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 TIE BREAKING SYSTEM  هائیکه داراي امتیاز مساوي هستند نحوه محاسبه تیم

  FIELD OF PLAY AND EQUIPMENT محوطه استخر و لوازم آن: قانون اول 

هاي صحیح  گذاري محوطه بازي برطبق اندازه برگزارکننده مسابقات واترپلو مسئول عالمت سازمان : 1 – 1ماده 

  .است و باید کلیه وسائل و لوازم مسابقه را تهیه نماید

شود باید برابر  اي که بوسیله دو داور قضاوت می گذاري محوطه بازي براي مسابقه طراحی و عالمت : 2 – 1ماده 

  .شکل زیر باشد

  

شود این داور در همان سمتی باید بایستد که میز  اي که بوسیله یک داور قضاوت می در مسابقه : 3 – 1ماده 

  .ر طرف مقابل او قرار گیرندنگهدار قرار دارد، ولی داوران دروازه باید د منشی و وقت

براي بازي . متر باشد 30متر و بیش از  20براي بازي مردان فاصله بین خطوط دروازه نباید کمتر از  : 4 – 1ماده 

 10عرض محوطه بازي نباید کمتر از . متر باشد 25متر و بیش از  20زنان فاصله بین خطوط دروازه نباید کمتر از 

  .دمتر باش 20متر و بیش از 
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هاي محوطه بازي، عمق آب، درجه حرارت آب و شدت روشنائی باید  اندازه FINAبراي مسابقات  : 5 – 1ماده 

  )رجوع شود RULES FINA FACILITIES  به قسمت(. باشد FINAبراساس مقررات و تجهیزات 

  .اي به شرح زیر باید قرار داده شود در دو طرف محوطه بازي عالئم مشخص کننده : 6 – 1ماده 

  خط دروازه و خط نیمه: عالمت سفید رنگ 

  متر از خط دروازه 2: عالمت قرمز رنگ 

  متر از خط دروازه 6: عالمت زرد رنگ 

  .پرتاب ضربه پنالتی استشود که نشان دهنده محل  متري از خط دروازه قرار داده می 5عالمت قرمز رنگی در 

متر  6متر زرد رنگ و از  6تا متر  2متر قرمز رنگ، از  2خطوط طولی دو طرف  محوطه بازي باید از خط دروازه تا 

  .گذاري شود تا وسط محوطه بازي سبز رنگ عالمت

نگهداران با  ها و وقت متري گوشه آن در سمت مقابل میز منشی 2در دو انتهاي محوطه بازي و در  : 7 – 1ماده 

  .باشد شود که نشانه محل ورود مجدد بازیکن اخراجی می گذاري می رنگ قرمز عالمت

ره در کنار خط طولی استخر در سمتی که بازیکنان ذخی بازیکنان پروازيمحل کافی براي تعویض  : 8 – 1ماده 

  .عرض این قسمت باید حداقل نیم متر باشد. اند باید تعبیه گردد نشسته

تا مرکز محوطه بازي  خود محل تعیین شده براي تعویض بازیکنان پروازي هر تیم بین خط دروازه در جلوي تیم

  .باشد می

سبی براي داوران فضاي کافی براي حرکت آزادانه داوران در طول محوطه بازي و همچنین جاي منا : 9 – 1ماده 

  .دروازه در امتداد خطوط دروازه باید تعبیه گردد

ابعاد هر . قرمز و زرد تهیه گردد –آبی  –هاي سفید  اي برنگ هاي جداگانه ها باید پرچم براي منشی : 10 – 1ماده 

  .سانتیمتر است 30 × 20ها  یک از پرچم
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   GOALS –ها  دروازه: قانون دوم 

سانتیمتر و به  5/7به شکل مربع مستطیل و به ابعاد  هاي عمودي و افقی آن باید دو دروازه که میله : 1 – 2ماده 

باشند، در دو انتهاي محوطه بازي روي خط دروازه و رو به محوطه بازي و کامالً ثابت قرار داده  رنگ سفید می

 30اندازه است و نباید بیش از ها نسبت به خطوط طولی استخر به یک  محل قرار گرفتن دروازه. شوند می

  .سانتیمتر جلوتر از انتهاي محوطه بازي قرار گیرد

متر یا بیشتر باشد از زیر میله  5/1زمانی که عمق آب . متر باشد 3فاصله قسمت داخلی دروازه باید  : 2 – 2ماده 

تر باشد از کف استخر تا م 5/1چنانچه عمق آب کمتر از . سانتیمتر باشد 90افقی دروازه تا روي سطح آب باید 

  .متر باشد 40/2سطح زیرین میله افقی دروازه باید 

هاي عمودي و افقی دروازه به منظور محصور کردن کامل دروازه  باید به طور مطمئن به میله تور نرمی : 3 – 2ماده 

روازه و در داخل سانتیمتر فضا در پشت خط د 30تور باید به نحوي به دروازه بسته شود که حداقل . بسته شود

  .دروازه وجود داشته باشد

  

  THE BALL  –توپ : قانون سوم 

جنس . گرد و داراي سوراخ سوزنی براي بادکردن داشته باشد که خود به خود بسته شود توپ باید : 1 – 3ماده 

  .آن باید ضد آب بوده و از کشیدن الیه چربی و چیزهائی مشابه آن روي توپ باید خودداري گردد

  .گرم باشد 450گرم و بیش از  400نباید کمتر از  وزن توپ : 2 – 3ماده 

فشار باد . سانتیمتر باشد 71سانتیمتر و بیش از  68مردان محیط دایره توپ نباید کمتر از  براي بازي : 3 – 3ماده 

  ).پاوند بر اینچ مربع هوا باشد 9تا  8(کیلو پاسگال  62تا  55داخل توپ باید بین 

سانتیمتر باشد و فشار باد  67سانتیمتر و بیش از  65زنان محیط دایره توپ نباید کمتر از  براي بازي : 4 – 3ماده 

  ).پاوند بر اینچ مربع هوا باشد 8تا  7(کیلو پاسکال  55تا  48 بین داخل توپ باید
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  CAPS –ها  کاله: قانون چهارم 

متمایز از یکدیگر بوده و از رنگ قرمز نیز متمایز باشد و باید باید به رنگ کامالً هاي دو تیم  کاله : 1 – 4ماده 

داوران ممکن . ها از رنگ توپ باید کامالً متمایز باشد همچنین رنگ کاله. بوسیله داوران مورد تأیید قرار گیرد

  .ها کاله آبی یا سفید به سر بگذارند است اعالم نمایند که یکی از تیم

ها باید با بند به زیر چانه بسته شوند و چنانچه بازیکنی کاله  ها باید کاله قرمز رنگ به سر بگذارند، کاله بان دروازه

در زمان مقتضی و هنگامیکه توپ در دست تیم همان بازیکن است کاله را به از سرش افتاد در توقف بعدي بازي و 

  .سر بازیکنان باشدها باید در تمام طول بازي به  کاله .سر بگذارد

رود پوشیده باشد و رنگ آن باید  وسیله نرمی که براي محافظت گوش به کار می اها باید ب کاله : 2 – 4ماده 

  .ها باید قرمز رنگ باشد ها که محافظ گوش آن بان ها باشد، به جزء دروازه همرنگ کاله تیم

بان باید کاله  دروازه. سانتیمتر باشد 10ها باید  ي شمارهگذاري شود و بلند ها باید شماره کاله دو طرف : 3 – 4ماده 

بان جانشین هنگام بازي  دروازه. شود گذاري می شماره 13تا  2ها از شماره  شماره یک را به سر بگذارد و بقیه کاله

ه داور و هیچ بازیکنی نباید در هنگام بازي شماره کاله خود را بدون اجاز. را به سر بگذارد 13باید کاله شماره 

  .بدون اطالع به منشی تعویض نماید

 10ها باید  گذاري شده و بلندي شماره ها باید شماره کاله دو طرف :هاي المپک  فقط براي بازي:  1 – 3 – 4ماده 

گذاري  شماره 11تا  2ها باید از شماره  بقیه کالهبان باید کاله شماره یک را به سر بگذارد و  دروازه. سانتیمتر باشد

هیچ بازیکنی نباید در هنگام بازي شماره کاله خود را بدون اجازه داور و بدون اطالع به منشی تعویض  .وندش

  .نماید

المللی نام  حرف که عالمت اختصاري بین 3المللی در جلوي کاله بازیکنان باید  هاي بین در بازي : 4 – 4ماده 

همچنین ممکن است . سانتیمتر باشد 4نباید کمتر از کشور است وجود داشته باشد و اندازه هریک از حروف 

  .کاله قرار داده شود يالمللی کشور نیز در جلو پرچم بین

  

  TEAM AND SUBSTITUTES –ها  ها و ذخیره تیم: قانون پنجم 

 .باشند بان می بازیکن دروازه 2بازیکن داخل محوطه و  11بازیکن است که  13هر تیم حداکثر شامل  : 1 – 5ماده 

بان را باید به سر  بان باشد که کاله دروازه بازیکن شروع نماید که یکی از آنها باید دروازه 7هر تیم باید بازي را با 
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توان بعنوان  بان ذخیره که فقط از او می توان در بازي استفاده نمود و یک دروازه بازیکن ذخیره می 5از . بگذارد

  .بان داشته باشد نماید لزومی ندارد که دروازه بازیکن بازي می 7تر از تیمی که با کم. بان استفاده نمود دروازه

بازیکن داخل محوطه  10بازیکن است که  11هر تیم حداکثر شامل  :هاي المپیک  فقط براي بازي:  1 – 1 – 5ماده 

بان باشد که  دروازه بازیکن شروع نماید که یکی از آنها باید 7هر تیم باید بازي را با . بان است بازي و یک دروازه

ها همچنین  از یکی از ذخیره. توان در بازي استفاده نمود بازیکن ذخیره می 4از . بان را به سر بگذارد کاله دروازه

 7تیمی که با کمتر از . بان را به سر بگذارد بان ذخیره استفاده نمود که او باید کاله دروازه توان بعنوان دروازه می

  .بان داشته باشد د لزومی ندارد که دروازهنمای بازیکن بازي می

کنند به همراه مربیان و سایر مسئولین به جزء سرمربی تیم،  در استخر بازي نمی تمام بازیکنانی که : 2 – 5ماده 

هاي  باید از ابتداي شروع بازي روي نیمکت تیم خود بنشینند و حق حرکت از آن محل را ندارند، به جزء در زمان

 6هر زمانی تا خط  سرمربی تیم حمله کننده مجاز است در. ها استراحت بین دورهاي بازي و در هنگام تایم اوت

هر دو نیمکت . نمایند ها محل خود را فقط در پایان دور دوم بازي تعویض می تیم .متري تیم خود حرکت نماید

  .ها قرار داده شود مربیان و بازیکنان ذخیره باید در طرف مقابل میز منشی

کننده تیم خود هستند و مسئولیت برقراري نظم و هدایت و رهبري تیم  ها جزو نفرات بازي کاپیتان : 3 – 5ماده 

  . دار هستند خود را عهده

باید مایوهائی که بدن نما نباشد، بپوشند و همچنین نباید مایوهائی بپوشند که زیر آنها  بازیکنان : 4 – 5ماده 

از شرکت در مسابقه، بازیکنان باید تمام اشیائی را که احتمال دارد قبل . زیرپوش جداگانه دیگري پوشیده باشند

  .به دیگران آسیب برساند از خود دور کنند

اگر داور . بازیکنان نباید بدن خود را به چربی، روغن و یا هر ترکیب مشابه دیگري آغشته نمایند : 5 – 5ماده 

اند باید دستور دهد که بالفاصله آن  استفاده کرده قبل از شروع بازي متوجه شود که بازیکنان از چنین موادي

شروع بازي نباید به خاطر پاك کردن این مواد از بدن بازیکنان به تأخیر . مواد زاید را از بدن خود پاك نمایند

ت اگر داور بعد از شروع بازي متوجه شود که بازیکنی از این مواد استفاده کرده است باید او را براي تمام مد. افتد

از محل مخصوص ورود مجدد بازیکنان  به بازیکن ذخیره اجازه دهد که بجاي او بالفاصلهو  نمودهبازي اخراج 

  .اخراجی تیم خودش وارد محوطه بازي شود

توان بازیکن اصلی را پس از خروج از محل تعیین شده براي تعویض  در هر زمان در جریان بازي، می : 6 – 5ماده 

به محض اینکه بازیکن اصلی از محوطه بازي خارج شد و بطور واضح در سطح آب . با بازیکن ذخیره جایگزین نمود
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بازیکن دست یکدیگر را در خارج هر دو در محل کناري استخر در جائیکه براي تعویض تعیین شده قرار گرفت و 

بازیکنی که . شود از نیمه کناري طولی تیم خودش وارد محوطه بازي میبازیکن ذخیره  از محوطه بازي بهم زدند،

. شود از محوطه بازي خارج شده در داخل آب تا خط عرضی تیم خودش شنا نموده و سپس از استخر خارج می

تعویض نامند و این روش تعویض را  می »محوطه پروازي تعویض«ا منطقه کناري طولی استخر براي تعویض ر

  .نامیم می پروازي

 7اگر تیمی کمتر از . گردد بان ذخیره تعویض می بان به روش این قانون تعویض شد، فقط با دروازه اگر دورازه

  .بان استفاده نماید بازیکن داشته باشد، چنین تیمی نیاز نیست که از دروازه

  .باشد پذیر نمی بازیکن امکان قانون چنانچه داور اعالم پرتاب پنالتی بنماید تعویضبر طبق این 

بان ذخیره اجازه بازي نداشته باشند و یا قادر به بازي نباشند،  بان اصلی و یا دروازه درحالتی که دروازه :یادداشت 

بان انتخاب  نماید ضرورت دارد که از بین بازیکنان موجود یک نفر را بعنوان دروازه بازیکن بازي می 7تیمی که با 

  .اردبان را به سر بگذ نماید، این بازیکن باید کاله دروازه

بان ذخیره  بان و یا دروازه چنانچه در جریان یک بازي تیمی بازیکن ذخیره نداشته باشد، در این حالت از دروازه

  .توان بعنوان بازیکن استفاده نمود می

  هاي المپیک فقط براي بازي:  1 – 6 – 5ماده 

ین شده براي تعویض با بازیکن توان بازیکن اصلی را پس از خروج از محل تعی در جریان بازي، می در هر زمان

به محض اینکه بازیکن اصلی از محوطه بازي خارج شد و به طور واضح در سطح آب در . ذخیره جایگزین نمود

محل کناري استخر در جائیکه براي تعویض تعیین شده قرار گرفت و هر دو بازیکن در خارج از محوطه بازي دست 

  .شود نیمه کناري طولی تیم خودش وارد محوطه بازي مییکدیگر را بهم زدند، بازیکن ذخیره از 

  .بان داشته باشد بازیکن دارد نیازي نیست که دروازه 7تیمی که کمتر از 

نماید ضرورت  بازیکن بازي می 7بان اجازه بازي کردن نداشته باشد، تیمی که با  درحالتی که دروازه :یادداشت 

را به بان  بان انتخاب نماید، این بازیکن باید کاله دروازه بعنوان دروازه دارد که از بین بازیکنان موجود یک نفر را

  .بگذارد سر
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  .تواند وارد محوطه بازي گردد ذخیره با توجه به موارد زیر از هر محلی می بازیکن : 7 – 5ماده 

 .در زمان استراحت بین دورهاي بازي - 

 .پس از به ثمر رسیدن یک گل - 

 در زمان تایم اوت - 

 .جایگزینی بازیکنی که زخمی و یا دچار خونریزي شده استبراي  - 

 

ذخیره باید براي جایگزینی بدون تأخیر آماده باشد، چنانچه او آماده جایگزینی نباشد بازي  بازیکن : 8 – 5ماده 

پس  تواند در هر زمان از محل تعیین شده براي تعویض تیم خود و بدون حضور او ادامه یافته و در این حالت او می

  .از دست زدن به دست بازیکن اصلی وارد محوطه بازي گردد

بان ذخیره تعویض شده است چنانچه بخواهد وارد بازي گردد فقط بعنوان  بانی که با دروازه دروازه : 9 – 5ماده 

  .تواند وارد بازي شود بان می دروازه

درنگ اجازه دهد  گیري نماید، داور باید بی بانی بنا به هر دلیل پزشکی از بازي کناره چنانچه دروازه : 10 – 5ماده 

  .بان ذخیره به جاي او گمارده شود که دروازه

  

  OFFICIALS –هیئت داوران : قانون ششم 

ر مسابقه شامل، دو گردد، هیئت داوران اداره کننده ه برگزار می FINA تحت نظردر مسابقاتی که  : 1 – 6ماده 

 )FEREEER VIDEO ASSISTANT(ها و مسئول ویدئوچک  داور، دو داور دروازه، وقت نگهداران، منشی

)VAR( زیر هستند مشروحه افراد داراي اقتدار و وظایف باشند که هریک از این می.  

به جزء در . اي که امکان آن وجود دارد استفاده گردد شود از این تعداد هیئت داوران در هر مسابقه پیشنهاد می

شود که در این حالت داوران وظایف داوران دروازه که در  مسابقاتی که از دو داور بدون داور دروازه استفاده می

  ).به کار بردن عالئم تصریح شده آنهابه جزء (دهند  ذکر گردیده را نیز انجام می 2 – 8ماده 

نفره از هیئت داوران  9تا  4توان بوسیله یک گروه  اهمیت بازیها، می درجهباید توجه داشت که بنا به : یادداشت 

  .بازیها را به شرح زیر اداره کرد



  
9 

روازه و با یک داور و دو داور با دو داور و بدون داور د –با دو داور و دو داور دروازه  –داوران و داوران دروازه : الف 

  .دروازه

نگهدار کنترل دقیق مدت زمان مالکیت توپ توسط هر یک از  وظیفه وقت :نگهدار و یک منشی  با یک وقت :ب 

ست از ثبت دقیق مدت زمانی است که بازي عمالً در ا وظیفه منشی عبارت. باشد می 15 – 21ها بر طبق ماده  تیم

و  1 – 10ها و ثبت زمان استراحت بین هر دور بازي و ثبت وقایع بازي بر طبق ماده  اوتجریان است همچنین تایم 

  .شوند همچنین زمان مربوط به اخراج بازیکنانی است که بر طبق مقررات از بازي اخراج می

نگهدار کنترل دقیق مدت زمانی است که بازي در جریان  وظیفه اولین وقت :نگهدار و یک منشی  با دو وقت

نگهدار کنترل  وظیفه دومین وقت. مدت زمان استراحت بین هر دور بازي است ها و باشد همچنین تایم اوت یم

وظیفه منشی عبارت است از ثبت . باشد ها می در اختیار هر یک از تیم 15 – 21مدتی است که توپ بر طبق ماده 

  .اشدب می 1 – 10وقایع بازي و سایر وقایع بر طبق موارد مندرج در ماده 

نگهدار کنترل دقیق مدت زمانی است که بازي عمالً در جریان  اولین وقت وظیفه :با دو وقت نگهدار و دو منشی 

نگهدار کنترل مدت  وظیفه دومین وقت. هاي استراحت بین هر دور بازي است ها و زمان باشد همچنین تایم اوت می

وظیفه اولین منشی ثبت وقایع . باشد ها می هر یک از تیمدر اختیار  15 – 21که توپ بر طبق ماده  زمانی است

بینی شده در ماده  وظیفه دومین منشی انجام موارد پیش. است )الف 1 – 10(بازي بر طبق موارد مندرج در ماده 

مربوط به ورود مجدد غیرصحیح توسط بازیکنان اخراجی، ورود مجدد غیرصحیح توسط ) د ،ج ،ب 1 – 10(

  .و سومین خطاي شخصی استبازیکنان ذخیره 

  ) VAR) (FEREEEVIDEO ASSISTANT R( مسئول سیستم ویدئوچک :ج 

  .مسئولیت این فرد کمک به داوران در زمانی است که داوران در به ثمر رسیدن یا نرسیدن یک گل شک دارند

  

  REFEREES –داوران : قانون هفتم 

اقتدار آنها نسبت به بازیکنان در تمام مدت جریان بازي و ق بازي در دست داوران است، لمط کنترل : 1 – 7ماده 

تمام تصمیمات داوران در مورد مسائل . شود تا زمانی که داوران و بازیکنان در محدوده استخر هستند اعمال می

ه تواند هیچ گون داور نمی. بازي تصمیم نهائی است و تفسیر داوران از قوانین در تمام طول بازي باید اطاعت گردد

تواند در  کند می مشاهده می ولی آنچه را که .فرض و استنباطی از خود در مورد وقایع در جریان بازي داشته باشد

  .جهت بهبود توانائی اداره بازي مورد تفسیر قرار دهد
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داوران باید شروع بازي و شروع مجدد بازي را با به صدا درآوردن سوت اعالم نمایند و همچنین  : 2 – 7ماده 

، )که ممکن است به وسیله داوران دروازه اعالم بشود یا نشود(هاي کرنر  هاي از دروازه، پرتاب ها، پرتاب گل

  .هاي یکسان و همچنین نقض مقررات را با دمیدن در سوت اعالم نماید پرتاب

اور ممکن است تصمیم خود را تغییر دهد، ولی در چنین حالتی تصمیم جدید باید قبل از به بازي درآمدن توپ د

  .اعالم گردد

خطاي عادي، اخراج و یا پنالتی را بنا به صالحدید خود چنانچه به ) یاعدم اعالم(تواند اعالم  داور می : 3 – 7ماده 

باید به نحوي قضاوت نمایند که بنابه اعتقاد آنها اعالم و یا عدم اعالم داوران . نفع تیم مهاجم باشد اعالم نماید

  .مهاجم باشدخطا، آوانتاژي براي تیم 

  .اي بنمایند داوارن باید به این اصل در تمام طول بازي توجه گسترده: یادداشت 

. ی را از آب صادر نمایندبا مقررات مقتضی،  داوران قدرت دارند که دستور اخراج هر بازیکن برابر : 4 – 7ماده 

  .چنانچه بازیکن از خروج امتناع ورزید بازي باید متوقف گردد

ها، مسئولین تیم و یا تماشاگران سبب شود که  رفتار و اعمال هر یک از بازیکنان، ذخیرهزمانیکه  : 5 – 7ماده 

ر اخراج آنها را از محوطه استخر توانند دستو داوران نتوانند وظیفه خود را به درستی و منصفانه انجام دهند، می

  .صادر نمایند

آنها را از  ،در هر زمان اگر بنابه اعتقاد داوران رفتار نادرست بازیکنان و تماشاگران و یا سایر اتفاقات : 6 – 7ماده 

توانند بازي را متوقف نمایند، البته درصورت اتخاذ چنین تصمیمی،  دارد، می گرفتن تصمیمات صحیح باز می

  .صالح گزارش نمایند داوران باید موضوع را به مقامات ذي

  

  ESGGOAL JUD –داوران دروازه : قانون هشتم 

نگهداران قرار دارد، محل  ها و وقت ند که میز منشیداوران دروازه باید در همان سمتی قرار گیر : 1 – 8ماده 

  .استقرار آنها در انتهاي محوطه بازي روي خط دروازه است
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  :داوران دروازه عبارت است از وظایف : 2 – 8ماده 

دهند که بازیکنان در شروع هر دور بازي در خط دروازه  یک دست به حالت عمودي، عالمت می با بلند کردن: الف 

  .اند خود بطور صحیح قرار گرفته

دهند که بازیکنان در شروع و شروع مجدد به طور  با بلند کردن هر دو دست به حالت عمودي، عالمت می: ب 

  .اند صحیح قرار نگرفته

  .دهند می ته، پرتاب از دروازه را عالمبا اشاره دست به جهت حمل: پ 

  .دهند با اشاره دست به جهت حمله پرتاب کرنر را عالمت می: ت 

  .دهند با بلند کردن هر دو دست به حالت ضربدر به ثمر رسیدن یک گل را عالمت می: ث 

  .نمایند اعالم میبا بلند کردن هر دو دست به حالت عمودي ورود غیرصحیح بازیکن اخراجی یا ذخیره را : ج 

هر یک از داوران دروازه باید چند توپ همراه داشته باشند تا زمانی که توپ اصلی از محوطه بازي  : 3 – 8ماده 

کننده  ترین بازیکن تیم حمله و یا به نزدیک) براي پرتاب از دروازه(بان  خارج شد فوراً یک توپ جدید به دروازه

  .دهد بدهند که داور دستور می یا به هر ترتیبی) براي پرتاب کرنر(

  

  TIMEKEEPERS –نگهداران  وقت: قانون نهم 

  نگهداران عبارت است از وظایف وقت : 1 – 9ماده 

هاي استراحت بین  ها و همچنین زمان ثبت دقیق مدت زمانی است که بازي عمالً در جریان است، تایم اوت: الف 

  .بازي رهر دو

  .هر تیم توپ را در اختیار داردثبت مدت زمان ممتدي است که : ب 

اند، همچنین زمان بازگشت آنها یا  ثبت مدت زمانی است که بازیکنان برطبق قانون از بازي اخراج شده: پ 

  .اي که به جاي آنها به بازي خواهند آمد بازیکنان ذخیره

  .اعالم شروع یک دقیقه آخر بازي به طور کامالً رسا:  ت 

  .نماید انیه و سپس پایان زمان تایم اوت را اعالم میث 45سپري شدن با سوت : ث 



  
12 

یا هر وسیله دیگري به شرط آنکه صدا مشخص و به قدر (نگهدار باید به صدا درآوردن سوت  وقت : 2 – 9ماده 

پایان هر یک از دورهاي بازي را مستقل از داوران اعالم کند و با اعالم او بالفاصله ) کافی بلند و قابل شنیدن باشد

  :یابد به جزء در موارد زیر  هر دور بازي پایان می

در این حالت پرتاب پنالتی . زمان با اعالم پایان یکی از دورها داور خطاي پنالتی اعالم نمایدچنانچه هم: الف 

  .مطابق با مقررات انجام خواهد شد

  .اگر توپ در هوا باشد و از خط دروازه بگذرد و نتیجه این حالت اگر گل بدست آید قبول خواهد بود: ب 

  

  SECRETARIES –ها  منشی: قانون دهم 

  ها عبارت است از منشیوظایف  : 1 – 10ماده 

ها، خطاهاي اخراج،  هاي زده شده، تایم اوت نام بازیکنان، گل: ثبت و نگهداري وقایع بازي که عبارت است از : الف 

  .گیرد خطاهاي پنالتی، و خطاهاي شخصی که به هر یک از بازیکنان تعلق می

محوطه بازي بیرون باشند، دادن عالمت براي ورود مجدد  کنترل مدت زمانی که بازیکنان اخراج شده باید از: ب 

بازیکنان اخراجی پس از مدت زمان الزم به محوطه بازي با بلند کردن پرچم متناسب با رنگ کاله آنها، به جز 

  .زمانی که داور به بازیکن اخراجی یا جانشین او به علت تغییر در مالکیت توپ باید اجازه ورود مجدد را بدهد

اي که باید جایگزین بازیکنی که مرتکب وحشیگري شده  عالمت ورود به بازیکن ذخیره دقیقه 4 بعد ازمنشی 

  .باشد این عالمت با بلند کردن پرچم زرد رنگ به همراه پرچم رنگ کاله بازیکن اخراجی می. است را بدهد

مت دادن تأیید شده دیگري براي عالمت دادن با پرچم قرمز همراه با به صدا درآوردن سوت و یا هر روش عال: پ 

این وظیفه منشی شامل عالمت داور دروازه به عنوان ورود (اعالم ورود نادرست بازیکن اخراجی یا ذخیره او 

  .دگرد درنگ متوقف می با این عالمت بازي بی) شود نادرست نیز می

  : یق زیر عالمت دادن فوري براي اعالم سومین خطاي شخصی هر یک از بازیکنان به طر: ت 

 .با پرچم قرمز، اگر سومین خطاي شخصی اخراج است - 

 .با پرچم قرمز همراه با به صدا درآوردن سوت، اگر سومین خطاي شخصی، خطاي پنالتی است - 
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  )VAR( )FEREEER VIDEO ASSISTANT(  مسئول سیستم ویدئوچک: قانون یازدهم 

  :وظایف مسئول سیستم ویدئوچک عبارت است از 

  .داوران در موردي که شک دارند که توپ گل شده یا نشده است/ و کمک نمودن به داور  مراقبت: الف 

  .داوران در موردي که شک دارند که توپ گل شده یا نشده است/ نمایش دادن ویدئو به داور : ب 

  

  DURATION OF THE GAME –مدت زمان بازي : قانون دوازدهم 

زمان بازي  در هر دور از هنگامی آغاز . اي بازي حقیقی است شت دقیقهمدت زمان بازي چهار دور ه : 1 – 12ماده 

شود و  پس از هر عالمت براي توقف بازي ساعت نیز متوقف می. شود که یکی از بازیکنان توپ را لمس نماید می

یکنان پس از رها شدن توپ از دست بازیکنی که پرتاب مقتضی به او داده شده یا تماس توپ به وسیله یکی از باز

  .پس از پرتاب یکسان، ساعت دوباره به کار خواهد افتاد

دو دقیقه استراحت بین دور اول و دوم و همچنین بین دور سوم و چهارم و سه دقیقه استراحت بین  : 2 – 12ماده 

هاي خود را قبل از شروع دور سوم بازي  کلیه بازیکنان، مربیان و مسئولین باید محل. دور دوم و سوم وجود دارد

  .تعویض نمایند

چنانچه در پایان وقت اصلی نتیجه بازي مساوي باشد، در هر بازي که نتیجه قطعی الزم باشد،  : 3 – 12ماده 

  .پرتاب پنالتی براي تعیین نتیجه بازي اجراء خواهد شد

  .چنانچه براي تعیین نتیجه بازي پرتاب پنالتی الزم باشد، نحوه اجراء آن به شرح زیر است :یادداشت 

ه مساوي هستند، پرتاب پنالتی بالفاصله پس از پایان بازي آغاز خواهد شد و از همان دو تیم داراي نتیجاگر : الف 

  .گردد اند، استفاده می داورانی که بازي را قضاوت نموده

دقیقه پس از پایان بازي نهائی همان دور و یا در  30پرتاب پنالتی ) اگر سه تیم یا بیشتر(در غیر صورت فوق : ب 

  .خواهد شد اولین فرصت عملی انجام

  .طرف باشند اند، استفاده خواهد شد، مشروط بر اینکه داوران بی هاي این دور قضاوت نموده از داورانی که در اکثر بازي
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بان  بازیکن و یک دروازه 5اگر دو تیم داراي نتیجه مساوي باشند، از مربیان دو تیم درخواست خواهد شد که : پ 

در هر  .کنندگان باشد تواند یکی از شوت بان می دروازه. نمایند معرفی نمایند را که در پرتاب پنالتی شرکت می

بان ذخیره نیز در لیست معرفی شده نوشته شده  نام دروازهتوان تغییر داد مشروط بر اینکه  بان را می زمان دروازه

  .کنندگان باشد تواند یکی از شوت باشد، ولی در این حالت او نمی

نمایند، نوشته شود و این ترتیب تغییرپذیر  ه دروازه شوت میکننده پنالتی باید به ترتیبی که ب شوت بازیکن 5نام : ت 

  . نمایند ترتیب به دروازه طرف مقابل شوت می به ور متناوب خواهد بود وترتیب شوت به دروازه بط. نخواهد بود

بان  توان در لیست پرتاب کنندگان یا دروازه را نمی) خطا و غیره 3(اند  بازیکنانی که از تمام بازي اخراج شده: ث 

  .قرار داد

بازیکن پرتاب کننده پنالتی در  5بان در جریان پرتاب پنالتی از بازي اخراج گردد، یکی از  چنانچه دروازه: ج 

بان، بعد از پرتاب این پنالتی بازیکنی که در دروازه قرار  دروازه قرار خواهد گرفت ولی بدون اختیارات دروازه

بازیکن پرتاب کننده  5اگر یکی از . ن دیگري تعویض نمودبان ذخیره و یا بازیک توان با دروازه گرفته است را می

شد نام او از ردیف پرتاب کنندگان حذف و یکی از بازیکنان ذخیره بجاي او و در انتهاي پنالتی از بازي اخراج 

  .لیست پرتاب کنندگان قرار خواهد گرفت

به جزء زمانیکه شرایط یکی از  ب شود،به دروازه طرف مقابل پرتا) یکی درمیان(ها باید بطور متناوب  پرتاب: چ 

ها به سمت  ها نسبت به دیگري داراي تفاوتی به نفع یک تیم و به ضرر تیم دیگر باشد، که در این صورت پرتاب دروازه

  .یک دروازه اجراء خواهد شد

ها در  بان ازهدرو. گیرند ها قرار می نمایند باید در داخل آب در مقابل نیمکت ذخیره همه بازیکنانی که شوت می

  .گیرند و بقیه بازیکنانی که در پرتاب شرکت ندارند روي نیمکت خود باید بنشینند طرف مقابل قرار می

  .شود قرعه انتخاب می قید دهد با پرتاب را انجام می تیمی که اولین: ح 

که قبالً نوشته شده بازیکن به ترتیبی  5پرتاب نتیجه دو تیم هنوز مساوي باشد، همان  5چنانچه در پایان : خ 

د نمود تا یک تیم پرتاب را گل نموده نبدون هیچ تغییري در ترتیب آنها یکی درمیان پرتاب پنالتی را اجراء خواه

  .و تیم دیگر از دست بدهد

به  نمود،پنالتی به دروازه تیم دیگر اجراء خواهد  5تیم و یا بیشتر داراي نتیجه مساوي باشند، هر تیم  3اگر : د 

  .قرعه تعیین خواهد شد به قیدهمان نحوه متناوب و تیمی که اولین پرتاب را باید انجام دهد 
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. دهد ساعتی که باید کامالً قابل رویت باشد، به طریق نزولی یا پائین رونده، زمان بازي را نشان می : 4 – 12ماده 

  .)دهد این روش زمان باقیمانده از هر دور بازي را نشان می(

هاي به ثمر رسیده، خطاهاي  باید تکرار شود، در این صورت گل) یا قسمتی از بازي(و  اگر بازي : 5 – 12 ماده

ولی هائیکه در این زمان بوجود آمده محسوب نشده و باید از ورقه نتیجه بازي حذف گردد،  شخصی و تایم اوت

  .ید در ورقه نتیجه بازي باقی بماندخطاهاي وحشیگري، بدرفتاري و یا کارت قرمز منتج به اخراج بازیکن با

  

  TIMEOUTS - ها  تایم اوت - : قانون سیزدهم 

. مدت زمان تایم اوت یک دقیقه است. تایم اوت در طول بازي درخواست نماید 2تیم مجاز است هر  : 1 – 13ماده 

بعد از به ثمر  تواند درخواست نماید حتی تایم اوت را مربی تیمی که تیمش صاحب توپ است در هر زمانی می

درخواست خود را به  )T(با صداي بلند و دادن عالمت با دست به حالت ) تایم اوت(او باید با اعالم  ،رسیدن گل

گردد، منشی یا داور با به صدا درآوردن سوت فوراً  زمانی که تایم اوت درخواست می. نماید داور و منشی اعالم می

تایم . خودشان بروند تیم تیم باید بالفاصله به نیمه محوطه بازي مربوط بهبازیکنان هر . نماید بازي را متوقف می

  .توان با هر دستگاهی که مورد تأیید باشد درخواست نمود اوت را می

  .توان درخواست نمود در هنگام اعالم خطاي پنالتی تایم اوت را نمی :یادداشت 

پس از پایان تایم اوت، تیمی که صاحب توپ بوده با سوت داور بازي را از روي خط نیمه و یا پشت  : 2 – 13ماده 

اگر تایم اوت قبل از پرتاب کرنر درخواست گردد، در این صورت پس از پایان . خط نیمه خودش شروع خواهد نمود

  .زمان تایم اوت بازي با اجراء پرتاب کرنر شروع خواهد شد

ثانیه ادامه  30و از بقیه زمان به حالت اولیه برنگشته ثانیه مالکیت پس از پایان تایم اوت  30 ساعت :یادداشت 

  .پیدا خواهد نمود

باشد، درخواست تایم اوت اضافی بنماید که استحقاق  مربی تیمی که مالکیت توپ را دارا می اگر : 3 – 13ماده 

  .گردد می از خط نیمه شروعاز بازیکنان تیم مقابل  آن را ندارد، بازي متوقف شده و سپس بازي بوسیله یکی

باشد درخواست تایم اوت بنماید، بازي متوقف شده و یک  اگر مربی تیمی که مالکیت را دارا نمی:  4 – 13ماده 

  .پرتاب پنالتی به تیم مقابل داده خواهد شد
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ها را  درصورت درخواست تایم اوت غیرقانونی، مربی آن تیم اگر تایم اوتی داشته باشد یکی از تایم اوت :یادداشت 

  ).ماند و اگر هنوز یک تایم اوت دیگر داشته باشد آن یکی باقی می(دهد  از دست می

محوطه بازي که اي از  توانند در هر نقطه بازي پس از تایم اوت بازیکنان می در شروع دوباره : 5 – 13ماده 

  .بخواهند قرار بگیرند، البته با توجه به رعایت قانون مربوط به پرتاب کرنر

  

  THE START OF PLAY –شروع بازي : قانون چهاردهم 

در برنامه مسابقات اول نوشته شده کاله سفید و یا کالهی که نشانه رنگ کشورش تیمی که نامش  : 1 – 14ماده 

تیم دیگر کاله آبی و یا کالهی که رنگ . نماید ها شروع می بازي را از سمت چپ میز منشی گذارد و باشد به سر می

  .ها شروع خواهد نمود متمایز با تیم دیگر داشته باشد به سر گذاشته و بازي را از سمت راست میز منشی

ید در حدود یک متر از در شروع هر دور بازي بازیکنان باید در خط دروازه خود آرایش بگیرند، با : 2 – 14ماده 

هاي دروازه فاصله داشته باشند، بیش از دو نفر بازیکن مجاز نیستند که در داخل  یکدیگر و یک متر از میله

  .دروازه قرار داشته باشند، آن قسمتی از بدن بازیکنان که در سطح آب قرار دارد نباید از خط دروازه تجاوز نماید

توانند خط دروازه را بگیرند و یا بکشند، یا بازیکنی که براي  بازیکنان نمی در شروع بازي هیچ یک از :یادداشت 

  .تواند از دروازه براي حرکت استفاده نموده و پاي خود را به آن بزند کند، نمی گرفتن توپ شنا می

را آغاز هنگامیکه داوران مطمئن شوند که هر دو تیم آماده هستند، یک داور با کشیدن سوت بازي  : 3 – 14ماده 

  .کند نموده و سپس توپ را روي خط نیمه محوطه بازي رها و یا پرتاب می

را که داور پرتاب نموده و یا رها شده به نحوي در آب قرار گیرد که به طور مشخص به نفع  اگر توپی : 4 – 14ماده 

  .اجراء نمایدروي خط نیمه یک پرتاب یکسان از ها باشد، داور باید توپ را پس گرفته و  یکی از تیم

  

  METHOD OF SCORING –روش گل زدن : قانون پانزدهم 

از روي خط دروازه و از میان دو میله عمودي و زیر  تمام توپآید که  یک گل زمانی به حساب می : 1 – 15ماده 

  .میله افقی عبور نماید
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  .تواند به ثمر برسد یک گل از هر محلی در محوطه بازي می : 2 – 15ماده 

شود، بجز با مشت بسته، یک گل  قبول می گرددیک گل با هر قسمتی از بدن که وارد دروازه  : 3 – 15ماده 

بازي، حداقل دو نفر از  تواند با دریبل کردن توپ تا داخل دروازه به ثمر برسد، در شروع و شروع مجدد می

توپ بازي نموده و یا تماس حاصل  باید از روي قصد با) بان مدافع از هر تیمی که باشد، جز دروازه(بازیکنان 

  :نمایند، به جز موارد زیر 

  .پرتاب پنالتی: الف 

  .پرتاب آزادي که بوسیله بازیکن به دروازه خودش پرتاب شود: ب 

  .مستقیم و بدون معطلی ،پرتاب از دروازه: پ 

و  ،متر داده شده 6ط متر، یا پرتاب آزادي که از پشت خ 6پرتاب آزاد مستقیم و بدون معطلی از پشت خط : ت 

  .طور واضح آنرا به جریان انداخته و به دروازه شوت نماید ازیکن بهب

  .شوت مستقیم از پرتاب کرنر: ث 

تواند بطور مستقیم و بدون  شود می متر اعالم می 6بازیکنی که به نفع تیم او خطایی از پشت خط  :یادداشت 

) تظاهر به شوت(به بازي درآورد، در این حالت با انجام فیت  اگر بازیکن توپ را. معطلی به دروازه شوت نماید

  .تواند به دروازه شوت نماید و یا همچنین با توپ شنا نموده و شوت نماید می

با انجام فیت  یا تواند توپ را به بازي درآورده و شود، بازیکن می پس از اینکه یک پرتاب کرنر به تیمی داده می

  .دروازه شوت نماید توپ را به) تظاهر به شوت(

  :توان گل به ثمر رساند  در موارد زیر بر طبق شرایط این ماده نمی

  .در هر دور بازي بدون دادن پاس روعپس از ش: الف 

  .پس از تایم اوت: ب 

  .پس از به ثمر رسیدن یک گل: پ 

  .پس از جراحت و خونریزي: ت 

  .ر گذاشتن دوباره کالهسپس از به : ث 
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پس از آنکه به هر دلیلی داور توپ را از بازیکنان گرفته است و یا پس از  پس از دریافت توپ از داور و یا :ج 

  .پرتاب یکسان

  .پس از خروج توپ از خطوط کناري استخر: چ 

  .پس از هرگونه شرایط تأخیري دیگر: ح 

در پایان هر یک از دورها، توپ در هوا باشد ثانیه مالکیت توپ، یا  30ثانیه و یا  20چنانچه در پایان  : 4 – 15ماده 

  .و از داخل دروازه عبور کند، گل قبول خواهد شد

بان  هاي عمودي و افقی دروازه، یا خود دروازه چنانچه در شرایط این ماده، توپ پس از برخورد به میله :یادداشت 

وي آب وارد دروازه شود گل قبول خواهد و یا هر یک از بازیکنان مدافع و یا در نتیجه برگشت پس از برخورد بر ر

بود، ولی چنانچه در پایان هر یک دورها که توپ در حال عبور به سمت دروازه است از روي قصد و اراده بوسیله 

  . یکی از بازیکنان تیم مهاجم به بازي گرفته شده و یا تماس حاصل شود گل قبول نخواهد شد

بان یا یکی از بازیکنان  توپ به سمت دروازه در هوا باشد و دروازهاگر بنابه شرایط مندرج در این ماده،  - 

متري تیم خود یکی از بازیکنان مدافع، جز  6د یا در داخل محوطه نمدافع دروازه را پائین بکش

بان، با دو دست یا دو بازو و یا با مشت توپ را به منظور جلوگیري از به ثمر رسیدن یک گل متوقف  دروازه

ر باید یک پنالتی به تیم حریف اهداء نماید، مشروط بر اینکه بنابه عقیده داور چنانچه این ، داونمایند

 .داد احتمال به ثمر رسیدن گل وجود داشت خطا رخ نمی

چنانچه بنابه شرایط مندرج در این ماده که توپ به سمت دروازه در هوا است بر روي آب بیافتد و سپس  -

 فقط در اثرکند داور فقط زمانی گل را قبول خواهد کرد که توپ فوراً و از خط دروازه به طور کامل عبور 

 .نیروي حاصله از همین شوت از خط دروازه عبور کند

  

  RESTARTING AFTER A GOAL: شروع بازي پس از گل : قانون شانزدهم 

یک گل به ثمر رسید، بازیکنان باید در نیمه محوطه بازي مربوط به خود در هر جا که  پس از اینکه : 1 – 16ماده 

داور باید با . خواهند آرایش بگیرند، آن قسمتی از بدن بازیکنان که در سطح آب است نباید از خط نیمه عبور کند می

ن توپ از دست بازیکن تیمی که گل با این فرمان و با رها شد. به صدا درآوردن سوت شروع مجدد بازي را فرمان دهد

  .شروع مجدد بازي که بر طبق این قاعده انجام نشود باید تکرار گردد. را نزده است بازي به جریان خواهد افتاد
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  GOAL THROWS –هاي از دروازه  پرتاب: قانون هفدهم 

  .بر طبق شرایط زیر یک پرتاب از دروازه اعالم خواهد شد : 1 – 17ماده 

هاي عمودي و زیرمیله افق دروازه عبور  نی که تمام توپ به طور کامل از روي خط دروازه، خارج از میان میلهزما: الف 

  .بان تیم مدافع بوده است کند و آخرین فردي که با آن تماس داشته یکی از بازیکنان تیم مدافع به جز دروازه

هاي عمودي و زیر میله افقی  و از میان میله به طور کامل از روي خط دروازه چنانچه توپ تحت شرایط زیر: ب 

  .اهد شداعطاء خوهاي دروازه برخورد کند، به تیم مدافع یک پرتاب از دروازه  عبور کند و یا به میله دروازه

 .متري 6پرتاب آزاد یک ضرب از داخل محوطه  - 

 .متري که مطابق مقررات اجراء نشود 6پرتاب آزاد یک ضرب خارج از محوطه  - 

 .ز دروازه که فوراً اجراء نشودپرتاب ا - 

اي در داخل محوطه دو متري انجام  یکنان تیم از هر نقطهزپرتاب از دروازه را باید هر یک از با : 2 – 17ماده 

  .اي که طبق این قاعده انجام نشود باید تکرار شود پرتاب از دروازه. دهند

پرتاب آزاد، پرتاب از دروازه و . ن به توپ اجراء گرددکپرتاب از دروازه باید بوسیله نزدیکترین بازی :یادداشت 

که سایر بازیکنان بتوانند توپ را  اجرا شوندها باید به نحوي  این پرتاب. پرتاب کرنر نباید با تأخیر انجام شود

دهد پرتاب  که اجازه می 4 – 20بازیکنان معموالً براساس ماده . هنگام رها شدن از دست پرتاب کننده ببینند

کنند،  شوند و در اجراي پرتاب تأخیر می مرتکب اشتباه می نمایدننده قبل از پاس به دیگري توپ را دریبل ک

درحالیکه پرتاب باید فوراً انجام شود، ولو آنکه پرتاب کننده هیچ یک از اعضاء تیم خود را در موقعیتی که بتوانند 

) 1شکل (تواند توپ را بر روي سطح آب بیاندازد  کننده میبه آنها پاس بدهد پیدا نکند، در این گونه موارد پرتاب 

و سپس شروع به بازي و یا دریبل نماید؛ ولی به هر صورت پرتاب باید ) 2شکل (یا اینکه توپ را به هوا پرتاب کند 

  .به طریقی انجام شود که بازیکنان دیگر بتوانند آنرا ببینند

  1شکل                 2شکل     
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  CORNER THROWS –هاي کرنر  پرتاب: قانون هجدهم 

زمانی داده خواهد شد که تمام توپ بطور کامل از روي خط دروازه، خارج از میان  یک پرتاب کرنر : 1 – 18ماده 

بان  و آخرین فردي که با توپ تماس حاصل نموده است دروازههاي عمودي و زیر میله افقی دروازه عبور کند  میله

  .اند اً توپ را از خط دروازه به خارج فرستادهیا بازیکنان تیم مدافع عمداست و  بوده تیم مدافع

متري در نزدیکترین سمتی که توپ  2پرتاب کرنر را یکی از بازیکنان تیم حمله کننده از روي خط  : 2 – 18ماده 

توپ را پرتاب نماید ولی باید بدون ، لزومی ندارد که نزدیکترین بازیکن نماینداز خط دروازه عبور کرده باید اجراء 

  .تأخیر اجراء شود

  .رجوع نمائید 2 – 17ها به یادداشت ذیل ماده  براي روش اجراء پرتاب :یادداشت 

  .متري خارج باشند 2در هنگام اجراء پرتاب کرنر کلیه بازیکنان تیم حمله کننده باید از محوطه  : 3 – 18ماده 

متري  2ز محل نادرست و یا پیش از خروج بازیکنان تیم حمله کننده از محوطه پرتاب کرنري که ا : 4 – 18ماده 

  .اجراء شود، باید تکرار گردد

  

  NEUTRAL THROWS –هاي یکسان  پرتاب: قانون نوزدهم 

  . یکسان بر طبق شرایط زیر اعطاء خواهد شد یک پرتاب : 1 – 19ماده 

داور معتقد است که توپ به وضعی روي آب قرار گرفته که به طور زمانی که در شروع یکی از دورهاي بازي، : الف 

  .ها است مشخص به نفع یکی از تیم

داور تشخیص اینکه زمانی که یک یا چند بازیکن از هر دو تیم بطور همزمان مرتکب خطائی شوند که براي : ب 

  .اند مشکل باشد کدام یک ابتدا مرتکب خطا شده

  .هاي مختلف باشد م براي اعالم یک خطاي عادي سوت بزنند، ولی تصمیم آنها براي تیمزمانیکه هر دو داور با ه :پ 

باشد و یک یا چند بازیکن از دو تیم همزمان مرتکب خطاي  ها نمی در مالکیت هیچ یک از تیم زمانیکه توپ: ت 

  .اخراج گردند، در این هنگام پس از اخراج بازیکنان خاطی پرتاب یکسان اجراء خواهد شد

  .باالي سر برخورد نموده و یا در آنجا گیر کند موانعتوپ به  که زمانی: ث 
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در پرتاب یکسان، داور باید توپ را به نحوي در کنار محلی که حادثه رخ داده است، پرتاب کند که  : 2 – 19ماده 

متري به  2هر دو بازیکن براي دریافت توپ وضعیت مساوي داشته باشند، پرتاب یکسانی که در داخل محوطه 

  .متري انجام شود 2وجود آمده باید از روي خط 

ها  تاب یکسان داور بر این اعتقاد باشد که توپ بطور مشخصی به نفع یکی از تیماگر در هنگام پر : 3 – 19ماده 

  .کند گیرد و پرتاب را تکرار می رها شده است، توپ را پس می

  

  FREE THROWS –هاي آزاد  پرتاب: قانون بیستم 

  :بجز در مورد زیر  محلی که توپ قرار دارد اجراء شودآزاد باید از پرتاب  : 1 – 20ماده 

 2متري بوسیله بازیکنان تیم مدافع انجام شده باشد، پرتاب آزاد باید از روي خط  2اگر خطا در داخل محوطه 

  .متري مقابل محلی که خطا رخ داده است اجراء شود

بازي درآورد، مانند پاس دادن، شوت  به نماید، باید فوراً توپ را پرتاب آزاد را اجراء می بازیکنی که : 2 – 20ماده 

اگر بازیکنی که پرتاب آزاد را باید اجراء نماید کامالً و بطور واضح در . کردن به نحوي که قانون اجازه داده است

بازیکن مدافعی . شود تواند پرتاب را انجام دهد ولی در اجراء تأخیر نماید، خطا محسوب می شرایطی است که می

، قبل از اینکه دست خود را براي دفاع باال بیاورد باید از بازیکن پرتاب کننده دور شده و که مرتکب خطا شده

  اگر بازیکن مدافع از این کار خودداري نماید بر طبق . فاصله بگیرد که او بتواند پاس داده و یا شوت نماید

  .از بازي اخراج خواهد شد 5 – 22ماده 

تیمی است به بازیکنی که قرار است پرتاب آزاد را انجام دهد به عهده  مسئولیت برگرداندن توپ : 3 – 20ماده 

  .که پرتاب به آنها داده شده است

پرتاب آزاد باید به نحوي انجام شود که سایر بازیکنان بتوانند توپ را هنگام جدا شدن از دست  : 4 – 20ماده 

  .پرتاب کننده ببینند

به محض رها شدن توپ از . یگر آن را حمل نموده و یا دریبل نمایداو مجاز است قبل از پاس دادن به بازیکن د

  .افتد دهد بازي به جریان می دست بازیکنی که پرتاب آزاد را انجام می

  .مراجعه کنید 2 – 17ها به یادداشت ذیل ماده  در مورد روش انجام پرتاب :یادداشت 
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  ORDINARY FOULS –خطاهاي عادي : قانون بیست و یکم 

و ) 17 – 21تا ماده  2 – 21ماده (انجام هر یک از اعمال زیر باید یک خطاي عادي محسوب شود  : 1 – 21ماده 

  .جریمه آن اعطاي یک پرتاب آزاد است که باید به تیم مقابل داده شود

داوران باید خطاهاي عادي را به نحوي بر طبق مقررات اعالم نمایند که تیم حمله کننده قادر باشد از  :یادداشت 

مربوط به آوانتاژ را مورد توجه  3 – 7به هر صورت داوران باید شرایط مخصوص ماده . گرددآوانتاژ الزم برخوردار 

  .قرار دهند

شروع هر یک از دورهاي بازي پیش از آنکه داور عالمت شروع تجاوز کردن از خط دروازه در هنگام  : 2 – 21ماده 

شود و اگر توپ هنوز به محوطه بازي رها  در این حالت پرتاب آزاد از محلی که توپ قرار دارد انجام می. را بدهد

  .نشده است، پرتاب آزاد از خط نیمه اجراء خواهد شد

  .ورها، یا هر زمان دیگري در جریان بازيکردن به بازیکن در شروع هر یک از د کمک : 3 – 21ماده 

گرفتن یا . کند هاي دروازه یا وسائلی که دروازه را در استخر ثابت می گرفتن یا فشار آوردن به میله : 4 – 21ماده 

  .ها یا انتهاي استخر هنگامی که بازي فعال است، یا در شروع هر یک از دورهاي بازي فشار آوردن به کناره

هنگامی که بازیکن در کف استخر ایستاده است، راه  ،فعاالنه در جریان بازي عمل انجام هر نوع : 5 – 21ماده 

رفتن در کف استخر هنگامی که بازي درحال انجام است، جهیدن از کف استخر براي بازي با توپ یا درگیري با 

  .شود متري مربوط به خود قرار گرفته نمی 6بان زمانی که داخل محوطه  این ماده شامل دروازه. حریف

  .یا نگه داشتن توپ زیر آب هنگام درگیري با حریفگرفتن  :  6 – 21ماده 

. شود گرفتن یا نگه داشتن توپ در زیر آب هنگام درگیري با حریف یک خطاي عادي محسوب می :یادداشت 

، )3شکل (حتی اگر دست بازیکنی که توپ را گرفته است در نتیجه فشار حریف با توپ به زیر آب رفته باشد 

پ به دلخواه او به زیر آب رفته یا نه، مهم این است که خطا علیه بازیکنی گرفته کند که تو هیچ تفاوتی نمی

بسیار مهم است که به خاطر داشته . شود که در هنگام فرو رفتن توپ به زیر آب آن را دراختیار داشته است می

بنابراین  .ب برودتواند رخ دهد که در هنگام درگیري با حریف توپ به زیر آ باشیم که این خطا فقط زمانی می

گردد توپ را به  پرد و درحالیکه به پائین بر می بان براي مهار کردن یک شوت از آب به باال می هنگامی که دروازه

مرتکب نشده است، ولی چنانچه پس از آن با حریف درگیر شود و نگه داشتن توپ در زیر  زیر آب ببرد، خطایی
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ن عمل او از به ثمر رسیدن یک گل احتمالی جلوگیري کند یک پرتاب آب را ادامه دهد مرتکب خطا شده و اگر ای

  .داده خواهد شد 2 – 23بان بر طبق ماده  پنالتی علیه دروازه

  3شکل 

  

  

  

متري  6بان، هنگامیکه در داخل محوطه  ضربه زدن به توپ با مشت بسته، این ماده شامل دروازه : 7 – 21ماده 

  .شود خود قرار دارد، نمی

بان  بازي کردن یا تماس گرفتن با توپ با هر دو دست در یک زمان، این ماده شامل دروازه : 8 – 21ماده 

  .شود متري خود قرار دارد، نمی 6هنگامیکه در داخل محوطه 

اي براي حرکت استفاده کردن، زمانیکه توپ را در  حریف یا از بدن حریف بعنوان وسیله هل دادن : 9 – 21ماده 

  .دست ندارد

، جریمه )5شکل (یا با پا ) 4شکل (هاي مختلف انجام بشود، با دست  ممکن است به روشهل دادن  :ادداشت ی

باید  داورانبه هر صورت . ها یک خطاي عادي و یک پرتاب آزاد است هاي نشان داده شده در این شکل حالت

د یک خطاي اخراج و یا حتی خطاي تفاوت میان هل دادن یا ضربه زدن با پا را کامالً تشخیص دهند که آیا بای

  .وحشیگري اعالم نمایند

شود، ولی اگر  شروع حرکت حریف با بدن او در تماس بوده است این عمل معموالً هل دادن محسوب می اگر پا در

زدن محسوب  حرکت حریف شروع شده باشد سپس تماس پا با بدن حریف بوجود آید این عمل معموالً ضربه

  .خواهد شد

  6شکل               5شکل 
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. متري دروازه حریف، جز زمانیکه بازیکن پشت خط توپ قرار گرفته باشد 2 قرار گرفتن در محوطه : 10 – 21ماده 

متري دراختیار دارد از آنجا به یکی از یاران خود که پشت خط  2چنانچه بازیکنی که توپ را در داخل محوطه 

متري  2بازیکنی که توپ را دریافت کرده پیش از اینکه بازیکن اولی بتواند از محوطه  ،توپ قرار دارد پاس دهد

  .شود فوراً توپ را به دروازه شوت کند خطا محسوب نمیاگر خارج شود 

درنگ  کند به دروازه شوت نکند، بازیکن پاس دهند باید بی چنانچه بازیکنی که توپ را دریافت می :یادداشت 

  .متري را ترك کند تا بر طبق این ماده مجازات نشود 2محوطه 

  .اجراء پرتاب پنالتی مغایر با روش شرح داده شده : 11 – 21ماده 

  .را مالحظه کنید 4 – 24از روش پرتاب پنالتی ماده  براي اطالع :یادداشت 

  .جهت در هنگام پرتاب آزاد، پرتاب از دروازه و یا پرتاب کرنر تأخیر بی : 12 – 21ماده 

  .را مالحظه کنید 2 – 17قسمت یادداشت ذیل ماده  :یادداشت 

این عمل شامل توپی که از (رود،  توپ که از طرفین محوطه بازي به خارج میآخرین تماس با  : 13 – 21ماده 

البته بجز زمانیکه بازیکن تیم مدافع اقدام به مهار یک ) شود نیز می است شت حاصله از طرفین محوطه بازيبرگ

رود که در این حالت یک پرتاب آزاد  و توپ پس از برخورد با او از طرفین محوطه بازي به خارج می نماید شوت می

  .به تیم مدافع داده خواهد شد

  براي یک تیم دراختیار داشتن توپ : 14 – 21ماده 

  .ثانیه بازي حقیقی 30بیش از : الف 

ثانیه در زمانیکه اخراج رخ داده است، یا پرتاب کرنر و یا برگشت توپ به تیم حمله کننده پس از  20بیش از : ب 

ت اولیه شوت، همچنین پس از پرتاب پنالتی، وقت نگهدار ساعت مالکیت توپ، در شرایط زیر زمان را به حال

  .گرداند برمی

هاي عمودي  پس از اینکه توپ از دست بازیکن شوت کننده به دروازه خارج شد و در اثر برخورد توپ به میله: الف 

بان به محوطه بازي برگشت، چنانچه به مالکیت یکی از بازیکنان تیم حمله کننده درآمد  و افقی دروازه و یا دروازه

ثانیه  30گردد و اگر به مالکیت یکی از اعضاء تیم مدافع درآمد ساعت مالکیت را به  ثانیه برمی 20ساعت مالکیت به 

  .گردد برمی
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  .گردد ثانیه برمی 30زمانیکه توپ به مالکیت کامل تیم مدافع درآمد، ساعت مالکیت به : ب 

  .شود مالکیت صرفاً شامل تماس بازیکن حریف با توپی که در هوا درحال عبور است نمی

ثانیه  20از اخراج یکی از بازیکنان تیم مدافع، زمانیکه توپ به بازي درآورده شد ساعت مالکیت به پس : پ 

ثانیه روي ساعت مالکیت باقی مانده باشد که در این حالت زمان موجود  20مگر آنکه زمان بیشتري از . گردد برمی

  .در نظر گرفته شده و این زمان ادامه پیدا خواهد نمود

پرتاب کرنر، ساعت  اپس از پرتاب پنالتی که گل به ثمر نرسید و تغییر مالکیتی ایجاد نشد و یزمانیکه : ت 

  .گردد ثانیه برمی 20مالکیت پس از به بازي درآمدن توپ به 

آید، همچنین در هنگام پرتاب از دروازه و یا  شود و تغییر مالکیت بوجود می زمانیکه پرتاي پنالتی اهداء می: ث 

  .گردد ثانیه برمی 30ساعت مالکیت به  پرتاب یکسان

با این روش زمان . (دهند هاي کامالً قابل رؤیت باید به طریقه نزولی یا پائین رونده زمان را نشان می ساعت :توجه 

  ).باقیمانده از مالکیت هر تیم نشان داده خواهد شد

وقت نگهدار و داوران باید تصمیم بگیرند که آیا به دروازه شوت شده است یا خیر، اما داوران تصمیم  :یادداشت 

  .نهائی را خواهند گرفت

  .تلف نمودن وقت : 15 – 21ماده 

داور همیشه مجاز خواهد بود بر طبق این ماده در هر زمان قبل از پایان زمان مالکیت تلف نمودن وقت  :یادداشت 

  .فته و یک خطاي عادي اعالم نمایدرا خطا گر

چنانچه تنها یک بازیکن در محوطه نیمه تیم خود باقی مانده باشد، و توپ را از بازیکنان هم تیمی خود  -

 .گردد دریافت نماید بر طبق این ماده تلف نمودن وقت محسوب شده و یک خطاي عادي اعالم می

نمودن وقت بصورت  اجراء درآوردن این ماده دقت نمایند که تلفآخر بازي، داوران باید قبل از به در یک دقیقه 

  .عمدي بوده باشد یا خیر

  .تظاهر به خطا : 16 – 21ماده 
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به داور نشان دهد که از طرف بازیکن  و به خطا، بدین معنا است که بازیکن به عمد تظاهر نماید تظاهر :یادداشت 

  .خطا انجام شده است او وي ر بر بلتیم مقا

  .نشان دهد 13 – 22گردد بر طبق ماده  است کارت زرد به  تیمی که مکرراً مرتکب این خطا میداور ممکن 

  

  EXCLUSION FOULS –خطاهاي اخراج : قانون بیست و دوم 

باید خطاي اخراج محسوب شود ) 18 – 22تا ماده  4 – 22ماده (بر طبق  انجام هر یک از اعمال زیر : 1 – 22ماده 

بجز (آن اعطاي یک پرتاب آزاد به تیم حریف و اخراج بازیکنی است که مرتکب خطا شده است که جریمه 

  )بینی شده است هاي دیگري که در قوانین پیش جریمه

. اخراج شده بدون اینکه از آب خارج شود باید به محل ورود مجدد نزدیک دروازه خود برودبازیکن  : 2 – 22ماده 

باید چنین ) گردد جز زمانی که بازیکن ذخیره بجاي او وارد آب می(خارج شود  چنانچه بازیکن اخراجی از آب

  .شده است) بدرفتاري( 13 – 21فرض شود که مرتکب خطا بر طبق ماده 

باید ) همچنین هر بازیکنی که بر طبق مقررات براي بقیه مدت بازي اخراج شده است(بازیکن اخراجی  :یادداشت 

شناکردن زیر آب مانعی ( .در آب باقی بماند و به طرف محل ورود مجدد تیم خود، بدون دخالت در بازي شنا نماید

و از پشت دروازه بدون اینکه مسیر مربوط تواند با شنا کردن از هر محلی محوطه بازي را ترك کند  او می). ندارد

  .به دروازه را به هم بزند به محل ورود مجدد تیم خودش برود

بازیکن اخراج شده، پس از قرار گرفتن در محل ورود مجدد، باید پیش از اینکه طبق مقررات او یا بازیکن ذخیره 

به هر صورت . ر سطح آب قرار گرفته باشدجانشین او مجاز به ورود به محوطه بازي باشد، بطور کامالً واضح د

کند در محل  لزومی ندارد که بازیکن اخراجی تا زمانی که جانشین او اجازه ورود به محوطه بازي را دریافت می

  .ورود مجدد منتظر بماند

بر  بازیکن اخراجی یا جانشین او اجازه دارد که از محل ورود مجدد نزدیک خط دروازه تیم خودش : 3 – 22ماده 

  .طبق هر یک از شرایط زیر که زودتر به وقوع پیوست وارد محوطه بازي گردد

پس از اینکه ثانیه بازي حقیقی، که در این حالت منشی پرچم رنگ کاله بازیکن اخراجی را  20پس از پایان : الف 

  .شود بلند نموده و او طبق مقررات وارد محوطه بازي می او به محل ورود مجدد دروازه تیم خودش رسید
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  .گل به ثمر رسید زمانی که یک: ب 

یعنی کنترل (زمانی که تیم بازیکن اخراج شده دوباره مالکیت توپ را در جریان بازي حقیقی بدست آورد : پ 

  .دهد میدر این زمان داور دفاعی با تکان دست عالمت ورود مجدد را ). توپ را بدست آورد

عالمت داور براي انجام شود،  زمانی که به تیم بازیکن اخراج شده، یک پرتاب آزاد یا پرتاب از دروازه داده می: ت 

کند که وارد محوطه بازي شود، مشروط بر اینکه بازیکن  پرتاب، براي بازیکن اخراجی و یا ذخیره او کفایت می

  .رسیده باشدورود مجدد تیم خودش  اخراجی طبق قانون به محل

باید اجازه داده شود که از محل ورود مجدد نزدیک تیم خودش با توجه به  ،یا جانشین او به بازیکن اخراجی

  :گرددشرایط زیر وارد محوطه بازي 

  .بازیکن باید عالمت ورود را از داور یا منشی دریافت کرده باشد: الف 

  .ناره محوطه یا دیواره استخر وارد محوطه بازي شودبازیکن اجازه ندارد به آب بپرد یا با فشار به ک: ب 

  .بازیکن نباید وضعیت مسیر دروازه را بهم بزند: پ 

پیش از آنکه بازیکن اخراجی به محل ورود مجدد سمت دروازه خود برسد، بازیکن ذخیره مجاز نیست که به : ت 

  .رسیدن یک گل و یا در زمان تایم اوتجاي او وارد محوطه بازي شود، بجز بین دورهاي بازي و پس از به ثمر 

اي وارد محوطه بازي  توانند از هر نقطه پس از به ثمر رسیدن یک گل بازیکن اخراجی یا ذخیره جایگزین او می: ث 

  .شوند

خواهد به جاي بازیکن اخراجی که سومین  شود که می اي می موارد ذکر شده فوق شامل بازیکن ذخیره - 

 .شود ه بازي اخراج شده است، نیز مییقیا به هر دلیلی طبق مقررات از ب خطاي شخصی را دریافت کرده

بازیکن اخراجی به محل ورود مجدد در سمت دروازه خود نرسیده باشد، داور یا منشی تا زمانی که  :یادداشت 

او وارد  خواهد به جاي اي بدهند که می نباید عالمت ورود به بازیکن ذخیره ثانیه زمان اخراج 20پس از پایان 

خواهد به جاي بازیکنی وارد بازي  شود که می اي نیز می این حالت شامل حال بازیکن ذخیره. محوطه بازي شود

درصورتیکه بازیکن اخراجی از آمدن به محل ورود مجدد . شود که براي بقیه مدت بازي اخراج شده است

ن یکی از دورها و یا در جریان تایم اوت اجازه خودداري کند، بازیکن ذخیره تا به ثمر رسیدن یک گل، یا تا پایا

  .ورود به محوطه بازي را نخواهد داشت
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خواهد  اي که بجاي او می مسئولیت اولیه براي نشان دادن عالمت ورود مجدد به بازیکن اخراجی یا بازیکن ذخیره

تواند در این  حمله نیز میوارد بازي شود به عهده داور دفاعی است، ولی به هر صورت داور کنترل کننده وضعیت 

اگر یک داور مردد به ورود . عالمت هر کدام از داوران در این زمینه معتبر خواهد بود. مورد به او کمک کند

نادرست بازیکن یا عالمت منشی براي ورود نادرست باشد، در چنین حالتی ابتدا این داور باید مطمئن شود که 

  .باشددور دیگر عالمت ورود مجدد را نداده 

خواهد جانشین  اي که می اعالم عالمت براي ورود مجدد به بازیکن اخراجی یا بازیکن ذخیره داور دفاعی پیش از

او شود، کمی تأمل نماید تا مطمئن شود که داور حمله سوت نزده باشد که مالکیت توپ را در حالت قبلی خود به تیم 

  .حریف داده باشد

د که بازیکن اخراجی یا ذخیره او وارد شو ن یافتن یکی از دورهاي بازي محقق نمیتوپ صرفاً با پایا تغییر مالکیت

اما اگر در آغاز دور بعد تیم بازیکن اخراجی توپ را بدست آورد، او یا جانشین وي اجازه ورود . محوطه بازي شوند

  .نمایند به محوطه بازي را پیدا می

ي اخراج شده باشد، داوران و منشی باید قبل از شروع دور بعد چنانچه در پایان هر یک از دورها بازیکنی از باز

  .اند مطمئن شوند که تعداد بازیکنان هر تیم بطور صحیح در آب قرار گرفته

هاي استخر  هاي استخر یا کناره بازیکنی که در جریان بازي از محوطه استخر خارج شود یا روي پله : 4 – 22ماده 

  .بروز بیماري، حادثه، تصادم و یا با اجازه داوربایستد یا بنشیند جز در زمان 

  .شود در اجراء پرتاب آزاد، پرتاب از دروازه یا پرتاب کرنر که شامل موارد زیر می مداخله کردن : 5 – 22ماده 

از روي قصد و یا رها نکردن توپ، به منظور جلوگیري از پیشرفت جریان  ،پرتاب کردن توپ به محلی دورتر: الف 

  .عادي بازي

  .هر نوع کوششی براي بازي با توپ پیش از آنکه از دست پرتاب کننده رها شود: ب 

بازیکنی را که به زیر آب رفته و صداي سوت داور را نشنیده است نباید تحت عنوان این ماده جریمه  :یادداشت 

  .بازیکن را تشخیص دهند عمل اوران باید عمدي بودند. کرد

در  نمودنمانند مانع شدن و یا ایجاد تأخیر . دخالت کردن در پرتاب ممکن است بصورت غیرمستقیم انجام پذیرد

خواهد پرتاب را انجام دهد، یا ممکن است در هنگام اجراي پرتاب، جلوي پرتاب  رسیدن توپ به بازیکنی که می

، همچنین ممکن است در انجام عمل پرتاب کننده مزاحمت ایجاد )6شکل (مداخله مستقیم سد نمود کننده را با 
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هائیکه در اجراي پرتاب  براي مزاحمت. انجام دهد 2 – 20و یا بازیکن مدافع خطائی بر طبق ماده ) 7شکل (نمود 

  .مراجعه کنید 17 – 22آید به ماده  پنالتی به وجود می

  6 شکل              7شکل     

  

  

  

  .متري 6در مقابل یک پاس یا شوت با دو دست در خارج از محوطه  کوشش براي دفاع : 6 – 22ماده 

  .آب پاشیدن به صورت بازیکن حریف به عمد : 7 – 22ماده 

رود، ولی بازیکنان معموالً  آب پاشیدن به صورت حریف غالباً بصورت یک روش غیرمنصفانه به کار می :یادداشت 

) 8شکل (پاشند  گیرند و به طور آشکار به صورت هم آب می شوند که رو در روي یکدیگر قرار می می زمانی جریمه

کند که بازیکنی که درحال شنا کردن است به طور غیر واضح  با این حال، در بعضی موارد نیز به این شکل بروز می

قصدي ندارد جلوي دید حریف را که درحال نماید،  اي از آب بوسیله بازوي خود درحالیکه تظاهر می با ایجاد پرده

  .گیرد شوت کردن یا پاس دادن است، را می

  8شکل             

  

  

  

و یا یک خطاي پنالتی بر طبق  7 – 22عمدي به صورت حریف، اخراج از آب بر طبق ماده  جریمه آب پاشیدن

متري قرار گرفته و قصد شوت کردن به دروازه را  6است مشروط بر اینکه حریف در داخل محوطه  2 – 23ماده 

تاب پنالتی بستگی به وضعیت و عمل بازیکن حمله کننده دارد، قرار داشتن رتصمیم به اخراج یا پ. داشته باشد

  .متري یا خارج آن عامل تعیین کننده نیست 6بازیکن خاطی در داخل محوطه 

کند کردن و یا ممانعت از حرکت آزادانه حریف زمانی که توپ در دستش نیست، همچنین  : 8 – 22ماده 

عبارت است از بلند کردن، حمل کردن یا تماس با » در دست داشتن«ها، پشت و پاهاي حریف  شناکردن روي شانه

  .شود توپ است، ولی دریبل کردن توپ در دست داشتن محسوب نمی
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شود که درحال ضد حمله است و خطا نمودن باعث کند شدن  آوانتاژ دادن به تیمی میقانون شامل  این :یادداشت 

  .از بازي اخراج خواهد شد در این حالت بازیکن خاطی. ضد حمله آن تیم خواهد شد

اولین موضوعی که داور باید مورد توجه قرار دهد این است که بازیکن توپ را در دست داشته باشد، زیرا اگر توپ را 

مجازات » ممانعت«شود نباید به خاطر ارتکاب خطاي  در درست داشته باشد، بازیکن تیم مقابل را که با او درگیر می

ارد بسیار روشن است، زیرا زمانی که او توپ را روي دست از تشخیص این موضوع که بازیکن توپ را در دست د. نمود

همچنین هنگامیکه او درحال شنا کردن توپ را در دست نگه داشته است و یا درحالیکه روي ) 9شکل (آب بلند کرده 

» DRIBBLING دریبلینگ«، لیکن شنا کردن با توپ )10شکل (آب با توپ در تماس است آن را در دست نگه دارد 

  .شود شود، در دست داشتن محسوب نمی نشان داده می) 11شکل (ریقی که در به ط

  9شکل         10شکل           11شکل 

  

  

این ) 12شکل (کند  هاي حریف شنا می ممانعت عبارت است از زمانی که بازیکن در روي ساق یک طریقه متداول

طریقه دیگر . کند ها جلوگیري می شود و از حرکت طبیعی ساق عمل موجب کاهش سرعت شنا کردن حریف می

است عبارت است از شنا کردن روي شانه حریف، همچنین باید به خاطر داشت که خطاي ممانعت را ممکن 

دهد بازیکنی که توپ را دراختیار  نشان می) 13شکل (براي مثال . بازیکنی انجام دهد که توپ را دراختیار دارد

کند تا حریف را از خودش دور نگه دارد تا فضاي کافی براي خود بوجود آورد،  دارد با تمام قدرت کوشش می

راختیار دارد با فشار سر به عقب براي حریف شود بازیکنی که توپ را د نشان داده می) 14شکل (همچنین در 

شود باید دقت کرد زیرا هر نوع حرکت  نشان داده می) 14و  13هاي  شکل(به اعمالی که در . کند ایجاد ممانعت می

مقصود از . که بازیکن صاحب توپ انجام دهد ممکن است ایجاد تصادم نموده و یا موجب خشونت گردد شدیدي

بازیکن ممکن است بدون اینکه توپ را در دست داشته . ممانعت بدون حرکت شدید است ها نشان دادن این شکل

دهد که یک بازیکن عمداً با بدن یا  نشان می) 15شکل . (باشد یا با آن در تماس باشد مرتکب خطاي ممانعت شود

این . سازد کن میاممن حریف را مسدود کرده و دسترسی به توپ را براي او ههایش به طرفین را باز کردن دست

  .دهد خطا غالباً در کنار محوطه بازي رخ می

  12شکل              13شکل 
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  14شکل                15شکل 

  

  

  

دراختیار «. آب کردن و یا به عقب کشیدن حریف زمانی که توپ دراختیارش نیستگرفتن، زیر  : 9 – 22ماده 

ولی دریبل کردن با توپ دراختیار داشتن عبارت است از بلند کردن، حمل کردن یا تماس با توپ است، » داشتن

  .شود محسوب نمی

ایش و ارائه بازي و دیگر به کارگیري صحیح این قاعده از دو جهت بسیار مهم است، یکی از جهت نم :یادداشت 

است،  تفسیررسا است و فقط به یک صورت قابل  کامالً دستیابی به نتجه درست و منصفانه در بازي، انشاء این ماده

فی که توپ را در دست ندارد خطاي یحر) 18شکل (و به عقب کشیدن ) 17شکل (زیر آب کردن ) 16شکل (گرفتن 

این بسیار مهم است که داوران از این قانون بطور صحیح پیروي کنند و هیچگونه تفسیر  .شود اخراج محسوب می

در  9 – 22داوران همچنین باید به تخلف از ماده . شخصی ننمایند تا بتوانند از بروز بازي خشن جلوگیري نمایند

ه حالت اخیر یک پرتاب جریم. د توجه نمایندنکنر رسیدن یک گل احتمالی جلوگیري متري که از به ثم 6محوطه 

  .پنالتی است

  18شکل                 16شکل         17شکل         

  

  

  

  .در دست ندارد در هر نقطه از محوطه بازي را از دو دست براي گرفتن حریفی که توپ استفاده : 10 – 22ماده 

در نیمه محوطه تیم پس از تغییر مالکیت توپ چنانچه هر یک از بازیکنان تیم مدافع هر خطائی  : 1 1 – 22ماده 

  .مهاجم بر روي بازیکن تیم صاحب توپ بنمایند

کند تا  دهد و پس از آن کوشش می همچنین براي تیمی که مالکیت توپ را از دست می این قانون :یادداشت 

  .شود از نیمه محوطه بازي بنماید نیز می رحوطه خود قبل از عبوممانعت از حمله تیم مقابل در نیمه م
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  .لگد زدن یا ضربه زدن به حریف و یا انجام حرکات نامناسب از روي قصد و عمد : 12 – 22ماده 

این خطا ممکن است بوسیله بازیکنی که صاحب . شود هاي مختلف انجام می خطاي لگد زدن به شکل :یادداشت 

دراختیار داشتن توپ عامل تعیین کننده . توپ است به وقوع بپیوندد و یا همچنین بوسیله حریف او رخ دهد

د به منظور لگد زدن نیست، آنچه مهم است عمل بازیکن خاطی است که شامل انجام حرکات نامناسب از روي عم

  .شود، حتی اگر موفق به ایجاد برخورد نگردد و ضربه زدن نیز می

که موجب آسیب ) 19شکل ( است حرکات بسیار جدي در ضربه زدن عبارت است از ضربه زدن با آرنجیکی از 

که در  شود، همچنین اگر بازیکنی از روي عمد سرش را به عقب ببرد و به صورت حریفی د حریف مییدیدن شد

در این حاالت داور باید بازیکن خاطی را . نزدیکی او قرار گرفته بکوبد باعث بروز آسیب دیدگی جدي خواهد شد

  .12 – 22وحشیگري جریمه نماید، نه بر طبق ماده  14 – 22طبق ماده 

  19شکل 

  

  

  

. در بازي ناجوانمردانه استبدرفتاري شدن که شامل به کار بردن الفاظ رکیک و پافشاري مرتکب  : 13 – 22ماده 

احترامی به آنها و یا مرتکب رفتاري که مغایر با روح قانون است  سرپیچی از دستورات داور یا هیأت داوران و یا بی

بازیکن خاطی باید از بقیه مدت بازي اخراج شود و بازیکن ذخیره . اعتباري بکشد بشود، که در نتیجه بازي را به بی

  .هر کدام که زودتر رخ دهد به بازي وارد شود 3 – 22بر طبق شرایط ماده تواند  به جاي او می

مندرج در این ماده توسط بازیکنی در زمان استراحت بین دورهاي بازي و یا زمان تایم  اگر خطاهاي: یادداشت 

ازي اخراج اوت و یا در فاصله بین به ثمر رسیدن گل و قبل از شروع بازي رخ دهد، بازیکن خاطی از بقیه مدت ب

ها را مانند  همه این حالت. شده و بازیکن ذخیره بالفاصله قبل از شروع مجدد بازي وارد محوطه بازي خواهد شد

  .وضعیت استراحت بین دورهاي بازي فرض نموده و سپس بازي در حالت طبیعی خود شروع خواهد شد

شامل لگد زدن یا کوشش در جهت لگد زدن یا ضربه زدن با نیت (اعمال وحشیگري  انجام : 14 – 22ماده 

پس از  ها، ها یا تایم اوت امل کلیه توقفشکه  علیه حریف یا مسئولین و هیئت داوران در جریان بازي) توزانه کینه

  .شود می به ثمر رسیدن گل و یا زمان استراحت بین دورهاي بازي
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ازي رخ دهد، بازیکن خاطی براي بقیه مدت باقیمانده از بازي اخراج و محوطه اگر این خطا در جریان ب - 

بازیکن ذخیره بجاي . مسابقه را ترك خواهد نمود و یک پرتاب پنالتی به تیم مقابل داده خواهد شد

 .تواند وارد بازي گردد دقیقه بازي حقیقی می 4بازیکن اخراجی پس از 

هاي بازي مانند تایم اوت، پس از به ثمر رسیدن یک گل و یا زمان  فدر جریان هر یک از توق اگر این خطا - 

استراحت بین دورهاي بازي رخ دهد، بازیکن خاطی براي بقیه مدت بازي اخراج و محوطه مسابقه را ترك 

بازیکن ذخیره بجاي بازیکن اخراجی . در این حالت پرتاب پنالتی به تیم مقابل داده نخواهد شد. نماید می

 .بازي بصورت جریان طبیعی ادامه خواهد یافت. تواند وارد بازي شود دقیقه بازي حقیقی می 4پس از 

بطور همزمان براي بازیکنان دو تیم  را اگر داوران خطاي وحشیگري و یا هر نوع عمل خشونت گرایانه - 

بازیکن . نماید مخالف اعالم نمایند، هر دو بازیکن براي بقیه مدت بازي اخراج و محوطه مسابقه را ترك می

 .گردد دقیقه بازي حقیقی وارد بازي می 4ذخیره به جاي هر دو بازیکن اخراجی پس از 

پس از پرتاب پنالتی دوم تیمی  .زند و سپس تیم دیگر پنالتی خواهد زد صاحب توپ بوده ابتدا پنالتی را میتیمی که 

  .نماید و یا پشت آن بازي را شروع میکه قبل از خطا صاحب توپ بوده با یک پرتاب آزاد از روي خط نیمه 

در جریان بازي خطاي اخراج بطور همزمان توسط بازیکنان دو تیم رخ دهد، بازیکنان  چنانچه : 15 – 22ماده 

و بازي بوسیله  زمان سنج مالکیت توپ به حالت اولیه برنگشته. شوند ثانیه از بازي اخراج می 20خاطی براي مدت 

تیمی که صاحب توپ بوده با یک پرتاب آزاد شروع خواهد شد و اگر در زمان اعالم خطاي اخراج هیچ یک از 

و بازي با یک پرتاب یکسان  ثانیه برگشته 30زمان سنج مالکیت توپ به ها توپ را در مالکیت نداشته باشند،  تیم

  .شروع خواهد شد

توانند براساس شرایط مندرج در ماده  اند، می طبق این ماده از بازي اخراج شدهبر  هر دو بازیکنی که :یادداشت 

چنانچه دو . هر کدام که زودتر به وقوع پیوست و یا با اولین تغییر مالکیت وارد محوطه بازي شوند 3 – 22

ند، شرایط ورود به اند قبل از اینکه به محل ورود مجدد خود برس بازیکنی که براساس این ماده از بازي اخراج شده

بازي را پیدا نمایند، داور دفاعی براي دادن اجازه ورود به بازیکنی که زودتر به محل ورود مجدد رسیده است 

  .داور نباید منتظر بماند تا هر دو بازیکن به محل ورود مجدد برسند. دست خود را به حرکت در خواهد آورد

  :چنانچه بازیکن اخراجی یا جانشین او بطور نادرست وارد محوطه بازي به شرح زیر شوند : 16 – 22ماده 

  .بدون دریافت عالمت از طرف منشی یا داور: الف 

  .ورود از محلی غیر از محل ورود مجدد مربوط به تیم خودش: ب 
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  .استبینی نموده  البته به جز آن مواردي که مقررات ورود فوري بازیکن جانشین را پیش

  .هاي استخر یا محوطه بازي پریدن یا فشار آوردن به دیوار یا کناره: پ 

  .با اثر گذاردن بر مسیر خط دروازه: ت 

ذکر شده  6 – 5ورود بازیکن جایگزین پروازي به محوطه بازي که شرایط ورود را بطور صحیح که در ماده : ث 

  .رعایت ننموده باشد

یکنان تیمی که صاحب توپ نیست انجام شود، بازیکن خاطی از بازي اگر این خطاها بوسیله یکی از باز -

براي بازیکن اخراج شده فقط یک خطاي . اخراج شده و یک پرتاب پنالتی به تیم مقابل داده خواهد شد

 .شخصی منظور شده و بوسیله منشی یک خطاي اخراج منظور خواهد شد

کیت توپ را داراست انجام شود، بازیکن خاطی از کنان تیمی که مالیاگر این خطاها بوسیله یکی از باز -

 .بازي اخراج شده و یک پرتاب آزاد به تیم مقابل داده خواهد شد

شود و بازیکن  ایجاد مزاحمت در انجام پرتاب پنالتی، بازیکن خاطی از بقیه مدت بازي اخراج می : 17 – 22ماده 

که زودتر به وقوع پیوست به بازي وارد  3 22ماده  ذخیره به جاي او پس از اینکه هر یک از شرایط مندرج در

  .چنانچه نیاز باشد تکرار خواهد شدماند و  پنالتی به قوت خود باقی میپرتاب . خواهد شد

کند در لحظه  متداولترین نوع مزاحمت در انجام پرتاب پنالتی زمانی است که بازیکن خاطی سعی می :یادداشت 

متر  2زدن پنالتی به پرتاب کننده لگد بزند، داوران باید مطمئن شوند که کلیه بازیکنان از زننده پنالتی حداقل 

داوران باید به بازیکنان . گیري خواهد شدبدین طریق از ایجاد مزاحمت براي پرتاب کننده جلو. اند فاصله گرفته

  .تیم مدافع حق تقدم را بدهد که در طرفین زننده پنالتی قرار بگیرند

یح در داخل دروازه قرار نگیرد و بان تیم مدافع در هنگام زدن پنالتی بطور صح چنانچه دروازه : 18 – 22ماده 

ت بازیکن دیگري از همان تیم در دروازه قرار خواهد گردد، در این حال یک بار اخطار از بازي اخراج می از پس

  .بان هاي دروازه البته بدون اختیارات و محدودیتگرفت، 

شود، زمان اخراج به محض رها شدن توپ از دست بازیکنی که  زمانیکه بازیکنی از بازي اخراج می : 19 – 22ماده 

ب یکسان نیاز باشد، به محض تماس بازیکن با توپ گردد و درحالیکه پرتا دهد آغاز می پرتاب آزاد را انجام می

  .زمان اخراج شروع خواهد شد
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اگر بازیکن اخراج شده عمداً در بازي دخالت نماید یا مسیر خط دروازه را بهم بزند یک پرتاب پنالتی  : 20 – 22ماده 

چنانچه بازیکن اخراجی . دشود و یک خطاي شخصی دیگر براي بازیکن اخراجی منظور خواهد ش به تیم مقابل داده می

  .داور براساس این ماده عمل وي را دخالت عمدي در بازي فرض خواهد کرد ،فوراً شروع به خروج از بازي نکند

  

  PENATY FOULS –خطاهاي پنالتی : قانون بیست و سوم 

. شود محسوب می) 9 – 23تا  2 – 23(اعمال زیر خطاهاي پنالتی بر طبق مواد ارتکاب هر یک از  : 1 – 23ماده 

  .کنند دهند، جریمه می بازیکن خاطی را با یک پرتاب پنالتی که به تیم حریف می

متري مرتکب خطائی شود که احتمال به ثمر رسیدن  6چنانچه بازیکن دفاعی در داخل محوطه  : 2 – 23ماده 

  .یک گل وجود داشته باشد

شود، موارد زیر نیز بر طبق این  رسیدن یک گل احتمالی می عالوه بر سایر خطاهائیکه مانع از به ثمر :یادداشت 

  .شود مقررات خطا محسوب می

  ).20شکل (بان و یا سایر بازیکنان تیم مدافع دروازه را پائین بکشند یا محل آن را تغییر دهند  چنانچه دروازه: الف 

  ).21شکل (با هر دو دست دفاع نمایند چنانچه بازیکنان تیم مدافع کوشش نمایند که در مقابل یک شوت یا پاس : ب 

  ).22شکل (چنانچه بازیکنان تیم مدافع با مشت بسته با توپ بازي کنند : پ 

  .بان و یا هر یک از بازیکنان تیم مدافع در هنگام درگیري با حریف توپ را به زیر آب ببرند چنانچه دروازه: د 

خطاهاي دیگري مانند  و در باال توضیح داده شده موضوع بسیار مهم است که کلیه خطاهائیکهتوجه به این 

و به فراخور حال (گرفتن، عقب کشیدن، سد کردن و غیره که بطور معمول جریمه آنها یک پرتاب آزاد است 

متري به منظور جلوگیري از به ثمر رسیدن یک  6، چنانچه بوسیله بازیکن دفاعی در داخل محوطه )اخراج است

  .شود گل احتمالی صورت پذیرد خطاي پنالتی محسوب می

  20شکل           21شکل         22شکل 
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زدن یا گرفتن حریف شود یا مرتکب  متري مرتکب ضربه 6بازیکن دفاعی در داخل محوطه  اگر : 3 – 23ماده 

وحشیگري گردد، درصورت وحشیگري، بازیکن متخلف باید براي بقیه مدت باقیمانده از بازي اخراج شده و 

بعالوه یک پرتاب پنالتی هم به تیم مقابل . بازي حقیقی وارد بازي گردد دقیقه 4توانند پس از  بازیکن ذخیره می

بان ذخیره بجاي او وارد بازي شده، ولی یکی از  بان باشد، دروازه اگر بازیکن خاطی دروازه. داده خواهد شد

  .بازیکنان داخل محوطه بازي از بازي خارج خواهد شد

  .دخالت کند، از جمله مسیر خط دروازه را بهم بزندبازیکن عمداً در بازي  چنانچه : 4 – 23ماده 

بان یا هر بازیکن دفاعی دیگري به منظور جلوگیري از به ثمر رسیدن یک گل احتمالی  اگر دروازه : 5 – 23ماده 

اینکه دروازه را بطور کامل برگرداند، بازیکن خاطی باید از بقیه مدت بازي اخراج شده و یک بازیکن ذخیره پس از 

  .که زودتر بوقوع پیوست بجاي او به بازي وارد خواهد شد 3 – 22ک از شرایط ماده هر ی

چنانچه بازیکنی و یا ذخیره او درحالیکه طبق قانون اجازه شرکت در بازي را در آن زمان ندارند،  : 6 – 23ماده 

وارد محوطه بازي شوند، بازیکن خاطی از بقیه مدت بازي اخراج شده و یک بازیکن ذخیره پس از اینکه هر یک از 

  .شدکه زودتر بوقوع پیوست بجاي او به بازي وارد خواهد  3 – 22شرایط ماده 

چنانچه مربی و یا هر یک از افراد رسمی همراه تیمی که مالکیت توپ را دراختیار ندارد درخواست  : 7 – 23ماده 

  .البته هیچگونه خطاي شخصی براي این حالت ثبت نخواهد شد. تایم اوت بنماید

ه عمداً از به ثمر رسیدن مربی و یا هر یک از افراد رسمی یا بازیکنان مرتکب عملی شوند ک چنانچه : 8 – 23ماده 

البته هیچگونه خطاي شخصی براي مربی . یک گل احتمالی جلوگیري نموده و یا موجب تأخیر در انجام بازي شوند

  .و افراد رسمی منظور نخواهد شد

شود، در داخل  بان آن تیم را نیز شامل می که دروازه تیم مدافعچنانچه هر یک از بازیکنان :  9 – 23ماده 

متري از پشت بر روي یکی از بازیکنان تیم حمله کننده که رو به دروازه درحال شنا کردن و شوت به  6محوطه 

جریمه این خطا اعالم . مدافع با توپ تماس حاصل نماید ندروازه است مرتکب خطا بشوند، به جز اینکه بازیک

  .لتی استیک ضربه پنا

  .داور باید اعالم پنالتی بنماید مگر اینکه بازیکن حمله کننده گل بزند 2 – 23بر طبق ماده : یادداشت 

تواند به انتخاب خود  اگر در یک دقیقه آخر بازي به تیمی پرتاب پنالتی داده شود، مربی این تیم می:  10 – 23ماده 

  . از پرتاب پنالتی خودداري نموده و مالکیت توپ را دراختیار داشته باشد و یک پرتاب آزاد اجراء نماید
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  .نماید ا از ابتدا شروع میثانیه ر 30وقت نگهدار کنترل کننده مالکیت توپ زمان سنج 

بر ادامه بازي بر  مربی تیم، مسئولیت دارد که بطور بسیار واضح و بدون تأخیر تصمیم خود را مبنی :یادداشت 

  .طبق مقررات اعالم نماید

  

  PENALTY THROWS –هاي پنالتی  پرتاب: قانون بیست و چهارم 

اي از روي  هر نقطهتوانند از  ه پرتاب به آنها داده شده میپرتاب پنالتی را تمام بازیکنان تیمی ک : 1 – 24ماده 

  .متري حریف انجام دهند 5خط 

متر از بازیکن پرتاب کننده پنالتی  2متري را ترك نمایند و حداقل  5کلیه بازیکنان باید محوطه  : 2 – 24ماده 

. در طرفین بازیکن پرتاب کننده پنالتی یک بازیکن از تیم مدافع حق تقدم دارد که قرار بگیرد. فاصله بگیرند

بان که در سطح آب قرار دارد  بدن دروازهبان مدافع باید در میان دو میله دروازه جا بگیرد، آن قسمت از  دروازه

بازیکن دیگري بدون استفاده بان مدافع از آب اخراج شده باشد،  چنانچه دروازه. نباید از خط دروازه جلوتر باشد

  .بان جانشین او خواهد شد هاي دروازه از امتیازات و محدودیت

مینان حاصل نمود که بازیکن پرتاب کننده پنالتی کننده پرتاب پنالتی پس از اینکه اط داور کنترل : 3 – 24ماده 

در وضعیت درستی قرار گرفته است، عالمت پرتاب پنالتی را با به صدا درآوردن سوت و همزمان با پائین آوردن 

  .دست از حالت عمودي به افقی خواهد داد

ر میان هیاهوي تماشاچیان، پائین آوردن دست همزمان با به صدا درآوردن سوت، در هر شرایطی حتی د :یادداشت  

تا زمانی که دست باال نگه داشته شده است بازیکن پرتاب کننده . شود که پرتاب بر طبق مقررات اجراء شود موجب می

  .تمرکز فکري خواهد داشت، زیرا مطمئن است که عالمت باالفاصله پس از آن داده خواهد شد

آن را  قطعیمو بدون هیچ حرکت وپ را دراختیار داشته بازیکن پرتاب کننده پنالتی باید ت : 4 – 24ماده 

یا با ) 23شکل (تواند با بلند کردن توپ از روي آب  بازیکن پرتاب کننده می. مستقیماً به طرف دروازه پرتاب کند

به عقب بردن توپ در خالف جهت دروازه به منظور پرتاب به . پنالتی را بزند) 24شکل (نگه داشتن توپ در دست 

  .دروازه مجاز خواهد بود، مشروط به اینکه تداوم حرکت پیش از جدا شدن توپ از دست پرتاب کننده قطع نشود
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بنابراین . در هیچ جاي مقررات محدودیتی پیش بینی نشده که بازیکن پرتاب کننده رو به دروازه باشد :یادداشت 

  .زه است پنالتی را انجام دهدتواند با نیم پیچ یا یک پیچ درحالیکه پشت او به دروا او می

  

  23شکل             24شکل 

  

بان به محوطه بازي برگردد  هاي عمودي و افقی دروازه یا خود دروازه در اثر برخورد به میله اگر توپ : 5 – 24ماده 

  .براي به ثمر رسیدن گل نیازي نیست که بازیکن دیگري با توپ بازي کند یا با آن تماس حاصل نماید

نماید، وقت نگهدار پایان یکی از دورها را اعالم نماید،  اگر درست زمانی که داور اعالم پنالتی می : 6 – 24ماده 

بان مدافع پیش از اجراي پنالتی باید محوطه بازي را  همه بازیکنان دو تیم جز بازیکن زننده ضربه پنالتی و دروازه

بان به محوطه بازي  هاي افقی و عمودي و خود دروازه هدر این حالت چنانچه توپ در اثر برخورد به میل. ترك کنند

  .یابد بالفاصله بازي پایان میبرگردد 

  

   PERSONAL FOULS  –خطاهاي شخصی : قانون بیست و پنجم 

بازیکنی که مرتکب خطاي اخراج یا خطاي پنالتی شود یک خطاي شخصی براي او ثبت خواهد شد  : 1 – 25ماده 

  .نماید و داور شماره کاله بازیکن خاطی را به منشی اعالم می

خطاي شخصی دریافت نماید از بقیه مدت بازي محروم خواهد شد و به جاي او  3بازیکنی که  : 2 – 25ماده 

. شود به بازي وارد خواهد شد هر کدام که زودتر حاصل 3 – 22ه شرایط مندرج در ماده بازیکن ذخیره، با توجه ب

  .اش پرتاب پنالتی باشد، بازیکن ذخیره بالفاصله وارد بازي خواهد شد چنانچه خطاي شخصی سوم جریمه

  

   LLNESSINJURY AND I –ACCIDENT  –  آسیب دیدگی و بیماري –سانحه : قانون بیست و ششم 

با اجازه داور مجاز  یا یک بازیکن در جریان بازي فقط در زمان سانحه و آسیب دیدگی و یا بیماري و : 1 – 26ماده 

چنانچه بازیکنی که به طریق صحیح . هاي استخر بنشیند یا بایستد خواهد بود که آب را ترك نماید یا روي کناره
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دیک دروازه خودش با اجازه داور در یکی از تواند دوباره از محل ورود مجدد نز ، میاستآب را ترك کرده 

  .هاي مقتضی وارد محوطه بازي شود توقف

چنانچه بازیکنی دچار خونریزي گردد، داور باید فوراً دستور دهد که او از بازي خارج شده و اجازه  : 2 – 26ماده 

پس از . نماید ازي ادامه پیدا میدهد که بازیکن ذخیره بالفاصله به جاي او وارد محوطه بازي شده و بدون درنگ ب می

  .تواند طبق شرایط عادي بازي، به عنوان بازیکن جانشین به بازي برگردد اینکه خونریزي متوقف شد این بازیکن می

تواند بنابه  ، داور می)به جزء در حالت خونریزي(درهنگام سانحه، آسیب دیدگی و بیماري  : 3 – 26ماده 

 در این حالت داور باید .دقیقه باشد 3این حالت تعلیق نباید بیش از . تعلیق درآورد صالحدید خود بازي را به حالت

  .دقیقه را به وقت نگهدار اطالع دهد 3 شروع

چنانچه بازي به مناسبت سانحه، آسیب دیدگی، بیماري، خونریزي و یا هر دلیل پیش بینی نشده  : 4 – 26ماده 

دیگري متوقف گردد، تیمی که مالکیت توپ را در زمان توقف دراختیار داشته است از محلی که بازي متوقف شده 

  .دوباره شروع خواهد نمود

کند  گیري می بازیکنی که بنابه این دالیل از بازه کناره) خونریزي( 2 – 26در شرایط ماده به جز :  5 – 26ماده 

  .اگر بازیکن ذخیره به جاي او وارد بازي شده باشد، حق ندارد در دنباله بازي وارد محوطه بازي گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
40 

  مشروح قوانین تغییر یافته واترپلو

در شهر  FINAالعاده  در کنگره فوق) 2018دسامبر  10( 1397آذر ماه سال  19قوانین تغییر یافته زیر که روز 

HANGZHOU  2019فوریه  10( 1397بهمن ماه سال  19روز یعنی از  60چین به تصویب رسیده است پس از (

  .شود در سراسر جهان اجراء می

ثانیه بر  20نماید در موارد زیر ساعت مالکیت را به  ثانیه که مالکیت توپ را کنترل می 30وقت نگهدار  ** :

 .گرداند می

  .پس از اعالم کرنر) الف 

  .پس از شوت به دروازه و برگشت توپ چنانچه تغییر مالکیت بوجود نیاید) ب 

  .پس از اخراج بازیکن مدافع) ج 

  : تفسیر 

از شروع بازي ساکن و دریافت دومین مالکیت، در این حالت یک تیم فقط  ،این است که ممنظور از این تصمی

  .ثانیه مالکیت توپ را دراختیار داشته باشد 20تواند  می

 .گردد ثانیه برمی 20اگر پرتاب کرنر بوجود آید، ساعت مالکیت به  - 

دریافت گردد، ساعت مالکیت اگر شوت به دروازه انجام شود، ولی در برگشت، توپ توسط تیم مهاجم  - 

 ).تغییر مالکیتی رخ نداده است(گردد  ثانیه برمی 20توپ به 

اگر شوت به دروازه انجام شود ولی در برگشت توپ توسط تیم مدافع دریافت گردد، ساعت مالکیت به  - 

 .گردد ثانیه برمی 30

 .افتد پنالتی به جریان میگردد، زمانی که توپ بعد از پرتاب  ثانیه برمی 20ساعت مالکیت توپ به  - 

ثانیه  20اگر پرتاب پنالتی به ثمر نرسید و تیم شوت کننده توپ را دریافت کرد ساعت مالکیت توپ به  - 

 ).تغییر مالکیتی رخ نداده است. (گردد برمی

ثانیه  30چنانچه پرتاب پنالتی به ثمر نرسید و تیم مدافع توپ را دریافت کرد ساعت مالکیت توپ به  - 

 .ددگر برمی
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 .گردد ثانیه برمی 30پس از به ثمر رسیدن گل ساعت مالکیت به  - 

تواند از پرتاب پنالتی  مربی آن تیم میدر یک دقیقه آخر بازي چنانچه پرتاب پنالتی به تیمی داده شود،  - 

 .خودداري نموده و در این حالت مالکیت مجدد را به دست خواهد آورد

پشت آن مانند شروع بعد از تایم اوت آغاز شده و ساعت  در حالت فوق بازي از وسط محوطه بازي یا - 

 .گردد ثانیه برمی 30مالکیت توپ به 

بان از خطوط کناري محوطه بازي به خارج برود، ساعت مالکیت توپ  اگر پس از برخورد توپ به دروازه -

 .گردد ثانیه برمی 20قبل از پرتاب آزاد به 

 .گردد ثانیه برمی 30در هنگام پرتاب یکسان ساعت مالکیت توپ به  - 

گردد، مگر آنکه زمان بیشتري روي ساعت  ثانیه برمی 20اگر بازیکنی اخراج گردد، ساعت مالکیت توپ به  -

 .مالکیت باشد که در این حالت زمان موجود در روي ساعت مالکیت مورد محاسبه قرار خواهد گرفت

از دست بدهد، زیر این به نفع تیم خاطی هیچ تیمی نباید به دلیل اخراج بازیکن زمان مالکیت موجود را  - 

 .برگردانیم 20ثانیه باشد آن را به  20خواهد بود که درصورت اخراج بازیکنش ساعت مالکیت اگر بیش از 

ساعت مالکیت تغییر نخواهد کرد و ) DOUBLE EXCLUSION(اگر دو نفر از دو تیم اخراج گردند  - 

 .ماند میزمان مالکیت روي ساعت هرچه هست باقی 

گردد، مگر آنکه  ثانیه برمی 20برد، ساعت مالکیت توپ به  زمانی که بازیکن دفاعی توپ را به زیر آب می - 

 .زمان بیشتري روي ساعت مالکیت باشد

متري با شوت مستقیم، یا پس از قرار دادن توپ به بازي با  6تواند با پرتاب آزاد از پشت خط  یک گل می ** :

  .به ثمر برسد فینت و یا شنا کردن

ابتدا باید توپ را به بازي آورد و همان گونه که در اگر بازیکن مستقیماً به دروازه شوت ننموده باشد،  :توجه 

  ).توجه کنید 2و  1شکل  16به ماده (. قانون شرح داده شده است اجراء نماید

  1شکل               2شکل 
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  :تفسیر 

 .متري باشد 6و خطا هر دو باید خارج از محوطه  توپ - 

 .تواند به دروازه شوت نماید متري باشد بازیکن نمی 6اگر توپ در داخل محوطه  - 

 .تواند شوت نماید متري باشد بازیکن نمی 6متري و توپ بیرون محوطه  6اگر خطا در داخل محوطه  - 

تواند انتخاب نماید که مستقیماً به دروازه شوت  میمتري باشد، بازیکن  6اگر توپ و خطا خارج از محوطه  - 

 .نماید و یا توپ را بطور واضح به بازي درآورد

تواند فینت نموده و شوت نماید و یا شنا نموده و شوت  پس از اینکه بازیکن توپ را به بازي درآورد او می - 

 .نماید

تواند به بازیکن صاحب توپ  افع میپس از اینکه بازیکن توپ را بطور واضح به بازي درآورد بازیکن مد - 

 .حمله نماید

به (به بازي درآوردن توپ بطور واضح به این معنی است که توپ از دست بازیکن صاحب توپ رها گردد  - 

 ).توجه کنید 2و  1شکل  17ماده 

 .گردد پاس دادن توپ بطور واضح از یک دست به دست دیگر به معنی به بازي درآوردن توپ تلقی می - 

  1شکل                 2شکل 

  

  

  

  :شوت مستقیم بعد از توقف 

 .باشد پس از پایان هر دور بازي در شروع دور بعد شوت مستقیم به دروازه حریف مجاز نمی - 

زمانی که داور در جریان بازي توپ را از بازیکنان براي اتفاقاتی مانند به سر گذاشتن کاله و یا زخمی  -

کند، که این موارد توقف در بازي در نظر گرفته  دریافت میهایی این چنین  شدن بازیکنان و یا حالت
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برابر قانون بازیکن اجازه پرتاب مستقیم به گردد،  شود و پس از پایان حاالت فوق توپ به بازي برمی می

 .دروازه را ندارد

متري توپ را از بازیکن در  6داور در جریان بازي، قبل از پرتاب کرنر و یا شوت پشت محوطه زمانی که  - 

پس از برگشت توپ به بازي، بازیکن کند،  آب به دلیل به سر گذاشتن کاله و یا زخمی شدن دریافت می

 .تواند مستقیماً به دروازه شوت نماید متر، می 6پرتاب کننده کرنر و یا شوت پشت محوطه 

 

  متري 6حمله از پشت توسط مدافع در محوطه   ** :

درحالیکه بازیکن مهاجم درحال شنا کردن است و یا توپ را در دست دارد و   متري، 6در داخل محوطه  - 

خواهد به دروازه شوت نماید، چنانچه بازیکن مدافع از پشت روي او خطا نماید، در این حالت داور  می

 .باید خطاي پنالتی اعالم نماید

  : توجه مهم 

  .مگر آنکه بازیکن مدافع فقط با توپ تماس حاصل نماید

  :تفسیر 

متري، زمانی که بازیکن مهاجم درحالیکه بازیکن مدافع در پشت او قرار دارد و به  6در داخل محوطه  - 

طرف دروازه حریف رو به جلو درحال شنا کردن و شوت به دروازه حریف به منظور به ثمر رساندن یک 

 .جریمه خواهد شد گل احتمالی است از پشت بازیکن مدافع به روي او خطا نماید یک ضربه پنالتی

) قدیم 2–22جدید2–23(این حرکت به منزله جلوگیري از به ثمر رسیدن یک گل احتمالی بر طبق قانون  - 

 .باشد می

 .او فقط با توپ تماس حاصل نمایدبراي بازیکن مدافع در یک صورت امکان دفاع از پشت وجود دارد که  - 

توانست  که اکثراً می) توپ در دست بازیکن است(شد  این قانون جلوي هرگونه بحثی که قبالً گفته می - 

 .گیرد اشتباه باشد را می

باشد  به نتیجه رساندن عملش میداور باید در اعالم خطا کمی تأمل نماید تا ببیند آیا بازیکن مهاجم قادر  -

 .یا خیر
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 .اگر بازیکن قادر نبود که نتیجه بگیرد، داور باید این قانون را اجراء نماید - 

بازیکن مهاجم به طرف دروازه حریف درحال شنا کردن است و دستش روي توپی است که روي زمانی که  - 

خطا محسوب بان در این حالت دست مهاجم به همراه توپ را به زیر آب فشار دهد  آب است، دروازه

بان از جلو به سمت بازیکن مهاجم حمله نموده نه از عقب و در این حالت خطاي  زیرا دروازه شود، نمی

 .گردد بان اعالم می پنالتی نبوده، بلکه یک پرتاب آزاد به نفع دروازه

 

   :پرتاب کرنر    ** :

 :تواند  نماید می بازیکنی که پرتاب کرنر را اجراء می - 

  .دمستقیماً به دروازه شوت نمای: الف 

  .شنا نموده و بدون دادن پاس به دروازه شوت نماید: ب 

  .تواند به دیگر یاران خود پاس دهد یا می: پ 

  :تفسیر 

  .در این حالت بازیکن پرتاب کننده کرنر هیچ محدودیتی در شوت کردن ندارد

که مستقیماً به شود، بازیکن مجاز است  پس از دریافت توپ از داور دروازه زمانی که پرتاب کرنر اعالم می -

 .دروازه حریف شوت نماید و یا توپ را به بازي درآورده و شنا نماید و یا فینت نموده و به دروازه شوت نماید

  

  :تایم اوت    ** :

نفر افرادي که  3یکی از : براي مثال . باشد مسئولیت فشردن دکمه دستگاه تایم اوت با تیم مربوطه می - 

نماید  اند، زمانی که مربی تیم درخواست تایم اوت می ها نشسته ذخیرهتحت عنوان مربی روي صندلی 

 .دهند دکمه دستگاه را فشار می
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  : تفسیر 

باشد، به  اند می ها براي درخواست تایم اوت نشسته نفر مسئولی است که در کنار تیم 2منظور از این تغییر حذف 

  .گردد محول میها  این ترتیب مسئولیت درخواست تایم اوت به خود تیم

  

  :تایم اوت    ** :

به جز پس از . خواهد درخواست نماید تایم اوت در طول بازي و در هر زمانی که می 2تواند  هر تیم می - 

 .گردد تایم اوت به وسیله مربی تیم صاحب توپ درخواست می .اعالم خطاي پنالتی

  : تفسیر 

 .تایم اوت بنمایدتواند در هر زمانی درخواست  مربی تیم صاحب توپ می - 

درخواست ) BACK TO BACK(را پشت سر هم  2توان در یک پریود و یا حتی هر  تایم اوت را می 2هر  -

 .نمود

 .توانند پس از اعالم خطاي پنالتی درخواست تایم اوت بنمایند ها نمی تیم -

  

  :استراحت بین دورها    ** :

 .یقه استدق 3بین نیمه دوم و نیمه سوم بازي  مدت زمان استراحت - 

  

  : محل ورودي اضافی براي بازیکنان ذخیره پروازي   ** :

محل ورودي اضافی دیگري براي ورود به بازي بین خط دروازه تا نیمه خط طولی هر تیم براي بازیکنان  -

توانند از آن محل وارد محوطه بازي  شود که بازیکنان پروازي می درنظر گرفته می) تعویضی پروازي(

 .شوند
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  : توجه 

در کنار محوطه کرنر ) متري قرمز رنگ 2(بازیکن اخراجی و یا ذخیره او باید همیشه از محل ورود مجدد 

  .وارد محوطه بازي شوند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تفسیر 

همچنین . باشد تعداد بازیکنان تعویضی یک تیم از کنار محوطه استخر نمی هیچ محدودیتی در مورد -

توان بعنوان محل گرم کردن  از این منطقه نمی. باشد محدودیتی براي تعداد تعویضی یک باره نمی

 .بازیکنان استفاده کرد

ر محل ورود بازیکن تعویضی براي ورود به محوطه بازي از این ناحیه، باید بدون شیرجه در آب از کنا - 

مجدد وارد استخر شود، به همان روشی که از محل ورود مجدد بازیکن ذخیره به جاي بازیکن اخراجی 

 .شود وارد استخر می

 محوطه بازيو با ذخیره خود در کنار  ابتدا از محوطه بازي خارج شدهبازیکنانی که باید تعویض شوند،  - 

 .زنند بطور واضح در باالي آب دست یکدیگر را به هم می
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ابتدا بازیکن تعویضی، قبل از اینکه ذخیره او وارد محوطه بازي شود، درحالیکه سر خود را در این حالت  -

 . شود کامالً باالي سطح آب نگه داشته از محوطه بازي خارج می

بازیکنی که از محوطه بازي خارج شده از کنار استخر و داخل آب تا پشت خط دروازه شنا نموده و سپس  - 

 .شود استخر خارج میاز 

تعویض بازیکن در هر زمان در جریان بازي از محل خط دروازه تا نیمه محوطه بازي مربوط به تیم خود  - 

 .تواند انجام شود می

 .باشد امکانپذیر نمی اندر هنگام اعالم خطاي پنالتی تعویض بازیکن - 

ذخیره این بازیکنان در چنین  خطاي مهم دریافت نماید، 3اگر بازیکنی دچار جراحت شود و یا بازیکنی  - 

 .متري انجام شود 2باید فقط از محل ورود حالتی 

توانند درصورت خطا در هنگام تعویض، آن را اعالم نمایند، جریمه این  هر یک از داوران و افراد رسمی میز می -

 .انجام خواهد شد) 16 – 21ماده قدیم (و ) 16 – 22ماده جدید (چنین ورود غیرصحیح بر طبق 

این مشابه همان . توانند در محل تعویض کناري بایستند بازیکنان تعویضی براي مدت معقول و منطقی می - 

 .گرفتند قرار می» قدیم«حالتی است که در محل ورود مجدد 

 .باید حداقل نیم متر باشد» بازیکنان پروازي«محل کنار استخر براي  -

  

  : محل پرتاب آزاد** :   

 :به جز موارد زیر . انجام خواهد شدمحل قرار گرفتن توپ پرتاب آزاد از  -

متري دفاعی انجام شده باشد که پرتاب از روي خط  2اگر خطا بوسیله بازیکنان مدافع در داخل محوطه  - 

 .متري مقابل محل خطا پرتاب خواهد شد 2

  :تفسیر 

که توپ به محل وقوع خطا این تغییر بدان جهت است که بازي سرعت بیشتري پیدا نماید و نیازي نیست  - 

 .آورده شود

 .متري انجام دهد 2متر، بازیکن باید پرتاب آزاد را خارج از محوطه  2هاي آزاد داخل  براي کلیه پرتاب - 
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  : شود عالمتی که بوسیله داور داده می   ** :

انجام متري رخ داده  6این عالمت در مواردي که خیلی روشن نیست که خطا در داخل یا خارج محوطه  -

 .خواهد شد

  :توجه 

  .متري رخ داده است 6نماید که خطا در خارج از محوطه  داور با بلند کردن یک دست اعالم می

  :تفسیر 

 .تواند شوت نماید گردد که بازیکن می دهد، مشخص می زمانی که داور این عالمت را نشان می - 

دن ندارد، زیرا داور تشخیص داده که اگر داور عالمتی ندهد، بدین معنی است که بازیکن اجازه شوت کر - 

 .متري بوده است 6خطا یا توپ داخل محوطه 

  

  : بان اختیارات جدید دروازه   ** :

 .تواند از خط نیمه محوطه بازي عبور نموده و در آنجا با توپ تماس حاصل نماید بان می دروازه - 

  :تفسیر 

 .اي شوت نماید جاي دادن پاس از هر نقطهتواند از خط نیمه عبور نموده و به  بان می اکنون دروازه - 

 .دهد متري از دست می 6بان تمام امتیازات و اختیارات خود را خارج از محوطه  دروازه - 

گردد که نام  شود و از مربیان درخواست می در هنگام پرتاب پنالتی که براي تعیین نتیجه بازي اجراء می - 

 .تواند یکی از آنها باشد بان می دروازهبازیکن را براي زدن ضربه پنالتی بدهند  5

تواند  توان تعویض نمود، ولی در این حالت او نمی بان را در هر زمان می در هنگام پرتاب پنالتی دروازه - 

 .یکی از شوت کنندگان باشد

  



  
49 

  : )VISUAL EFFECTS( –استفاده از دستگاه دیداري ** :   

گردد  زیر را نشان دهد در اطراف محوطه اخراج تعبیه میاتوماتیک دیداري که بتواند موارد یک دستگاه  - 

 .که موارد زیر را اعالم نماید

 .ثانیه به پایان زمان اخراج 5اعالم  -

 .تواند وارد محوطه بازي گردد اعالم پایان زمان اخراج که بازیکن می -

  : تفسیر 

 .گردد هایی که قابل ارائه باشد استفاده می از این دستگاه در زمان - 

ها و  ثانیه نزدیک صندلی بازیکنان ذخیره 30یک چراغ اضافی در ساعت مالکیت توپ : مثال براي  - 

گردد تا زمانی که بازیکن اخراجی اجازه ورود به بازي را پیدا  همچنین روي میز مسئولین تعبیه می

 .نماید به رنگ سبز درآید می

  .ه شوداین سیستم باید به صورت یک پارچه در سیستم زمان سنج قرار داد

  ویدئوچک** :   

  .گردد تا مشخص گردد که توپ گل شده است یا خیر ویدئوچک تعبیه می یک سیستم

  :تفسیر 

این سیستم بوسیله کمیته فنی واترپلو و یک گروه مشخص که براي این منظور در مسابقه در نظر گرفته شده 

  .است در زمانی که قابل ارائه باشد کنترل خواهد شد

  :شنیداري در گوش براي داوران سیستم ** :   

  :تفسیر 

 .گردد براي هر یک از داوران گوشی شنیداري جهت ارتباط با یکدیگر تعبیه می - 

ولی این گوشی براي دریافت اطالعات از داوران و گردد،  براي ناظر بازي نیز چنین گوشی تعبیه می -

 .باشد حصول اطمینان براي انتقال به میز می
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   GVSM( GAME VIDEO MONITORING SYSTEM( :ویدئوچک بازي سیستم ** :   

هاي بسیار جدي که در جریان بازي  سیستم ویدئوچک بازي براي کنترل و تشخیص خطاهاي وحشیگري و یا خشونت

  .گردد دهد ولی بوسیله داور تنبیه الزم در نظر گرفته نشده و یا اساساً تصمیمی گرفته نشده است، تعبیه می رخ می

  : ر تفسی

که توسط بازیکنان انجام شده ) RETROACTIVELY(هدف این است که در مورد خطاي عطف به ما سبق 

  .گیري شود ولی داور در جریان بازي تصمیم مقتضی نگرفته است تصمیم

 .نتیجه بازي تغییر نخواهد کرد - 

پس از اینکه نوار رسمی ویدئو بازبینی شد، اگر کمیته فنی واترپلو تشخیص داد که حادثه به  :براي مثال 

شد ولی گرفته نشده است، بازیکن  وجود آمده در حد وحشیگري بوده و باید تصمیم الزم گرفته می

  .نماید کرد تنبیه می خاطی را برابر قانون و مطابق آنچه داور باید جریمه می

  .نماید داقل براي یک بازي جریمه میح :براي مثال 

ولی تیم مربوطه در بازي بعدي اگر بازیکن خاطی براي یک بازي جریمه شده  کند، نتیجه بازي تغییر نمی - 

هاي  نفر بازي خواهد کرد، و اگر بیشتر از یک بازي جریمه شده باشد به همان اندازه در بازي 12باشد با 

 .نفره بازي خواهد بود 12بعدي 

یمی که مایل باشد ویدئو مربوط به حادثه را بازبینی نماید، باید درخواست رسمی و کتبی خود را به هر ت - 

دقیقه بعد از پایان بازي به ناظر بازي  60فرانک سوئیس یا معادل آن را حداکثر تا  500همراه 

)DELEGATE (و یا دفتر کمیته فنی واترپلو تحویل دهد. 

 .باشد اعتراض میاین کار به همان روش درخواست  - 

 .اي را مورد بررسی قرار دهد خود رأساً در هر موردي که الزم بداند حادثه تواند کمیته فنی می - 

گیرد قبل از بازي بعدي آن تیم  میکمیته فنی باید هر تصمیمی را که در مورد جریمه بازیکن یا بازیکنان  -

 .به اطالع سرپرست تیم مربوطه برساند

  ب پنالتیعالمت محل پرتا** :   

  .شود عالمتی به رنگ قرمز در دو طرف خط کناري محوطه بازي براي مشخص نمودن محل پرتاب پنالتی قرار داده می
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  مقررات گروه سنی واترپلو فینا

POLO FINA AGE GROUP RULES FOR WATER  

  

تا سی و یکم دسامبر  از اول ژانویه FINAسن شرکت کنندگان در مسابقات گروه سنی  : 1ماده  –گروه سنی 

  .باشد دسامبر سال مسابقه مورد محاسبه می 31شب  12اند مورد قبول خواهد بود و ساعت  سالی که به دنیا آمده

  :باشد به شرح زیر می FINAگروه سنی براي پسران و دختران در مسابقات  : 2ماده  –گروه سنی 

 سال و کمتر 16و  15 - 

 سال و کمتر 18و  17 - 

 کمتر سال و 20و  19 - 

نوجوانان و جوانان در مسابقات قهرمانی جهان مربوط به این  –سن شرکت کنندگان در مسابقات خیلی نوجوان 

  .است) تر سال و کوچک 20(و ) تر سال و کوچک 18) (تر سال و کوچک 16(هاي سنی عبارت است از  گروه
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  هاي براي استفاده از دو داور دستورالعمل: پیوست یک 

 NDIX AAPPE 

REFEREES INSTRUCTIONS FOR USE OF TWO  

اختالف . ها هستند کنترل مطلق بازي در دست داوران است و داراي قدرت مساوي در اعالم خطاها و پنالتی:  1

  .تواند مبناي اعتراض و تقاضاي تجدیدنظر قرار گیرد نظر بین داوران نمی

در کدام سمت استخر  نمایند، معین خواهد کرد که هر یک از داوران میکمتیه یا سازمانی که داوران را انتخاب :  2

کنند عوض  ها جاي خود را تعویض نمی جاي خود را قبل از شروع هر دوري که تیم داوران. براي قضاوت قرار گیرند

  .خواهند کرد

داوري که در سمت و  گیرند متري خود قرار می 5داوران روي خط در شروع بازي و در شروع هر دور بازي :  3

  .ها قرار دارد عالمت آغاز بازي را خواهد داد میز منشی

پس از به ثمر رسیدن هر گل، عالمت شروع بازي توسط داوري داده خواهد شد که قبالً وضعیت حمله را :  4

گزینی پیش از شروع مجدد، داوران باید اطمینان حاصل نمایند که جای. نموده و گل به ثمر رسیده است کنترل می

  .بازیکنان بطور کامل انجام شده است

را اعالم کنند، اما هر داور باید توجه هر یک از داوران قدرت دارند که در هر قسمتی از محوطه بازي خطاها :  5

داوري که وضعیت حمله را . اولیه خود را به خطاهاي سمت راست خود که وضعیت حمله است معطوف نماید

در محلی قرار خواهد گرفت که نزدیک به دروازه مورد حمله نیست و بقیه بازیکنان ) عیداور دفا(کند  کنترل نمی

  .نظر قرار خواهد داد اند زیر تیم حمله کننده را که از دروازه دورتر قرار گرفته

گرفته در ها را  هنگام اعالم پرتاب آزاد، پرتاب از دروازه و یا پرتاب کرنر، داوري که تصمیم به اعالم این پرتاب:  6

بدین ترتیب کلیه بازیکنان در نقاط مختلف . دهند دمد و هر دو داور سمت حمله را نشان می سوت خود می

داوري که تصمیم به اعالم . محوطه بازي به سرعت متوجه خواهند شد که به کدام تیم پرتاب آزاد داده شده است

عالئم نمایش داده  از اوران به منظور اعالم خطا بایدد. خطا گرفته است به محل انجام پرتاب نیز اشاره خواهد کرد

  .استفاده نمایند» 2پیوست «شده در 

، داور اگر بنابه اعتقاد داور، بازیکنی پافشاري در بازي غیر ورزشی و یا پافشاري به تظاهر در خطا بنماید : 7

چنانچه این اعمال ادامه پیدا نماید . نماید و به بازیکن خاطی اشاره میکارت زرد را به تمام آن تیم نشان داده 
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داور به بازیکن خاطی کارت قرمز نشان داده و این کارت را بطور واضح به محوطه بازي و به میز هم نشان 

بازیکن اخراجی داور این اعمال را مرتکب بدرفتاري شدن توسط بازیکن در نظر گرفته و شماره . خواهد داد

  .دهد را به میز نشان می

پرتاب پنالتی بوسیله داور حمله داده خواهد شد، به جز زمانی که بازیکن زننده پنالتی با دست چپ  عالمت:  8

  .دهد زند که در این صورت داور دفاعی عالمت زدن ضربه را می پنالتی را می

اهد شد هاي آزاد همزمان بوسیله دو داور به نفع یک تیم اعالم شود پرتاب به بازیکنی داده خو چنانچه پرتاب:  9

  .که داور حمله اعالم نموده است

اگر خطاهاي عادي بطور همزمان براي دو تیم مختلف اعالم شود، یک پرتاب یکسان بوسیله داور حمله انجام :  10

  .خواهد شد

اگر هر دو داور بطور همزمان اعالم خطا بنمایند ولی یکی خطاي عادي و دیگري خطاي اخراج یا خطاي پنالتی :  11

  .نند، خطاي اخراج یا خطاي پنالتی اجراء خواهد شداعالم ک

و پس از  داور توپ را از بازیکنان گرفتهچنانچه بازیکنان دو تیم در جریان بازي مرتکب خطاي اخراج شوند، :  12

اند که کدام یک از بازیکنان از بازي اخراج  ها متوجه شده اینکه اطمینان حاصل نمود که هر دو تیم و منشی

  .نماید بازي را با یک پرتاب آزاد توسط تیمی که قبالً مالکیت توپ را دراختیار داشته شروع می اند، شده

ها مالکیت توپ را  ولی اگر در هنگام اعالم خطا هیچ یک از تیم گردد زمان سنج مالکیت توپ به حالت اولیه برنمی

  ن سنج مالکیت توپ در این حالت به زما. دراختیار نداشته باشند، بازي با یک پرتاب یکسان آغاز خواهد شد

  .گردد ثانیه برمی 30

چنانچه بطور همزمان براي هر دو تیم پرتاب پنالتی اعالم شود، ابتدا تیمی که آخرین زمان مالکیت توپ را :  13

 پس از اجراي پرتاب. نماید دهد و سپس تیم دیگر پرتاب را اجراء می دراختیار داشته پرتاب پنالتی را انجام می

  .توسط هر دو تیم، بازي با یک پرتاب یکسان از وسط محوطه بازي شروع خواهد شد
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  برند عالئمی که هیأت داوران به کار می: پیوست دو 

APPENDIX B  

SIGNALS TO BE USE BY OFFICIALS  

 Aشکل       آورد عمودي به پائین می دست خود را براي موارد زیر از حالت داور : Aشکل 

 ) اعالم شروع هر دور بازي براي( - 

 )براي شروع مجدد بعد از هر گل( - 

 )براي اعالم پرتاب پنالتی( - 

  

  

موارد زیر با یک دست اشاره به طرف حمله و با دست دیگر اشاره به محلی که توپ باید به  داور براي : Bشکل 

                    .نماید بازي در آید، می

  Bشکل 

 )پرتاب آزاد( - 

 )پرتاب از دروازه( - 

 )پرتاب کرنر( - 

  

کند  اي که باید پرتاب یکسان اجراء شود اشاره می براي اعالم پرتاب یکسان است، داور دست خود را به نقطه : Cشکل 

    .نماید پس هر دو انگشت شصت خود را به سمت باال گرفته و توپ را براي انجام پرتاب یکسان دریافت میسو 

                  

  Cشکل 
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داور ضمن اشاره به بازیکن اخراجی دست خود را سریعاً به طرف . اخراج یک بازیکن است براي اعالم : Dشکل 

بدین ترتیب . نماید بالفاصله شماره بازیکن اخراجی را اعالم میدهد و  محدوده کناري محوطه بازي حرکت می

  .بطور کامالً واضح افراد پشت میز و افرادي که در محوطه بازي هستند متوجه خواهند شد

  

  

  Dشکل       

  

داور هر دو دست خود را به دو بازیکن اخراجی اشاره . بازیکن به طور همزمان است 2اخراج  براي اعالم : Eشکل 

دهد و بالفاصله شماره کاله بازیکنان  بقیه وظایف را انجام می بیان شده Dنماید و به نحوي که در شکل  می

 .دهد اخراجی را عالمت می

  

  

  Eشکل   

  

براي تمام مدت بازي با اجازه ورود بازیکن ذخیره  براي اخراج یک بازیکن به مناسبت انجام بدرفتاري : Fشکل 

هاي خود  و سپس دست دهد می) Eدرصورت اقتضا شکل یا ( Dداور عالمت اخراج بازیکن را به روش شکل . است

را به دور هم میچرخاند بطوریکه براي تمام محوطه بازي و افراد کامالً واضح باشد، سپس شماره کاله بازیکن 

  .دهد دهد و همچنین به بازیکن خاطی کارت قرمز نشان می اخراجی را به میز عالمت می

  

  Fشکل   
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 .دقیقه است 4اجازه استفاده از بازیکن ذخیره پس از با یک بازیکن براي تمام مدت بازي  براي اخراج : Gشکل 

هاي خود را به صورت  و سپس دست دهد می) Eیا درصورت اقتضا شکل ( Dشکل داور عالمت اخراج را به روش 

اند و در محوطه بازي  بدین ترتیب بطور واضح براي کسانی که پشت میز نشسته. دهد ضربدر روي هم قرار می

دهد،  شود، سپس بطور واضح شماره کاله بازیکن اخراجی را به میز اطالع می حضور دارند تصمیم او مشخص می

  .دهد جی نشان میبعالوه کارت قرمز نیز به بازیکن اخرا

  

  Gشکل         

  

برد،  انگشت او رو به هوا است باال می 5داور دست خود را درحالیکه . یک پرتاب پنالتی است براي اعالم : Hشکل 

   .نماید سپس شماره بازیکن خاطی را به میز اعالم می

  

  Hشکل    

  

  

به صدا در نماید که سوت خود را  داور بدین ترتیب عمل می. به ثمر رسیدن یک گل است براي اعالم : Iشکل 

  .نماید آید و بالفاصله با دست به وسط محوطه بازي اشاره می می

  

  Iشکل   

  

داور حرکت گرفتن را درحالیکه مچ یک دست را با . اخراج در مورد گرفتن حریف است براي اعالم خطاي : Jشکل 

  .دهد فته است را نشان میدست دیگر گر

 Jشکل                   
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داور با حرکت دادن دو دست خود از باال به . خطاي اخراج در مورد زیر آب کردن حریف است براي اعالم : Kشکل 

  .نماید پائین اشاره می

  

  Kشکل   

  

داور دو دست خود را به حالت عمودي به . خطاي اخراج در مورد به عقب کشیدن حریف است براي اعالم : Lشکل 

  .کشد دارد و به طرف خود می طرف باال نگه می

  

  Lشکل   

  

  

داور درحالیکه روي یک پاي خود ایستاده . خطاي اخراج در مورد لگد زدن به حریف است براي اعالم : Mشکل 

  .نماید می با پاي دیگر اشاره به لگد زدن

  

  Mشکل   

  

داور باید دست خود را در حالت افقی و . خطاي اخراج در مورد ضربه زدن به حریف است براي اعالم : Nشکل 

   .درحالیکه مشت او بسته است به حرکت درآورد

      

  Nشکل   
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اي براي حرکت استفاده  خطاي عادي در مورد هل دادن حریف یا از بدن حریف بعنوان وسیله براي اعالم : Oشکل 

  .دهد داور با دست حرکت هل دادن را درحالیکه دست او به حالت افقی است نشان می. کردن است

  

  

  Oشکل   

  

داور باید حرکت . استخطاي اخراج در مورد کند کردن یا ممانعت از حرکت آزادانه حریف  براي اعالم : Pشکل 

  .متقاطع یک دست بر روي دست دیگر به صورت افقی را نمایش دهد

  

  Pشکل   

  

داور یک دست خود را از باال به پائین حرکت . خطاي عادي در مورد زیر آب بردن توپ است براي اعالم : Qشکل 

  .دهد می

  

  Qشکل   

  

داور یک پاي خود را به طرف باال و پائین . خطاي عادي در مورد ایستادن در کف استخر است براي اعالم : Rشکل 

  .دهد حرکت می

  

  Rشکل   
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داور دست . خطاي عادي در مورد تأخیر در پرتاب آزاد، پرتاب از دروازه و پرتاب کرنر است براي اعالم : Sشکل 

  .دهد است حرکت میخود را یک یا دو بار درحالیکه کف دست اشاره به باال 

  

  Sشکل   

  

را با بلند کردن انگشت  2داور عدد . متري است 2تخلف در مورد قرار گرفتن در محوطه  براي اعالم : Tشکل 

  .دهد وسط و انگشت اشاره دست خود به هوا در حالت عمودي نشان می

  

  Tشکل   

  

  

داور دست خود را به صورت دایره دو یا . خطاي عادي در مورد پایان زمان مالکیت توپ است براي اعالم : Uشکل 

  .چرخاند سه بار می

  

  Uشکل   

  

  

  .داور دروازه براي شروع هر یک از دورهاي بازي است براي اعالم : Wشکل 

  

  Wشکل   
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غیرصحیح بازیکن اخراجی یا ذخیره عالمت داور دروازه براي شروع و شروع مجدد غیرصحیح و ورود  : Xشکل 

  .او با بلند کردن دو دست به حالت عمودي است

  

  Xشکل   

  

  

  .اعالم داور دروازه براي پرتاب از دروازه یا پرتاب کرنر با عالمت دست به حالت افقی در جهت حمله است : Yشکل 

  

  Yشکل   

  

  

  .کردن دو دست به حالت ضربدر استعالمت داور دروازه براي اعالم قبولی گل با بلند  : Zشکل 

   

  

  Zشکل   

  

براي ارتباط بهتر داور با بازیکنان و منشی، عالمت . براي عالمت دادن شماره کاله بازیکنان است : AAشکل 

باشد با دو دست نشان داده خواهد شد، با یک دست پنج انگشت و با  5شماره کاله درصورتیکه بیش از عدد 

با  10براي شماره . اضافی نشان داده خواهد شد که جمع آن شماره کاله بازیکنان خواهد بوددست دیگر انگشتان 

بیشتر باشد با یک دست مشت بسته را نشان داده و  10شود و چنانچه شماره کاله از  مشت بسته عالمت داده می

     .گردد میبه دنبال آن با دست دیگر با نشان دادن انگشتان اضافی شماره کاله بازیکن اعالم 

10     5      4      3      2       1             

  AAشکل 
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  مقررات انضباطی واترپلو:  سهپیوست 

CAPPENDIX   

POLO REGULATIONS FOR DISCIPLINARY ACTION IN WATER 

  :مقدمه 

  .باشد واترپلو میاین مقررات شامل قواعد اساسی براي بازي جوانمردانه و رفتار اخالقی و انضباط عمومی در ورزش 

ها، فدراسیون واترپلو، بخش واترپلو  این مقررات شامل اقدامات مربوط به حوادثی است که در آن بازیکنان، تیم

کنندگان و تماشاگران دخالت دارند و همچنین شامل  ها، حمایت هاي عضو، مدیران و مسئولین تیم فدراسیون

  .شود حضور دارند می مقامات و هر فرد دیگري که در مسابقات واترپلو

به اجراء درآمده و جایگزین مقرراتی خواهد شد که ) 1380مرداد ماه سال  10) (2001اول آگوست (این مقررات از تاریخ 

  .به تصویب رسیده است FINAتوسط هیأت رئیسه ) 1380فروردین ماه سال  10) (2001مارچ  28(در تاریخ 

اي جوانمردانه و بدون ایجاد  این نکته است که ورزش واترپلو به گونههدف از اجراي این مقررات ایجاد تضمین 

  .کشد مزاحمت انجام گیرد و مجازات حوادثی است که به تصویر واترپلو لطمه وارد نموده و آن را به بدنامی می

  FINAوابسته و متمم قوانین :  1ماده 

فواصل زمانی در  FINAکه توسط کنگره  FINAاین مقررات وابسته متممی است بر کلیه قوانین  : 1 – 1ماده 

  .باشد می FINAرسد و همچنین مقرارت انضباطی می مختلف به تصویب

  ها توسط مسئولین انجام خالف:  2ماده 

مسئول، اعم از ناظر، داور،  عنوانب FINAهاي جرائم صورت گرفته توسط افرادي که از طرف  مجازات : 1 – 2ماده 

گردند، عبارت است از تعلیق و محرومیت از  داور دروازه، منشی و وقت نگهدار در مسابقات واترپلو تعیین می

و  FINAشرکت در ادامه تورنمنتی است که تخلف در آن رخ داده است و ارائه گزاشی براي هیأت رئیسه 

  .باشد هاي بیشتر می مجازات براي بررسی FINAاجرائی  یأته آن به درصورت عدم تشکیل هیأت رئیسه ارجاع

داور، داور دروازه، منشی و یا وقت نگهدار در مسابقات  بعنوان ناظر، FINAاگر افرادي که از سوي  : 2 – 2ماده 

نموده و  بشوند و یا تقلب FINAگردند مرتکب تخلفی بر طبق این مقررات و یا دیگر مقررات انضباطی  تعیین می

  .از تیمی طرفداري نمایند براي تمام عمر محروم خواهند شد
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  هائی برعلیه مسئولین انجام خالف:  3ماده 

هرگونه خالفی که توسط هر یک از بازیکنان تیمی و یا مسئولین یک تیم صورت پذیرد، منجر به  : 1 – 3ماده 

  .و براي یک دوره یک ساله خواهد بودحداقل محرومیت از یک بازي و حداکثر از تمام مسابقات واترپل

چنانچه خالف شامل خشونتی باشد که منجر به جراحت جدي گردد، یا استفاده از شیئ سخت یا هر  : 2 – 3ماده 

گونه آسیب وارده به بدن باشد، حداقل محرومیت باید از یک دوره یک ساله تا محرومیت براي تمام عمر از 

  .مسابقات واترپلو خواهد بود

مسابقه تا حداکثر  3باشد، حداقل محرومیت از ) 2 – 3(اگر تخلف، اقدام به اعمال مندرج در بند  : 3 – 3ه ماد

  .باشد محرومیت در یک دوره یک ساله از تمام مسابقات واترپلو می

بل دقیقه ق 30شامل اعمالی است که از ) 3 – 3(و ) 2 – 3( –) 1 – 3(هاي مندرج در بندهاي  خالف : 4 – 3ماده 

  .پذیرد دقیقه بعد از پایان مسابقه انجام می 30از شروع مسابقه تا 

توسط افرادي غیراز ) 3 – 3(و ) 2 – 3( –) 1 – 3(هاي مندرج در بندهاي  درصورتیکه خالف : 5 – 3ماده 

ها صورت پذیرد، حداقل مجازات شامل اخطار یا اخراج از محل مسابقه و حداکثر  بازیکنان و مسئولین تیم

  .محرومیت از حق حضور در محل مسابقه واترپلو براي مدتی معین و یا همه عمر خواهد بود

تعیین شده ممکن است درصورت تکرار ) 3ماده (حداقل مجازات تعیین شده براي هر خالفی که در  : 6 – 3ماده 

  .آن توسط هر شخصی براي بار دوم یا دفعات بعدي انجام شود افزایش بیابد

  ام تخلف برعلیه اعضاء تیم یا مسئولین تیمانج:  4ماده 

و  ذکر نگردیده است FINAواترپلو ) 22تا  20(براي وحشیگري و یا هر گونه خالفی که در قوانین  : 1 – 4ماده 

توسط بازیکنی برعلیه بازیکنان دیگر و یا مسئولین تیم صورت پذیرد، باید حداقل محرومیت از یک مسابقه و 

  .مام مسابقات واترپلو براي یک سال خواهد بودحداکثر محرومیت از ت

تواند ویدئو  براي حوادث وحشیگري و یا خشونت جدي، بعد از پایان مسابقه، کمیته برگزاري می : 2 – 4ماده 

تصمیمی که داور نگرفته و باید در مورد  متفاوترسمی مسابقه را بازبینی نموده و مجاز خواهد بود تصمیم دیگري 

  .گرفت اتخاذ نماید نت میوحشیگري و خشو
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چنانچه تخلف توسط یکی از مسئولین تیم برعلیه بازیکن یا مسئولین دیگر انجام پذیرد، حداقل  : 3 – 4ماده 

  .محرومیت شامل یک مسابقه و حداکثر محرومیت براي تمام عمر از مسابقات واترپلو خواهد بود

چنانچه تخلف توسط هر فرد دیگري انجام پذیرد حداقل محرومیت، اخراج از محل مسابقه و  : 4 – 4ماده 

  .حداکثر محرومیت از حق حضور در محل مسابقات واترپلو براي مدتی معین یا همه عمر خواهد بود

ر آن تعیین شده است درصورت تکرا) 4ماده (حداقل مجازات تعیین شده براي هر خالفی که در  : 5 – 4ماده 

  .توسط هر شخصی براي بار دوم یا دفعات بعدي انجام شود افزایش خواهد یافت

  سایر تخلفات:  5ماده 

ها، تماشاگران،  توسط هر یک از بازیکنان یا مسئولین تیم برعلیه نمایندگان رسانه هر خالفی که : 1 – 5ماده 

محل مسابقه حضور دارند، مرتکب شوند، متصدیان استخر و یا هر شخص دیگري که در هنگام اجراي مسابقه در 

حداقل محرومیت باید از تمام مسابقات واترپلو براي یک دوره یک ساله تا محرومیت از حق حضور در مسابقات 

  .واترپلو براي مدت معین یا براي همه عمر خواهد بود

 ، هر فدراسیون، هرFINAه مجازات براي اهانت به هر نوع شفاهاً یا کتباً بصورت مستقیم برعلی : 2 – 5ماده 

دیگري که در این مقررات ذکر نگردیده است، حداقل محرومیت  برگزارکننده، هر مقام مسئول و یا هر شخص

  .شش ماه و حداکثر تمام عمر خواهد بود

ذکر گردیده ممکن است درصورت تکرار آن توسط ) 5(حداقل مجازات براي هر خالفی که در ماده  : 3 – 5ماده 

  .هر شخصی براي بار دوم یا دفعات بعدي انجام شود، افزایش خواهد یافت

  .گیرد ها صورت می هائی که توسط تیم خالف:  6ماده 

تخلفاتی را که در مواد  شود، مسئولین تیم نیز مینفر از اعضاء یک تیم که شامل  3اگر بیش از  : 1 -6ماده 

یک مسابقه مرتکب شوند، تیم مورد نظر در آن مسابقه باید براي آنها مجازات تعیین گردیده است در ) 5و3،4(

تورنمنت و حداکثر مجازات، محرومیت از شرکت در  نقه بعدي همابو همچنین حداقل از مسا بازنده اعالم شوند

  .باشد یک دوره یک ساله براي همان افراد می مسابقات بعدي در

تعیین شده است، بدین معنا است که مسابقه یا مسابقاتی که تیم در آن ) 1 – 6(مجازاتی که در بند  : 2 – 6ماده 

  .هاي مقابل خواهد بود به سود تیم یا تیم) 0 – 5(شود با نتیجه  مجازات می
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  مراحل اجراي مجازات:  7ماده 

تعیین شده است، باید توسط ) 5 – 3(و ) 1 – 3(هائی که براي تخلفات مندرج در بندهاي  محرومیت : 1 – 7ماده 

ساعت بعد از پایان مسابقه اعمال گردد و بالفاصله به بازیکن یا بازیکنان، مسئول یا  24کمیته برگزاري در مدت 

  .گردند ابالغ گردد مسئولین تیم و فرد یا افراد دیگري که شامل محرومیت می

، )1 – 2(ر شخص و تیمی را که تخلفی بر طبق بندهاي کمیته برگزاري مسابقات این حق را دارد تا ه : 2 – 7ماده 

اند را  مرتکب شده) 1 – 6(و ) 2 – 5(، )1 – 5(، )4 – 4(، )3 – 4(، )2 – 4(، )1 – 4(، )3 – 3(، )2 – 3(، )2 – 2(

یا هیأت رئیسه  FINAموقتاً محروم نماید، مشروط بر اینکه فوراً موضوع را به صورت کتبی به هیأت رئیسه 

  .ري مسابقات اطالع دهدبرگزا

  ، )3 – 4(، )2 – 4(، )1 – 4(، )3 – 3(، )2 – 3(، )2 – 2(، )1 – 2(هاي مندرج در بندهاي  مجازات : 3 – 7ماده 

  .باید توسط هیأت رئیسه برگزاري مسابقات اعمال گردد) 1 – 6(و ) 2 – 5(، )1 – 5(، )4 – 4(

شود  میت یک تیم از یک یا چند مسابقه در همان تورنمنت میهائی که شامل اخراج و محرو مجازات : 4 – 7ماده 

ساعت پس از پایان مسابقه توسط کمیته برگزاري اجراء و به مسئولین تیم، فدراسیون مربوطه  24باید در مدت 

  .آن تیم و هیأت رئیسه برگزاري مسابقات اطالع داده شود

در یک تورنمنت در نظر گرفته شده است و ) 1 – 6(بند هائی که براي محرومیت یک تیم بر طبق  مجازات : 5 – 7ماده 

  .نماید، باید بوسیله هیأت رئیسه برگزاري مسابقات اعمال گردد تر از آن تورنمنت نیز تسري پیدا می اي طوالنی به دوره

مندرج در این مقررات به جز آنچه در » یتمحروم«همانگونه که در این مقررات مشخص شده  : 6 – 7ماده 

تواند توسط هیأت رئیسه برگزاري  قید شده است، می) 2 – 4(و ) 1 – 4(، )5 – 3(، )2 – 3(، )1 – 3(بندهاي 

مسابقات نیز مشخص شده و بدین معنی است که فرد محروم شده مجاز نیست در هیچ یک یا بعضی از 

 و یا تمام رویدادهاي FINAشناخته شده بوسیله  اي ي قارهها ، رویدادهاي سازمانFINAرویدادهاي 

هاي موجود در  ورزشکار، ناظر، مربی، سرپرست، دکتر و یا سایر سمت ، بعنوانFINA هاي عضو فدراسیون

محرومیت باید از  .هاي عضو شرکت نماید اي شناخته شده و یا فدراسیون هاي قاره یا سازمان FINAهاي  فعالیت

  .گردد، اعمال گردد صالح تعیین می تاریخی که توسط مسئولین ذي

د، از تعداد بازیکنان یا مسئولین در روي نتیم از یک مسابقه معین محروم گرد یناگر بازیکن یا مسئول : 7 – 7ماده 

  .یمکت حضور داشته باشدمشروط براینکه حداقل یکی از مسئولین تیم روي نها کاسته خواهد شد،  نیمکت ذخیره
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  مسئولیت اثبات ادعا:  8ماده 

داوران، مسئولین مسابقه و یا کمیته برگزاري مسابقات، مسئولیت اثبات تخلفی که از مقررات  : 1 – 8ماده 

  .واترپلو رخ داده است را بعهده دارند

  بررسی:  9ماده 

در اجراي تنبیهات، ماهیت خطا، موقعیتی که باعث ایجاد خطا شده، سنگینی خطا، شخصیتی که مرتکب  : 1 – 9ماده 

  .باید مورد نظر قرار دهند FINAعمل خطا شده و سایر مواردي که موجب حادثه شده است را با توجه به اهداف 

  درخواست تجدیدنظر:  10ماده 

روز از تاریخ  21تواند در مدت  مسابقات مجازات شده است، می فردي که بوسیله کمیته برگزاري : 1 – 10ماده 

درخواست . ابالغ مجازات به هیأت رئیسه برگزاري مسابقات بر طبق مقررات مسابقات درخواست تجدیدنظر نماید

تجدیدنظر باید به همراه یک نسخه از رأي صادره که بوي ابالغ شده و مطابق با قوانین مرجع برگزارکننده 

  .ت باشدمسابقا
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  BL (FINA 9 – 8 – 3: (قانون 

  هاي واترپلو درصورت امتیاز مساوي بندي تیم تعیین رده

BL 9 – 8 – 3 – 1 : گردد بندي آنها به طریق زیر تعیین می دو تیم داراي امتیاز مساوي باشند، رده اگر.  

BL 9 – 8 – 3 – 1 – 1 :  برنده شده است در رده باالتر قرار خواهد گرفتتیمی که در بازي رودررو بین آن دو تیم.  

BL 9 - 8 – 3 – 1–  2 : بندي آنها با توجه به نتیجه حاصله  بازي بین دو تیم نتیجه مساوي داشته باشد، رده اگر

  .هاي همان گروه محاسبه خواهد شد تیم/ در بازي آن دو تیم با باالترین تیم 

BL 9 – 8 – 3 – 1 – 3 : تفاضل گل مورد مقایسه قرار خواهد گرفت و اگر هنوز نتیجه مساوي باشد گل زده  ابتدا

  .شده محاسبه خواهد شد

BL 9 – 8 – 3 – 1 – 4 : روش مقایسه بدین ترتیب است که نتیجه بازي آن دو تیم با تیم باالتر محاسبه خواهد شد.  

BL 9 – 8 – 3 – 1 – 5 : هاي باالتر دیگر و به همین  نتیجه مساوي است، نتیجه بازي آن دو تیم با تیم اگر هنوز

  .بندي مشخص شود ترتیب الی آخر تا رده

BL 9 – 8 – 3 – 1 – 6 : بندي را مشخص  ضربه پنالتی رده 5ها با زدن  نتیجه مساوي باشد، تیم اگر هنوز

ها  تیم. نمایند در زدن ضربات پنالتی شرکت مینمایند که  بان را تعین می بازیکن و یک دروازه 5هر تیم . نماید می

اوب نها بطور مت اگر هنوز نتیجه مساوي باشد، تیم. نمایند را بطور متناوب به دروازه حریف شوت میضربات پنالتی 

نالتی زمان زدن پ. زنند تا یک تیم پنالتی را به ثمر رسانده و تیم دیگر نتیجه نگیرد هر کدام یک ضربه پنالتی می

  .پس از پایان بازي نهائی و یا اولین فرصت مناسب دیگري است

BL 9 – 8 – 3 – 1 – 7 : هائی که در آن گروه در رتبه  بندي تیم گروه داراي امتیاز مساوي باشند، ابتدا رده اگر دو

  .شوند میتعیین  ،گیرند باالتر قرار می

BL 9 – 8 – 3 – 1 – 8 : مساوي هستند تعیین هائی که داراي امتیاز  اي است که در یک گروه تیم اگر وضعیت به گونه

  .بندي به روش فوق امکانپذیر نیست، همه نتایج بدست آمده در آن گروه را مورد محاسبه قرار خواهیم داد رده

BL 9 – 8 – 3 – 2 :  گردد بندي به طریق زیر تعیین می ردهیا بیشتر در یک گروه داراي امتیاز باشند، تیم  3اگر.  

BL 9 – 8 – 3 – 2 – 1 : تیم و یا بیشتر مورد محاسبه قرار خواهد گرفت 3بین آن  ابتدا نتایج گل شماري.  
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BL 9 – 8 – 3 – 2 – 2 : به روش بند  پس از اینکه)BL 9 – 8 – 3 – 2 – 1 ( امتیاز مساوي تیم  تیم داراي 3بین

بندي بین آن دو تیم به موارد مندرج  تیم رسید، براي تعیین رده 2هاي باقیمانده به  بهتر تعیین گردد و تعداد تیم

  .گردد که در رده باالتر است، تعیین می مراجعه کرده و تیمی) BL 9 – 8 – 3 – 1(در 

BL 9 – 8 – 3 – 2 – 3 : هاي مساوي، سپس به تفاضل گل و در نهایت به  ابتدا به امتیازات تیم براي مقایسه

  .شود هاي زده رجوع می گل

BL 9 – 8 – 3 – 2 – 4 : گردد هاي باالتر مورد مقایسه قرار می نتیجه مساوي است، نتیجه بازي با تیم اگر هنوز.  

BL 9 – 8 – 3 – 2 – 5 : گیرد و اگر هنوز نتیجه مساوي  یسه قرار میهاي باالتر مورد مقا تفاضل گل با تیم ابتدا

  .گردد هاي زده محاسبه می است گل

BL 9 – 8 – 3 – 2 – 6 : هاي باالتر دیگر و به همین ترتیب الی  نتیجه مساوي است، نتیجه بازي با تیم اگر هنوز

  .بندي مشخص گردد آخر تا رده

BL 9 – 8 – 3 – 2 – 7 : بندي را مشخص  ضربه پنالتی رده 5ها با زدن  نتیجه مساوي است، تیم اگر هنوز

. نمایند نمایند که در زدن ضربات پنالتی شرکت می بان را تعیین می بازیکن و یک دروازه 5هر تیم . نمایند می

ها بطور  یماگر نتیجه هنوز مساوي است، تنمایند،  ها ضربات پنالتی را بطور متناوب به دروازه حریف شوت می تیم

زمان زدن . زنند تا یک تیم پنالتی را به ثمر رسانده و تیم دیگر نتیجه نگیرد متناوب هر کدام یک ضربه پنالتی می

  .پنالتی پس از پایان بازي نهائی و یا اولین فرصت مناسب دیگري است

BL 9 – 8 – 3 – 2 – 8 : هائی که در آن گروه در رتبه  بندي تیم رده اگر دو گروه داراي امتیاز مساوي باشند، ابتدا

  .شوند گیرند تعیین می باالتر قرار می

BL 9 – 8 – 3 – 3 : هاي زده شده،  بندي در یک گروه در هنگام محاسبه تفاضل گل و یا گل براي تعیین رده

  .گیرد ضربات پنالتی مورد محاسبه قرار نمی

BL 9 – 8 – 2  : جریمه عدم حضور در بازي:  

هائی از حضور در یک یا چند بازي خودداري نمایند و یا از حضور در یک یا چند بازي محروم  تیم یا تیمچنانچه 

  .هاي مقابل محاسبه خواهد شد بر صفر به نفع تیم یا تیم 5هاي  گردند، نتیجه این بازي

  پایان




