
 

 

 
 

 به یاری اهورامزدا 

 

 نامه والیبالآیین
 

 

 گردد. این پیکارها طبقی بزرگساالن و در دو گروه آقایان و بانوان برگزار میباختگان در ردهپیکارهای والیبال جام جان

گردد که ( برگزار میFIVBالمللی والیبال )اسالمی ایران و همچنین فدراسیون بین قوانین فدراسیون والیبال جمهوری

 شود.در ادامه به برخی از قوانین جاری در این پیکارها اشاره می

 

 تعداد بازیکنان

 باشد که از این تعداد یک نفر بازیکن می 21تا  7باختگان متشکل از های ورزشی جام جانیک تیم والیبال در پیکار

 است. (آزاد)بازیکن لیبرو 

  باشد.بازیکن در هر زمان از مسابقه به منزله باخت آن تیم می 6حضور هر تیم با کمتر از 

 

 

 پوشش ورزشکاران

 :بانوان

 یبرو(.ها استفاده کنند )بجز لبانوان باید از پیراهن ورزشی و شلوار ورزشی به صورت هماهنگ برای انجام بازی

 

 :آقایان

 ها استفاده کنند )بجز لیبرو(.ورزشی به صورت هماهنگ برای انجام بازیو شورت  پیراهن، جورابآقایان باید از 

 مجاز است. 12تا  2ی پیراهن بازیکنان از شماره 

 ها بایستی در وسط جلو و وسط پشت پیراهن قرار بگیرد.شماره 

 متر بلندی داشته باشد و پهنای سانتی 12ی پشت حداقل متر بلندی و شمارهسانتی 21ی روی سینه باید حداقل شماره

 متر باشد.سانتی 1ها حداقل باید شماره

 
 
 



 

 

 

 

  متر و پهنای حداقل سانتی 6تا  4شماره بازیکن بایستی در قسمت پای سمت راست شورت )شلوار( ورزشی و به بلندی

 متر نصب شود.سانتی2

 تضاد داشته باشند. ورزشی نباید با همی پیراهن و شورت شماره 

 .تمایز بین رنگ شماره و رنگ پیراهن به وضوح قابل رویت باشد 

 آالت بازیکنان مجاز نیستند در زمین مسابقه هیچ گونه وسایل اضافی )از قبیل ساعت، دستبند، گردنبند، هرگونه زیور

 اشته باشند.و...(که سبب آسیب رساندن به خود و دیگران شود را به همراه د

 

 هند.تحویل د: بازیکنان موظفند برای استفاده از عینک و یا لنز تعهد داده و آن را قبل از بازی به میز منشی تبصره

 

 قوانین عمومی

 باشد.سیستم بازی چرخشی می 

 ها را عوض کنند.ها زمیندر پایان هر ست بایسته است تیم 

  دقیقه است. 3زمان بین هر ست 

 اخطار تاخیر است.رتاخیی اولین جریمه ، 

 شود.هنگام دفاع، برخورد توپ به دست بازیکن مدافع، یک ضربه حساب نمی 

 ی بازیکن در تمامی پیکارها باید ثابت باشد.شماره 

 ها با انگشتان دست نشان داده نشان دادن عالمت تعویض قبل از تعویض، توسط مربی بایسته است و تعداد تعویض

 بدل شود. و مجدد باید یک امتیاز )یک رالی( ردشود. برای تعویض می

 ی امتیازات مسابقه ثبت شده باشد حق دارند وارد زمین شده و در مسابقه بازی کنند. فقط بازیکنانی که نامشان در برگه

 غییر داد.ت توانی بازیکنان را نمیی امتیازات مسابقه را امضا کردند اسامی ثبت شدهزمانی که مربی و کاپیتان تیم برگه

 شود:مشخص می و تعداد بردها ها در جدول بر اساس امتیازی تیمرتبه 

ها ه تیمچگیرد و چنانهم امتیاز بودند، تیمی که برد بیشتری داشته باشد در رده باالتر قرار می تیماگر دو یا چند  الف:

های باخته شده نتیجه را مشخص ست های برده شده تقسیم بر مجموعاز نظر امتیاز و برد مساوی باشند مجموع ست

 خواهد کرد.

ای ههای برده تقسیم بر پوئنهای برده و باخته مساوی بودند تیمی که مجموع پوئناز مجموع ست تیماگر دو یا چند ب: 

 گیرد. باخته بیشتری دارد در رده باالتر قرار می

 
 
 



 

 

 
 

مسابقه دو تیم در مرحله رفت و برگشت مورد ارزیابی قرار  در صورتیکه دو تیم در بندهای الف و ب مساوی بودند نتیجه

 گیرد.می

 کاپیتان:

 شود.متری روی سینه زیر شماره شناخته میسانتی 8کاپیتان با نوار 

 :مربیو  وظایف کاپیتان

 کشی، انتخاب زمین یا سرویس اول.شرکت در قرعه 

 طرفداران تیم خود هستند.ی رفتارهای اعضا و کاپیتان و سرپرست هر دو مسئول کلیه 

 بت مسابقه را امضا نمایند.ثی کاپیتان و مربی باید قبل از شروع بازی، برگه 

 ی ثبت مسابقه را امضا نماید.کاپیتان باید در پایان هر بازی نیز برگه 

 .فقط کاپیتان حق صحبت با داور را دارد 

 :لیبرو

تواند تعویض شود. در می 6، 1، 2ی زی در جریان نباشد، در منطقهی داور وقتی که بالیبرو بازیکنی است که بدون اجازه

 شود.تواند لیبرو ی داور فقط برای آن بازی، فرد دیگری میصورت مصدومیت لیبرو، با اجازه

 یک تیم در داشتن یا نداشتن لیبرو مختار است.
 

 قوانین انضباطی
 

 یی کارت، کمیتهپیکارها بایسته است و در صورت عدم ارائههای ی بازیدار برای شرکت در کلیهی کارت عکسارائه 

برگزاری از شرکت و حضور بازیکنان در زمین مسابقات جلوگیری به عمل خواهد آورد. تنها اعضای تیم که شامل بازیکنان، 

 روی نیمکت را دارند. رباشد با ارائه کارت حق نشستن بیک مربی، یک سرپرست و یک مسئول تدارکات می

 کنندگان ندارد.ی برگزاری هیچ گونه مسئولیتی در قبال وسایل شرکتمیتهک 

 ویس شود و توپ برای سرهای غیر ورزشی بازیکن اخطار شفاهی دارد، رفتار ناپسند بعدی باعث گرفتن کارت زرد میرفتار

واهد گیری ختیم خاطی تصمیم کمیته برگزاری در مورد ،در صورت ادامه روند اختالل در بازی شود.به تیم مقابل داده می

 کرد.

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 ی برگزاری در محل پیکارها حضور یابند در غیر این صورت ورزشکاران باید به موقع در زمان اعالم شده از سوی کمیته

ها در زمان تعیین شده، پس از گذشت حداکثر باشد. پس از حضور هر یک از تیمی تیم میعواقب تاخیر و دیرکرد برعهده

 .شودبازنده محسوب می بر صفر 1 دقیقه، تیم غایب 21

 ینهشتموی اجرایی سینامهی هرگونه رفتار غیرورزشی از سوی بازیکنان یا طرفداران، بر اساس آییندر صورت مشاهده

 .شودباختگان با شخص یا تیم خاطی برخورد میدوره پیکارهای ورزشی جام جان
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