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  رة الطائرةكلا-ند السادس عشربلا
  

ة ركلل ولمبياد الخاصألا آافة مسابقات ألولمبياد الخاصاالرسمية لرياضات  القوانين تحكم
ى قوانين لع اولمبياد الخاص هذه القوانين بناءألا فقد وضعرنامج رياضي دولي بآ .الطائرة

 (NGB)طنية للكرة الطائرة ولا تحاداتالانين اوقو (FIVB)االتحاد الدولي للكرة الطائرة 
رضها مع اعت في حالة الإ تحاد الدولي للكرة الطائرة وآذا االتحادات الوطنيةالاانين وق قبطت

  .األولمبياد الخاص الرسمية لرياضات قوانينالق بطت هذه الحالة يف الخاص،قوانين األولمبياد 
  الرسمية  لياتاعفلا ـ أقسم لا

  ابقة الفرق المعدلة سم) 2        فرق        لا ةسابقم) 1
  .موحدةلا بقة الفرقاسم )3

  .ضةفخنقدرات الملا يعبين ذوالل ايدفم تنافساتالية لا عالياتفلاتعتبر
  .بقة المهارات الفرديةاسم )4
   .رق الموحدةفللالفردية هارات ملاسابقة م) 5
  ).juggle(يط الكرة طنت )6
  .)pass(الكرة ير رمت )1
   .)toss & hit(وضرب ع فر  )2
   .الطائرةارات فريق الكرة هم  )3
  زة هجألاالملعب و ـ بسم قلا
  .رتم 4.5 ليس اقرب من نكل والشبكة،يمكن نقل خط اإلرسال قريبا من  ـ 1
  .عالميةلا لأللعابليست هناك تعديالت بالنسبة : حظةالم
   :الشبكةفاع ترا -2
  .رتم 2.43بقة الرجال ـ اسم ) أ
  .رتم 2 ,24ابقة اآلنسات ـ سم  ) ب
              .رتم 2 ,43ابقة الفرق الموحدة ـ سم  ) ت
يجب أال يزيد محيط الكرة . كن استخدام آرة طائرة معدلة أخف وزنا ومصنوعة من الجلدمي -3

يجب أن تكون أقرب ما يمكن من حجم الكرة .  جرام226 وال وزنها عن ،سنتيمتر 81عن 
  . استخدامها في األلعاب العالميةرة القياسية المحددة هي فقط التي يتمكلا.  العاديةةينالقانو

 آحد أدني ،متر 3 تحيط به منطقة حرة يبلغ عرضها  متر18 × رتم9 عاد الملعب الرسميبأ -4
  متر من الخطوط الجانبية5ي المسابقات العالمية تبلغ هذه المنطقة الحرة ف. على جميع الجوانب

  .متر من خطي النهاية 8 و
  انين المسابقة قو–سم ج قلا

  سابقة الفرقم -1
   التقسيم. أ
: هيو ،(VSAT)األربع قدم المدير الفني نتائج اختبارات تقييم مهارات الكرة الطائرة ي) 1

من السجل الخاص ض ،واالستقبال التمرير الساحق، الضرب أسفل،ير من مر التاإلرسال،ضربة 
 فعاليات مسابقة ذه االختبارات لتقييم الالعبين أو الفرق وليسته (ةبكل العب قبل المسابق

 المعلومات الخاصة باختبارات تقييم مهارات الكرة .شارات أو على ميدالياتبغرض الحصول 
   ).د سمالطائرة سيرد تفصيلها الحقا في الق

 الملعباريه داخل همل في ضوء قدراتهم انالعبي على المدير الفني أيضا تحديد أفضل ستة) 2
  .نهم في استمارة تسجيل الفريق بوضع عالمة نجمة مقابل اسم آل موذلك

على بجمع أفضل ثمانية نتائج اختبارات التقييم وقسمة المجموع " نتيجة الفريق"م احتساب يت) 3
  .ثمانية

  . مبدئية يتم تقسيم الفرق إلى فئات وفق نتائج اختبارات تقييم المهاراتفةصب) 4
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  .           ال عملية التقسيمآوسيلة يتم بها استكمتمهيدية عد ذلك يتم إقامة مباريات ب) 5
 أآثر، مدة آل منها و تقابل الفرق بعضها البعض في مباراة واحدة أالتمهيدية،ل المباريات الخ) أ

  . أيهما يحل أوال،نقاط أو تكون مكونة من عشر أدني،خمس دقائق آحد 
   . اك جميع أعضائه من الالعبينرشإن آل فريق مطالبا بوكي) ب
    الحرظهيرال
 عمقى التبديالت  العادية قاصرة على ستة بت .هلجس يف ر حريهظ تسجيل يف قحلا فريق يأل ) أ
 يفلك قوانين خاصة انه. فريق لكل طقف حداو ر حريهظيسمح ب. ل فردي واحد لكل العبوخد

 يفحر لا لظهيرام قر حب أن يوضجي .بعكمال اللتسا م استطاعتهدعو حرلا لظهيراحالة إصابة 
. عبللاب ئينداب الالعبين الستة المأرقا وآذلك  مباراة ،لآ نمجموعة األولى قة التشكيل للمرو
ى تح ذلكو الفريق،اء ضعأايرة لبقية غم تاصميمت وأن اولأ من  زياارتداءحر لا لظهيرا ىلع

 وتماشيا مع ،الطائرةتحاد الدولي للكرة الا نيناوقل فاالخ .يمكن التعرف عليه بسهولة في الملعب
  .ئمااق  تغيير الالعب من مباراة ألخرىاختيارين وكي الدولي،مبياد الخاص ولألااض رغأ
 هنأحر مكان أي العب في مرآز الخط الخلفي ، غير لا لظهيراحل ي نأيمكن : حرلا الظهير ماهم
ا ال يحق ضيأ . حائط صدلمع ةلواحم وأ  حائط صد،لمعو أ ،يذ ضربات إرسال فنت يحق له ال

وي تسم قوفما امتكرة حين تعلو لا  مالمسةتمت اذإ ،ات فريقه بالتسديد اء هجمهنإ للظهير الحر
 المنطقة يف  حالة تواجدهيف لحرا لظهيراع  جاءت من تمريرة رأسية باستخدام أصاباذإبكة ، وشلا

المنطقة ف لخ  الشيء منسفن الظهير الحري دأ اذإن أن تلعب الكرة بحرية كمي .األمامية
  .األمامية

 بستحي  المنطقة الخلفية ، فاليف ام حر مكان العبلا لظهيراما يحل نيح: ير الحريالت الظهدبت
 مه استبدالهم بالظهير الحر متلذين يا نوعباللا. عددلا ةدو محدريغه االستبداالت ذه . داالبتس اكلذ

  . الرغبة في استبدالهدنع هحلوا محلي نأكن مي فقط الذين
   :ري التبديالت في الحاالت التاليةجت

   .شكيلتلااجعة رمبحكم الثاني لا مايق بداية اللعب بعد دنع )1
  .سالرإليذ ضربة افنتكم الصفارة لحلاق لطينما تكون الكرة خارج اللعب قبل أن يح  )2
   )  الطائرةةركتحاد الدولي للالا قوانين نم(ديالت المسابقة عت .ب
  .)ادولزمن محدا ناآ اذإ(ل مباراة كل يصهصختكن مي د أقصيحآ يقةقد 30ه ردق نمز )1
   :اليتلا على النحو )حرلا الظهيرتثناء ساب (يالت متعددةدبتاء رجإح بمسي )2
  .ل لكل العبوخدت ارمث الث ) أ
  . آل مباراةاستبدال 12 لكل فريق الحق في  ) ب
    .هاز الفنيجللالمخصصة  ةقمنطالمن  ةيتدريبلا وجيهاتتلا )3
  .ى سير المباراةلع كلذ ح للمدرب بالنهوض من المقعد والتحرك طالما ال يؤثرمسي ) أ
  .يلدبتاء الرج الصحيح إلضعو الموح الالعب نهجومح للمدرب بتسي  ) ب
بطاقة الحمراء ر الهاشإ ي ذلكلي مث ،هي فش يرذحتصدر أوال ي نأنسبة للمخالفات يجب لاب )4

  .لمباراةا نمد اعبتسإلا جبوتسالتي ت
  ).rally(خدم طريقة التسجيل تست )5
  يةساسألا نيناوقلا ) أ

   عبوناللا  )1
  .فريق من ستة العبينلا نوكتي )أ
   . العب12ال يزيد تشكيل الفريق بالبدالء عن  ) ب
  
  
    اإلرسالضربة) 2
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 اوبنتي ،د ذلك عب .لىواأل )المجموعة(راة ابمل األول في الاسرإلادافع األيمن هو ضارب ملا  ) أ
 ريقفلا .رسال وصوال إلى المدافع األيمن مرة أخريإلا يذ ضرباتفنت نطقة األماميةملا وعبال
  .ج جانبي للكرةورخلي تنفيذ ضرب اإلرسال عند أول وتي ذي يستقبل اإلرسال أواللا
  .نتهي المباراةت وأل حتى يرتكب مخالفة اسرتمر الفريق في اإلسي  ) ب
فريق الذي بحوزته اإلرسال مخالفة، ينتقل اإلرسال إلى الفريق المدافع الذي لا ين يرتكبح) ج

فيما عدا الضربة (الساعة وفقا لمراآزهم ب  في اتجاه عقاريتناوب أفراده ضرب اإلرسال
  ). األولي

ذي يبدأ لا انب الملعبج وأ ،ل اسرى اإلقلت وأ سالرإلا رايتخحق ا هلرعة قلاب لفريق الفائزا) د
  .إلرسالاب بادئلا تخدم القرعة لتحديدست ،لثاث طوشء ارجإقرر ذا تإ .به
س ضارب اإلرسال للخط أو تخطيه له قبل مل. لاسراإلمنطقة  نمل اسرإلا يذ ضربةفنم تتي) ـه

  .الفةخم وجب احتسابتسي مالمسة الكرة
ى لوالحكم األ ةرافص لحظة إنطالق نمكرة خالل ثمان ثواني لا برض لاسرإلاالعب  ىلع) و

  .لإلرسال
  عبللا )3
  .طسوكرة بأي جزء من الجسم فوق اللا سملن كمي ) أ
  .دصلا حالة يف الإيتين لعب الكرة مرتين متتال عدمى الالعب لع ) ب
      رة أثناءكلا سمل(لعب الكرة أآثر من ثالثة مرات قبل أن تعبر الشبكة عدم لى الفريق ع ) ث

  ).واحد من الضربات الثالث بستحي د الصلا      
  .الفةخم جب احتسابوتسي صفتنمال طخلبور أي جزء من الجسم ع وأ ةك الشبسمل ) ت
   يف ببستريق الذي فللسطة اوبب علللة باقتبر عت نهاإف ،قفسلاب حالة اصطدام الكرة يف) ـه

  .تعبر الكرة مستوى الشبكة مل ام دامطص االاذه    
  .للعبا جها تعتبر خارنإفلخلفية ا وأدران الجانبية جلاب ةركلا حالة اصطدام يف) و
  .حة تعتبر صحيطخلاأي آرة تهبط على ) ر
   اليد هجوى باستقبال صوي(  . صحيحةي ضربةأب متي نأل يمكن اسرإلاة برض قبالتسا) ز

  ).سليمكل شب ةيوقلا لاسات اإلربرض قبالتسا حتى يمكن   
  
  
  
  بديلتلا) 4
  الدولي للكرة الطائرةداحعدلة لالتملاانين وقلا  وذلك حسب،هملمراآز وفقا  الالعبونلدبتسي) أ 
  ).حرلا الظهيرتخدام سا  في حالةالإ(
  تساب النتيجةحا) 5 
 الشوط .أشواطسة مخ وأثة الثموعة مكونة من جمب زاف اذإراة ابملاب زائافق بر الفريتعي  ) أ

 احدولاوط شلاب زوفي .، ويلعب شوطا واحدا فقط لحسم النتيجة الفاصل يعتبر مباراة في حد ذاته
 بيناج ناقيالفر لدابتي .نطتيقن  بفارقعلى منافسهدما قتم  أآثروأ طةقن 15ذي يسجل لا يقرالف
 حالة التعادل بشوط واحد أو شوطين لكال الفريقين يلعب يف .نقاط 8 امهدحأسجيل د تنع لملعبا

 متتابعا هيف ويكون نظام تسجيل النقاط التعادل، نقطة لحسم 15شوط فاصل رابع أو خامس من 
)rally.( تسجيل أيهما للنقطة الثامنةةبادل الفريقان جانبي الملعب حالتي .  
 نيطتقن  المنافس بفارقعلى الفريق امدقتم  نقطة25 هليجسند تزا بالشوط عئاففريق لا ربتعي  ) ب

 24 ـ24حالة التعادل      يف .)امسخلا وأثالث لا اصل سواء آانفلا طوشل اادع( على األقل
  .تينطقنرق افبتقدم لا حد الفريقينأل يتحقق ىت اللعب حيستمر
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رتكب ا وأ كرةلا قبالتسا يف وأ  الصحيحعلى النحول اسرإلايذ ضربة فنتيق في رف قفخأذا إ) ج
حالة  يف .ويستمر في تنفيذ اإلرسال طةقن لجسيو  بالكرةزوف يالمدافعريق فلا نإف آخر،أي خطأ 

  .لاسرإلايذ ضربة فنتحق  بستة ويكطقنيسجل  هنإف كرة،لل لبقتفريق المسلا فوز
 استمرارية  تعتبر صحيحة مما يستتبعهاإلرسال ضربة نم كةبشللرة كلافي حالة مالمسة ) ـه

  .المدافعب علم ىكرة إللا اعجرإل اتسملث الثق في حلا بلقتسريق المفللون كي و اللعب
 و )وز بالمباراة أو األشواط أو نسبة النقاطفلا القائم على( لي الحتساب النتيجة ودلام اظنلا عبتي) و
   .المسابقةلمقرر من قبل االتحاد الدولي للكرة الطائرة، لحسم آافة التعادالت أثناء ا

   :كامحلا) 6
 يتم ،االستفسارات حالة ظهور المزيد من يف . تفسير القوانينيف صالحيةلا كام آاملحلل  ) أ

  .بقةاسمنة قوانين الجل استشارة
  .مهتاالكرة وفق مستوى قدر عمعبين اللاامل عت يمقي ) ب
   قرفللبقة المعدلة اسملا -2

  .ضةفخنرات المعبين ذوي القدالل ايدفم فساانت ليةاعفهذه الربتعت
  
  التقسيم ) أ

  فوقنم  التمرير(ل العب كل ثالثلا ارات الفرديةهملاابقات سم ئجاتنني فلا رييقدم المد )1
بارات تقييم تخات سيل (مريرتلاو) Serving(ل اسرإلابة وضر ،)overhead passing(رأس لا

  .اية المسابقةدب لبق  استمارة التسجيليف )مهارات الكرة الطائرة
 لعبل ااتهم علىردقه، و ذلك وفق يدلعبين ال ة ستلضفأ ديدحت  الفني أيضاديرملا ىلع )2
  .لجسال يفمنهم  لآ مسإ بلاقم بوضع نجمة كلذ و ميداني،لا

  . ثمانيةىلعاتج نلام سقت ثمانية العبين ولضفأمع نقاط جب " اط الفريققن" الي مجإد دحي  )3
  .مهارات الفرديةلا ةابقي مسف قيرف لآ جئاتفرق مبدئيا في فئات وفقا لنلا قسمت )4
  .ء عملية التقسيماهنسيلة إلوآ تمهيديةريات ابمرى جت  ذلكدعب )5
 وأ طوشة دقائق لكل سمخ ىندأد حب ،رثآأ وأ احداو اطوشعب الفرق لت مباريات التمهيديةال يف ) أ

  .الوأ لحي امهاط أيقن 10
  .رادهفأ عيمج راكشإب الباطم  فريقلآ نوكي  ) ب
  يالت المسابقةدعت -ب
   بحصتللعب ملااد عبأ لدعت) ا

  .الوط رتم 15.24 ×ضا رع رتم 7.62
  .رتم 2.24 نعبكة شلا يقل ارتفاع ال) 2
 81      رة عنكلايد محيط زي الأب جي .خف وزنا األلةدعملا ةيرة الجلدئاطلا ةركلادم ختست )3
   .ام رج 226 اهجاوز وزنتي الأو رتميتنس
م تي ،مسة نقاطخ وأثة الثللالعب ا ليجستل احفي  .قاط لخمسة نا وأل الثالثة اسرإ دةعاق عبتت )4

  .تبادل جانبي الملعب
  .كةبشلل نيجانبيلا نيطخلالى عأب لةصتمن هناك هوائيات وكت) 5
  . مسابقة الفرق أعالهنمثل قواني عب الميدانيلل يةساسألا دعالقو) ج
  بقة الفرق الموحدةاسم -3
  .رآاءشلان و الالعبينم ااسبنم اددع لجس أن يضم البجي ) أ
 مدع .جميع األحوال يفثة شرآاء الثاوز التشكيل ثالثة العبين وجتي الأالل المسابقة يجب خ) ب
  .جب خسارة المباراةوتسي  لالعبينقررةلتزام بالنسبة المالا
ك ولسيل وكشتلي مسئولية الوتي د من غير الالعبينشاريجب أن يكون لكل فريق مدرب ) ج

  .ء المسابقةانثأالفريق 
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ل بالتناوب بين اسرإلاراآز في الملعب عند ملال واسرإلايذ ضربات فنتن ترتيب وكي) ـه
  .الالعبين والشرآاء

رسال إلا يذ ضرباتفنتالالعبون  بوان، يتثة نقاط متتاليةالث إلرسالا رباضحالما يسجل  ) ـه
   .تاليلا حتى الضارب

  بقة المهارات الفردية اسم -4
 تسيل ضة، وهيفخنبين ذوي القدرات المعالسب الانتلفردية لابقة المهارات اسم تممص ـ
  .المبارياتذين يلعبون لا عبينالل
  .ه الذراعجوبلتمرير او لاسراإل والتمرير من فوق الرأس: تايلاعفتتكون المسابقة من ثالث  ـ
  .لمهارات الثالثالنقاط التي تحققت في ا عمجنهائية لالعب بلا ةجيتد الندحتت ـ
مقترحة للمتطوعين الذين لا ح فيه األعداد والمواقعضوم ليةاعف لكل  تخطيطيد رسمجوي ـ

ى امتداد لع الفعالية يف يمارس الفن مرتسي نأ حرته من المقنإف ،لكذآ .لياتاعفيديرون ال
  .ان تكافؤ الفرصمضلالمسابقة 

  رأسلا  فوقنم مريرتلا  ) أ
  

  
  لحات الرسم التوضيحيطصم
  ب عال
   مكح
    فده

  جامع آرات
  ي الكرات مار
  المسابقة ر يدم
  عداقم
  تاركلادوق نص
  بكة شلا
   غرضال )1
ن كميفاع تراى لعات وبثب) ى الطائرلع( فوق الرأس نم كرةلا ريرس قدرة الالعب على تمايق

   .spikedمنه ضرب الكرة  

 جامع آرات

  صندوق
  الكرات

  العب نمقاعد الالعبي
   طاولة
التسجيل

 الحكم
  مدير المسابقة

 الهدف

 رامي آرات

 جامع آرات

  جامع آرات

  م4.50

  م2
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  معدات لا  )2
 ةكبشو )رة المعدلة يسمح بهاكلا( آرات طائرة عبر وأمتر، 18× ر امتأ 9ول طب ونيناقب علم
  .وق آرةدنصئيات واوهو رجاللل رتم 2.43و  ر للنساءتم 24,2رتفاع اب
ر عن تم 2 دعبي ذيلا ماميألانتصف ملار محاوالت من موقع عش يمنح الالعبون :الوصف )3

ن يديا التلكب ألعلى   هات مقذوفرآ 10لقى الالعب تي .ينالجانبي نيطخلا الآ نم رتم 4.5الشبكة و
 3و يفلخال طخلا نم رأمتا 4ذي يقف في ملعبه الخلفي الذي يبعد لا )Tosser(ي الكرات مارل

اه جت ة لهيمررة المكلاجاع رإبالعب لا موقي . الموضع الخلفي األيسريف يط الجانبخلا نم أمتار
 الخط الجانبي نعور تم 2فة اسمب الشبكة نع دايعبه فوق رأسه يدي رافعا فقي صخش(الهدف 
 الكفاية لالعب هيف ن عالية بماوكت رميات التي اللا ).رسيي األمامأل في الموضع ارتم 2بمسافة 

  .تهاداعإ متي)  الشبكةعارتفا(
   :ةجيتنلاساب تحا )4
 يمر نة واحدة عطقنالعب على  لا لصحي .ه الهدفاجتية مرمآرة  لك لأعلى قوس سايق متي
ال   .ارتفاع الشبكة ة فوق ركلا  رمينع ثة نقاطالثق ارتفاع رأس الالعب ، ووف رتم 1 كرة لا
  :  أي نقاط في الحاالت التاليةب الالعلينا
  .المس غير القانونيتلا )1
   .  ارتفاع أقل من ارتفاع الرأسآرة تلعب على أي )2
  .ارج الملعبخ وأ آرة تمضى فوق الشبكة يأ  )3
رح تقي(محاوالت العشر لا عيمجد النقاط النهائية لالعب بجمع النقاط المتحصل عليها في دحت
  ).ة للكرةيمر آل عافسي لتقييم ارترآ  فوقمكحوف الوق

  
  رسال إلا ) ب

  
  البياني الرسم مصطلحات 

  بالع
  مكح
  جامع آرات  

  رات آمعجا

  ةقط ن1  ةقط ن2

  عبال
  الالعبيند اعمق

  لمسابقة ايرمد
  ةولطا
  يلسجت

  محكال

  رات آمعجا
  لاومنال  رات آمعجا

  قدوصن
  ترالكا

  مناول آرات

  رات آمعجا

  رات آمعجا

  محكال

  رات آمعجا
  ةقط ن3
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  المسابقة ر يد م
  اعدقم
  تاوق الكردنص
  الهجوم طخ
  ول آرات انم
  ضرغلا )1
  .عب المدافعلم اخلودل في الكرة الطائرة فوق الشبكة اسرإلس قدرة الالعب على عمل اايق
  عداتملا )2
 )اهح بمسيكرة المعدلة لا(ة آرات طائرة سمخ وطول، متر 18 × رتم 9بعرض  ونيناقب علم
  .تاوق آردنص باشير لألرض ، ط وأط يرش ، ط قياسيرشئيات ، اوه، ات يارة ، كبش
  
  
   :ساب النتيجةتحا )3
ه هذ نمد حاوكل ل صصخي. ل منها كل ارتأم 3ثالثة أقسام متساوية بعرض  ىلإم الملعب سقي

تحصل عليها من خالل تنفيذ ملالي النقاط امجإ نوكتاط الالعب قن .األقسام قيمة نقاط مختلفة
  . من النقاطىلعقيمة األلا يصص الكرة التي تسقط على الخط للقسم ذخت .لاسرات إبرض رشع
  forearm)(  من أسفلالتمرير) ج 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي وضيحتلالرسم ا تلحامصط
  بعال
  مكح
  فده
   الكراتعماج
  مي الكراتار
  ولانم
  ر المسابقة يدم
  عداقم
  تاوق آردنص
  ةكبش

  جامع آرات

  الرامي  مناول آرات

  الهدف

  جامع آرات

  جامع آرات

  جامع آرات

  الحكم

  طاولة  
  مدير المسابقةتسجيل

   صندوق
   آرات

  الالعب

  مقاعد الالعبين

  متر2.25

  متر2.25

 تر م4.50

  نقاط4

  نقاط5

   نقطة1  نقطة2  نقاط3
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  غرض لا -1
  .يةمامراع األذلابير رمتلا باستخدام مهارة الالعب،ت تمريرة ابثفاع وتراس دقة وايق
  عداتملا -2
ة كبش )رة المعدلةكلامح بسي(ئرة اط تارآ مسخ ،طولمتر 18× ر تم 9 بعرض قانونيب علم
  .تا صندوق آر،د يدحط تيرشقياس ، ط يرش ات ،يار ،
  صفولا -3
 رت م1يمن، وألا الخط الجانبي نم أمتار 3 على بعدلفي خلا  الالعب عند الموضع األيمنفقي
ذي لا مكحلا أو اسطة المدربوب دينيلا اتلآتخدام سابعب الل الياع تقذف الكرة.  الخط األمامينم

. ر من الشبكةتم 2 على بعدمامي ألاف نتصملابكة في موضع شلا نمب ناجلا على نفسيقف 
 الجانب على نفس وق رأسهفعا يديه فار يقف صخش(قى الالعب الرمية ويمررها نحو الهدف لتي

 قطانم  تحديدمتي ).ي الكرةمارن ع ار من الخط الجانبي بعيدتم 4بكة وشلا نم رتم 2 لى بعدوع
 الالعب عند الموضع عم محاولةلا رركت متي. يمامهدف ذات القيم المختلفة في الملعب األلا

   .يةاهنط الخ نمر تم 1خط الجانبي ولا نمر تم 3 على بعد رسيالخلفي األ
   ةجيتنلا تسابحا -4

لك وذ ،لقتفاع الشبكة على األرابة ريرتملل مرر الكرة بحيث يكون أعلى قوسي نأ الالعب على
 يف ىلعألا ةت القيماذ نطقةملا سب وفقتحتى الخط لع طقسرة التي تكلا. طاقنلا لىعأ  ينالىتح

طة واحدة بغض النظر عن مكان قن بساوجب احتتسترة التي تمر تحت ارتفاع الشبكة كلا. النقاط
 نم عليها في المحاوالت الخمس لصحي يتلد بجمع النقاط ادحتتالعب النهائية لا ةنتيج. طهاوقس
ى آرسي لتقييم ارتفاع آل لع مكحرح وقوف التقي( رسيألا ونميألا نيخلفيلا نيموضعلا آال

  ).تمريرة
  الموحدة فرق  ال–ياضية رلاهارات ملا مسابقة -5
  .كيرش العب واحد ونم ون الفريق الموحدكتي  ) أ
  .متسابق لآاصل عليها حلاط اقنعدد اللي امجإ يه وحدملانهائية للفريق لا ةجيتون النكت  ) ب
  
  
  ) (Volleyball juggle يط الكرة الطائرةطنت -6
  .خفضةالمنعبين ذوي القدرات الل ايدفم فساانت ليةاعفلا هذه عتبرت

  
  

   يحيضوتلحات الرسم المصط

  المسابقة ديرم

  الكرات امعج

  ملحكا  بعلالا

  طاولة 
  تسجيل

   الالعبيندقاعم
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  ب عال
   مكح
  ع الكراتماج
   المسابقةر يدم
  جيل النقاطست لةواط
   دعاقم
   تادعملا ) أ

 رتميتنس 81 طيحمبدلة عم ةيرة طائرة جلدآ وأ ،رتميتنس 60ط يحمب ملعب بالستيكية ةرآ )1
  .قيةوأ ا8اوز جتي  النزوو
  ة إيقاف عاس )2
  ط قياس يرش )3
  باشيرط وأ ةيضرأط يرش )4
  صفارة )5
   اددعإلا ) ب
  ر تم )2(بقطر  ضرئرة على األاد ديدحت
  القوانين ) ج
  .ي وسط الدائرة ممسكا بالكرةف سلجلوا وأأ الالعب بالوقوف دبي )1
  .الحكم د سماع صفارةنع دأ اللعب بتنطيط بالكرةبي  )2
  . فقط لتنطيط بالكرةذرع واأليديخدم الالعب األتسي )3
  .وط الكرة على األرضقس بنجتاول الالعب حي  )4
  .نيةاث 60 هردقحاولة ملاى لزمن صقألا دحلا  )5
ترة فلا تنقضي نيح وأض ر تلمس الكرة األنيح وأرة كلان يلتقط الالعب يح لةواحتهي المنت  )6

  .نيةاث 60الزمنية للمحاولة 
   ساب النتيجةتحا) د

  .ة في الهواءركللب عدد مرات ضرب الالع بستحي )1
  .هواءلا يفها الكرة يف عفترمرة ت لآ نعنح الالعب نقطة واحدة مي  )2
ال المدة الزمنية وط ي الهواءف ةتفاظ بالكرحالبل ااقمية فاضإنح الالعب خسمة نقاط مي  )3

   .ثانية) 60(المخصصة للمحاولة 
   ير الكرة الطائرةرمت -7

  :فضةخنمذوي القدرات العبين الل ايدفم فساانت ليةاعفلا هذه تعتبر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البيانيلحات الرسم مصط
  عبال
  آرات امعج   مكح

  آرات امعج

  آرات امعج
   ةاولط 
  جيلسالت

  ملحكا

  بعلالا

   قندوص
  اترالك

   متر1

  متر1.50

  متر1.50
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  ع الكراتماج
  ر المسابقةيدم

  نتائجلا لة تسجيلطاو
   دعاقم
     تارآ وقدنص
 ال رتميتنس 81 حيطمب دلةعم يةدلجرة طائرة آ وأ ،رتميتنس 60 يطحمب ملعب بالستيكية ةرآ )1

  .قيةوأ 8 نعها نزويزيد 
  ات يارة وكبش )2
  ط قياس يرش  )3
  باشيرط وية أضرأط يرش )4
  صفارة )5
  :اددعاإل) ب
   .رتم 1.5م الشبكة على ارتفاع اقت )1
  .رتم 1.5 بعد عنها بمسافةويزيا للشبكة اوم رتم ال وطبرة كلا قذف طخ تحديد متي  )2
   :لقوانينا) ج
  .اقفاو وألسا اج كرةلا ف خط التمريرلخ نمأ الالعب دبي )1
  .كةاول الالعب تمرير الكرة فوق الشبحي  )2
  .نيديتا اللكبكن لالعب أن يمرر الكرة بيد واحدة أو مي  )3
  .عب خمس محاوالت لقذف الكرة فوق الشبكةنح الالمي  )4
   :لنتيجةا باحتسا) د
  .جحة فوق الشبكةان ةفذق لآ نعة واحدة طقنعب اللا حنمي

   )(Toss and hit ب الكرة وضرمي ر-8
  .فضةنخقدرات المالعبين ذوي ال لايدمفدم هذه الفعالية تنافسا تق

  
  
  
  
  
  
  
  
   توضيحيالطلحات الرسم صم
  عبال
  كمح
  مع الكراتجا
  ير المسابقةمد
   تائج النولة تسجيلطا
  عدامق
   اتدوق آرصن
   :المعدات -أ

  الترمينت س81يط مح بعدلة ميةو آرة جلد أرسنتيمت 60يط محبستيكية بالعب ملس آرات خم )1
  .يةوقأ 8يد وزنها عن يز
  يات راكة وشب )2

  آرات امعج

  آرات امعج

  آرات امعج
   ةاولط 
  جيلسالت

  ملحكا

  بعلالا

   قندوص
  اترالك

   متر1

  متر1.50

  متر1.50
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  اس قي يطر ش )3
  طباشير و أيط شر )4
  صفارة  )5
  عداد اإل -ب
   .تر م1.5مة شبكة على ارتفاع قاإ) 1
   .تر منها م5,1 ى بعدوازيا للشبكة وعل مرمت 1طول  بلكرة ا قذفطخ يدحدت) 2
  لقوانين  ا-ج
  .كرة واقفا أو جالساالف خط قذف خل منلالعب  اأبدي )1
  . الشبكةقفو من  حدة،آل على، اول الالعب ضرب خمس آراتيح )2
  .يهيدتا آلو أيضرب الكرة بيد واحدة ن أمكن لالعب  ي )3
  .ق الشبكةفو من آرة آلعب محاولتان لضرب لالنح ايم  )4
   تساب النتيجةاح) د
  .لشبكة اقفو من ضربة ناجحة آل عنطة واحدة نقالعب الح مني
  
  
  
  
   الطائرةة كرالارات فريق مه -9

  .فضةنخ ذوي القدرات المالعبين لافيد متعتبر هذه الفعالية تنافسا
  البياني الرسم  طلحاتمص

  .تسجيل طاولة شبكة، مسئول،
  

  
  

  الحكم

 الحكم

 طاولة 
  التسجيل

 الشبكة

 متر1.5
 متر2

 متر2

5×  4× 

6×  3× 

2× 1×  
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   المعدات -أ
  .كل فريق لوقية أ8ن  ووز81حيط بمعدلتان  مانيتآرتان جلدو أ ةائرة عادي طةآر 2د عد )1
  .طول متر 18 × تر م9 ضعرعب آرة طائرة بمل )2
  .تر م1.5شبكة بارتفاع   )3
  .ريط قياس ش )4
   .طباشيرو أ يةرضأريط  ش )5
 .صفارة  )6
  
  
  
   
   دادعاإل -ب
 ونلالعب ايقف. ضيحيتورسم الالب مبينال النحو ملعب علىالض أرواضع على  م6ديد تح تمي )1
 ، الشبكة منتر م 1.5 بعد مي علىمالخط األ ايقف العبو.  بعضهم البعضمن تر م2لى بعد ع
  .ميماخط األالن العبي  متر م2 ى بعدعلخط الخلفي العبو ال قفي

  .بل بدء اللعب قلفرق جدوال ادمتق )2
  .قمصان مرقمةو حدة أموداء مالبس رتاق ياد الفرفرألى  ع )3
  القوانين ) ج
  . أفراد6 فريق يتكون من آل ،لشبكة اعلى جانبيمرآز فريقان يت )1
نح الالعبون فرصة واحدة عند آل موضع من المواضع يم.  جوالت6لمباراة من  انكوت ت )2

مدير  ل. ثالثنم وطينبش زفولى الفريق أن ي ع،مباراة الب قيق الفوزحت ل.الستة خالل المباراة
  .ارياتمبلطة تعديل عدد ال ساليةفعال
  .اراةمبأ البدت محكند سماع صفارة العو 1م رقلكرة لالعب في الموضع  امحكل امسل ي )3
الذي يحاول  2 مرق العب الموضع ىإلإالكرة ر يمربت 1م رقلالعب في الموضع  اوميق  )4

  .لعب المدافع ماخلبدق الشبكة فو منالكرة ضرب 
  .لكرة ادم إعادةبعلفريق المرسل  لحسمي. ق الشبكةفو منلكرة  اجاعإر  الفريق المدافعولحا ي )5
  النهإف الملعب، داخل حدودو أ ق الشبكةفو مني ضرب الكرة  ف فشل الفريق المدافعذاإ  )6
  .اطنقة أي همن صمتخي

ب عى اللإالذي يضرب الكرة بتمريرة علوية  6م رقضع ى العب المولإلكرة  الم الحكميس )7
  .لعب فريق المدافع مخل حدودداق الشبكة فو منذي بدوره يحاول ضرب الكرة  وال3الموضع 

ى العب لإالذي يرسل الكرة علوية  5م رقى العب الموضع لإلكرة  الم الحكميسب ذلك عق )8
  .لشبكةق افو منلذي بدوره يحاول ضرب الكرة  ا، 4م رقالموضع 

  .كون الجولة قد انتهت توارهمأد 5 ، 6 ، 1عبو المواضع  الذأخعد أن ي ب )9
   .دوارهمأل 5 ، 6 ، 1 يال العبكمتإسي حالة  فالتي تنتهي وولته جبدأ الفريق المدافع ي)10
ى لإ )قارب الساعة عي اتجاهف(ال رسإل انفيذ ضربةتلفريق  ايد بدء آل جولة تناوب العبعن) 11
  :اليع التوضمال
  
  .6 الموضع ىمضى إل ي1عب الموضع ال ـ 
  .5ى الموضع لإمضى  ي6 العب الموضع ـ
   .4 الموضع ىإلمضى  ي5 العب الموضع ـ
  .3 ى الموضعلإمضى  ي4 العب الموضع ـ

  .2ى الموضع لإمضى  ي3العب الموضع ـ 
  .لمواضع الستة ايعجمقد مروا على  نيلالعب ان جميعكوتمر اللعب حتى ييس )12
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  .لةجو آلل ماتكإسقط بعد  فمباراةالول دخب الءبدح للسمي) 13
 ضعالالعبين في المو امنتر م4يجب على المدربين البقاء على الخطوط الجانبية التي تبعد ) 14

لنسبة لالعبين الصم يمكن أن با. رات من قبل المدربينشااإلسمح بالتعليمات اللفظية وي. 5، 1
  .مرآزتالب  يتعلقمايتلقوا مساعدة في

  النتيجة تساب اح) د
  :ا يليمم آل عنل نقطة واحدة رسميق الفرالال ين )1
  .يحصحلى العب الخط األمامي ال إفيخل الخطاللكرة بنجاح من العب  اريرتم ) أ
  .ب الكرةضركن من تمعب الخط األمامي ي ال ) ب
  .لعب المدافع مخل حدوددا ق الشبكة وفو منمي يضرب الكرة ماالعب الخط األ) ج
لعب الفريق  مجاح إلى داخل حدودبنكرة ال د إرجاععنفريق المدافع نقطة واحدة ل االين )2

  . عن محاولتيندما ال يزيفي المهاجم،
 72   هوباراة من ست جوالت  مفيتي يمكن أن يحصل عليها فريق الدد األقصى للنقاط لع ا )3
  .قطةن

 .حقيق الفوزلتفية اضإمكن إجراء جوالت  ي.قطتين نزحرمباراة على الفريق أن يالب وزلف ل )4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   اختبارات تقييم مهارات الكرة الطائرة ـ دقسم ال
  الرس اإل-1

    ضيحي توطلحات الرسم الصم
  عبال

  )العب =× (

   صندوق        
    آرات

  نقاط3

   صندوق        
    آرات

  متر3.3

متر      3  متر4.2  متر1.8  

  الشبكة

  نقاط3

4 
  نقاط

  نقاط3

 نقطة2

  متر2.4
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  كةشب
   هجومخط
  اطنق

  دوق آرة صن
  دادعاإل
تر  م2.24كة بارتفاع شب طائرة،رات  آ10 طول، متر 18 × تر م9 ضعرب نونيقاعب مل
  .اتدوق آرصن شريط،يط قياس، شر هوائيات، رايات،و ،للرجالتر  م2.43 ت،ايدللس
  ختباراال
   .الرسحاوالت من منطقة اإل م10 يمنح الالعب ـ
   .ن يؤدي إرسال من أعلى أو من أسفل يمكن لالعب أـ
تراوح  تناطق الهدف الذي محةوضشريط أو الطباشير الملعب مالب مرسومةالوط خطال دحد تـ
  .عة نقاطرب نقطتين ألمنمها قي
   تساب النتيجةاح
  .ت القيمة األعلىذا تسب وفق منطقة الهدفتحالكرة التي تلمس على الخط ـ 
  .قاط نوجب أيةستود ال يحدال الهبوط خارج أو هوائيال أوة ك احتكاك الكرة بالشبـ
ل عليها في آل من المحاوالت حصيع النقاط التي جمن خالل  م تحدد النقاط النهائية لالعبـ

  .العشر
  ة االختبار  دارإ
 ألمتطوع  اليتوي. ؤدي االختبار يبطوعون ليس لهم أن يتدخلوا مع أي العمت ير االختباريد
الختبار  ا شرح آيفية أداءبلمتطوع  اولىيتينما  ب،داء هذا االختبار بأتي تقوم المجموعة الجيه تو
. دي االختباريؤ لكرة الطائرة إلى الالعب الذي الي رميتوي فجأما المتطوع ، ورة عملية بص
حرجونها للمتطوع الذي يقف بالقرب من صندوق  ويدهاطوة بعد سقآر آللمتطوعون  ادعيستي
 ى الذي يتولدلمتطوع  اوم بإبالغيق أالمتطوع ن إفل انتهاء الالعب من أداء االختبار، حا .كراتلا

تزما بالمساحة مللى آل متطوع أن يدير االختبار  ع.لهايسجتم تالتي  تسجيل نتائج الالعبين
  .المخصصة له فقط

  

  التمرير من أسفل )2
  

   ضيحيتوطلحات الرسم الصم

  )العب =× (

   صندوق        
    آرات

  نقاط3

  نقاط5

  نقاط4

 نقطة2

 نقطة1

  متر2.25

   متر3  متر2.25

  متر3

  متر1

  متر1

 الهدف
  الرامي

  متر4

  متر4

  متر4.5

  موضع أيمن

  موضع أيسر
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  عبال
  فهد
  ذفقا
  كةشب
   هجومخط
  اطنق

  اتدوق آرصن
  موضع خلفي أيمن
  موضع خلفي أيسر

                                                                                                                                      :عداداإل
تر  م2.24كة بارتفاع شب طائرة،رات  آ5 طول، متر 18 × تر م9 ضعرب نونيقالعب م
  .اتردوق آصن ،رضية أيطشر، يط قياسشر هوائيات، رايات، ،للرجالتر  م2.43 ت،ايدللس
  ختبار اال
 ،لشبكة اامأمذي يتمرآز الي مرال ا فوق الرأس بكلتا يديمن تمريرات اتر آ10لقى الالعب يت
نح الالعب خمس يم. ينلجانبي اينخطال آالتر من  م4.5سافة بمذي يبعد الد خط الهجوم عنو

تر  م1ن ويملجانبي األ ان الخط متر م3سافة بملذي يبعد  الخلفي انيممحاوالت من الموضع األ
تر من الخط  م3سافة بمذي يبعد ال(خمس محاوالت من الموضع الخلفي األيسر  و،ايةنهمن خط ال

  .دتهاعاإلضعيفة يتم  التمريراتا .ايةنهر من خط المت 1الجانبي األيسر و
 نفس ىلعذراعيه فوق رأسه  فعاراقف  يصشخ وه و،فهدال بصولكرة  اعبالمرر الي

ث حين  مألهداف ااطقمن سمنق ت.تر من الخط الجانبي م2 و،تر من الشبكة م2 بمسافة ،الجانب
ل روة قوس آ ذوعلجب أن ت ي. خمس نقاطىإلمخصصة لكل منها، من واحدة لاط انققيمة ال

  .تفاع الشبكةار تمريرة مستوي
   حتساب النتيجة ا
   :توجب احتساب أية نقاطتس الحاالت التالية ال
  . مالمسة غير قانونيةـ
   .شبكةالتفاع ار سفل أي آرة تمر أـ
  .تصفمنلف خط ال خطسق أي آرة تـ
مختلفة تستوجب احتساب النقاط الصل بين المناطق ذات قيم يفلخط الذي ا علىقط تس يكرة التال

ل عليها حصيع النقاط التي جمل  خالمنلنهائية لالعب  انتيجةالدد تحت .نقاطال منى علالقيمة األ
  . المحاوالت العشرمنحدة وافي آل 

  ارة االختبار إد
 ألمتطوع  اتوليي. ن الذين يؤدون االختبارق لهم التدخل مع الالعبييح ال ير االختبار متطوعونيد

 ارختباالآيفية أداء  حشر بلمتطوع  اليتوينما ي ب،داء االختباربأتي تقوم اللمجموعة  اتوجيه
  . ورة عمليةبص
 تعادةاس لي المتطوعونتوي. دي االختباريؤ الالعب الذي ىإلكرة المي بر جلمتطوع  اومقي
ال انتهاء ح. ع الذي يقف بالقرب من صندوق الكرات للمتطوهاترجدح  ووطهاسقلكرات بعد ا

نتائج التي السجيل  تيتولى، الذي دلمتطوع  اوم بإبالغيق أالمتطوع ن إفالالعب من أداء االختبار، 
  .تزما بالمساحة المخصصة له فقطمللى آل متطوع أن يدير االختبار  ع.يسجلها الالعب
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    الضرب الساحق  ـ3
  يحيضتوطلحات الرسم الصم

  عبال
  مزود آرات

  كةشب
   هجومخط
  دوق آراتصن
  اط نق

   اإلعداد
تر  م2.24كة بارتفاع شب، رات طائرة آ5،  متر طول18 × تر م9 ضعرب نونيقاعب مل
  .اتدوق آرصن ،رضية أيطشر، يط قياسشر، ائياتهو ،يات راللرجال،تر  م2.43 ،تايدللس
  ختبار   اال
لرميات التي  ا.لشبكة الىأعتر  م2 على ارتفاعالعب كرة أمام الالمي برمزود الكرات  ومقي

افة تتراوح ما بين مسقف الالعب في الملعب على   ي.م إعادتهايتصحيح الليست على االرتفاع 
 يقوم مث الساحق، الشبكة، ويتقدم صوب الكرة متخذا وضعية الضرب من تر م4.75  و3.05

  .اوالتمح 10 حق فيال العب كلل .ممي للخصماود الملعب األحدبضرب الكرة ألسفل داخل 
  النتيجة تساب اح
لف خط الهجوم في الملعب  خقط الكرةتس ساحقةبة ضرعن آل  على نقطتين بعحصل الالي
ن الشبكة وخط الهجوم داخل ملعب بيقط في المنطقة الواقعة تس بةضرطة واحدة لكل ونقخلفي ال

دد تح .spikeبة ألسفل ضرسب تح  ال،spikeلضربة  التسديدة التي لها نصف سرعة ا.المدافع
  .عشرال هقاط محاوالت ن خالل جمعمن عب لالنهائيةالالنتيجة 

  ارة االختبارإد
 ألمتطوع  اتولىي. ق لهم التدخل مع الالعبين الذين يؤدون االختباريح ال ير االختبار متطوعونيد

ختبار االح آيفية أداء شر بلمتطوع  اليتوينما ي ب،داء االختباربأتي تقوم اللمجموعة  اتوجيه
لي توي. دي االختباريؤ الالعب الذي ىكرة إلالمي برتطوع ج  المومقي. ورة عمليةبص

 للمتطوع الذي يقف بالقرب من صندوق هاترجدح  ووطهاسقلكرات بعد  اتعادةاس المتطوعون
 ىالذي يتول د لمتطوع اوم بإبالغيق أالمتطوع ن إفال انتهاء الالعب من أداء االختبار، ح. الكرات

تزما بالمساحة مللى آل متطوع أن يدير االختبار  ع.لنقاط التي يسجلها الالعباتسجيل 
  .المخصصة له فقط

  )العب =× (

 الرامي
   صندوق        

   آرات
 نقطة2

 نقطة1

   متر3
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  ) Bump-set( تمرير واستقبال ـ 4
  

  
  

   ضيحيتوطلحات الرسم المص
  تمرير
  استقبال

   عداداإل
  .رات طائرة آ3  متر، 2.24تفاع اربكة شب طائرة،ف ملعب آرة نص
   تبارالخا

  . نفسه دون توقفلىإيتناوب الالعب بتمرير واستقبال الكرة ـ 
  . في الهواء ثم استقبالها بقوةوالأ على الالعب أن يقذف الكرة ـ
د بع ةديا حرآة تمرير واستقبال الكرة لنفسه مرمؤت الكرة تح على الالعب بعد ذلك ان يتحرك ـ

  .األخرى
  .لعبعلى الالعب ان يبقى داخل خطوط نصف المـ 
     حتساب النتيجةا
  .يجةنتل فضأ حتى يتمكن من تسجيلبع محاوالت أرحق في ال لالعب ـ
  .)لنقطة لالستقبا 25 للتمرير،نقطة  25(قطة  ن50 للنقاط هوي قصألالحد ال ـ

  .ستوي الشبكة موق فرتفعت الكرة ااحدة طالما ونقطةب استحوجب إستنونية تقا hit آل ضربةـ 
خروج من الملعب الو عند أ، عاقبتينمتن يلكرة مرت ا يستقبلأوالعب ال  يمررنينتهي المحاولة حت

  . نقطة50 لىإ لمسجلة اوصول النقاطو أللعب الكرة، 
  رة االختبار داإ
 ألمتطوع  اتوليي. لهم التدخل مع الالعبين الذين يؤدون االختباريحق  ال ير االختبار متطوعونيد

ختبار االح آيفية أداء شر بلمتطوع  اليتوينما ي ب،الختبارداء ابأتي تقوم اللمجموعة  اتوجيه
لي متطوعون توي. دي المهارةيؤ الالعب الذي لىإكرة السليم بت ألمتطوع  اومقي. ورة عمليةبص

ن إفل انتهاء الالعب من أداء االختبار، حا .وجها من الملعبخررات بعد  الكتعادةاس آخرون
 تسجيل نتائج الالعبين ، بالنقاط التي يسجلها ى الذي يتول ،دلمتطوع  اوم بإبالغيق أالمتطوع 
  .تزما بالمساحة المخصصة له فقطمللى آل متطوع أن يدير االختبار  ع.الالعب

  
  

  رمي الكرة في( )تمرير(  )تمرير( )استقبال( )استقبال(
  ) الهواء واستقبالها 


