ب
  .إيقاف الدقيقتين بالعب آخر عقب نهاية فترة استبدالهنه يمكن أن إف ، مستبعداج الالعبو خرعند )2
   الطرد) م
  .و الحكم داخل الملعبأ على المنافس ئهعتداإ لهفي حا الالعب من المباراة طردي )1
  . البدالءعداعلى مقآذلك الجلوس  واللعب، في من المشارآة طرودر الالعب المحظي )2
  . ما تبقى من المباراةستكمل بديل له ليإشراك المطرودعب ال يجوز لفريق الال )3
   على مسابقة الفرقهختيارياتعديالت ) ن
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جراء مسابقات إ عند استخدامها والتي يمكن ،االتحاد الدولي لكره اليد التعديالت التالية هي تعديالت
ن أ، وتبقى مسئولية آل برنامج وطني ةاختياريهي هذه التعديالت . لفرقاكرة يد لاألولمبياد الخاص 
  .يحدد تطبقها أم ال

مع  ، امتر 26يمكن تعديل طول الملعب إلى ما ال يقل عن طول ملعب آرة السلة الرسمي  )1
 من ةآثر أهميأ هو العرض ، حيث أن امتر 20لفرق امكن على عرض ملعب آرة يد ألمحافظة ما ا
تكفي  مساحة افر فيها تتوه آبيرساحة صدد توفير صالة رياضية أو  فيدوجهاليجب بذل . طولال

  .إلقامة ملعب
 مواد ات مصنوعة منستخدام آرإ المنخفضة في ات القدرىقد يرغب الالعبون المبتدئون وذو) 2

المصنوعة  آرة يد الفرق  وزنكونيجب أن ي .ات للمسابق، أو آرات نفخ عاديه)Foam( رغوية
  . سم53.34 ها  ومحيط، سم 17.145 هاقطرو جرام 350 من المواد الرغوية

 مع فترة راحة ،)لعب الفعليزمن ال (ال يتعدى زمن المباراة خمسة عشر دقيقة لكل شوطأيجب  ) 3
 يا،يوم مقرر لعبهاعدد المباريات الو، نوع اللعب في المسابقة يكون .األقلقدرها خمسة دقائق على 

الفترة  يمكن تعديل .ألشواطل الفترة الزمنية  في ضوئها عوامل تحددلالعبين، يه البدنقدراتوال
  .و مدير الدورة أو بأمر الحكمأتفاق مشترك بين المدربين إ بيهالزمن

الحد من  فيالحكام قد يرغب  المنخفضة، القدرات ى وذوناشئينالوبالنسبة لالعبين المبتدئين  )4
حيث  هناك حدود على المخالفات الفردية، ت ليس. في آرة السلةالحال آما هو  البدنيحتكاكاإل
 من اي نوع لالعب إلى ىنذار الثان اإلو يؤدىالمدرب،  نذار الالعب وإ سوء السلوك ستوجبي
  . ذلك الالعباستبعاد إلى ىالثالث فيؤدالدقيقتين يقاف إ أما .يقاف لمدة دقيقتين ويلعب الفريق ناقصااإل
  
  
  ـ فرق آره اليد المكونة من خمسه العبين2
 ىهأفراد  خمسة المكونة منن قوانين مسابقة آرة اليد للفرق إ، ففي النقاط التالي هو واردستثناء ما اب

  .رقنفسها قوانين مسابقة الف
  التقسيم  ) أ
  .التمهيدية يكون التقسيم وفقا لنقاط الفريق المجمعة من مسابقة المهارات الفردية و المباريات ) ا

 تحدد  وجراء المسابقة،إن يقدموا نقاط فرقهم في مسابقة المهارات الفردية قبل أعلى المدربين ) 2
  . خمسةنقاط الفريق بجمع نقاط افضل خمسة العبين ثم يقسم اإلجمالي على

 ىتجمع الفرق مبدئيا في فئات وفقا لنقاطها في مسابقة المهارات الفردية للفرق ، ثم تجر) 3
  .نهاء عملية التقسيم آوسيلة إلالمباريات التمهيدية

 ستة دقائق ،  عن آل مباراةقلآثر ، ال تأو أة  واحد، تلعب الفرق مباراةيهمباريات التقسيمال في )4
حصل عليها في المت الالعبين الخمسة الذين قدمت نقاطهم إشراك جميعب  مطالبايكون آل فريقو

  .مسابقة المهارات الفردية لتكوين نقاط الفريق
  العبين خمسة المكونة من فرق اليد  منالهدف )ب
في مسابقة المشارآة  آوسيلة لزيادة عدد الفرق العبين خمسة المكونة منستخدام فرق اليد إيمكن ) 1

  .كرة اليد للفرقلاص األولمبياد الخ
القدرات المنخفضة ى الالعبين ذوعلى رفع مستوى  أيضا فإنها وسيله يمكن من خاللها المساعدة )2

  .اللعب االعتياديللمشارآة في 
  منطقة اللعب والمعداتمساحة ) ج
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 5خفض إلى      ين قياس منطقة المرمى يمكن أن إ ف،امتر 26قل من أ الملعبإذا آان طول ) 1
   .رامتأ 8  وخط الرمية الحرة إلى ،رامتأ

  .سم 53.34 ها سم ومحيط17.145 ها وقطر جرام350 هايوصى بكرة يد وزن) 2
  : نوالفريق والالعب) د
   .تسعة العبين يمكن أن يتكون الفريق من )1
يكون العب واحد في آل فريق  . آل فريق يتألف من خمسة العبينفريقين، تلعب المباراة بين  )2

حارس مرمى، يسمح   والملعب على آل فريق أن يبدأ اللعب بثالثة العبين في .ىهو حارس المرم
  .يسمح لالعبين بمسك الكرة لمدة خمس ثوان و بالغياب،

  زمن المباراة  )هـ
 مع فترة راحة قدرها دقائق، 10 شوطين متساويين مدة آل منهما علىدقيقة  20 زمن المباراة )1

  .األول نصف الملعب بعد نهاية الشوط انقيردل الفاتبي الشوطين،خمسة دقائق بين 
يحق للحكم إيقاف  .ف الساعةق توفريق،لكل في آل شوط  ثانية 60 قدره وقت مستقطعيسمح ب )2

  . المباراة لعالج الالعبين المصابين
 دقائق ويبدأ 3 يلعب وقت إضافي لمدةللمباراة،صلى  األالوقتلتعادل بعد نهاية ستمر ا إذا ا )3
 راحة مدتها دقيقة ىعقب فترة اللعب الرسمت .تحديد أيهما يمنح ضربه البداية لينقرعه بين الفريقب

 طبقا  الترجيحية الجزاءرمياتذا استمر التعادل يتم اللجوء إلى إ وضافي،إواحدة عقب آل شوط 
  .ىللقانون الرسم

   :التبديالت) و 
يقاف عليهم عقوبة إ تطبق لكن ال وإنذارهم، يتم سليم ال يجرون التبديل بالشكل النن الذيوالالعب) 1

  .نافس رمية حرة للفريق الميستوجب احتساب سليمن التبديل غير الإ، فى من جهة أخر.الدقيقتين
  سلوك اللعب تجاه المنافس ) ز
  .حتكاك قاصرا على ما هو مسموح به في آرة السلة يكون اإل:حتكاكعدم اإل) 1
 ه الخطرلعابن المخالفات المتكررة أو األ أغير، هناك قيود على المخالفات الفردية ليست )2

  .عبالنذار الإ تستوجب
  . ناقصاه لمدة دقيقتين، ويلعب فريقهيقافإ نوع لالعب أي من ينذار الثان اإليستوجب) 3
  .اإليقاف الثالثبعد يستبعد الالعب من الملعب ) 4

  المسابقات الموحدة
  . الموحدةاتلرياضلمسابقة الفرق ) أ

  .تضمن الجدول عددا مناسبا من الالعبين والشرآاءيجب أن ي) 1
 ،في جميع األوقاتربعة العبين وثالثة شرآاء أن ال يتجاوز تشكيل الفريق أ، يجب خالل المسابقة )2

  .و عدم االلتزام بهذه النسبة يستوجب اعتبار الفريق المخالف مهزوما
ثناء أكيل الفريق وسلوآه  تشيتولى مسئوليه اللعب، ال يشارك في مدرب،يكون لكل فريق  )4

  .المسابقة
  
  مسابقه المهارات الفردية للرياضات الموحدة) ب
  .يتكون فريق المهارات الفردية الموحد من العب وشريك) 1
     . ينالنتيجة النهائية لفريق الرياضات الموحدة هي مجموع درجات الالعب) 2
  لمهارات الفردية  امسابقة ) 4
ال  لالعبين الذين  وهو،عبين ذوي المستويات المنخفضة لالاد مفيساتنافة بر المسابقات التاليتعتـ 

  . في إطار مباراة عاديهن يؤدوا اللعبأيستطيعون 
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  .أمتار، التصويب10، المحاورة لمسافة الهدفعلى تمرير ال :ىهو مهاراتتتألف المسابقة من ثالثة ـ 
  . هذه المهاراتجميعليها في  لالعب بجمع النقاط المتحصل عتيجه النهائيةنالـ تحدد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   المربع علىتمريرال 1رقم المسابقة   ) أ

  
   غرضال )ا

   متر1

   متر1

   متر1

   متر2

   متر3

  متطوعين

طاولة 
  الحكام

  مدير المسابقة

  حكم

  الالعب
   متر3

  مقاعد الالعبين
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  . بيد واحدة الفرقلالعب في تمرير آرة يدا قياس مهارة 
  المعدات)2

   .قياس شريط يه،لالرضو شريط أ طباشير الجلد،من  يد آرتا
   الوصف) 3

مرتفعا لمربع ل  األسفلخطاليكون . و شريطأستخدام طباشير  متر على الحائط با1 أبعاد مربع بيحدد
  الجدارن متر ويبعد ع3 أبعاد مربع على األرض بحددآذلك ي.  متر1 األرض بمسافة فوق سطح

  .المربعهذا ن يقف داخل أ على الالعب ، ويكونرامتأ 2.4بمسافة 
 ويسمح لالعب بخمس .لخطاالمتحرك  الالعب ىمامية لكرس األتيتجاوز محور العجالال ن أيجب 

  .تمريرات
ن تضرب الحائط وهي في أويجب ، overhand) (ن تمرر الكرة بيد واحدة بحرآة علوية أيجب 
  .سب تمريرة قانونيةتطيران حتى تححاله 

    :حساب النتيجة) 4
  . الكرة داخل المربعنقاط لتمريرثالثة على  الالعب يحصل
  .خطوط المربعأي من على  الكرة تمريرن لينقطتعلى  الالعب يحصل

  . طيران حاله فيوالكره المربعخارج  الكرة تمريرنقطة لعلى الالعب يحصل 
من آثر أو أ هواحدمره  هادارتدابعد الكرة في الهواء أو ب لإلمساكنقطة واحدة على الالعب يحصل 

   .رامت أ3  الـمربعاألرض بشرط أن يتم ذلك داخل 
  .تمريراتالخمس  النقاط المتحصل عليها من ىجمالإي لالعب هل النتيجة النهائيةتكون 

  ر امتأ 10 بالكرة لمسافة محاوره ال2مسابقة رقم ال) ب
  

  
 الهدف )1

  . بكرة اليدمحاوره قياس سرعة ومهارة الالعب في ال
 المعدات  )2

   . ساعة توقيت، قياس شريط،يهاألرضتحديد شريط  ، أقماعربعة أ يه،جلدثالث آرات يد 
 الوصف )3

  متطوع

  متطوع

  الالعب
   متر1.50

   متر1

   متر1

 طاولة     
  تسجيل

   مسجل-ميقاتي

  الالعبينمقاعد 

  مدير المسابقة

   متر5

  حكم
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ن أ، على حكم مع إشارة الالمحاورةيبدأ الالعب ب. قماعالالعب من خلف خط البداية وبين األيبدأ 
خذ دفعتين عقب آل أ تناوب متحرك الىكرسال على العب . بيد واحدةبمحاوره آامل المسافة ىيجر

يلتقط ن أ وقماعن يعبر خط النهاية بين األأ على الالعب .لكرةبا ه القانونيمحاوره وذلك للمحاورتين
  .محاورهالكرة إلنهاء ال

. ن يسترد الكرة أ، ويمكن لالعب  تستمر الساعة في احتساب الوقت  الكرةفيإذا فقد الالعب التحكم 
و ، أ بديلهقرب آرة يد أن يلتقط لالعب أ  متر يحق1,5 إذا تخطت الكره حارة الـ أخرى،ومن ناحية 

  .اللعب في يستمر لالكرة الشاردة يسترد 
  تيجةالن حساب )4

 الكرة طحتى عبور خط النهاية والتقالحظه صدور إشارة االنطالق  احتساب الوقت لالعب منيبدأ 
  .إليقاف المحاورة

عمل محاوره غير  فيها الالعب بقومجزاء عن آل مرة يعلى الوقت المحتسب تضاف ثانية واحدة 
 الوقت سجليولتين ، ومحاالحق في لالعب  .)يدين، الخبكلتا الالكرة ا  ممسكىالجر( قانونيه

تحويل آامل الزمن إلى نقاط ثم يتم  ، المحتسب آعقوبةزمن الضافة عد إ آل محاولة بالمستغرق في
  . جدول التحويل وفق

في حاله التعادل . ( بعد تحويلها إلى نقاط المحاولتيننتيجة أفضل هي نشاط الالعب في التيجهتكون ن
   . )زيتم اللجوء للزمن الفعلي لتحديد المراآ

  

  التصويب 3 رقم المسابقة) ج

  
  :غرضال )1

  . الالعب لكرة اليدسديدقياس دقة ت
  :المعدات )2

  .شريط قياس  ، يهشريط أرض مرمى آرة يد ، ،  )منهايوصى بستة (يه آرات يد جلد
  . الملعبعلى أرضيهر امت أ9ر وخط الرمية الحرة ات أم6 خط منطقة المرمى يتم تحديد :الوصف )3

أمتار، يقسم المرمى إلى ثالث  9 وثالثة على خط أمتار، 6ث آرات على منتصف خط يتم وضع ثال
  . متر1أقسام متساوية بواسطة شريط من العارضة األفقية إلى األرض مسافة آل قسم 

  حساب النتيجة)4
 متر، وإذا وقف الالعب على الخط اليتم احتساب 9 متر،6يجب أن يصوب الالعب من خلف خط 

  .التصويبة

  جامع آرات  جامع آرات

  م3

  م6

  م3

  حكم
  طاولة  

  تسجيل

 مدير  
  المسابقة

  الالعب
  خط الرمية الحرة

  نقطة2  نقاط5  نقاط5

  مقاعد الالعبين
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  . نقاط إذا قام بالتصويب في أحد القسمين الخارجيين5ل الالعب على يحص
 نقطة إذا قام بالتصويب في القسم األوسط، وإذا لمست الكرة األرض مرتين أو 2يحصل الالعب على

  . نقاطبأآثر ال يحتس
  اختبارات تقييم مهارات الفريق و ـ القسم 

   دقة التصويب-1
  

 المعدات
  .شريط قياس  ،لونينيه شريط أرض  يد،مرمى آرة  ،يهجلدأربع آرات يد 

 أمتار من منتصف المرمى المناطق التالية بشريط أرضية ملون 9يرسم أمام خط الرمية الحرة الـ
  .لالعبينبحيث يكون واضح 

  :األولىالخطوة 
  .ر إلى اليسار المرمىامتأ 6الـ خارج عالمة  1 رقم ـ منطقة

  .ر على الجانب األيسر من المرمىامتأ 3عالمة الـر وامت أ6الـبين عالمة  2منطقه رقم ـ 
  .ر وعالمة الوسط عل الجانب األيسر من المرمىامتأ 3الـ بين عالمة  3رقم ـ منطقة 
  .ر وعالمة الوسط على الجانب األيمن من المرمىامتأ 3الـ بين عالمة 4رقم ـ منطقة 
  .ر على الجانب األيمن من المرمىامتأ 6 وعالمة الـرامتأ 3الـ بين عالمة5رقم ـ منطقة 
  .ر على الجانب األيمن من المرمىامتأ 6الـ خارج عالمة 6رقم ـ منطقة 

  الخطوة الثانية
شريط ممتد من ب  يتم تحديده ا متريبلغ عرض آل قطاع رأسيه،قطاعات يقسم المرمى إلى ثالثة 

 عرض( متر 1 المرمى مقائ بعد قطاعينول أ يجب أن يكون عرض . إلى األرضالعارضة العلوية
  .) في هذه القياساتيجب أن يدرجالشريط 
  االختبار

  جامع آرات

  جامع آرات

  م3

  م9

  م3

  حكم

  طاولة  
  تسجيل

 مدير  
  المسابقة

  خط الرمية الحرة  الالعب

  نقطة1   نقاط3   نقاط3

  مقاعد الالعبين

  عداد
  1منطقة   2منطقة   3منطقة   4منطقة   5منطقة   6منطقة 

  صندوق آرات احتياطية
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ه المذآورة  الستناطقمن الممنطقة تصويبتان في آل ( تصويبه 12محاولة من  الحق فيكل العب لـ 
 9الـ خط المحددة بطوال ه من المناطق الست منطقةتصويبتان من آلبتنفيذ  الالعب يقوم. بأعاله

  .رامتأ 9الـد من خلف خط يسدالت  ينفذنأب على الالع. رامتأ
   حساب النتيجة

إذا ضربت ، ومتر الخارجية 1الـ قطاعات ثالثة نقاط إذا صوب الالعب الكرة في واحدة من تحتسبـ 
  .سب ثالثة نقاطتالكرة الشريط تح

  .وسطاأل قطاع نقطة واحدة على ضرب التحتسبـ 
 قائمي لمجاوره القطاعات تهبط في التصويبقاط لكل ثالثة ن ( نقطة36هي مثلىة النتيجـ تكون ال
  .المرمى

  .طالق الكرةإبعد  فقط ـ يمكن لالعب أن يتابع التصويبة بعبور الخط
  .سبتن التصويبة ال تحإ فالخط، الالعب لمسـ إذا 

  .ـ يمكن لالعب أن يصوب الكره مباشرة أو بعد ضربها في األرض مره واحده
  . أية نقاطبتين ال تحتسـ إذا ضربت الكره األرض مر

  .تصويبة عن آل حتسبه النقاط المىجمالإ الالعب هي تيجهـ تكون ن
  إدارة االختبار 
أ  المتطوع يقوم . االختبارى العب يؤديسمح لهم بالتدخل لصالح أي وال ،متطوعون يدير االختبار

بيان عملي على آيفيه أداء بتنفيذ  ب المتطوع قوم بينما ي،لمجموعةل  بشرح آيفيه أداء االختبارالحكم
ثم  ن آان مستعدا،إاالختبار، ويسأله  ي الكرة إلى الالعب الذي سيؤدأ بتسليم المتطوع يقوم. االختبار
باستعادة و  المتطوعون اآلخرون يقوم.  آل تسديدةدرجهيحدد وبعدئذ  ،"تحرك ـ جاهز" :يقول

   .آل العب ج  مسجل النتائج يسجل المتطوع  .الكرات المرميةاستبدال 
  .الجزء المنوط به فقط من االختبار أن يلتزم بإدارةآل متطوع على 

  
  التمرير ـ سرعة 2

   متر3

   متر3

  جامع آرات   متر3

  اتجامع آر

   طاولة   
   الحكام

  مدير المسابقة

  

  الالعب

  مقاعد الالعبين
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  التجهيز
تم بواسطة الشريط  ي. ساعة توقيته،ارضي شريط ،قياس شريط طح،مس جدار يه،جلد  يدهآر 2عدد 
  .له ر من الجدار وموازامتأ 2.4مسافة على  ،  متر3 × 3 مربع تحديد
  تباراالخ
  . ثانية30محاولتين زمن آل محاولة  :الزمن

 يجب .حرآة علويةفي الجدار بيد واحدة لتضرب ن يمرر الكرة أن يقف داخل المربع وأعلى الالعب 
و يوقفها أن يمسكها أثم على الالعب  ،)دون أن تلمس األرض ( الهواءعبرن تضرب الكرة الجدار أ

ال يشترط أن تلتقط الكره من مره واحد . ي مربع الرمداخلال يزال  بينما هو بعد ارتدادها من الجدار
لم ذا وإ .بعد ارتدادها من الجدار، ولكن يتعين إيقافها والسيطرة عليها من قبل الالعب داخل المربع

من ثم  واستعادتها هنه يمكنإ فيتمكن الالعب من إيقاف الكره أو السيطرة عليها داخل المربع
يقافات الناجحة التي نفذها داخل المربع خالل لتقاطات أو اإل على عدد اإليحاسب الالعب .المواصلة

  .ثانية 30
  حساب النتيجة

يتمكن الالعب من التقاطها أو السيطرة عليها كل مرة تلمس فيها الكرة الجدار ول نقطة واحدة بتحتس
سب تحت. يطرة عليهاالسو أ التقاطها الكرة المربع دون تخطت نقاط إذا تحتسب أيةال و .داخل المربع

  .المحاولتيننتيجة أفضل لالعب 
   :دارة االختبارإ
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أ  المتطوع يقوم . االختبارى العب يؤديسمح لهم بالتدخل لصالح أيمتطوعون وال  يدير االختبار
بتنفيذ بيان عملي على آيفيه أداء   ب المتطوع قوم بينما ي،لمجموعةل الحكم بشرح آيفيه أداء االختبار

 ن آان مستعدا،إ االختبار، ويسأله ىي آرة اليد إلى الالعب الذي سيؤدأ بتسليم المتطوع يقوم. االختبار
 30وبعدئذ يقوم بإحصاء عدد الرميات الناجحة لكل العب في غضون  ،"تحرك ـ جاهز" :ثم يقول
التي تذهب الكرات باستعادة واستبدال  المتمرآز خلف الكرات اإلضافية  ب المتطوعيقوم. ثانيه
   .ووقت آل العبنقاط ج مسجل النتائج بتسجيل  المتطوع قومي .ارج اللعبخ

  .الجزء المنوط به فقط من االختبار أن يلتزم بإدارةآل متطوع على 
  
  
  
   محاوره ـ ال3
  جهيزالت

  .ه، شريط ارضي، شريط قياسأقماع 5 توقيت، ساعة يه،جلد آرات 5
  االختبار 

وع آل وضالمخمسة األقماع الو يجتاز بالتناوب من اليمين واليسار  وهالمحاورةبالقيام يسمح لالعب ب
القمع إلى  عندما يصل الالعب .امتر 15طوله يبلغ  في مسار  من اآلخررامتأ 3 على مسافة منها
الطريقة حتى نفس  عبر األقماع بعمل المحاورة ويواصل هن يدور حولأن عليه إ، فمسارخير في الاأل
  .اية أو البداية الالعب خط النهزيجتا

   حساب النتيجة
 يتم خصم خمسة .تيجه لتحديد الن60 من المحاورة أثناء ىقرب ُعشر المنقض ألي الزمن بالثوانخصمي

 ى وعن آل خطأ فنقمع من األقماع المتراصة على طول المسار، أي تجاهلنقاط عن آل مخالفة 
 خصم واحد طبق ي.الكرةب  اإلمساكوأ ،اليدين كلتا  بأو المحاورة، ه المزدوجالمحاورة مثل ىرئيس

 40 هو الخصومات ىجمالن الحد األقصى إلإ بالنسبة للمخالفات، ف.قماعقدره خمسة نقاط لما بين األ
  . و يتم في النهاية احتساب نتيجة أفضل المحاولتين.نقطة

  
  
  

  جامع آرات  جامع آرات

  الالعب

   متر3.1

   متر3

   متر3

 طاولة 
  تسجيل

  جامع آرات

  مقاعد الالعبين

  مدير المسابقة

   متر2.6

  حكم

  جامع آرات
   متر3.1   متر3.1   متر3.1

1  2  3  4  5  



586  م 2003-2000الصيفية   الخاصاألولمبياد الرسمية لرياضات انينالقو

  دارة االختبارإ
أ  المتطوع يقوم . االختبارىد العب يؤيسمح لهم بالتدخل لصالح أىال   و،متطوعون يدير االختبار

بتنفيذ بيان عملي على آيفيه أداء  ب المتطوع قوم بينما ي،لمجموعةل الحكم بشرح آيفيه أداء االختبار
 ن آان مستعدا،إ االختبار، ويسأله ىي آرة اليد إلى الالعب الذي سيؤدأ بتسليم المتطوع يقوم. االختبار
سجل النتائج بالنقاط محديد المخالفات، وإبالغ الميقاتي ووبعدئذ يقوم بت ،"تحرك ـ جاهز" :ثم يقول

التي الكرات باستعادة واستبدال   خلف الكرات اإلضافيةالمتمرآزونون المتطوع  يقوم.المخصومة
   .ووقت آل العبنقاط ج بتسجيل  المتطوع قومي .تذهب خارج اللعب

  .بارالجزء المنوط به فقط من االخت أن يلتزم بإدارةآل متطوع على 
  صويب  التقوهـ  4

   التجهيز
  .معدلو أ  قياسي، مرمى آرة يدهشريط ارضي ، شريط قياس،يه آرات يد جلد3

  : االختبارآيفيه أداء
لكل  .امتر 20طول  أمتار و3بعرض  ممر ، يتم بواسطة الشريط تحديدالملعب المتاحطول ستخدام بإ

 ى ثالثة خطوات قبل رمىجرال ويحق لهثالث تصويبات متتالية على المرمى ، الحق في العب 
  .الكرة

  
  

   حساب النتيجة
 الكرة في  التي تقطعهامسافةال وفقا لطولنقاط على  الالعب حصل أعاله، يىبناء على الرسم البيان

و في أ متر 18.3 هبوط ثالثة آرات في الممر خلف الخط  و يستوجب.  تهبط في الممرقبل أنالهواء 
  . ) نقاط 8 × رميات 3( نقطة 24 ى وهتيجه آامل النالمرمى الحصول علىقلب 

 8 يمنح هذا الالعب ال(نه يمنح ستة نقاط  إ، فمرمى مباشرة فوق اللتعبرإذا رمى الالعب الكرة داخل 
تستوجب  ال تهبط في الممر فال ىما الرميات التأ). لمرمىا الطريق إلى أخطأتن الكرة نقاط أل

ما خذ أن إ آذلك ف. نقاطتم منح أية وال يمخالفه، رمى الكرهخط عند يعتبر لمس  ال.  نقاطاحتساب أي
  .مخالفه وال يتم منح أية نقاط يعتبر يثالث خطوات قبل الرميزيد على 

  جامع آرات

  جامع آرات

  متر3

   متر6.1

   متر20

  حكم

  طاولة 
  تسجيل

دير   م
  المسابقة

  الالعب

  مقاعد الالعبين

  نقاط4    نقطة2   نقاط6

  متطوع

   متر18.3   متر12.2

  ع آراتجام
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   دارة االختبارإ
أ  المتطوع يقوم . االختبارى العب يؤديسمح لهم بالتدخل لصالح أيال   و،متطوعون يدير االختبار

بتنفيذ بيان عملي على آيفيه أداء   ب المتطوع قوم بينما ي،لمجموعةل االختبارالحكم بشرح آيفيه أداء 
 ن آان مستعدا،إ االختبار، ويسأله ي آرة اليد إلى الالعب الذي سيؤدأ بتسليم المتطوع يقوم. االختبار
ويقوم المتطوع د بتسجيل . ويقوم المتطوع ج بتحديد نتيجة آل محاولة ."تحرك ـ جاهز" :ثم يقول

التي الكرات باستعادة واستبدال  الممر، حيث يقومون بجانب ينالمتطوعباقي  يقف. تيجة الالعبن
   .تذهب خارج اللعب

  .الجزء المنوط به فقط من االختبار أن يلتزم بإدارةآل متطوع على 
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  )أ(الملحق 
  نموذج اقتراح تغيير قانون

 
  ..……………………… نوع اللعبه

  :ريد إلىترسل االستمارة بالب
   Sports Rules Committee 
   Special Olympics, Inc. 
   1325 G Street, NW  
   Suite 500 
   Washington, DC 20005  

  
  )م2000معدلة  الالنسخ(الخاص  لرياضات األولمبيادالقوانين الرسمية 

  ..…………………القسم .    …………… بندال
  ..………… الصفحة  رقم……………رقم القانون 

  ) المطلوبمقابل اإلجراء× ضع عالمة (  :لتوصياتا
   .....القانون حذف

  .....جديدضافة قانون إ
 .....ىالتال ليقرأ على النحو تعديل القانون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ىالوطن/ ي األمريكى البرنامج الفرعمن قبل رحمقت
  .………………………… : الشخص الذي يتم اآلصال بهسمإـ 

  …………………………:ـ العنوان
  …………………………: هاتفـ رقم ال

   )الستخدام لجنة القوانين فقط(
  ............     االقتراح ديعتم

  ............     ال يعتمد
  ...........    يحال للدراسة

  
  )ب(الملحق 

  نموذج احتجاج
  

 المسابقات في جميع طلبات والت باالحتجاجاةى الخاص الدولى االتحاد الرياضتتستخدم إجراءا
 إلى ا النموذجيجب تقديم هذ .ستخدام الطريقة التاليةإنه يتم إ، ف  هذه اإلجراءاتوأينما ال توجد. الدولية

 يقدم الحدث الذي انتهاءقيقة من  د30فتره زمنية ال تزيد على  في غضونلجنة القوانين الرياضية 
  . بشأنهجاالحتجا

  
  ـــــــــــــــــ: التاريخ

ــــــــــ: وقت تقديم االحتجاج  
  ـــــــــــــــــــ: الحدث  ــــــــــــــــــ :اللعبه

  ـــــــــــ،ــــــــ:  القسم  ــــــــــــ: المجموعة السنية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: أسم الالعب أو الفريق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: أسم الوفد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: أسباب االحتجاج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: أسم المدير الفني للعبه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الحكم/قرار هيئه التحكيم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قبول االحتجاج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الحتجاجرفض ا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: التوقيع
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