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 «اهی سنتی اریانیان بکوشند و آن را گسترش دهند.مسئوالن کشوری رب احیاء و حفظ بازی »

 مقام معظم رهبری  )مد ظله العالی(

 مقدمه: 1ماده 

ها انسان از نظر فیزيولوژيکی نیاز به جنبش و حرکت دارد و بازی جزء مهم اين جنبش و حرکت است. بازیبازی جزئی از زندگی انسان از تولد تا مرگ است. 

ه بهای انسانی و اخالقی و ابزاری برای انتقال عقايد، فرهنگ و تمدن از نسلی به نسل ديگر است. انسان برای رشد ذهنی و اجتماعی خود نیاز حاوی ارزش

 ۀ تفکر است. تفکر دارد و بازی خمیرماي

ها در با توجه به شرايط اقلیمی و جغرافیايی ، انواع بازیهای پرورش روان، فکر، اجتماع و جسم است. از راه يکی های پرورشیهای بومی و محلی و بازیبازی

های بومی و محلی به عنوان های سنتی و بازیورزشهای پیرامونی پیدا کرده است. هر منطقه رايج بوده و در بسیاری موارد نفوذ و نمود بیشتری در سرزمین

ی اای از باورهای فرهنگی اقوام، ضمن داشتن پیوند ناگسستنی با يکديگر، نشان هويت و فرهنگ هر کشوری و بخشی از میراث آن است. همچنین دارگنجینه

آيد. کشور پهناور زاء فرهنگ و فولکلور مردم هر ناحیه به شمار میترين اجهای نشاط و شادابی و پیوستگی عمیق با زندگی و معیشت مردم است و از مهمجنبه

ها و سرگرمیلذا به دلیل شرايط اقلیمی متفاوت هر يک از اقوام، بازی ؛های مختلف استای از اقوام با فرهنگاش مجموعهايران نیز با تمدن چند هزار ساله

 را باستانی و محلیو  بومی بازيهای سالم، تفريحات همگانی، ورزشهای علمی، های يافته است.های رايج در میان مردم نیز از تنوع بسیاری برخوردار 

 با است ضروری لذا؛ دننماي می قلمداد اجتماعی مشارکت افزايش و ورزش فرهنگ ارتقای با همراه فراغت اوقات گذران روش ضروريترين و مناسبترين

 .گردد فراهم مهم هدف اين به بخشی عینیت برای الزم بسترهای سنجیده، و مناسب های شیوه اجرای و ها سیاست اتخاذ

الی در وزش علذا با توجه به اهداف مندرج در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، ماهیت تحصیل شبانه روزی دانشجومعلمان، گستره توزيع پرديس ها و مراکز آم

و توانمند  کارآمد ،منطقه ای دانشجومعلمان و به منظور تعلیم و تربیت مديران و معلمان آينده سازسراسر کشور، اقتضاعات آموزشی و فرهنگی، بومی، جنسیتی و 

ورزش های بازی ها و استانی اولین جشنواره  "اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان اقدام به طراحی و برگزاریدر طراز جمهوری اسالمی ايران، 

 همدلی و مساعدت با که است نموده است. امید "واحدهای تابعه سراسر کشور دانشگاه فرهنگیانپردیس های دانشگاهی و  و محلی بومی

 .نمايد ی ايفاهای سنتی ايرانبازی و گسترش حفظ، احیاء در را نقش خود جشنواره اين برگزاری دانشجويان، حداکثری مشارکت واندرکاران  دست همه
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 و محلی استانی بازی ها و ورزش های بومیاولین جشنواره  درمسابقات اهداف : 2ماده 

 تسهیل تحقق اهداف اساسنامه دانشگاه فرهنگیان .1

 غنی سازی اوقات فراغت دانشجومعلمان .2

 و محلیهای بومی بازی و آداب و رسوم با آشنايی بیشتر .3

 احیای فرهنگ ها و سنت های فراموش شده  .4

 محلی و بومی بازيهای و ورزشی تفريحات سالم تعمیم و توسعه .5

 اخالقی و ملی ارزشهای اسالمی، رعايت با فعال زندگی شیوه ترويج طريق از دانشجومعلمان بین در شادابی و نشاط ايجاد و سالمتی ارتقای و حفظ .6

 دانشجومعلمان در جويی مشارکت و همکاری و مساعی اشتراک روحیۀ تقويت .7

 نظم و ترتیب و اطاعت از مقرراتبه  دانشجومعلمان ايجاد و افزايش عالقه مندی .8

 های هنری در آنانذوق برانگیختن و دانشجومعلمان ابتکار قدرت تقويت .9

 های بدناندام و عضالت و جسمی قوای تقويت .11

 دانشجومعلمان در پشتکاری و استقامت قدرت، تقويت .11

 دانشجومعلمان در سالم مبارزۀ و رقابت روحیۀ ايجاد .12

 ها  در شکستدلسرد نشدن ها و  در پیروزی مغرور نشدن تمرين و شکست و پیروزی با دانشجومعلمان آشناسازی .13

 آنهاهمچنین ايجاد انگیزه و شور و شوق بین و  دانشجومعلماناستعداد يابی از  .14

 

 و محلی جشنواره استانی بازی ها و ورزش های بومیاولین  در ورزشی های رشته انتخاب های شاخص: 3ماده 

 دختر معلماندانشجو بويژه ورزشکاردانشجومعلم  جمعیت افزايش به کمک .1

 و ...( سرعت عضالت، قدرت عضالنی، عمومی، استقامت نظیر(جسمانی آمادگی فاکتورهای گرفتن نظر در .2

 و تقويت اتحاد معلماندانشجو کارگروهی، عمومی مشارکت تمرين جهت به اجتماعی های رشته دادن قرار نظر مد .3

 دانشگاه ورزشی های سالن از خارج و سراهای دانشجويی طبیعت، حاشیه در ها فعالیت برگزاری .4

 مسابقات و جشنواره های ورزشی برگزاری در داوطلب نیروهای از استفاده .5

 ايجاد هیجان، نشاط و رقابتی سالم .6

 آسان و هزينه کم شاداب، جذاب، نو، ابتکاری، ورزشی های رشته برگزاری .7

  مسابقات و جشنواره های ورزشی برگزاری در جويی صرفه اصل رعايت .8
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 برگزاری جشنوارهزمان : 4ماده 

 1394جشنواره استانی: اسفند  .1

 1395مرحله کشوری: تابستان  .2

 

 : مکان برگزاری5ماده 

 سراهای دانشجويی، مراکز آموزش عالی و پرديس های استان های سراسر کشور

 

 : سطح برگزاری6ماده 

 فعالیت ها در سطوح زير برگزار می گردد: ،به منظور افزايش جمعیت تحت پوشش

 مراکز آموزش عالی و پرديس های استان  داخلی سطح .1

 سطح استانی .2

 (1395سطح کشوری )تابستان  .3

 

 در هر رشته )در سطح کشوری( فنی کمیته : اعضای7ماده 

 )فنی ناظر(انجمن ريیس .1

 اجرايی سرپرست .2

 داوران کمیته از نفر يک .3

 .شد خواهد انتخاب حاضر های تیم مربیان کلیه طرف از هماهنگی جلسه در که مربیان از نفر دو .4

 

 : مقررات عمومی8ماده 

 .شود می برگزار بومی و محلی و کبدیورزش های  های فدراسیون مقررات و قوانین آخرين اساس بر مسابقات .1

 نفر الزامی است(. 5باشد)حضور  می نفر 9 جمعا سرپرست، يک و مربی يک نفر ذخیره، 2ورزشکار، نفر 5 از متشکل تیم هر .2

 .باشد داشته همراه به و لباس محلی استان خود را تیره و روشن رنگهای به ورزشی لباس دست دو است موظف تیم هر .3

 و شلوار، شورت پیراهن، کاپشن، طرح و رنگ که باشد می ورزشی کفش و جوراب ،يا شلوار شورت کوتاه، آستین پیراهن کاپشن، شامل بازيکنان لباس .4

 .باشد می يکسان تیم اعضای تمامی برای بازيکنان جوراب
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 .باشد شده گذاری شماره فارسی به 21 تا 1 از بايد تیم هر بازيکنان پیراهن .5

 حداقل بايد شماره پهنای و متر سانتی 21بلندی  به حداقل پشت وسط در و متر سانتی 15 بلندی به جلو وسط قسمت در بايد بازيکنان پیراهن شماره .6

 .باشد متر سانتی  2

 سانتی يک حداقل آن پهنای و متر سانتی 6 تا 4 شورت روی شماره بلندی. شود تکرار و نوشته شورت راست پای قسمت در بازيکنان شماره است بهتر .7

 .باشد متر

 .باشد داشته متر سانتی 2*8 نوار يک اش سینه شماره زير در خود پیراهن روی بايد تیم کاپیتان .8

 .نیست مجاز مسابقات طول در بازيکنان شماره تغییر .9

 ترک منزله به مسابقه شروع زمان از بعد دقیقه 15  تا حضور و عدم است  الزامی مسابقه سالن در شده اعالم ساعت از قبل ساعت نیم ها تیم حضور .11

 شد. خواهد تلقی بازی آن در باخت و مسابقه

سابقات مدقیقه، از زمانی که توسط سیستم همگانی احضار می شود مهلت داده خواهد شدکه خود را به میز کنترل يا تخته مختص  5به هر بازيکنی فقط  .11

 )هر کدام که در زمان نیاز خواستار حضور وی هستند( برساند. در غیر اين صورت فرد از دور مسابقات حذف خواهد شد.

نفرات  مقابل در تیم نفر و اين نتیجه بازی باشد داشته تاثیر گروه بندی رده در انصراف اين چنانچه بازی، از مرحله يک در ر و تیمنف حضور عدم صورت در .12

 .گردد می حذف ذينفع و تیمهای

 نمايد. همراهی را تیم تواند نمی يا سرپرست مربی عنوان به بازيکن .13

 گردد. دار عهده را تیم يک هدايت فقط تواند می مربی هر  .14

 .داشت نخواهند را مسابقات در شرکت حق مربی و سرپرست .15

 حضور يابند. سالن در ورزشی کفش و گرمکن با مسابقات برگزاری مدت طول در بايد مربیان .16

 نمايند. نصب سینه به را خود شناسايی کارت بايد مربیان .17

 باشد. می الزامی والدين نامه رضايت و ورزشی بیمه داشتن .18

 باشند. داشته را مسابقات در شرکت مجوز عنوان به پزشکی تائیديه گواهی بايد ورزشکاران کلیه .19

 است. مسابقه از قبل روز هماهنگی و کشی قرعه جلسه زمان .21

 باشد. می الزامی هماهنگی و کشی قرعه جلسه برگزاری زمان در مربی يا سرپرست حضور .21

 انضباطی کمیته نامه آئین با و مطابق شد خواهد مذکور تیم حذف باعث باشد ورزشی شئونات خالف که بازيکن يا ، سرپرستمربی طرف از رفتار گونه هر .22

 .شد خواهد برخورد خاطی افراد بادانشگاه فرهنگیان  ورزشی هایالمپیادمسابقات و 

 از نمايند بی توجهی مساله اين به که ورزشکارانی و است الزامی مسابقاتی و برنامه فوق های برنامه کلیه طول در خواهران برای اسالمی حجاب رعايت .23

 .شد خواهند محروم مسابقه ادامه

/ مرکز و  پرديس سرپرست عهده به آن مسئولیت و ممنوع اکیدا خواهران مسابقات ورزشی سالن در برداری فیلم دوربین و همراه تلفن داشتن همراه .24

 .شد خواهند معرفی دانشگاه انضباطی کمیته به خاطی اشخاص و می باشدمديريت امور استانی 

 داوران هر رشته می بايست بر انجام صحیح قوانین و مقررات رشته و نحوه صحیح انجام مهارت های ورزشی نظارت کامل و دقیق داشته باشند. .25
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گزار مساوی کسب کرده اند مسابقه ديگری برامتیاز زمان يا تیم ها، با نظر ناظر فنی برای تیم هايی که در نهايت  يا امتیاز در صورت مساوی بودن زمان .26

 خواهد شد.

ولی در هر صورت طوری خواهد بود  شد خواهد اعالم کشی قرعه جلسه در و انتخاب، شده پذيرش تیمهای تعداد به توجه با مسابقات برگزاری شیوه .27

 که مقام های اول تا ششم مشخص شود.

ببارد يا بنا به هر دلیل ديگری در ادامه مسابقه اختالل پیش آيد و مسابقه تا آخر ادامه نیابد، چنین اگر نور سالن و زمین کافی نباشد يا باران شديدی  .28

 مسابقه ای می بايست دوباره برگزار شود. در صورت توقف موقتی مسابقه، بايد مسابقه ادامه يابد.

 

  امتیازات محاسبه مدال، توزیع : نحوه9ماده 

 در سطح استانی:

 .شود جايزه اهدا می و قهرمانی حکم هر رشته سوم تا اول های تیم ورزشکاران و به -

 در سطح کشوری:

 .شود اهدا می قهرمانی حکممدال و  هر رشته سوم تا اول های تیم نفرات به .1

 .شود می اهدا جايزه و قهرمانی حکم مدال، تیم های اول تا سوم و به هر يک از ورزشکاران جام سوم و دوم اول، های تیم به .2

 .گیرد می تعلق ( امتیاز1( و ششم)2(، پنجم)3(، چهارم)5سوم) (،7دوم) (،11اول) مقام ازای به ترتیب در هر رشته به، ها دانشگاه نهايی بندی رده در .3

 

 : اعتراضات11ماده 

ريال توسط سرپرست تیم به  111/511دقیقه پس از پايان آن مسابقه به همراه مبلغ  31اعتراضات بايد بصورت کتبی و حداکثر در سطح کشوری  .1

الع طکمیته فنی تسلیم شود. در صورت وارد بودن اعتراض وجه دريافتی مسترد خواهد شد. پاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تیم مورد اعتراض به ا

 سرپرست تیم معترض خواهد رسید.

 دن دارت ها، مورد بررسی يا تايید قرار می گیرد.در مسابقه دارت، اعتراض در مورد امتیاز کسب شده يا اعالم شده، قبل از جدا کر .2

 

 : موارد پیش بینی نشده11ماده 

 در مرحله کشوری() نامه فنی را کمیته فنی مسابقات شیوهرا اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان و  اجرايینامه  شیوهکلیه موارد پیش بینی نشده در 

 حل و فصل خواهد نمود.
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 الختر) لی لی تعادلی(رشته  فنی مقررات و : قوانین12ماده 

      

 گروهی: نوع رشته: 1-12

 : وسایل و تجهیزات مورد نیاز:2-12

 توپ جمپ بال  -

 )از جنس خاک يا چمن(  متر 11و عرض متر 21زمین بازی به طول -

 و امتیاز گذاری: : نحوه اجرا 3-12

 نفر الزامی است(.  5باشد)حضور  ورزشکار می نفر 5 از متشکل در اين رشته تیم هر پرديس -

  .باشد می تیم نفرات تمام مبارزه به موکول بازی و اتمام است نامحدود ورزش اين در بازی زمان -

 شوند. می زمین طولی وارد خط دو از تیم هر اعضای ايشان و با اعالم گیرد می قرار زمین وسط سرداور ابتدا -

 برای جلوگیری از آسیب ديدگی، هر نفر يک توپ جمپ بال متوسط در دست می گیرد.  -

 توپ جمپ بال با دستها جلو سینه نگه داشته می شود.  -

خود  دهر ورزشکار بايد با لی لی حرکت کرده و به توپ حريف ضربه وارد کند و يک نفر از اعضای تیم مقابل را از حالت تعادل خارج کند؛ سپس باي -

 يک زيکنانبا تمام تا يابد می ادامه نحو همین به بازیامتیاز کسب کند.  5را تا انتهای خط طولی زمین)محل استقرار تیم مخالف( برساند تا بتواند 

 از دور بازی خارج شوند. تیم

زنده اهر بازيکن که زودتر هر دو پای خود را به زمین بگذارد، قسمتی از بدن يا توپ او خط زمین بازی را لمس کند يا از زمین بازی خارج شود ب -

 است.

 .نمايد کسب بیشتری امتیاز که بود خواهد تیمی برنده -

 : خطاها:4-12

 خارج مسابقه دور و بايد از محسوب شده خطا يا با آرنج به حريف ضربه وارد کند، بازيکنی توپ را رها کند، پايین بیاورد مبارزه، حین در چنانچه -

 . يافت خواهد ديگر نفرات و بازی بین گرفته تعلق مقابل تیم به امتیاز 5 ؛ در اين صورتشود

 ديگر ادامه نفرات بین و بازی حذف بازی از دور شده خارج زمین از که گردد و فردی می محسوب منفی امتیاز 5 بازی زمین از شدن خارج -

 . يافت خواهد

 داوران: : تعداد، نحوه استقرار و عملکرد5-12
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 .نمايد می وظیفه انجام داور کمک عنوان به ديگر و دو نفر سرداور نفر يک که نفر است 3 داوران تعداد -

 

 کبدی فنی رشته مقررات و : قوانین13ماده 

                    

 گروهی: نوع رشته: 1-13

 : وسایل و تجهیزات مورد نیاز:2-13

  برای بانوان متر 8در  11و  آقايانبرای  متر 9در  11 زمینی به ابعاد -

 .انجام می شود چمن و یخاکدر زمین ، (تاتامیبازی کبدی در داخل سالن )با کفپوش  -

      

 : نحوه اجرا و امتیازگذاری:3-13

 .دگرد می برگزارنفره(  5سالنی ) کبدی بین المللی قوانین اساس بر مسابقات -

 کبدی به شرح ذيل می باشد:زمین بازی کبدی دارای خطوطی در زمین و قوانینی خاص است که در طول بازی بايد رعايت شود. تعاريف خطوط  -

 . می شوند محسوبمحوطه زمین بازی  جزءعبارت است از خطوط چهار طرفه محوطه زمین بازی که  مرز: -

 .باشد که بايد به طور واضح با يک نوار مشخص شود سانتی متر 5حداکثر سانتی متر و  3می بايست حداقل کلیه خطوط عرض  -

 .تقسیم می کند مساویاين خط زمین بازی را به دو قسمت  :MID LINEیا شروع حمله  خط میانی -
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و درگیری تماس  پس از که متر در نظر گرفته شده است 1هر يک از کناره های زمین بازی به صورت راهرو يا البی به عرض  :LOOBYالبی  -

 مهاجم با مدافع يا برعکس جزو زمین بازی محسوب می شود.

متر برای  1*8مستطیل متر از انتهای خطوط قرار گیرد. اين سکو بايد به شکل  2بايد در فاصله  :SITTING BLOCKسکوی نشستن  -

متر برای زنان باشد. در صورت عدم امکان فراهم ساختن سکو با چنین ابعادی، داور می تواند در مورد عالمت گذاری و تعیین محل  1*6مردان و 

 مناسب سکوهای محل نشستن تصمیم گیری نمايد.

 ای خطوط اختصاص داده شود.متر فضای بیرونی در کناره و انته 4الزم است در هر طرف زمین به اندازه  -

 نفر الزامی است(.  5باشد)حضور  می نفر ذخیره2و  ورزشکار نفر 5 از متشکل در اين رشته تیم هر پرديس -

 ناخنهای بازيکنان بايد کوتاه باشد و هیچگونه وسیله غیرورزشی به همراه نداشته باشند. -

 .دقیقه می باشد 5نیمه، وقت استراحت بین دو و  دقیقه ای می باشد 15وقت  2وقت بازی  -

می تواند  "الف"برنده قرعه کشی، تیم  تیم ها، تیم بین قرعه کشی با گیرند؛ می قرار همديگر روی به رو زمین دوطرف هر در ها تیم بازيکنان -

  حريف می فرستد.مهاجم خود را برای حمله به زمین  "ب"در نیمه دوم بازی زمین ها تعويض شده و تیم  زمین يا حمله را انتخاب کند و

؛ نمايد می کلمه )کبدی کبدی( حمله تکرار با مدافع تیم بازيکنان سمت به مهاجم تیم بازيکنان از و يکی شود می شروع بازی داور، فرمان با -

 ثانیه نوبت حمله به تیم مقابل داده می شود. 31و با گذشت هر  ثانیه می باشد 31زمان حمله حداکثر 

ير چنانچه گفتن کبدی را دمهاجم بايد آهنگ کبدی را قبل از تماس با زمین مدافعین شروع کند؛ تکرار کلمه کبدی را آهنگ کبدی می نامند و  -

 شروع کند. داور يا سرداور به او دستور بازگشت داده و يک امتیاز فنی و حق حمله به تیم مقابل تعلق می گیرد.

ا صدای بلند و واضح از سوی بازيکن مهاجم تکرار شود. بطوری که قطع کردن کلمه )کبدی کبدی( يا نفس گیری در طول بازی بايد کلمه کبدی ب -

ر چنانچه او نتواند کلمه مذکور را مکرشود و مهاجم بايد تا زمان برگشت به زمین خود آن را بگويد. محسوب می آهنگ کبدیدر بازی به معنی قطع 

و ه حملحق داور او را با دادن تذکر بر می گرداند و ثانیه برای بازگشت به زمین خود وقت را تلف کند،  31م بیش از چنانچه مهاج و همچنینادا کند 

 .انجام داد "پرسو"د؛ در اين موقعیت نمی توان شوبه تیم مقابل داده می يک امتیاز فنی 

ل خزمانی که يک مدافع پس از پايان حمله مهاجم با آهنگ کبدی و بدون تخطی از قوانین مسابقه به قصد تعقیب و لمس مهاجمی که بازگشته به دا -

 می گويند.  "پرسو"زمین حريف می رود، به اين کار تعقیب يا 

 بعد از درگیری يا توقف بازی توسط سوت داور مجاز نمی باشد. "پرسو" -

به زمین خود برگردد،  ثانیه 31و در زمان  با آهنگ کبدیبا حريف يا حريف با مهاجم تماس پیدا کند و مهاجم بدون نقض قوانین بازی،  اگر مهاجم -

ه نگه دارند و اجاز ثانیه در زمین خود 31را بیش از  مهاجم تیم مدافع بدون نقض قوانین بازی،. ولی اگر می گیردامتیاز به تعداد مدافعین لمس شده 

ه تیم ب داور و يا سر داور حمله را پايان يافته اعالم می کند و يا زمانی که مهاجم آهنگ کبدی را قطع کند، رسیدن مهاجم به زمین خودش را ندهند

  .تعلق می گیرديک امتیاز  مدافع

 منظور تماس مهاجم با مدافع يا مدافعین با هر قسمت از بدن، لباس، کفش و ... آنها می باشد. -

ی وو قوانین زمین را نیز نقض نکرده باشد،  با زمین خود تماس پیدا کنددر حین تکرار آهنگ کبدی هريک از اعضای بدن با در صورتیکه مهاجم  -

  صحیح به زمین خود رسیده است.
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 و فقط امتیازات کسب شده محاسبه می گردد. می گرددنقانون اوت و احیا اجرا  -

مهاجم تماس پیدا می کنند را درگیری می گويیم و بعد از تماس و درگیری البی جزو زمین محسوب می شود و اين هنگامی که مدافع يا مدافعین با  -

 قانون فقط در زمین مدافعین قابل اجرا است.

نچه مهاجم شود. اما چنا چنانچه افراد تیم مقابل، مهاجم را گرفتند و او با تالش از چنگ آنها بیرون آيد و خود را به زمین خودی رساند نبايستی دنبال -

 کياو را زمین گیر کنند تا  تیم مهاجمدنبال شود و در زمین توسط هم تیمی های مدافع لمس شده بايد  ،فقط حريف يا حريفان خود را لمس کرد

 امتیاز بگیرند.

ثانیه به تأخیر بیاندازد، سر  5حمله را بیشتر از ه حمله نمايد. اگر نپس از برگشت مهاجم به زمین خودش تیم مقابل بايد بالفاصله مهاجم خود را روا -

  .(هر تیم مهاجم خود را تا آخر بازی به نوبت به حمله می فرستد) و يک امتیاز فنی به تیم مقابل تعلق می گیرد دهد داور حمله را به تیم مقابل می

به آنها دستور سر داور داور يا جم داخل زمین حريف شود، در يک زمان بیش از يک مهاجم نبايد داخل زمین حريف شود، چنانچه بیش از يک مها -

  .و يک امتیاز فنی به تیم مقابل تعلق می گیرد حمله حق و بازگشت داده

د. وثانیه ای در هر نیمه مسابقه استفاده کند. اين تايم اوت بايد بوسیله کاپیتان يا مربی تیم از سرداور درخواست ش 31تايم اوت  2هر تیم می تواند از  -

 زمان تايم اوت به زمان مسابقه اضافه می شود.

 ها اجازه ترک زمین را ندارند. در صورت تخطی از اين قانون يک امتیاز فنی به تیم مقابل تعلق می گیرد. در طول تايم اوت تیم -

 ند.بازيکن ذخیره می توانند در طول تايم اوت يا زمان استراحت بین دو نیمه با اجازه سرداور تعويض شو 2 -

 بازيکنان تعويضی می توانند دوباره تعويض شوند. -

دامه می ا چنانچه بازيکنی تعلیق شود )ديسکالیفه( يا صالحیت بازی را نداشته باشد )اخراج( تعويض او مجاز نمی باشد و تیم با تعداد کمتر به بازی -

 دهد.

ته خط کشی مجدد زمین، و يا هر شرايط ناخواس ،بوسیله عوامل بیرونیتايم اوت رسمی بوسیله سرداور يا داوران در صورت صدمه بازيکنان، تعلیق  -

 ديگر گرفته می شود. زمان تايم اوت به زمان مسابقه اضافه می شود.

 در طول زمان تايم اوت رسمی هیچ تعويضی انجام نمی گیرد. -

 ره بازيکنان در پايان نیمه اول باشد.تعداد بازيکنان و شماره بازيکنان در شروع نیمه دوم بازی می بايست همان تعداد و شما -

 آخرين حمله در پايان هر نیمه مسابقات بايد تا کامل شدن آن حتی بعد از تمام شدن زمان قانونی مسابقه انجام پذيرد. -

 شود.تیمی که بیشترين امتیاز را در پايان بازی بدست آورده باشد برنده اعالم می -

 : خطاها:4-13

 اما هنگام درگیری اگر هر يک از، يک امتیاز به تیم مقابل تعلق می گیرد، برود بیرون خودش زمین محوطه از که مدافع()مهاجم و بازيکنی  هر -

ماس بايد )قسمت ت وی به خارج از مرزها برود و تماس او با بازيکن داخل زمین برقرار باشد، امتیازی به تیم مقابل تعلق نمی گیردهای بدن  قسمت

 (.مین بازی باشددر داخل محدوده ز

 .به تیم مهاجم تعلق می گیرديک امتیاز  و بود خواهد ايمن مهاجم  چنانچه يک مدافع که از خطوط خارج شده باشد مهاجم را نگه دارد -

 ف بدهد.امتیاز به حريچنانچه مهاجم يا مهاجمین پس از يک اخطار، عمداً قوانین را نقض کنند داور يا سرداور بايستی برگشت او را اعالم کرده و يک  -
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مداً با بستن انند عتوحريفان نمی  ،چنانچه مهاجم هنگامی که در زمین حريف است نتواند امتیاز کسب کند و هنگامی که مهاجم نگه داشته شده است -

داور يا ل را انجام دهند چنانچه اين عماو را ساکت کنند.  ، تکل خشن، صدمه يا هر نوع قیچی يا استفاده از هر روش نادرست ديگردهان مهاجم

 .تیم مقابل می دهدکند و يک امتیاز به می استفاده اخراج  کارت اخطار يامدافع خطاکار از در مورد و  ايمن استمهاجم  اعالم می کند کهسرداور 

مجاز نیست مدافع يا مدافعین هیچ مدافعی مجاز نیست مهاجم را با هیچ قسمتی از بدن به خارج از خطوط مرزی هل دهد. همچنین هیچ مهاجمی  -

 .، به تیم مقابل يک امتیاز تعلق می گیردرا به بیرون خطوط مرزی هل دهد. چنانچه مهاجم يا مدافع اين عمل را انجام دهد

شت خط در پ تا زمانی که مهاجم به زمین خود نرسیده باشد هیچ يک از حريفان نبايد با سطح زمین مهاجم تماس پیدا کند و تمامی بدن آنها بايد -

 امتیاز کسب می کند. خاطیبازيکنان تیم مقابل به تعداد ، مرتکب چنین عملی شود بازيکنیمیانی باشد. اگر 

 چنانچه مهاجم و يا يکی از اعضای تیم او اخطار بگیرد، داور يا سرداور يک امتیاز فنی به تیم مقابل می دهد. -

  .شود می محسوب خطا پیراهن بازيکنان و گردن سر، گرفتن -

نی به و يک امتیاز فچنانچه مهاجمی خارج از نوبت خود وارد زمین شود يا بازی را شروع کند، سرداور يا داور می بايست به او دستور برگشت بدهند  -

 تعلق می گیرد.مقابل تیم 

ايی شود سرداور يا داور می تواند بازيکن چنانچه به مهاجمی در برابر يک بازی خطرناک اخطار داده شود و يا به هر طريقی از سوی تیم خود راهنم -

 دقیقه يا بیشتر از بازی اخراج نمايد. 2 به مدت خاطی را ديسکالیفه نمايد و

ها نبايد از روی نیمکت بلند شده و سر و صدا نمايند بلکه در وقت تايم اوت و در دو نیمه تیم خود را راهنمايی نمايد چنانچه  مربیان و سرپرستاران تیم -

 ون تخطی نمايند اخطار و جريمه خواهند شد.از قان

 : تعداد، نحوه استقرار و عملکرد داوران: 5-13

 .باشند می سر داور، دو داور و يک منشیاعضا رسمی شامل يک  -

ده زير را انجام داسر داور و داوران قدرت اخطار، تعلیق ، پس گرفتن امتیازات و اخراج بازيکن و يا تیم را دارند. در صورتیکه يکی از تخطی های  -

 :باشند

 با سماجت بخواهد نظر کادر داوری را به تصمیم خاصی معطوف کند. .1

 نسبت به کادر فنی اقدامات توهین آمیز انجام دهند يا کارهايی کنند که منجر به تاثیر در تصمیم آنها شود. .2

 نشان دادن انگشت بوسیله مهاجم يا مدافع برای تصمیم داور. .3

 بستن دهان و گلوی او و يا هر روش نادرست ديگری.خفه کردن مهاجم با  .4

 تکل خطرناک که باعث صدمه به بدن بازيکن شود.  .5

 .حمله شروع برای ثانیه  5زمان بیش از  .6

 مربیگری از خارج از زمین بوسیله مربیان و بازيکنان. .7

 ممانعت از ورود مهاجم در نوبت حمله او. .8

 رفتار غیر ورزشی بوسیله کلمه و يا عمل. .9
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 قوانین بازی به طور عمدی و مکرر. نقض .11

 توهین کردن يا تف انداختن به حريف يا هر شخص ديگر . .11

 سواالت مکرر و اعتراض به تصمیمات داوران. .12

 رشرکت د سر داور و داوران می توانند از اين کارتها برای اخطار يا اخراج موقت اخراج از مسابقه يا ممنوع کردن بازيکن، مربی، مدير، تیم، برای -

 :مسابقه استفاده کند

 کارت سبز: اخطار .1

 از کارت سبز برای اخطار به بازيکنان ، تیم ، و مربی و سرپرست تیم استفاده میشود. -

 .بود خواهد زرد کارت مستقیماً  بعدی کارت سپس شود داده نشان تیم مدير، مربی، بازيکن، به بار دو سبز کارت اگر  -

 )دیسکالیفه(دقیقه  2موقتی برای کارت زرد: تعلیق  .2

 . گردد می( ديسکالیفه) موقت اخراج دقیقه 2 وی شود داده نشان زرد کارت تیم مدير مربی، بازيکن، به چنانچه -

  .ودب خواهد قرمز کارت مستقیما بعدی کارت سپس شود داده نشان بود، کرده دريافت زرد کارت قبال که شخصی همان به بار دو زرد کارت اگر -

 بازيکن از زمانی شروع می شود که وی در زمین بازی میباشد.دقیقه تعلیق موقت  2 -

 لیق از مسابقه یا حذف از مسابقاتکارت قرمز: تع .3

 زمانی که بازيکن، مربی، و يا سرپرست تیم کارت قرمز دريافت می کند از مسابقه و يا تورنمنت اخراج می شود.  -

 : سرداوروظایف  -

 .شروع کندبازی را و  سکه بیاندازد )انجام قرعه کشی( .1

 .زمان حمله را اعالم می کند .2

 .تعويض و جايگزينی بازيکنان را اعالم کند .3

 .نظارت کلی و اداره مسابقه .4

 .اعالم کردن زمان شروع و تايم اوت و شروع دوباره بعد از تايم اوت و پايان هر نیمه مسابقه با کمک داور خط .5

 .دقیقه پايانی 5اعالم امتیاز تیمها قبل از  .6

 دقیقه پايانی. 5پايان هر دقیقه در  اعالم زمان .7

  :داورانوظایف  -

 مسابقه را اداره کنند و تصمیمات را بر اساس قوانین بازی و مسابقات تا پايان بازی اتخاذ کنند. -

 : وظایف منشیان -

 .مسابقه پايان در نتیجه اعالم  پرکردن برگه امتیاز و اعالم امتیازات با اجازه سر داور در پايان هر نیمه و .1

 مشخص کردن تیم برنده سکه در شروع بازی. .2

 تمام امتیازات گرفته شده بوسیله تمام بازيکنان هر تیم می بايست در برگه امتیاز با عالمت / در بخش مربوطه عالمت گذاری شود. .3
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 .منشی برگه دربا عالمت       است تیمی که اولین امتیاز را گرفته  ثبت امتیاز .4

 در برگه منشی.با عالمت       ثبت امتیاز فنی که توسط سرداور يا داور اعالم می شود  .5

 در برگه منشی. Tثبت تايم اوت درخواست شده از طرف هر تیم با عالمت  .6

 ا.ه تعويض ثبت وضعیت هر تیم در پايان هر نیمه در برگه منشی شامل تايم اوت های درخواست شده از طرف هر تیم ، تايم اوت های رسمی و .7

 رفتن امضای داوران و سرداور در برگه منشی.گپس از تکمیل برگه منشی،  .8

 

  (کشوری سطحدر ) یمحل و یبوم بازی دستورالعمل: 14ماده 

 نيا در ليذ نکات تيرعا با یمحل و یبوم بازی کي اجرای و انتخاب به نسبت خود یمحل و یقوم فرهنگ با متناسب تواندیم استان هر -
 .دينما شرکت بخش

 .باشد ورزشکار نفر 7 از متشکل می تواندحداکثر تیم هر پرديس  یمحل و یبازی بومدر  -

 یمحل و یبوم های بازی یفنناظر  به یکش قرعه شب در کننده شرکت دانشجومعلمان یاسام و بازی مشخصات فرم ارائه و لیتکم -
 .است یالزام

 با بازی از بروشور کي هیته استانها، های بازی هیکل نمودن مجلد ،یمحل و یبوم های بازی گسترش و توسعه و یمعرف منظور به -

 .است یالزام استان، امکانات بنابر مصور صورت به و الزم حاتیتوض

 .شود داده ليتحو یمحل و یبوم های بازی یفنناظر  به جشنواره اجرای از قبل شب در یستيبا آن فشرده لوح بازی، بورشور همراه به -

 :ازند عبارت شود، تيرعا یستيبا فشرده لوح و بروشور در که ینکات -

 .است شده یمء اجرا ...و یزمان درچه ،یمناسبت چه در روستا، اي شهر درکدام بازی شامل، که بازی خچهيتار .1

 یم... و ها المثل ضرب اشعار، از،ین مورد زاتیتجه نفرات، تعداد روان، و ساده ینگارش با بازی از مختصری شرح شامل که بازی شرح .2
 .باشد

 .گردد ارائه زین یفارس به یباست اصالحات و اشعار .3

 .گرددمی  انجام آن طبق بازی که ست ا یدستورالعمل و مقررات شامل بازی نیقوان .4

 .است ازین مورد عکس قطعه سه حداقل که بازی در مختلف مراحل از ها عکس شامل بازی های عکس .5

 .استبازی های بومی ومحلی  ارزشیابی فرم در در شدهموارد ذکر  شامل یابیارزش محورهای -

 بهترين و مربی بهترين سرگروه، بهترين بازی، شناسنامه بهترين بازی، زيباترين لباس، بهترين موسیقی، بهترين: شامل ها بهترين موارد -

 .است آمده بهترين ها در بازی های بومی و محلی داوری فرم در که اخالقی نظر از تیم

 

 


