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 چیست؟ بال رول.1

  دوازده از تیم هر.  شود می انجام تیم دو بینو اسکیت با بازی این
 ذخیره بازیکن شش و زمین درون بازیکن شش که میشود تشکیل بازیکن

 زمان در بیشتر گلهای تعداد زدن بازی این  در اصلی هدف. هستند

 می توپ که است این بازی این اصلی های ویژگی از. میباشد معین

به  ویاکند برخورد زمین با دست دو هر یا دست یک توسط تواند

انجام می  سفتی سطح هر بر بازی اینبازیکنهای دیگرپاس داده شود.

قابل انجام می  مخصوص های اسکیت با یخی زمینهایروی  همچنین شود.

 . باشد

 شروع زمین در تیم یک در بازیکن ۴ با حداقل تواند می بازی این

 تیم به اول نیمه اتمام از قبل تا توانند می بازیکنان سایر. شود

  اجازهند آی می اول نیمه اتمام از بعد که یانبازیکن.شوند ملحق

 نخواهند داشت. را بازی ادامه و تیم به پیوستن

 

  : نیاز مورد تجهیزات.۲ 

  : ایمنی لوازم و اسکیت ۲.1

 کاله ترمز، بدون اینالین اسکیتهای یا کوآدها خوب، کیفیت با اسکیت

 و آزاد بان،لباس دروازه برای سینه گارد زانو، محافظهای ایمنی،

. شود می استفاده بازیکن توسط که هستند تجهیزاتی,  هوا و آب مناسب

 دارد نیاز مناسب لباس و یخ های تیغه به بازیکن یخی های زمین برای
.   

 

  

  بازیکن لباس

 گذاری شماره 1۵ تا 1 از باید و دروازه بان بازیکنان های لباس .1

  .شوند
 وجود ورزشی شورت چپ سمت  و لباس عقب و جلو در باید لباس .شماره2  

  .باشد داشته
 ارتفاعسانتیمتر 15 دارای باید لباس پشت قسمت در شماره اندازه .3 

  .باشد عرضسانتیمتر 5 و
 5/7 دارای باید بازیکنان ورزشی شورت چپ سمت در شماره .اندازه4 

  .باشد عرضسانتیمتر 5/2 و ارتفاعسانتیمتر



 باید او.  باشد داشته را تیم  همرنگ لباس باید  بان دروازه ..5

  .بپوشد محافظت برای سینه قفسه محافظ و محافظ لبه با کاله
 

 

 

 

 :دروازه ۲-۲ 

 ارتفاع باید( پسران و دختران) زیر چهارده سال سنی های رده برای

 تور با و باشد متر 50/1 آن عرض و  2 آن طول و 75/1 دروازه

 .شود پوشانده  نایلونی

) بزرگساالن و جوانان های تیم برای 

  2 دروازه  ارتفاع باید( پسران و دختران

  باشد متر 50/1 آن عرض و 25/2 آن طول و

نایلونی  تور توسط باید همچنین و

 . شود پوشانده

 و داشته قطر اینچ 3 باید دروازه دیرک

 .باشد زردرنگ

 

 

 

  : توپ۲-3



 

شماره 

 ردیف
 محیط وزن سایز توپ گروه سنی

01 
بزرگساالن)باالی هفده 

 سال(
 گرم 570-650 7شماره 

سانتی  78-75

 متر

02 
جوانان)زیر  هفده 

 سال(
 گرم 570-650 7شماره 

سانتی  78-75

 متر

 گرم 450-500 5شماره  زیر چهارده سال 03
سانتی  70-60

 متر

 گرم 450-500 5شماره  یازده سالزیر  04
سانتی  70-60

 متر

 ساعت بازی: 2-4

 برای که باید در مکان مسابقات الکترونیکیاست  دستگاهی بازی ساعت

 مشاهده تماشاگران قابل و مربیان بازیکنان، داوران، جدول، مسئوالن

 باشد.

 توسط که زمانی هر ده وش شروع 00.00 نیمه از  برای هر بازی تایم

 متوقف باید بازی تایمبازی متوقف شود  یا یک مقام رسمی، تیم یک

 از مجددا ،برای شروع بازی در سوت خود دمید داور آنکه از پس ده وش

 گرفته شود. سر

 : امتیاز نمایش تابلو 2-5

 :دهد نشان را زیر موارد باید امتیاز نمایش تابلو

 کننده بازی های تیم نام -

 امتیاز فعلی -

 اول و دومامتیاز نیمه  -

 امتیاز وقت اضافی -

 خطاها -

 سیگنال)عالیم(۲-6

 با صدای سوت داور:

 زمان ،قانونی زمان استراحت نیمه، هر پایان خطا، اعالمبازی، شروع 
 می شود.اعالم در زمین  ها گل و یاضاف

 با صدای سوت وقت نگهدار:

اعالم بازی  پایان همچنین و اضافی زمان نیمه، پایان استراحت، زمان

 .شود می



  زمان نگهدار و داور توسط سوتی های سیگنال

 کوتاهیک سوت  با یک سوت طوالنی – بازی شروع برای. 1
 کوتاه سوتیک  – تخلف و خطا. 2
 طوالنی یک سوت با سوت کوتاه دو - بازی پایان. 3

4 .

 طوالنی سوت - پنالتی
 طوالنی سوت - صحیح گل. 5
 طوالنی سوت - غیر فعال بازی. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازیکن شماره نشانه

---2- 

 ی تیم:هاشاخص ها و نشانگرهای خطا ۲-7



 ابعاد در و قرمز رنگ با پرچم یک باید تیمی خطای 5 برای نشان دادن 
 عرض برای هرتیم وجود داشتهسانتی متر 25و طول  سانتی متر 35

 باید پرچم شد مرتکب را خود خطای پنجمین تیمها از هرکدام که هنگامیباشد.

پس از اینکه تیم  . آید در نمایش به داوری میز روی تیم همان سمت در

 هر تیم به مربیان باید ثبت کننده امتیازخطای چهارم را مرتکب شد، 

 اعالم نماید. را آن ،

خطاهای متوالی  که هایی تیم همچنین و داورانبرای  باید قرمز پرچم

پنالتی به تیم که پس از هرخطا یک باشد شاخص یک  مرتکب می شوند

 دیگراختصاص خواهد یافت.

ودیگری  سفید و قرمزوجود دارد.یکی به رنگ  پرچم دو خط انداور برای

 برای متر سانتی 25 عرض و متر سانتی 35 طول سفید با و سبزبه رنگ 

 .ناموفق گل یا موفق گل دادن نشان

 

 

 :اتامتیاز ثبت برگه ۲-8

 تایید مسابقات فنی کمیته توسط  باید زات رسمیامتیا برگه

 . شود
 : زیرباشد جزئیات باید برگهاین 

  مسابقه نام -
  مسابقه شماره -
  مسابقه مکان و زمان تاریخ، -
 تیم دو هر نام -
  ها تیمو سرپرستان  مربیان و بازیکنان نام -
 بازیکنان پیراهن شماره -
  است رسانده ثمر به را گل که بازیکنی پیراهن شماره -
 شود می زده گل که زمانی -
 تیم دو هر استراحت زمان و خطا امتیاز، -
 . کند می دریافت قرمز/  زرد کارت که بازیکنی پیراهن شماره -
 . بازی وقت تمام  و نیمه امتیاز -
 و نگهدار زمان مسابقه، سرپرست داوران، تیم، کاپیتان امضا -

 . نگهدار امتیاز



 

 

  
  

 

 

 

 

 

 



 زمین بازی: ۲-9 
 راحتی بهاسکیت  که باشد صاف یسطح دارای باید بازی زمین کف

 .روی آن انجام شود
 :از باید بازی زمین سطح

 باشد یخ – چوب - پوش کف - قیر - بتون

 . باشد نور شدید برگشت ضد باید بازی سطح -

 لوازم ایمنی: 2-10
 : هستند اجباری ایمنی لباسهای -

 می باشد. مرکز محافظ زانوبند و ،مناسب کالهشامل  این لباس ها
ویزوردار  کاله یک دیگر لوازم ایمنیبر عالوهباید  بان دروازه

 .بپوشدنیز سینه قفسه محافظ با
 :اولیه کمکهای 2-11

 و دکتر ،کمکهای اولیه جعبه از اعم کامل پزشکی تجهیزات

 هنگام شروع مسابقات وجود داشته باشند. باید آمبوالنس

 

 : بال رول بازی رسمی قوانین -3

 :بازی 3-1

 دوازده دارای تیم هر. میشود برگزار تیم دو بین بال رول بازی

 .  باشد می زمین طرف هر در بازیکن
 استفاده کردن حرکت برای اسکیت از که حالی در بازیکنان

 .  بزنند گل مقابل طرف به باید میکنند
 برنده رسانده ثمر به را گل بیشترین که تیمی بازی پایان در

 می اتمام به نگهدار وقت سوت با و شروع داور سوت با بازی.است

 .رسد

 :  توپ حرکت3-1-1

 داده پاس دست دو یا یک توسط تواند می ها جهت تمام در توپ

 . شود دریبل یا شود پرتاب شود،

 هر در و ها جهت تمام در.)باشد می مجاز هم عقب جهت در پاس

 (زمین
 

 : خطوط و زمین ابعاد 3-2

 :  بازی منطقه3-2-1

 و محکم صاف،ودارای سطحی  مستطیل صورت به باید بازی منطقه

 .  باشد مانع گونه هر بدون

 :باید بازی زمین وعرض طول ابعاد

 متر عرض باشد. 20متر طول و  40 (سال 17)باالی  بزرگساالنبرای  

 متر عرض باشد. 15متر طول و  35 سال( 14)باالی  جوانانبرای 

 متر عرض باشد. 15متر طول و  28 سال( 11)باالی نوجوانانبرای 
 متر عرض باشد. 15متر طول و  25 سال( 11)زیر  نونهاالنبرای 

 کمتر است ممکن ها فاصله برخی بازی، زمین دسترسی اساس بر) 

 ( باشد



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  خطوط 3-۲-۲

 ۵ عرض با و( سفید یا قرمز) یکسان رنگ با باید خطوط تمام

   مشاهده قابل و واضح  سانتیمتر
 . شوند نمی محسوب بازی محدوده جزو ها خط.  شوند کشیده
 خطوط ،انتهای زمین)عرضی( خط دو هر معنی به خطوط

 در دایره و Dمنطقه  پنالتی، خط مرکزی، خط ،)طولی(جانبی

 . باشد می مرکز
 استفاده آبی یا قرمز نشانگر مخروط از باید یخی سطوح برای

 . شود

A )طولی(:جانبی خط( 
نامیده  جانبی خط است بازی زمین امتداد در که طولی خط. 1

 . میشود
 تخلفات،ها خطا.شود می استفاده شروع مجدد بازی برای خط این

 آغاز میشود. جانبی خطپشت  از وبطور کلی همه شروع مجدد ها
توپ را  ثانیه 3 عرض در بازیکن بایدپس از صدای سوت داور .2

  .رتاب نمایدبه داخل زمین پ
توپ  که بازیکنی مقابل مدافع بازیکنان برای محدودیتیهیچ . 3

به شرط آنکه .ندارد وجود د،کنمی پرتاب را از پشت خط جانبی

 . باشد زمین داخل در مدافع بازیکن

 بایستد.:اگر فاصله خط تا دیوار کم باشد بازیکن مدافع باید یک متر عقب تر  1تبصره 

از پشت خط جانبی توپ از سمت دیگر زمین  توپ پس ازپرتاباگر. 4

 ،باشد جانبی خط از خارج در اما هوا در توپو  بیرون برود

 . شود می داده مقابل حریف به مالکیت توپ

 :بازی از همان نقطه ای که توپ به خارج از زمین رفته است آغاز خواهدشد. 2تبصره 
 به شرط آنکه ،حرکت کند جانبی خط از خارجمجاز است  بازیکن. 5

  زمین باشد. داخل در توپ
بازیکنان در خارج از خط جانبی برای شروع مجدد  ها اسکیت. 6

 داده کات الین صورت این غیر در کند عبور خط از نباید ،بازی 

 .شد خواهد داده حریف مالکیت توپ به و شود می
 .باشد ثابت موقعیت در باید بازیکن بازی، شروع حال در. 7

درصورت انجام این تخلف داور با سیگنال تراولینگ  : 3تبصره 

 مالکیت توپ را به تیم مقابل خواهد داد.

  

 
 

 

 



B )دروازه خط 

 
 . شود می نامیده دروازه خط زمین عرض کننده مشخص خط. 1
 . دارد وجود دروازه خط دو بازی زمین در. 2
 شده واقعخطوط  و روی انتهای زمینوط خط وسط در ها دروازه. 3

و برای  (متر2.2۵)بزرگساالن جوانان برای دروازه طول. است

 خط عنوان به طول این می باشد.(متر 2تونهاالن و نوجوانان) 

)از دیرک سمت چپ تا خط  چپ سمت وباقیمانده داخلی دروازه

 خط عنوان به( Dازدیرک سمت راست تا خط منطقه  و Dمنطقه 

 . شود می شناخته خارجی دروازه
 . است متر سانتی 5 دروازه خط عرض. 4
 از توپ و کنند لمس را توپ مدافع یا بان دروازه که زمانی. 5

 راست، سمت گوشهشروع مجدد بازی از شود، خارج دروازه راست سمت

 . شود می گرفته

 سمت از توپ و کنند لمس را توپ مدافع یا بان دروازه که زمانی

 گرفته ،چپ سمت گوشهشروع مجدد بازی از شود، خارج دروازه چپ

 .شود می
 . شود می شروع راست سمت گوشه از بازی موفق، گل یک از پس 0۶
 و  دروازه بین داوران، میز طرف از باید بان دروازه تعویض. 7

 .شود انجام D خط

 
 
C  منطقه /بانها دروازه خط /آزاد پرتاب( خط "D" 
 

 از باید آنها شوند،" D"منطقه وارد نباید حمله بازیکنان. 1

 .کنند حمله" D" منطقه بیرون
 

"  D" منطقه وارد مهاجم ولی شد گل و نمود شوت مهاجم اگر. 2

 و گیرد می" کات D" بر تصمیم داور و می شود مردود گل شود،

 . شود می داده حریف تیم به  توپ مالکیت

 



آن  در و باشد داشته دفاع در جایگیری در سعی مهاجم اگر. 3

 عنوان به باید"  کات الین"  این  کند، قطع را" D" خط زمان

 اگر اما. شود گرفته نظر در "حرکت حال در فعال مهاجم" تخلف

 را" D" خط ،طرف دیگرزمین قرار دارد که حالی در مهاجم هر

 و تخلف محسوب نمیشود پس نیست، فعال حرکت حال در چون کند قطع

 . شد خواهد گرفته نظر در غیرفعالمهاجم  عنوان به بازیکن
 

 به" کات D" خطای نباشد دخیل حرکت آن در بازیکن یک اگر. 4

 به حمله درصورتیکه شد خواهد پذیرفته گل و شد نخواهد داده او

 در و کند می قطع را خط که باشد بازیکنی عنوان به دیگر طرف

 . نیست حمله آن درگیر و بوده منفعل خط، قطع زمان

 نیز مهاجم  و کنند قطع را" D" دفاعی بازیکنان اگر. 5

 کننده حمله تیم برای   امتیاز یک باید  گل بزند همزمان

 .نشود گرفته نظر در"  کات D" و شود محسوب
" D" منطقه وارد عمدا دفاع برای  تالش حال در مدافع اگر. 6

 اگر.  بدهد بازیکن آن به را  اولی هشدار باید شود داور خود

 خطای یک کند، تکرار را خطا آن دیگر بازیکنی یا بازیکن همان

 .شود حساب بازیکن برای باید شخصی
 کند قطع را " D منطقه" مدافع و کند پیدا ادامه حمله اگر. 7

 و کند اعالم را خطا شد، کامل حمله اینکه از پس باید داور

 .بدهد کننده حمله تیم به را توپ آوانتاژ

 
 است، ایستاده" D" روی کننده حمله تیم بازیکن که هنگامی. 8

خطا در  عنوان به باید این. را هل بدهد دفاع بازیکننباید 

 . شود محسوب حمله بازیکن برای شخصی نظر گرفته شده و خطای

. 

 شانه، آرنج، ،مشت، دست کف با را حریف عمدا حمله بازیکن یک اگر 9.

 گرفته نظر در خطای هل دادن باید دهدبدن هل  دیگر قسمت هر یا ران

 به توجه با .شودبرای بازیکن منظور می  بازیکن شخصی خطاییک  و شود

 بدهد. بازیکن آن به قرمز/  زرد کارت است ممکن داور ،خطا شدت

 یکندارد در غیر اینصورت را  D منطقه از خروج  حق بان دروازه 10.

 محسوب شود. بان دروازه برای شخصی خطای

 از باید بان دروازه بان، دروازه تعویض هنگام در حال این با11.

 حین در.شود جایگزین و در محل تعویض دروازه بان، شود خارج D منطقه

 .شود بازی گیردر نباید بان دروازه تعویض، این انجام



 بازیکن عنوان به که باشد بازیکن یک تواند می بان دروازه12.

 برای حال، این با. کندمی  بازی فوروارد

 جایگزین در محل تعویض دیگری بان دروازه با باید ابتدا کار این

شده، سپس از آن محل با پوشین لباس تیم و لوازم ایمنی مناسب 

 بعنوان یک بازیکن وارد زمین بازی شود.

و  "D"  خط از خارج که حالی در مهاجم خطایی روی اگر حمله،حال  در 13.

 ،است توسط هر بازیکن یا دروازه بان انجام شود  شوت موقعیت در

برای آوانتاژ به تیم حمله کننده داور ابتدا باید مشاهده کند که 

یک خطای شخصی یا کارت  بسته به  گل در آن حرکت  زده می شود سپس

 .محسوب کند بان دروازه شدت خطا برای بازیکن  دفاع یا

Dپنالتی پرتاب (خط :  

 و بزرگساالن گروه برای) دروازه مرکز از متر5/4 فاصله با خط این .1

 دروازه خط از( نونهاالن و نوجوانان گروه برای) متر 5/3 و( جوانان

  .میشود کشیده داخلی

 .است متر یک پنالتی خط طول .2

 عبور پنالتی خط از نباید بازیکن شود، می شوت پنالتی که هنگامی .3

 .کند

 پنالتی خط از  ای فاصله هر در است ممکن پنالتی پشت بازیکن 0۴

 .بایستد

 سوت در داور که زمانی تا تواند نمی بازیکن پنالتی شوت از بعد 0۵

 در داور اینکه از قبل بازیکن اگر. کند عبور پنالتی خط از بدمد گل

 الین و آید نمی حساب به گل کند، عبور پنالتی خط از بدمد گل سوت

 .شود داده باید کات

 

 .باشد پنالتی شوت زمان در ثابت وضعیت در باید بازیکن 0۶

 هر زمین بازیکنان کلیه باید شود می زده پنالتی شوت حالیکه در 07

 .بایستند مرکزی خط پشت مقابل زمین در باید تیم دو



 توپ و نشود گل درصورتیکه شده گرفته پنالتی ضربه اتمام از پس 8.

  بازی در همچنان

 را بازی و آورد بدست را توپ که کند تالش است ممکن بازیکن هر باشد،

  دهد ادامه

 زمانی از ثانیه 3 ظرف  باید زند می را پنالتی ضربه که بازیکنی 9.

 نکند شوت شده داده زمان در اگر. کند شوت دمد، می سوت در داور که

 تیم به را توپ مالکیت بدهد و  ثانیه 3 خطای یک آن به باید داور

 .دهد دیگر

 

 

E)مرکزی خط  : 

 مساوی قسمت دو به را بازی زمین که دروازه خط با موازی است خطی. 1

 .شود می شناخته مرکزی خط عنوان به که کند می تقسیم

 گروه برای متر 2 شعاع به کوچک دایره یک مرکزی خط مرکز در. 2

 گروه برای متر یک شعاع و( زیر هفده سال)  جوانان و بزرگساالن

 از قبل. دارد وجود( زیر چهارده و یازده سال)  نونهاالن و نوجوانان

 مورد بازیکنان به دایره این از را بازی باید بازیکن بازی، شروع

 با یک پاس رو به عقب آغاز کند. نظرش

 

 می داشته نگه بازی درگیر بازیکنان بینزمانیکه توپ  ،مشترک توپ. 3

 این دوی هر. باشند داشته همزمان را توپ مالکیت توانند می و شود

 پرتاب را توپ باید داور که جایی دایره مرکز به باید بازیکنان

 .کند پیدا ادامه بازی و شوند فراخوانده کند،



 بازیکنان بازیکن از یک هر اگر توسط داور، توپ پرتاب زمان در. 4

 را کار این که بازیکنی برای شخصی خطای باید دهد، هل را دیگر

 .شود گرفته نظر در است داده انجام

 با جامپ بال) پرتاب توپ توسط داور( بازی ،طالیی گل مسابقه در .5

 . شودمی  شروعاز مرکز زمین 

ی که گل را به ثمر رسانده، نمی تیم گل، رساندن ثمر به  از پس. 6

 خودش زمین در مرکزی خط پشت بایدتواند در زمین حریف باشد و 

 .بایستد

 میانی نقطه از پایانی خطوط موازات به که است خطی ی مرکز خط. 7

 نقطه از  متر 2 شعاع با باید دایره یک. است شده کشیده جانبی خطوط

 گروه برای متر یک شعاع و جوانان و بزرگساالن گروه برای مرکزی

 .شود کشیده نونهاالن و نوجوانان

F .(متر 2) تعویض محل خط 

 به مرکزی خط از متری 2 فاصله در جانبی خط روی تعویض منطقه خط. 1

 شده داده نشان چپ سمت به مرکزی خط از متری 2 فاصله و راست سمت

 تعویض منطقه خط عنوان به جانبی خط در شده عالمتگذاری خط این.  است

 . شود می شناخته

 ۵0 و زمین منطقه درون متر سانتی ۵0 اندازه به تعویض منطقه خط. 2

 می گذاری نشانه مرکزی خط موازی زمین، منطقه از خارج متر سانتی

 .شود

 بازی یک درکه می خواهد  را تعویض تعداد هر تواند می تیم یک. 3

 . انجام دهد

 زمین از باید زمین داخل بازیکن ابتداتعویض، انجام هنگام در. 4

 اشتباه، تعویض صورت در. شودزمین  وارد جایگزین بازیکن سپس و خارج

و تعویض  شده محسوب شود، می زمین وارد که بازیکنی برای شخصی خطای

) پس از شروع مجدد بازی امکان تعویض برای بازیکن . شودانجام نمی 

 تعویض منطقهاز  خارج از بازیکن یک صورتیکه درمیسر خواهد شد(. 

 مورد دو هر در. شود محسوب او برای شخصی خطای باید شود زمین وارد

بازی از پشت خط طولی  داده می شود و حریف تیممالکیت توپ به  فوق،

 . آغاز خواهد شد

 داوران هیئت میز به باید مربی ها بان دروازه تغییر هنگام در. 5

 .دهد اطالع

 میز کنار در که بیرونی دروازه خط از باید بان دروازه تعویض. 6

 .شود انجام دارد قرار داوران هیئت



  کند حرکت بیرون به ابتدا باید داخلی بان دروازه تعویض، هنگام. 7

 .شود زمین وارد منطقه همان از باید جایگزین بان دروازه سپس

 

 :  بازی داوران هیات میز گرفتن قرار محل(3

 در باید میز این. باشد بازی منطقه بیرون باید میز گرفتن قرار محل

. گیرد قرار بازی زمین جانبی خط با موازی  و زمین از متری 2 فاصله

 مشاهده واضح  بصورت را بازی زمین باشند قادر باید داوران هیات

 . گیرد قرار مخصوص سکوی روی باید آنها صندلی و میز  بنابراین کنند

 

 :  ایمن حاشیه(۴

 بازی منطقه کل دور به متر 3 حداقل عرض با ایمن ای حاشیه باید

 نیست بازی درگیر که دیگری شخص یا تماشاچی هیچ. باشد داشته وجود

 .باشد داشته را منطقه این در حضور اجازه نباید

 یا بازیکنان به است ممکن که باشد منطقه این در نباید مانعی هیچ

 .برساند آسیبی داوران

 :  ها تیم نیمکت منطقه( ۵

 هیات میز سمت همان در بازی منطقه از بیرون باید ذخیره نیمکت 01

 . گیرد قرار بازی داوران

 موازی و  داوران هیات میز از متری 3 فاصله در باید منطقه این  02

 .باشد داشته قرار داوران هیئت میز موقعیت مانند جانبی خط



 طرف دو هر در متر 2 عرض و متر 10 طول با ای ویژه جایگاه باید.  3

 /بازیکن جایگاه عنوان به که باشد داشته وجود داوران هیئت  میز

 .کند می عمل مربی/  تیم مدیر

 خارج منطقه این از که نیست مجاز مربی/  بازیکن/  مدیرتیم هیچ. 4

 .باشد مجاز داوران هیئت میز سوی از اینکه مگر شود،

 این از داوران هیئت اجازه بدون مربی/  بازیکن/  تیم مدیر هر. 5

 بیشتر یا بازیکن 2 اگر. کند می دریافت تیمی شود،خطای خارج منطقه

 دیگر خطای 1  بروند منطقه این از بیرون به همزمان تیم اعضای یا

 .شود اضافه تیمی خطای به باید نیز

 و  استراحت رسمی زمان گرفتن ضمن زمان نگهدارنده صورت این در. 6

 مدیر /مربی /بازیکن ایبر را تیمی خطای باید مسابقه، داور به اطالع

کننده ، به ثبت  شده مرتکب را خطا اینکه  تیم رسمی مقام هر یا تیم

 .امتیازات اعالم نماید.

 از اجازه با را بازی زمین تواند می بازیکن ،جدی آسیب صورت در

 منطقه این از دتوان می آسیب دیده بازیکن فقط. کند ترک اصلی داور

 د.شو خارج داوران هیئت میز از اجازه بدون

 

 

 

 :وظایف و اختیارات 3.3

 موجود قوانین با مطابق را مسابقه بایدو سرپرست مسابقه  هیات اعضای

 .ندارند قوانین تعویض با دررابطه اختیاری هیچ و نمایند برگزار

  سرپرست مسابقه 3.3.1

 :باشد بازی باید مسئول مسابقه سرپرست

 .کند مشاهده دقت با را بازی باید او •

 بایستد که در جایی گیرد و قرار تریباال جایگاه در خود باید او •

 .باشد بازی مشاهده به قادر بتواند با مهارت

مورد  در گیری تصمیم به قادر شرایطی که داوران یا اختالف صورت در •

 .گیرد می تصمیم خود او، نیستند وضعیت خاصی



 تایید از پس و کند بررسی درستی به را امتیازات برگه باید او •

 .کند امضا را آن امتیازات، در برگه مناسب ورودی های

 

  داور3.3.2
 : اختیارات و وظایف

 میشود استفاده بازی طول در که و تجهیزاتی  لوازم تمام باید داور 

 .کند تایید و بررسی را

 آسیب یا جراحت باعث که لوازمی از بازیکنان دهد اجازه نباید داور 

  .کنند استفاده شود دیدگی

 تواند می ی که موجب اختالل در بازی می شود،شرایط هردر داور 

 .کند متوقف را بازی

 بررسی را امتیازات برگه بازی انتهای و ابتدا در دقت به باید داور 

 .کند

 داور با همچنان نهایی تصمیم باشد می مشورت به نیاز که مواقعی در 
 .است

 می  داور باشد نشده داده پوشش موجود قوانین توسط هر نکته ای اگر

 را نظر مورد تصمیم تواند

 کند اتخاذ. 

 می شود مصدوم یا مجروحقبل و یا حین مسابقه ، مسابقه داور اگر 

 .فرستاد زمین به دیگری داور توان

 
 

 

 
 :داور خط دروازه 3.3.3

 باشد نزدیک هر دروازه ایستاده دروازه خط پشت داور یک باید 

بازیکن،  هر توسط D قطع کردن خط مراقب باید داوران این

 و انجام شود  D خط نزدیکی در بازیکن خطایی توسط هر باشند

را رنگ  قرمز پرچم باید داور این دروازه عبور کند، خط توپ از

 باال ببرد.



  پرچم بردن باال با داور،بازیکنان ی و خطا تخلف. در صورت ،

 .و بازی را آرام نگه دارداعالم خطا و یا تخلف را 

 از تماشا کند و هنگامی که را توپ نزدیک از باید همچنین او 

 عبور کرد، اعالم کند. دروازه خط

 دروازه، خط از توپ عبور از پس را سفید و سبز او باید پرچم 

 برای نشان دادن گل باال ببرد.

 اشاره داور به بایدسفید  و قرمز پرچم بردن باال با همچنین او 

 عبور کرده یا خیر D خط از شوت گل از پس بازیکن آیا که کند

 
 

 
 ثبت کننده امتیازات: 3.3.4

 : اختیارات و وظایف

 امتیازات برگهدر  مسابقه شروع زمان از باید امتیازات ثبت کننده 1-
 تمام و زمین هستند داخل که پیراهن بازیکنانی شماره و اسامی ،رسمی

 و نگهداری کندثبت  شوند را  می زمین وارد که ای ذخیره بازیکنان

) کل .کند ثبت را و گل های پنالتی مسابقهگل های  تعداد باید او 2-

 مشخص شود(  pپنالتی با عدد 

که بازیکنان بر یکدیگر مرتکب  فنی خطاهای و شخصی های خطا باید او 3-

 .کند ثبت را می شوند

 بالفاصله ،دهد انجام در مقابل هر تیمیرا خطا پنجمین تیمی که هنگامی- 4
 پنالتی گرفتن جهت ،روی میز مقابل طرف تیمبا قرار دادن پرچم قرمز 

که بازیکنان بر یکدیگر  فنی باید خطایبه طور مشابه او  .کند اعالم

ت ندارد، داور را یو زمانیکه مربی صالح  کند ثبت را مرتکب می شوند

همچنین پس از آنکه تیم چهارمین خطا یا فردی دو  فورا مطلع نماید.

 خطا انجام داد باید به مربی تیم اطالع دهد.

 باید و بوده تیم دوهر اوت تایم زمان ثبت به موظف امتیاز کننده ثبت 5-
  نماید. مطلعهروقت ضرورت داشت،  را مسئولین

 . کند ثبت را بازی کل و نیمه امتیازات باید وا -6
داور  و نگهدار وقت و مسئولین، دوتیم هر های کاپیتان امضای باید او -7

 .ثبت کند را مسابقه



 
 

 

 : وقت نگهدار3.3.5

 : اختیارات و وظایف
 را ها وتوقف بازی زمان کرنومتریک ساعت و یک  با باید وقت نگهدار 1-

 .کند ثبت

مسئولیت وقت نگهدار  .باشد هماهنگ داور با مسابقه طول در باید او 2-

 منطقه نیمکت تیم نیز می باشد در تیم دو هر خطاهای دیدن
 به عنوان تخلف اعالم نماید. را غیرفعال بازی باید او.3

خارج از منطقه نیمکت بدون اجازه  بازیکن/  تیم مدیر/  مربیاگر 4.

و آن را بعنوان  بازی را متوقف نموده و به داور اطالع دهد  ،شوند

 یک خطای تیمی محسوب کند.

با  را خطای تعویض شود، انجام بازیکن توسط اشتباه تعویض اگر.5

  نشان دادن عالمت اعالم کرده و داور را مطلع می سازد.
نیمه اول، پایان زمان  ، پایانتایم اوت دادن نشان برای باید او. 6

 . بدمد هوتر  یا و سوتدر بازی و وقت اضافه بازی 

 :کاپیتان3.3.6

 : اختیارات و وظایف

 شود می انتخاب تیم نماینده عنوان به که است بازیکنی کاپیتان.  

 با بازی برگزاری هنگام در الزم اطالعات گرفتن برای تواند می او 

 .کند برقرار ارتباط مسئولین

 کند می بازی را مربی نقش کاپیتان باشد نداشته مربی تیمی اگر 

  هنگام مورد این درکند.  اعالمتیم را  غیر فعالاو باید بازی 

به  اعتراض نوشتن برای باید کاپیتان ،مسابقه پایان در اختالف بروز

 اقدام داوران هیات به آن دادن تحویل ونتیجه بازی به صورت کتبی 
  . کندامضا   ثبت اعتراض کرده و برگه امتیازات را برای

 مربی/ مدیر تیم3.3.7

 :وظایف و اختیارات

 تواند می در طول بازی تیم نماینده عنوان به که است شخصی تنها مربی.1

   .کند دریافت راآماری  اطالعات و کند صحبت داوران میز با

خارج از  تواند می تیممدیر نباشد، دسترس در دلیلی هر به مربی اگر.2

دقیقه قبل از بازی به جای او به ثبت  30 اختیارات و وظایف خود

کننده امتیازات لیستی از نامهای بازیکنانی که برای بازی انتخاب 

 شده اند و شماره پیراهن آنها بدهد

 

 وقت به را تیم یا دهد انجام تعویض تیم در تواند مییا مدیر تیم  مربی.3

  .ببرد استراحت



داور  اینکه به شرط به انجام دهد تعویض هرتعداد به دارد اختیار مربی.4

 اطالع داده و کسب اجازه کرده باشد. از قبلداوران  میزو
 .بایستند بازی طول در دارند اجازه تیم مدیر یا و مربی. 5

 .شود ثبت داوری برگه در تیم مدیر یا و مربی نام باید 06
 

 
 

 :  میت30۴

 یمرب کی و یاصل و یضیتعو کنانیباز شامل که دارد کنیباز 12 میت هر

 . باشد یم سرپرست  ای یمرب کمک کی و

 .شود آغاز نیزم در میت کی   کنیباز چهار حداقل با تواند یم یباز

 اول مهین انیپا از قبل تا توانند یم ندیآ یم بعدا که یکنانیباز

 د،یآ یم اول مهین انیپا از بعد که یکنیباز هر. شوند ملحق میت به

 .دهد ادامه را یباز و کند دایپ را یباز به شدن ملحق اجازه دینبا

 یباز طیشرا واجد دیبا  مسابقه یسازمانده مقررات طبق کنیباز هر

 یسن یها تیمحدود.  باشد داشته را میت کی یبرا یباز مجوز و باشد

 .شوند یم شمرده دسته نیا از زین مربوطه یسن یگروهها یبرا

 :باشد لیذ شکل به دیبا نیزم در کنانیباز عیتوز

 نفر پنج و(  کند یباز D  منطقه درون دیبا) بان دروازه نفر کی

 ای دفاع ، حمله پست در وانندت یم آنها  از کدام هر)  کنیباز

 .  هستند رهیذخ عنوان به کنیباز شش و( کنند یباز یانیم

 و جلو قسمت یرو بر شماره که باشد دهیپوش یلباس دیبا کنیباز هر

 .  باشد شده چاپ آن پشت

 کی    کنانیباز.  باشد مشخص کامال و واضح صورت به دیبا شماره نیهمچن

   شماره از دینبا میت

 کسانی دیبا کنانیباز زاتیتجه و لباس. کنند استفاده کسانی یها

 رنگ حایترج.) باشد متفاوت گریکدی با دیبا ها میت لباس رنگ. باشد

 (باشد متضاد هستند مسابقه  نیزم در که یمیت دو لباس

 ریسا ای خود به که بپوشند یجنس نوع چیه که ندارند اجازه کنانیباز

 .بزند صدمه کنانیباز

 داشته همراه مسابقه زاتیتجه و لباس دست 2 ستیبا یم کنانیباز

 اندازد یم تاس داور بود، کسانی زاتیتجه و لباس رنگ اگر که باشند

 .کند عوض را زاتشیتجه و لباس دیبا میت کدام که ردیگ یم میتصم و

 
 

 

 

 



 : مسابقه3.5

 زمان گروه های سنی)دقیقه(: بازی مقررات3.5.1

 

زمان دو نیمه و 

 استراحت

 ردیف گروه سنی

 1 سال( 17بزرگساالن)باالی  25 - 10- 25

 2 سال( 17جوانان)زیر  15 - 05 - 15

 3 سال( 14نوجوانان) زیر  10 - 2 0- 10

 4 سال( 11نونهاالن)زیر  07 - 02 - 07

 

 سن:
 گروه تعیین جهت جاری سال ژانویه اول از کنندگان شرکت سن : سنی گروه تعیین

 شد. محاسبه خواهد سنی

 :مسابقه شروع3.5.2

 می  فرامرکزی  خط کنار را به  تیم ها داور ،مسابقه شروع برای

  خواند.

  که تیمی و می کند دعوت سکه انداختن برای ها کاپیتان ازداور 

  .کند انتخاب را توپ مالکیت یا زمین تواند می شود می سکه برنده

 یک با زمین مرکز از را بازی ، کرده انتخاب را توپ مالکیت که تیمی 

 .کند می آغاز عقب به رو پاس

 
 نحوه بازی با توپ: 3.5.3

 می شوددست بازی  دو یا یک با بال رول. 

  یا پاس دریبل،توپ را  با یک یا دو دست یک بازیکن ممکن است 

 .کند شوت

 لگد عمدا یا کردن دریبل بدون توپ، با همراه کردن اسکیت یا دویدن 

 به زدن مشت یا داشتن نگه را توپ پا از قسمتی هر با یا توپ به زدن
 باشد می تخلف توپ

 نمی محسوب تخلف کند برخورد بازیکنی پای با تصادفی بطور توپ اگر 

  .شود

 بزند ضربه توپ به جهت هر در باز دست با تواند می بازیکن یک. 

 

  کنترل توپ:

 حال در یا در اختیار دارد رازنده  توپ که زمانی بازیکن 

 .است توپ کنترلحال  دراصطالحا  ،  است توپ دریبل کردن



 دست به را کنترل حریف که زمانی تا دارد ادامه تیم کنترل 

با شوت به یک  راتوپ  بازیکنان یا باشدمرده  توپ یا آورد

 به بیرون زمین برود و داده دست از نقطه از زمین 

 محسوب می شود مرده نگهدار وقت یا داور سوت از بعد توپ 

 

 برای وقت نگهدار یا داور دمیدن سوت یا هوتر توسط از پس 

 محسوب شود. نباید بازی یا گل هیچبازی،  کردن متوقف

 

 گل: 3.5.4

 شود دروازه وارد زنده توپ یک که شود می محسوب گل وقتی.  

 کند عبور دروازه خط از کامل بطور توپ که قبول است قابل وقتی گل.  

 شود نمی محسوب گل کندآن رد را دروازه خط توپ از قسمتی تنها وقتی.  

 گیرد می تعلق تیم به امتیاز یک گل هر برای. 

 گل ،کند خود تیم دروازه وارد را توپ  تصادفی بطور بازیکنی اگر 
 شود می ثبت مقابل تیم کاپیتان برای

 شود شروع زمین راست سمت گوشه از باید بازی ،گل رسیدن ثمر به از بعد 
 منطقهخط دروازهوارد زدن گل درهنگام حمله بازیکن اگر(D  (یا شود 

 شود، گل محسوب نمی را لمس کند  D هنگام شوت زدن خط 

  ،اگر قبل از اینکه توپ از خط گل عبور کند سوت به صدا درآید

 .گل محسوب نمی شود

 

 
 دروازه بان 3.5.5

 توپ استفاده نجات برای بدنش تمام از تواندی م بان دروازه. 1

 کند

  Dمنطقه  درثانیه  10 از بیشتر را توپ تواند نمی بان دروازه. 2

  Dمنطقه  نقطه هر در ثانیه 10در مدت این  تواند مینگه دارد. )
 (.کند حرکت

 دستورالعمل D منطقه از ها تیمی به هم میتواند بان دروازه. 3

 .بدهد
  .بگیرد دست در را توپثانیه  3 از بیش تواند نمی بان دروازه. 4



 .گیرد قرار دروازه خط داخل در تواند می بان دروازه. 5
بازیکن  به رساندن آسیب موجب که کاری هر نباید بان دروازه. 6

 . دهد انجام شود حریف

همراه با توپ یا بدون توپ  Dبان نمی تواند از منطقه  وازه. در7

 .عبور کند

 بحث یا یا داوران، حریف بازیکنان تیم با نباید بان دروازه. 8

 برخورد سوء ی داشته باشد. هر
 توپبه  عمدا   نبایداز دروازه  غیر از زمان دفاع بان دروازه. 9

) مانند توپی که از سوی بازیکن هم تیمی به او پاس لگد بزند

 در حال عبور باشد(  Dداده می شود یا توپ سرگردانی که از منطقه 

 داده به او توسط داور اخطار ،حرکت را انجام دهد این او اگر 

و اگر این کار را تکرار کند برای او خطای شخصی محسوب  شود می

 .می شود

 پوشیده را تیم اعضای همرنگ لباس می تواند  بان دروازه. 10

 بپوشد. را مناسب ایمنی های گارد باید او همچنین. باشد
 ثابت موقعیت در بایستی بانه درواز پنالتی، ضربه یک طول در. 11

 .باشد دروازه خط از جلوتر متر 1 از بیش نباید و ایستاده

 
 برابربازی  3.5.6

. 

 10 برای مساوی شد، باید شده مشخص زمان از بعد بازی اگر 

هیچ  دقیقه ای بدون 5 نیمه 2 اضافی با وقت دقیقه

 کند بازی استراحتی

 آغاز  اول نیمه بازی را در که تیمی اضافی، وقت طول در

 کرده بود، باید بازی را آغاز کند

 به استفاده از وقت استراحت  مجاز ها تیم اضافی وقت در

 نیستند

 اضافی  وقت باشد، برابر مسابقه یک اگر حذفی مسابقات در

 است. ای دقیقه 5 دو نیمه،
 وجود استراحتی زمان یا وقفه هیچ اضافی وقت این در

 .ندارد

 امتیازات و خطا ،یابد ادامه اضافی وقت در ها بازی اگر 

 نیز انتقال می یابد.

 مساوی هم با هم اضافی زمان از پس حتی امتیازات اگر 

طالیی ادامه پیدا زمان به ثمر رسیدن گل  تا مسابقه شوند،

 خواهد کرد. 

 عنوان به باید ،ثمر رساند به را گل اولین که تیمی 

 .شود اعالم برنده



 زده گل تعداد  و  برابر امتیازات دارای تیم دو اگر

 گل طالیی کمک با نتیجهدر این زمان هم  ،باشند متفاوت

 می شود. اعالم

 اضافه)قانون گل طالیی( وقت از پس بازی شروع هنگام در، 

به هوا مرکز زمین  در دو بازیکنبین  را توپ باید داور

 گیردو تیمی که مالکیت توپ را در اختیار می   پرتاب کند

 خواهد داد.به بازی ادامه 

 
 کارت زرد و قرمز: 3.5.7

 

 هیات نسبت بهناپسندی  حرکت یا هدفمند اقدام نباید بازیکنان 

 این انجام صورت در  و دهند انجام دیگر بازیکنان یا و داور داوران،
 نشان بازیکنان به را زرد کارت به عنوان هشدار باید داور عمل

سپس  و زرد دیگر کارت باید داور عمل این تکرار صورت در وداده 

 دهد. در اینصورت بازیکن باید بازیکنکارت قرمز را نشان  

  .کند ترک بازی  پایان تا را بازی زمین

 شود جایگزین تعویضی بازیکن یک با تواند نمی شده اخراج بازیکن. 

 داور تیم فنی کادر یا مربی مسئوالنه غیر و ناپسند رفتار مقابل در 

 تا را زمین باید آنها و داده نشان قرمز کارت آنها به تواند می

 که به عنوان خطای تیمی محسوب می شود. .نمایند ترک بازی انتهای

 تواند می داور دهد انجام جدی خطای بازیکنی که صورتی در همچنین 

 .دهد نشان قرمز کارت آن به مستقیما

 مجاز همچنین و شود خارج زمین از باید قرمز کارت بازیکن یک 

 تیم نیست. نیمکت منطقه در نشستن به

 
 
 (اوت تایم: ) استراحت زمان3.5.8

A:تیم استراحت زمان  

 

 باشد دقیقه یک باید تیم استراحت مدت. 

 شود داده اجازه باید بازیکنان به ،تیم استراحت وقت طول در 

 هیچ ولی شوند تیم نیمکت منطقه وارد و شوند خارج زمین از که

 زمین از و کند ترک را تیم نیمکت منطقه ندارد اجازه بازیکنی

 خطای یک دهد انجام را کار این بازیکنی اگر. برود بیرون بازی



 تایم مدت در است ممکن تیم یک. شود می محسوب او برای شخصی

 از که شود داده اجازه باید تیم بهتعویض انجام دهد.  اوت

. کند استفاده مسابقه زمان هر در خود نیاز مورد استراحت زمان

 .کرد رد را تیم اوت تایم از استفاده درخواست توان نمی

 بازی از خارج یا مرده توپ که زمانی باید تیم، توسط اوت تایم 

 .شود داده آنها به است،

 در دست  را توپمالکیت  کهی تیم با بازی ،اوت تایم از بعد

 .کند پیدا ادامه داشته

 هر در اوت تایم از استفادهمجاز به حداکثر دوبار  تیم هر 

 جوانان، برای نیمه هر در بار یک و بزرگساالن برای نیمه

 می باشد..شود داده نونهاالن و نوجوانان

 پشت سر هم نمی باشد. اوت تایم دو از استفاده مجاز به تیم یک 

 اوت تایم زمان رسمی، کار برای که ندارند اجازه داوران هیئت 

 .کنند قطع را تیم

 
 

 

 

 

B .رسمی استراحت زمان 

 

 کننده ثبت بان، دروازه داور،  توسط باید رسمی استراحت زمان

 : شود گرفته ذیل فنی مشکالت در امتیازات

 شود می وقت اتالف به منجر و آید می بیرون زمین از توپ . 

 برق یا نور مشکل. 

 تور یا دروازه مجدد تنظیم 

 باران، مانند خارجی عوامل به توجه با بازی در اختالل 

 و شود زمین وارد که موجودی هر و غبار و گرد باد، تماشاچیان،

 غیره

 تابلوی کرونومتر، مانند فنی تجهیزات درست عمل نکردن 

 .بازی برای الزم تجهیزات دیگر و توپ، امتیازات،

 زمین در بازیکن دیدگی آسیب. 

 عملکرد در است ممکن که فوق، موارد از غیر دیگر شرایط گونه هر 

 باشد تاثیرگذار منظم بازی

 کند ترک را زمین رسمی استراحت زمان طول در نباید بازیکنی هیچ 

 زمین داوربه اجازه بدون تواند می تیمی مدیر یا مربی  هر یا

 .شود وارد



 یک دهد، انجام را کار این که تیمی مدیر یا مربی یا بازیکن هر 

 .شود می محسوب تیم برای تیمی خطای

 
 

 
 

 

 
 کلی لاص 30۵09

 
 بازی حال در بدن کنترل توانایی و فیزیکی قدرت آزمون بال رول بازی

 . است مهم بسیار تیمی روحیه و روحی ثبات همچنین. است
 را بازی این و شود می بازی این سازی غنی موجب کیفی عوامل این همه

 می جذاب بال رول دنیای در سنی های گروه تمام در ورزشکاران برای

 . کند

 
 لیگ: مسابقات برای امتیاز توزیع 3.5.10

 ذیل ترتیب به ها تیم به باید مسابقه، یک لیگ مراحل طول در

 :شوند اهدا امتیازات
  امتیاز 2 - مسابقه یک برنده 

 امتیاز 0 - مسابقه یک بازنده

 تیم هر به امتیاز 1 - مساوی
 حذفی مرحله به رفتن برای, گروههر در تیم موقعیت گرفتن نظر در با

 یکسان بیشتر یا  تیم 2 برای امتیاز اگر نهایی، موقعیت کسب یا

 در باید باشد داشته لیگ مرحله در را گل زده بیشترین که تیمی باشد،

 .بگیرد قرار باالتری موقعیت
مسابقه رو در رو در  نتیجه ،زده مساوی باشدگلهای  که ردیامو در 

 که تیمی. باشد گل طالیی مسابقه یک باید  مسابقه این. نظر گرفته شود

 موقعیت و شود اعالم برنده عنوان به باید رساند ثمر به را اول گل

 .باشد داشته گروه در باالتری

 
 

 خطا 30۶



 یا حریف بازیکن با شخصی تماس شامل که قوانین از تخلف یعنی خطا

 باید و شده محسوب  متخلف برای  خطا.  باشد می ناجوانمردانه رفتار

 .  شود جریمه قوانین طبق

 زمین از باید شود مسابقه یک در شخصی خطای سه مرتکب بازیکنی اگر

 زمین وارد او جای به تعویضی بازیکن تواند نمی  هم تیم و شده خارج

 در را دیگر بازیکن یک اخراجی بازیکن جای به تواند می تیم اما کند

 .نماید جایگزین تورنمنت، آن طول در بعدی بازی
 

 :خطا مراحل

 کوتاه سوت. 1

  خطا اشاره و عالمت. 2
 است شده خطا مرتکب که تیمی  سمت به دست سیگنال. 3
 بازیکن پیراهن شماره. 4

 :  شخصی خطای30۶01

 خاطی، بازیکن که دهد می رخ هنگامی و است بازیکن یک خطای شخصی خطای

  پیدا حریف بازیکن با قانونی غیر تماس باشد، مرده یا  زنده توپ چه

 .   کند

 
 :  جزئیات

 شارژ دهد، هل کند، متوقف بگیرد، را حریف بازیکن نباید بازیکن یک

 در خود بدن کردن خم با یا و بکند سد  زند، هم بر را تعادلش کند،

 شامل  موارد این که شود او حرکت از مانع معمول غیر های حالت

 و باشد می پا و زانو ران، لگن، شانه، آرنج، دست، بازو، از استفاده

 .باشد می نیز ناهنجار و خشن  بازی بر سماجت شامل
 اخراج مسابقه از شود مرتکب شخصی خطای مرتبه 3 درصورتیکه بازیکن یک

 همان اگر. کند او جایگزین را دیگری بازیکن تواند نمی تیم و شود می

 آن شود، تورنمنت همان در شخصی خطای 3 مرتکب دیگر بار بازیکن

 ندارد تورنمنت آن در را ای مسابقه هیچ در شدن انتخاب امکان بازیکن

 .کرد جایگزین را دیگری بازیکن او جای به تواند می اما

 و شود می روبرو هشدار با اول مرتبه در D منطقه عمدی قطع با دفاع

 بازیکن شخصی خطای کرد، تکرار دوباره را آن بازیکن که درصورتی

 .شود می محسوب

 
 شخصی خطاهای



 دادن: هل. 1

 هر با شوت یا دریبل دفاع، حین در را حریف بازیکن  بازیکنی، هر اگر

 هُل خطای اسم به دهد، ُهل( پا ،دست، سر پا، کف آرنج،) بدن از بخش

 .شود می نامیده دادن

 
 کردن: سد. 2

 مسدود حمله یا دفاع حین در را حریف بازیکن راه بازیکنی، هر اگر

 .شود می محسوبسد کردن  خطای بعنوان کند

 
 کشیدن:. 3

 حین در را حریف بازیکن موی یا پیراهن پا، ، دست  بازیکنی، هر اگر

 .شود می محسوب کشیدن خطای عنوان بکشد،به حمله یا دفاع

 

 

 

 

 

 

 : پا از غیرقانونی استفاده. 4

 غیر استفاده خود پای از  حمله یا دفاع حین در بازیکنی هر اگر

 بازیکن به زدن لگدتوپ، به زدن لگد:  مثال عنوان به) کند قانونی

 خطای عنوان به(بازیکن کردن مسدود برای یا توپ کردن متوقف برای

 .شود می محسوب پا از قانونی غیر استفاده

 
 :داشتن نگاه. 5

 بازیکن پیراهن پا، دست، حمله، یا دفاع حین در بازیکنی،  هر اگر

 .شود می محسوب داشتن نگاه خطای عنوان به بگیرد را حریف

 
 : دست از غیرقانونی استفاده. 6



 غیر صورت به خود دست از   حمله یا دفاع حین در بازیکنی هر اگر

 روی زدن ضربه مثال برای) کند استفاده قانونی
 از غیرقانونی استفاده خطای عنوان به( حریف بدن بخش هر یا و دست

 .شود می محسوب دست

 
 

 :دوگانه خطای 30۶02

 بر همزمان بطور بازیکن دو که افتد می اتفاق گانه دو خطای وقتی 

 دو از کدام هر برای شخصی خطای یک حالت این در که کنند خطا هم روی

 نمی داده پنالتی ها تیم از کدام هیچ به اما شود می ثبت کننده خطا

 . شود
 تیم به باید پنالتی یک باشد، تیم خطای پنجمین خطا، آن صورتیکه در

 باید باشد، بازیکن شخصی خطای سومین خطا آن اگر. شود داده مقابل

 .شود اخراج بازی از و شود داده او به قرمز کارت
 خطای در درگیر بازیکن دو هر باید داور بازی، مجدد شروع برای

 در باید بازیکن دو هر.  بخواند فرا زمین مرکزی دایره به را دوگانه

 کند، می پرتاب را توپ داور که زمانی. بایستند مرکزی خط طرف دو

 ضربه توپ به یا بگیرد را آن تا پرد می بازیکن دو این از هرکدام

 می دارا را توپ مالکیت مزیت آوردند، دست به را توپ که هرکدام. زند

 .شود

 
 

 
 

 :  بازیکن یک توسط فنی خطای 3.6.3

 شخصی تماس هم با  بازیکنان آن در که است بازیکن خطای یک این

 داوران هیات توسط هشدار  بازیکنان که دهد می رخ مواقعی و ندارند

 اختالل ایجاد برای عادالنه نا های تکنیک از یا و گیرند می نادیده را

 برای شخصی خطای باید مواقع این  در کنند می استفاده بازی در

 .شود محسوب  خاطی بازیکن

 
 :  حمله خطای 30۶0۴



 تیم سمت به عمدا نباید دارد را توپ مالکیت که مهاجم بازیکن یک

 به آسیبی یا صدمه موجب که کند پرتاب یا بزند ضربه توپ به مقابل

 محسوب مهاجم بازیکن برای شخصی خطای یک  صورت این در.  شود  حریف

 دست، از اگر رود، می حمله برای مهاجم بازیکن زمانیکه.  شود می

 می داور کند، استفاده دادن هل برای بدن بخش هر یا و پا آرنج،

 داور خطا، بودن جدی به بسته. کند محسوب حمله خطای او برای تواند

 .دهد نشان قرمز کارت یا زرد کارت است ممکن

 
 

 :  تیم سرپرست یا مربی توسط فنی خطای30۶0۵

 داوران هیات یا مقابل تیم بازیکنان به نباید تیم سرپرست یا مربی

 داور برخورد، بودن جدی به بسته و است تخلف عمل این کند احترامی بی

 است ممکن یا کند محسوب تیم سرپرست یا مربی برای شخصی خطای یک باید

 .بفرستد تماشاچیان محل به نیمکت منطقه از بیرون به را او
 .شود ثبت تیم برای باید خطا یک: جریمه

 
 

 

 
 تیمی خطای 30۶0۶

 خطای نوع هر درگیر تیمی سرپرست یا مربی یا بازیکن هر وقتی 

 گفته می شود. تیمی خطای شود، فنی یا حمله یا دوگانه یا شخصی

 بیایند بیرون زمین از تیم سرپرست یا مربی یا بازیکنان اگر 

 یا مربی یا بازیکنان و شوند زمین وارد اوت تایم مدت در یا

 باید کنند حرکت تیم نیمکت منطقه از بیرون سمت به تیم سرپرست

 .گردد محسوب تیم برای تیمی خطای یک فقط



 
 پرتاب پنالتی: 3.6.7

  پرتاب پنالتی امتیازی است که به تیمی که فرصت کسب امتیاز گل

را در مسابقه از دست داده است، داده می شود. پرتاب پنالتی 

باید از پشت خط پرتاب پنالتی از هر فاصله ای زده شود. 

پس از سوت فقط بازیکن باید در موقعیتی ثابت پشت خط بایستد و 

 داور توپ را شوت کند.

  خط به سمت دروازه شوت کردپس از اینکه توپ را اگر بازیکن ،

پنالتی یا خط فرضی را حتی پس از اینکه گل وارد دروازه شد 

 قطع کند یا از آن عبور کند،گل محسوب نمی شود.

 نیمه ایستاده پشت خط باید بازیکنان بقیه پنالتی اجرای درهنگام 

 باشند

  نشود یا از بعد از پرتاب پنالتی در صورتیکه گل وارد دروازه

خط دروازه به طور کامل عبور نکند و داخل زمین باشد، بازی 

 باید از همان نقطه ادامه پیدا کند.

  ثانیه  3ظرف برای شوت گل، یک بازیکن با سیگنال داور باید

. اگر بازیکنی این کار را به سمت دروازه شوت کندتوپ را 

منع شده و انجام ندهد، باید توسط داور از کسب امتیاز پنالتی 

 توپ به تیم حریف برای آغاز بازی از خط جانبی داده شود.

  دروازه بان در مدت پرتاب پنالتی نباید در موقعیتی بیش از یک

متر جلوتر از خط دروازه قرار بگیرد و باید در موقعیت ثابت 

 باشد.

 
 

 

 

 :شود اعطا زیر شرایط تحت است ممکن یک پنالتی

 در مهاجم بازیکن یک از مانع که بان دروازه یا مدافع هر -

شود و امتیاز کسب گل را از او بگیرد، باید یک پنالتی  شرایطی

به تیم مهاجم اعطا شود. یک خطای شخصی برای بازیکنی که مرتکب 

شدت  به بسته داور است ممکن همچنین خطا شده، محسوب می شود.



 که بازیکنی دهد. بازیکن خاطی نشان به قرمز یا زرد کارت خطا،

اند باید یک پرتاب پنالتی در این موقعیت  حرکت او شده مانع

بگیرد.در صورتیکه بازیکن مهاجم به طور جدی مصدوم شده که 

باید زمین را ترک کند در این شرایط هر بازیکن دیگری از تیم 

 می تواند پرتاب پنالتی را انجام دهد.

 یک حریف تیم به خود را مرتکب شود، خطای پنجمین هنگامی که تیمی -

( پنج) 5 از که پس متوالی خطای هر .شود می داده پنالتی پرتاب

 پرتاب پنالتی اعطا باید حریف اولیه انجام شود،به تیم خطای

 که بود خواهد مجاز ازتیم، بازیکن هر مورد، این در. شود

 .پرتاب پنالتی را انجام دهد

 
 :(تخلفنقض ) 3.7

 بایددر محل نزدیک تخلف، در اینصورت . است قوانین سرپیچی از ،تخلف

هیچ خطایی  .یابد اختصاص زمیناز خارج  تیم حریف برای پرتاب به توپ

به  بازیکن یک که مواردی در امانباید در ازای تخلفات محسوب شود 

امتیاز ناروایی در یک  آوردن دست به برای بارها و بارها طور عمد

در هنگام دفاع  D،) به عنوان مثال قطع خط شود تخلف مرتکب موقعیت

با  توپ عمدی کردن متوقفبرای جلوگیری از کسب امتیاز شوت بازیکن ، 

برای بدست  طرف دیگر به طرف یک از D خط از عبور ،باالبردن پاها

 ممکن داور( غیره و دفاع یا حمله هنگام درآوردن موقعیت امتیاز 

 بازیکن اگردهد و  بازیکن به شفاهی یهشدار بار اولین برای است

برای او  خطای شخصی است ممکن داور شود، مرتکبدوباره  را تخلف همان

 محسوب کند.

 تراولینگ: 3.7.1

 ، داشته هنگ را توپ که حالی در بازیکنی که مالکیت توپ را دارد نباید
 کند. حرکت اسکیت بابرای سه ثانیه  کردن دریبل بدون

 
 تماس با بدن: 3.7.2

کند. هر  پیدا تماس بازیکنان بدن کجای هر با عمدا بازی طول در نباید توپ

 توپی عمدا با بدن تماس پیدا کند تخلف محسوب می شود.

 
 : ثانیه سه تخلف3.7.3



به  را توپ ثانیه سه از قبل باید ندهد ادامه را دریبل و بایستد بازیکن اگر

 .باشد داده پاسهم تیمی خود 

 
 : )منفعل(فعال غیر بازی3.7.4

اقدام به حمله یا کسب  گونه هیچ بدون را توپ بازیکن یک یا تیم یک اگر

 عنوان به را عمل این باید دارد، داور نگه ثانیه  30امتیاز برای 

 را سوت باید مورد این تلقی کند. وقت نگهدار در غیر فعالبازی  تخلف

مالکیت توپ را به دهد. داور باید  نشان سیگنال این تخلف  را و بکشد

 تیم مقابل بدهد.
 باید قابل مشاهده برای تماشاچیان است، وقت نگهدار بازی ساعت جایی که

ثانیه شمارش معکوس، در سوت  30بعد از  غیر فعالبرای اشاره به بازی 

از زمان مالکیت  باید ثانیه،  30 معکوس شروع شمارش برای بدمد.زمان

شود.در صورت تغییر مالکیت شمارش  توپ توسط هر بازیکن یا تیم حساب

 معکوس مجددا شروع می شود.

 
 قطع خط)الین کات(: 3.7.5

 قطع دفاع یا حمله هنگام در را D خط نباید بازی طول در بازیکن هر

 کند.

از  را قبل خط نباید پایه خط یا جانبی ازخط هنگام پرتاب در بازیکن یک

 کند. انداختن توپ لمس

توپ، هنگام دریبل کردن بازیکن باید مجاز باشد که  ،در طول بازیاما 

 درخط جانبی یا خط پایه را قطع کند اما توپ یاید داخل زمین باشد.

هوا باشد،  در یا و زمین روی یا D منطقه داخل در توپ که یموقعیت

 داشته را D خط از عبور بدون را توپ برداشتن اجازه باید بازیکن

 .باشد

 
 توپ مشترک: 3.7.6

با توپ  کشیدن نگاه داشتن یا در دخالت ،مقابل تیم از بازیکن دو اگر

و به طور غیر عمد موجب آسیب به یکدیگر  باشند داشتههمزمان  هم و

 هراو محسوب کند. مشترک توپ تخلف یک عنوان به را آن باید داور ،شوند
طور خواند و سپس توپ را به  می فرا در دایره مرکزی خط را به  دوبازیکن

 تا مالکیت توپ برای هردو بازیکن حاصل شود. پرتاب می کندمساوی 



 
 اعتراض: 3.8

 اعتراض به تیم مقابل: 3.8.1

-A مجاز غیر سن : 

 مناسب آن مجازات و اعتراض این مورد در باید آن تورنمنت فنی کمیته

 مجازاتهای ذیل در موارد فوق اجرایی می شود:. بگیرد تصمیم

i )کند بازی تورنمنت این در دیگر که نیست مجاز بازیکن. 

ii )نخواهد در تقویم همان سال بعدی تورنمنتهای در شرکت به مجاز او 

 بود

iii )بازیکنباشدمسابقات در تقویم سال  آخرین آن تورنمنت اگر ، 

 بود به شرکت در مسابقات تقویم سال آینده نخواهد مجاز

iv )سن از بیش بازیکن یکمسابقات،  لیگ زمان مراحل طول اگر در 

 مجاز باشد،
 امتیازات شوند.تمام ممنوعدر تورنمنت  بازی کردن از باید تیم کل

 آنو بازی های  شدهدر بازی هایی که انجام داده صفر محسوب  تیماین 

 شود لغو

v )برای یک تا دو دوره تقویم  باید مربی فوق، جرایم تمام برای

 .شود ممنوعشرکت در مسابقات بعدی  ازسال، 

vi )از( دالر صدفقط ) دالر 100 - سال 14 و 11 زیر های گروه برای 

 شود جریمه پرداخت باید کشور فدراسیون طرف

vii )از( دالر پنجاه و یکصد فقط) دالر 150 - سال 17 زیر گروه برای 

 شود پرداخت جریمه باید کشور فدراسیون طرف

 
 

-B داور/ ثبت کننده امتیازات/ وقت نگهدار/ سرپرست  به نسبت اعتراض

 :مسابقات
 

 دینبا مسابقه مقامات از کی هر برابر در یمیت چیه یسو از یاعتراض چیه

 تهیکم دیبا حال نیا با. بود خواهد یینها داور میتصم نیا.   شود وارد

 مناسب یها مجازات دادن و ربطیذ مقامات عملکرد یابیارز تیمسئول یفن

 .باشد داشته دادند، انجام مسابقه طول در آنها که یاشتباهات یبرا

 
 :شده اصالح بال رول 30802



 و  آن نیقوان اصالح با شده اصالح نسخه کی در تواند یم Roll Ball یباز کی

 .شود یباز کنانیباز تعداد و دروازه و نیزم ابعاد رییتغ با
 

 

 

 
 :ینیبازب ستمیس 3.8.3

 
 یبرا ینیبازب ستمیس دارد، وجود دئویو ضبط آن در که یباز کی در دیبا

 . باشد اجرا قابل یرسم نیدورب کی با مسابقه، کی
 مهین هر در ینیبازب 1 تنها گرفتن یبرا طیشرا واجد دیبا میت هر 

 . باشد
 داور میتصم و مسابقه تیوضع مورد در را مسابقه داور دیبا میت تانیکاپ

 . کند مطلع
 یم دست از را خود ینیبازب شانس  م،یت باشد، داور نفع به ینیبازب اگر

 . دهد
 ینیبازب افتیدر طیشرا واجد دیبا میت باشد، زیآم تیموفق ینیبازب اگر

 . باشد مهین همان در یگرید
   نکند، یبازنگر اول مهین در میت اگر حال نیا با

 انتقال دوم مهین به  فرصت نیا و دهد یم دست از را ینیبازب فرصت

 .افتی نخواهد

 
 :نیزم یگذار نشانه 3.8.۴

 .شود مشخص یلیمستط صورت به دیبا Roll Ball نیزم کی
 استفاده با دیبا سپس. شود یم مشخص متر 20 اندازه به هیپا خط ابتدا

 مشخص متر 40 اندازه به یجانب خط و درجه 90 هیزاو  ثاغورثیف هیقض  از

 مشخص دیبا یمرکز خط و هیپا خط گر،ید یجانب خط بیترت نیهم به. شود

 .شود مشخص مرکز نقطه از متر 2 شعاع با دیبا مرکز رهیدا. شود

 خط یمرکز نقطه جوانان، و بزرگساالن گروه  D منطقه یعالمتگذار حال در

 یسانت 12.5 و 1m فاصله در دیبا دروازه. شود مشخص ابتدا دیبا هیپا

 دیبا یریگ اندازه نوار سپس. ردیگ قرار طرف هر در یمرکز نقطه از متر

 شود داشته نگاه هیپا خط یباال راست سمت دروازه از یمتر 3.5 فاصله در

 دروازه آن مقابل در خط که یزمان تا  شده دهیکش یمنحن شکل به سپس و

  .دیبا یریگ اندازه نوار سپس. برسد
 و شود داشته نگه هیپا خط یباال چپ سمت دروازه از یمتر 3.5 فاصله در

 هر سپس. برسد دروازه آن مقابل به خط تا شده دهیکش یمنحن شکل به سپس

 .شوند هماهنگ گریکدی  با راست خط کی با دیبا خط دو
 مشابه دیبا نوجوانان، و نونهاالن گروه یبرا یگذار نشانه ندیفرا 

 .باشد متر 2.5 دیبا خط اندازه. باشد
 و جوانان و  بزرگساالن گروه یبرا متر 4.5 فاصله در دیبا یپنالت خط

. باشد دروازه مرکز نقطه از نوجوانان و نونهاالن گروه یبرا متر 3.5

 خط یمواز دیبا خط نیا. ابدی ادامه متر 1 فاصله تا دیبا خط نیا

 .باشد دروازه
 پرتاب از پس ای و دهد یم انجام را یپنالت پرتاب که یحال در کنیباز

 یجانب خطوط تا که یفرض خط ای و خط نیا از مایمستق دینبا یپنالت

 .کند شود،عبور کامل حرکت نیا کهیزمان تا افتهی ادامه



 زیم کنار در یمرکز خط   طرف دو از یمتر 2 فاصله در دیبا ضیتعو منطقه

 خط که باشد داشته طول متر 1 دیبا خط نیا. شود مشخص داوران ئتیه

 یسانت 50 و داخل در متر یسانت 50 خط نیا. کند متصل هم به را یجانب

 .دارد قرار یجانب خط از خارج در متر
 ای یمرب محل عنوان به متر 2  عرض و متر 10 طول با منطقه کی دیبا

 دیبا منطقه نیا. باشد داوران ئتیه زیم طرف هر در کنیباز ای میت ریمد

 .شود مشخص داوران ئتیه زیم از متر 2 فاصله در
 خارج منطقه نیا از که است مجاز یکنیباز ای میت ریمد ای یمرب چیه

 .باشد مجاز داوران ئتیه توسط نکهیا مگر شود،
 دیبا برود، رونیب منطقه نیا از اجازه بدون یمیت ریمد ای یمرب  هر

 .شود اضافه زین یمیت یخطا همزمان طور به و شود محسوب یفرد یخطا

 ئتیه اجازه بدون منطقه نیا از توانند یم ضیتعو حال در کنانیباز فقط

 .شوند خارج داوران
 

 :اعتراض نهیهز 3080۵

  دیبا یکتب نامه اعتراض همراه به که است کایآمر دالر ۵0 اعتراض نهیهز

 . شود پرداخت یفن تهیکم به

 میت به دیبا اعتراض نهیهز باشد، معترض میت نفع به اعتراض جهینت اگر

 . شود بازگردانده
 حفظ یفن تهیکم توسط دیبا آن نهیهز نباشد، میت نفع به اعتراض اگر

 .شود

 
 :حیتصح قابل اشتباهات 3080۶

  که باشد داشته وجود مسابقه داور دو با همراه مسابقه سرپرست کی دیبا

 کنار در ییباال گاهیجا در دیبا او. دینما یبررس  را یباز روند دقت با

 . ردیگ قرار داوران ئتیه زیم
 وقت ای مسابقه یداورها توسط مسابقه طول در که خطا کی است ممکن او

 . کند حیتصح شده، انجام ازدهندهیامت ای نگهدار
 . باشد داشته را باشد یباز نفع به که یریگ میتصم قدرت دیبا او
 میتصم کی حیتصح یبرا یاریاخت یباز از پس است ممکن او وجود نیا با

 باشد نداشته

 :بازی ترک 3.8.7
 گونه هر بروز یا باران کافی، نا نور شامل دالیلی به است ممکن بازی یک

  حداقل اجبار به  بازی اگر. شود متوقف بازی طول در  دیگر فنی مشکل

 کامل بازی اول نیمه اگر صورت این در افتد تاخیر به  ساعت دو

 در باید مسابقه این. کند پیدا ادامه اول نیمه پایان تا نشده،باید

 وسیله به آن گیری تصمیم که کند پیدا ادامه بعد روز یا روز همان

 . شود می انجام فنی کمیته
 بر باید باشد، شده متوقف اول نیمه اتمام از پس مسابقه صورتیکه در

 نیمه تا  امتیازات اگر. شود گیری تصمیم اول نیمه تا امتیازات اساس

 در. بگیرند امتیاز 1 باید تیم دو باشد،هر مساوی لیگ مرحله در اول

 یا دو که زمانی یعنی شود گیری تصمیم تیم موقعیت برای باید که صورتی

 در دارد، وجود برابر گلهای تعداد یا برابر امتیازات با تیم چند

 .شود انجام مجدد بازی یک باید حذفی، مرحله

 مسابقه اگر. شد خواهد گیری تصمیم گل طالیی روی بر مستقیم طور به که

 اعالم مشترک برندگان عنوان به باید تیم دو هر باشد، نهایی مسابقه یک

 .شوند



 :ناجوانمردانه بازی  3.8.8

 بازی طول در ناعادالنه تاکتیکی روش یک از نباید تیمی یا بازیکن هیچ

 به ومنجر شده بازی وقت اتالف موجب کند کمک تیم به که کند استفاده

 . شود تورنمنت یا بازی نتیجه تغییر
 بازی بودن منصفانه  برای که شود تعیین ناظر یک باید بازی هر برای

 ناجوانمردانه بازی که دریابد بازی ناظر صورتیکه در. گیرد می تصمیم

 در گیری تصمیم به مجاز باید شده، بازی ناعادالنه تاکتیکهای با یا است

 ناعادالنه های تاکتیک از  که تیمی یا و مربی بازیکن، برای جریمه خصوص

 .باشد مسابقات فنی کمیته همراه  به کرده استفاده
 :جریمه

(a تیم از امتیاز کسر  

(b،شوند محروم سال 2 حداقل باید تیم یا مربی بازیکن. 


