
 

 قوانین برگزاری مسابقات داژبال)وسطی(

 

 تعداد بازیکنان:
 .بین دو تیم )تحت عنوان تیم کنار و تیم وسط( برگزار می گردد  )استایل وسطی( مسابقه داژبال

 .می باشد (بازیکن ۶بازیکن ذخیره )جمعا  ۲بازیکن اصلی و  ۴هر تیم دارای 

 بازیکن ذخیره بالمانع است. ۲بازیکن در یک تیم ، بدون   ۴حضور 

 رده های سنی :
 ( MIX سال ) به صورت 17جوانان و جوانان : کمتر از نو

 باشد.بازیکن دختر( می۲بازیکن پسر و ۲بازیکن اصلی ) ۴در این رده هر تیم دارای تذکر: 

 سال  17آقایان : بیشتر از   بزرگساالن

 سال 17بانوان : بیشتر از   بزرگساالن

 زمان مسابقه:

دقیقه استراحت در بین دو نیمه ) برای تمامی سنین و رده ها(  ۲ای با دقیقه 5 زمان  برگزاری مسابقات داژبال، دو نیمه

 باشد.می

 زمین مسابقات:

 باشد.مسابقات والیبال( می بال، به شکل مستطیل )همانند زمیناژزمین مسابقات د .1

 گردد.خط عرضی داخلی )جلوی تیم کنار( جزمحدوده زمین تیم کنار محسوب می .۲

  لباس بازیکنان عبارت است از تی شرت ورزشی،شلوار گرمکن،جوراب ورزشی،کفش ورزشی

 مقررات مسابقه:

ها ه و همچنین با دریافت توپ به وسیله دستبایست با جاخالی دادن ، خود را از برخورد توپ دورساختبازیکنان تیم وسط می .1

 امتیاز( نمایند. ۲)گل( اقدام به اخذ امتیاز )کسب

ها )حذف ها به سوی بازیکنان تیم وسط، نسبت به حدف آنبایست با پرتاپ توپ به وسیله دستبازیکنان تیم کنار می .۲

 بردن امتیازات )گل( تیم اقدام نمایند. امتیاز( و همچنین از بین ۲موقت( از زمین مسابقات و اخذ امتیاز)کسب 

 ( خطا و منجر به اخذ خطای فنی توسط بازیکن کنار خواهد شد. V به شکل زمینی وضربه به زمین )حرکتپرتاپ توپ  .3

 

 



 

سوخت  منظور اتالف زمان وتوضیح پرتاپ زمینی: توپی که توسط بازیکن تیم کنار به شکل زمینی حرکت داده شود )به

 ی محسوب خواهد شد.توپ(توپ زمین

که هر یک از بازیکنان تیم وسط بر اثر برخورد توپ حدف گردد در ازای دریافت هر گل ، یکی از بازیکنان حذف در صورتی .۴

 شده یا ذخیره ) بنابر انتخاب مربی ( قابل بازگشت به داخل زمین مسابقات خواهد بود.

که توپ به وی برخورد کرده حدف نگردیده و فقط امتیاز گل تیم ، که تیم وسط دارای امتیاز گل باشد ، بازیکنی در صورتی .5

 کسر خواهد شد.

دفعه جا خالی دادن ، امتیاز گل تعلق خواهد گرفت)در این حالت ، 10مانده در تیم وسط در صورت به اخرین بازیکن باقی .۶

 مود(.یکی  از بازیکنان تیم وسط بنابر انتخاب مربی ، به زمین مسابقات بازگشت خواهد ن

که بازیکن تیم وسط مبادرت به دریافت توپ )گل( نماید و بالفاصله توپ از دست وی رها گردد ، منجر به حذف وی هنگامی .7

 )همانند برخورد توپ ( خواهد شد.

ا و سپس به  بازیکن تیم وسط برخورد کند ی ( V شکل زمینی یا حرکتکه توپ در ابتدا به زمین برخورد نماید  ) بهدر زمانی .8

امتیاز از بازیکن تیم کنار   1باشد ، لیکن منجر به کسر بازیکن تیم وسط مبادرت به دریافت آن توپ نماید فاقد امتیاز می

 خواهد شد.

 که پا از خط خارج نگردد ، دارای امتیاز خواهد بود.وسیله دست در خارج از محدوده زمین مسابقات در صورتیدریافت توپ به .9

، عبور دست بازیکنان تیم کنار از خط عرضی داخل زمین بالمانع است ، لیکن ورود پا به زمین تیم وسط )در  در هنگام پرتاپ توپ .10
 هنگام پرتاپ و همچنین پس از پرتاپ ( خطا و منجر به اخذ خطای فنی خواهد شد.

کن اولی ی برخورد نماید فقط بازیاگر توپ در ابتدا به یک بازیکن برخورد نماید وقبل یا پس از برخورد به زمین به بازیکن دیگر .11
 حذف خواهد شد.

د ها برخورد نماید و سپس به زمین برخوراگر دو بازیکن تیم وسط ، در کنار یکدیگر قرار داشته و توپ به طور همزمان به دونفر آن .1۲
 نماید منجر به حذف هر دو بازیکن خواهد شد.

 باشد.ان بازیکن مجاز به دریافت توپ میکه اصابت توپ به بازیکن دوضرب گردد ، فقط همدر صورتی .13

 دریافت توپ دوضرب توسط بازیکن دیگر، فاقد امتیاز و همچنین منجربه حذف بازیکن اول خواهد شد. .1۴

 باشد.برخورد توپ به بازیکن تیم وسط که با خطای بازیکن تیم کنار انجام پذیرد فاقذ امتیاز می .15

 که با خطای بازیکن تیم کنار انجام پذیرد فاقد امتیاز است. دریافت امتیاز توپ)گل( توسط بازیکن تیم وسط .1۶

در صورت دخالت و عدم رعایت مقررات و شئونات مسابقه ، سرداور مسابقه مجاز به اخراج بازیکن ، مربی و تیم خاطی از زمین  .17
 باشد.مسابقات می

 در هنگام خروج توپ از زمین مسابقات ، زمان مسابقه متوقف نخواهد شد. .18

 

 



 

 

 

 

 امتیازات:
 امتیاز برای تیم وسط( ۲دریافت گل )اخذ  .1

 امتیاز برای تیم کنار( ۲)اخذ  حذف بازیکن .۲

 برنده مسابقه:

 در پایان مسابقه )پایان نیمه دوم( امتیازات نیمه اول و دوم جمع گردیده و تیم برنده اعالم خواهد گردید. .1

 ، یکی از شرایط ذیل را احراز کرده باشد:ترتیب   برنده مسابقه در پایان دو نیمه ، تیمی است که به .۲

 الف: بیشترین امتیاز.

 ب: بیشترین زمان حضور تیم وسط در زمین یا کمترین زمان حذف کردن بازیکنان تیم توسط تیم کنار.

 ج: تیمی که بیشترین کسب امتیازات ) دریافت گل ، حذف کننده ( را دارد.

 :خطاها

 الف: خطای فنی بازیکنان تیم کنار:
 پرتاپ توپ در ابتدای مسابقه یا در زمان توقف مسابقه ، قبل از صدای سوت سرداور یا داور وسط. .1

 غیر از زمان خروج توپ از زمین(.خروج از محوطه تعیین شده در زمان برگزاری مسابقه )به .۲

 ورود به محوطه زمین وسط. .3

 شانه ، آرنج ، ضربه آبشار و...(. پرتاپ توپ بر خالف قوانین و مقررات)پرتاپ توپ به وسیله پا ، سر ، .۴

 .(V شکل زمینی یا به شکل ضربه به زمین)حرکتپرتاپ توپ به  .5

 :وسط: خطای فنی بازیکنان تیم ب
 از خط کنار زمین در هنگام مسابقه )خط طولی زمین(.خروج پا  .1

 ورود به محوطه زمین تیم کنار. .۲

 خروج بازیکن جهت برداشت توپ به بیرون از مسابقات .3

 

 کانون دانشجویان زرتشتی

 


