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بازي مي كنند و هر تيم سه بازيكن در هر . رقابت مي پردازنداست كه در آن دوتيم با يكديگر به  تيمي گلبال يك بازي
متر  9×  18ابعاد زمين بازي شود و بازي در داخل سالن انجام مي . داشته باشدتيم مي تواند حد اكثر سه بازيكن ذخيره 

در اين . در طول بازي هر تيم در زمين خود بازي مي كند. كه با يك خط مركزي به دو نيمه تقسيم شده است است
، آن را وارد دروازه تيم مقابل نمايد و تيم حريف نيز بازي هدف هر تيم اين است كه با پرتاب توپ در امتداد زمين 

توپ . متري زمين امتداد دارد 9دروازه در سرتاسر عرض . د توپ به دروازه خود جلوگيري كندتالش مي كند از ورو
كه امكان مي دهند صداي زنگ هاي داخل توپ سخت ساخته شده و داراي سوراخ هايي است گلبال از الستيك 

  . هنگام حركت شنيده شوند

ترجمه شده چنانچه در نسخه هاي . كنترل مي كند) IBSA( قوانين گلبال را فدراسيون جهاني ورزش هاي نابينايان
  . ت با متن انگليسي قوانين خواهد بودوياولابهامي وجود داشته باشد، قوانين 
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  زمين بازي -1

اندازه گيري از لبه . است) سانتيمتر 5 -(+/متر  9متر و عرض آن  18مستطيل شكل است و طول آن زمين بازي : ابعاد
. زمين گلبال، هيچ عالمت ديگري نبايد روي زمين وجود داشته باشدبه جز عالئم . زمين صورت مي گيردهاي خارجي 

  . سه متري تقسيم شده استقسمت  6با تقسيم طولي، زمين به 

و عرض )  سانتيمتر 5 -(+/متر  6هريك به طول   ،مناطق تيمي ،در مقابل دروازه ها ،يي زميندر دو قسمت انتها -2/1
اين دو  .تقسيم شده اندمتر  9 پهناي و   متر  3 به طولمناطق تيمي به دو قسمت مساوي . قرار گرفته اندمتر  9

نزديك تر منطقه جهت يابي به دروازه . مي نامند) Landing(و فرود ) Orientation(جهت يابي مناطق را  قسمت
به دياگرام . هستندبازيكن ي داراي خطوط جهت يابي مناطق تيم .و منطقه فرود در فاصله دورتر از دروازه قرار دارداست 

   . مراجعه شود 1ضميمه 

 5 -(+/متر  9و  طول )سانتيمتر 5 -(+/متر  6اين منطقه . منطقه مياني زمين بازي را منطقه خنثي مي نامند -3/1
   . دارد و خط مركزي آن را به دو قسمت تقسيم مي كند پهنا) سانتيمتر

براي . نوارچسب عالمتگذاري مي شوندو با  سانتيمتر پهنا داشته باشند) 1 -(+/ 5مين بايد كليه خطوط روي ز -4/1
ريسمان . ميليمتر قرار مي گيرد) / 05 -(+/ / . 3نوار چسب ريسماني به ضخامت كمك به جهت يابي بازيكنان، در زير 

تا داوران و   ضاد با رنگ زمين و توپ باشدمترنگ نوار چسب بايد . قرار داشته باشدبايد در زير رشته رويي نوار چسب 
   . مشاهده نمايندبهتر بتوانند توپ و عالئم روي زمين را تماشاگران 

از خطوط دروازه و ) سانتيمتر 5 -(+/متر  5/1با فاصله ) بدون نخ(ي با نوارچسب طدر پيرامون زمين بازي خطو -5/1
      . نامندو آن را خط الين آوت مي  خطوط جانبي ترسيم مي شوند

  
در بازي هاي پارالمپيك، مسابقات . آن را تاييد نمايد IBSA فنّيزمين بازي بايد صاف باشد و نماينده   -6/1

يا مواد مصنوعي ارتجاعي ي، پالستيكي ببايد از كفپوش چوقهرماني جهان و ديگر مسابقات قهرماني 
   . استفاده شود

  منطقه نيمكت تيم. 2
نيمكت ها در طرفين ميزهاي داوران . در اختيار هر يك از دو تيم قرار مي گيردنيمكت تيم  دودهمح محلي به نام - 1/2

محدوده نيمكت هر تيم . فاصله داشته باشند بازي خط جانبي زمينمستقر مي شوند و بايد حد اقل سه متر با 
دوده با نوارچسب با نخ اين مح. عمق دارد) سانتيمتر 5 - ( +/عرض و سه متر ) سانتيمتر 5 - ( +/   متر 4

  . مراجعه شود 1به ضميمه . عالمتگذاري مي شود
  
  .قرار مي گيرد، نزديك ميز داوران نيمكت تيم در همان سمتي كه بازيكنان قرار دارند   - 2/2
  . نيمكت هاي تيم ها نيز تعويض مي شوندمحدوده بازي،  دومبا تغيير زمين در نيمه  -  3/2
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در طول بازي قسمتي از بدن آنها بايد در پشت خط محدوده نيمكت خود باقي مي مانند و  دركليه اعضاي تيم  - 4/2
به پنالتي تيمي به علت تاخير در بازي منجر خواهد  مقرّرات رعايت اين عدم . يا روي آن قرار گرفته باشد نوار
  . شد

پيراهن يمكت تيم خود بنشيند، بايد شده يا بازي را ترك كرده است بخواهد روي ن دوممصچنانچه بازيكني كه  - 5/2
اين فرد غير بازيكن تلقي مي  .مي دهد را بر تن داشته باشدشناسائي كه كميته برگزاري در اختيار او قرار 

به پنالتي تيمي به علت تاخير در بازي منجر خواهد شد و بازيكن نيز بايد  مقرّرات عدم رعايت اين شود و 
  . نيمكت تيم را ترك كند

  
  دروازه ها -3 
و ) سانتيمتر 5 -(+/متر  9 از داخل عرض دروازه. انتهاي زمين قرار مي گيرنددروازه ها در عرض هر يك از دو  -1/3

تيرك افقي تا نزديكترين  جلوياز سانتيمتر باشد كه  50عمق دروازه بايد . سانتيمتر خواهد بود) 2 -(+/ 130ارتفاع آن 
   . ي مي شوددروازه اندازه گيرنقطه به انتهاي 

  . تيرك افقي بايد سخت و محكم باشد  - 2/3 
سانتيمتر بيشتر  15يا بيضي شكل باشند و قطر آنها نبايد از تيرك هاي عمودي و افقي دروازه بايد گرد  -3/3

  . باشد
 جانبي قرارلبه داخلي تيرك بر روي لبه خارجي خطوط تيرك هاي عمودي دروازه بايد طوري قرار گيرند كه  -4/3

  . گيرند و با خط دروازه در يك راستا قرار داشته باشند
  توپ - 4
  : توپ بايد ويژگي هاي زير را دارا باشد -1/4

 سانتيمتر  25 – 24: قطر 

 سانتيمتر  5/78 – 5/75: محيط 

 گرم) 50 -+/( 1250: وزن 

 سوراخ در نيمه زيرين توپ  4سوراخ در نيمه فوقاني و  4: سوراخ هاي صدا 

 دو عدد: زنگ 

 الستيك طبيعي: جنس 

  سفتي بر اساسNorm DIN 53505  :80-85 °Shore A  

 آبي : رنگ 

 قبه دار: سطح 

 فاقد اجزاء سمي  
مسابقات قهرماني جهان و رقابت هاي انتخابي بازي هاي بازي هاي پارالمپيك، ( قهرماني در مسابقات مهم -2/4

  . كميته برگزاري نوع توپ را تعيين مي كنداستفاده مي شود و  IBSAاز توپ هاي مورد تاييد ) پارالمپيك
  
  يونيفرم  - 5
  . تيم را بر تن داشته باشند رسمي كليه بازيكنان بايد لباس  -1/5
شماره . جلو و پشت پيراهن او چاپ شده باشدقسمت مركزي شماره هر بازيكن بايد به طور دائمي در  -2/5

شماره . داشته باشد بلنديسانتيمتر  20حد اقل  بوده و 9يا  8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 يكي از اعداد پيراهن بايد 
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داوران بايد بتوانند به وضوح . يا به نحوي روي آن پوشيده شده باشدو  گرفتهپيراهن نبايد در داخل شورت قرار 
  . دبه پنالتي تيمي به علت تاخير بازي منجر مي شو مقرّرات عدم رعايت هر يك از اين . شماره را رؤيت نمايند

از بدن سرافتادگي داشته سانتيمتر  10بيش از  از هيچ سمتي لباس، تجهيزات و پوشش هاي محافظ نبايد -3/5
  . باشند

رماني جهان و بازي هاي پارالمپيك، پيراهن، شلوار و جوراب هاي همه ي اعضاي تيم بايد در مسابقات قه. 4/5
بنا بر ضرورت ناشي  .در آنها رعايت شده باشندبا تبليغات در ارتباط  IBSAگلبال  مقرّرات و تمامي  يكسان باشند

منافات دارند داده  مقرّرات كه با اين يك از اقالم البسه  هيچاجازه استفاده از ماهيت قراردادهاي تبليغاتي،  از
ازه بازي به پنالتي تيمي به علت تاخير بازي منجر خواهد شد و به بازيكن اج مقرّرات عدم رعايت اين .  نخواهد شد

      . نخواهد شدداده 
تحت  يا عملكرد آن را محل قرار گرفتن چشم بنداستفاده از هر نوع پوشش يا شيء خارجي بر روي سر نبايد . 5/5

  . تاثير قرار دهد
  عينك و لنز چشم بند، آي پچ، . 6
  . عينك يا لنز استفاده نمايندبازيكنان نمي توانند از . 1/6
چشم بند خود را بر  مدتبازيكنان بايد در تمام  يك نيمه تا پايان نيمه، چشم بند در آغاز از زمان چك كردن . 2/6

بازيكني كه تعويض مي شود، بعد از اعالم تعويض و هنگامي كه زمين بازي را ترك مي كند مي . چشم داشته باشند
  . منجر خواهد شد Eyeshade به خطاي فردي  مقرّرات عدم رعايت اين . برداردتواند چشم بند خود را 

، خواه در زمين باشند يا در تمامي بازيكنان. در وقت اضافي نيز بازيكنان بايد از چشم بند استفاده نمايند. 3/6
 يبه خطا مقرّرات  ينا يتعدم رعا . از چشم بند استفاده نماينداضافي بايد  گام پرتاب هايدر هن خارج از زمين،

   .منجر خواهد شد Eyeshade  يفرد
، تحت نظارت را همه ي بازيكناني كه در زمين بازي مي كنند بايد چشمان خوددر همه ي مسابقات مهم، . 4/6

  . گاز يا آي پچ بپوشانندبا يا فرد منتصب از سوي وي،   IBSAگلبال  فنّينماينده 
براي تايم آوت  يا درخواست بازيكن براي تعويض چشم بند، بيش از زمان تعيين شده تنظيم چشم بنداگر . 5/6

  . خواهد شد تنبيهپنالتي فردي تاخير بازي  به بازيكنطول بكشد، ) ثانيه 45(  پزشكي
چشم بند ها را بايد  IBSA فنّياگر برگزار كننده مسابقات چشم بند را در اختيار تيم ها قرار مي دهد، نماينده . 6/6

  . تاييد نمايد
  : دسته بندي و كالسبندي مسابقات. 7
  . ابقات در دو گروه مردان و زنان دسته بندي مي شوندمس. 1/7
  . كالسبندي شده باشند B3 يا B1 ،B2در مسابقات بين المللي، همه ي بازيكنان بايد در يكي از كالس هاي . 2/7
  مسابقات تيمي. 8
يره نيز استفاده مي تواند در زمين سه بازيكن داشته باشد و حد اكثر از سه بازيكن ذخدر هر مسابقه، هر تيم . 1/8

  . نمايد
بنابراين، . هر تيم مي تواند در روي نيمكت حد اكثر سه نفر همراه داشته باشددر طول بازي ،  عالوه براين،. 2/8

  . نفر خواهد بود 9تعداد كل افراد روي نيمكت و بازيكناني كه در زمين بازي مي كنند جمعاً 
به  سكّهجزء بازيكنان تيم نيست، مراتب بايد هنگام انداختن ند چنانچه بازيكني كه روي نيمكت تيم مي نشي. 3/8

داور اطالع داده شود و اين بازيكن بايد پيراهن مخصوصي كه كميته برگزاري در اختيار او قرار مي دهد را بر تن 
    . به پنالتي تيمي تاخير بازي منجر خواهد مقرّرات عدم رعايت اين . داشته باشد

  : داوران. 9
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وقت نگهدار ده ثانيه نفر  1نفر وقت نگهدار و  1نفر منشي،  1داور دروازه، نفر  4دو نفر داور،  راي هر بازي ب. 1/9
منصوب مي  back-upيك نفر وقت نگدار ثانيه و  10در مسابقات مهم، دو نفر وقت نگهدار . منصوب مي شوند

  . شوند
  . تشريح شده است IBSAوظايف داوران در راهنماي صدور گواهينامه داوران . 2/9
  

  : سكّهانداختن . 10
عدم حضور به موقع براي . حضور داشته باشد سكّه ر در محل انداختننماينده تيم بايد راس ساعت مقرّ. 1/10

پرتاب يا  پنالتي تيمي تاخير بازي منجر خواهد شد و تيمي كه تاخير داشته است حق انتخابانداختن به  سكّه
حاضر نشده باشند،  سكّهاگر هر دو تيم براي انداختن . ست زمين را از دست خواهد دادو چپ يا را دريافت توپ 

  . به هر دو تيم پنالتي تاخير بازي داده مي شوداز سمت چپ ميز داوران با توپ شروع مي كند و برنامه بازي  اولتيم 
اطمينان حاصل  تاتيم را تكميل كند از نماينده تيم درخواست مي شود برگه الين آپ  سكّهانداختن هنگام   . 2/10

اسامي نفراتي كه در طول بازي روي نيمكت مي نشينند نيز اسامي و شماره بازيكنان صحيح هستند و د كه  شو
برگه الين آپ ارائه نشود از برگه الين آپ بازي قبلي استفاده مي شود  سكّهچنانچه هنگام انداختن . شود مشخّص

بر اساس فرم هاي ثبت نام ارسال شده براي و سمت هاي تيم داشته باشد از اسامي چنانچه بازي قبلي وجود نو 
   . كميته برگزاري استفاده خواهد شد

داور برگه پرتاب هاي اضافي را ، عالوه بر برگه الين آپ، شود مشخّصدر بازي هايي كه الزم است برنده . 3/10
دوباره به داور داده مي  ،پرتاب هاي اضافي انداختن براي سكّهنيز در اختيار تيم قرار مي دهد و اين برگه در زمان 

  . شود
و اين داور هدايت برنامه منصوب يا وي را تاييد مي كند  سكّهيكي از داوران را براي انداختن  فنّينماينده . 4/10

  . انداختن را بر عهده دارد سكّه
انتخاب كند كه در كدام سمت زمين  ،  يا مي تواند  ندمي تواند پرتاب توپ يا دفاع را انتخاب ك سكّهبرنده . 5/10

   . گيردميانتخاب باقيمانده به تيم مقابل تعلق . بازي را شروع كند
را تيمي انجام بازي  دومين پرتاب نيمه اول. تيم ها زمين و نيمكت ها را تعويض مي كنند هر نيمه ،  در پايان. 6/10

  . دفاع كرده است يشروع بازين پرتاب اولمي دهد كه در 
تيم كه اسامي آنها در برگه  اعضايكليه . اجازه بازي داده مي شودالين آپ  برگه در فقط به بازيكنان واقعي. 7/10

عدم . ، در زمان شروع بازي بايد در زمين بازي يا روي نيمكت تيم حضور داشته باشند الين آپ قيد شده است
براي هر يك از بازيكناني كه حضور ندارند منجر خواهد خاطر تاخير بازي  به پنالتي تيمي به مقرّرات رعايت اين 

  . شد
   

  : گرم كردن. 11
توپ . به گرم كردن بپردازند) نيمه زمين متعلق به تيم (دفاعي تيم  به بازيكنان اجازه داده مي شود در نيمه. 1/11

  . زمين تيم مقابل شودتيم نبايد وارد 
بار (هشدار مي دهد و در صورت تكرار اب كننده تداور به تيم پرد زمين حريف شود، چنانچه توپ تيم وار. 2/11

  . به تيم پنالتي رفتار غير ورزشكارانه داده مي شود) دوم
  بازي مدت. 12

  . دقيقه اي انجام مي شود 12دقيقه است كه بازي در دو نيمه  24زمان بازي گلبال . 1/12
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در بازي هاي پارالمپيك و مسابقات . دقيقه فاصله وجود دارد 5حد اقل بازي بعد بين پايان يك بازي و شروع . 2/12
  . دقيقه خواهد بود 15فاصله زماني بين پايان يك بازي و شروع بازي بعد حد اقل قهرماني جهان 

  . بوق هشدار زده مي شوددقيقه قبل از شروع بازي  5.  3/12
زدن آي پچ بايد براي ي كه بازي را شروع مي كنند يمه بازي، بازيكنانثانيه قبل از شروع هر يك از دو ن 90 . 4/12

  . و چك چشم بند بوسيله داور، آمادگي كامل داشته باشند
  . مي شودثانيه قبل از شروع هر نيمه بازي يك هشدار صوتي زده  30.  5/12
  . فاصله زماني بين دو نيمه بازي سه دقيقه خواهد بود.  6/12
بايد براي شروع بازي آمادگي كامل بازيكنان   تيم ها و را اعالم مي كند، تمامي ”time“پشت ميز  وقتي داور. 7/12

پنالتي تيمي يا انفرادي تاخير در بازي منجر عدم رعايت اين قانون به ). مراجعه شود. 5/12به بند (داشته باشند 
  . خواهد شد

  . ي شود، نيمه بازي تمام شده تلقي مپايان وقت  به محض.  8/12
  

  در حين بازي –بخش ج 
  پروتكل بازي. 13

تماشاگران درخواست مي كنند موبايل هاي خود را خاموش كنند و در زماني كه توپ در جريان داوران از . 1/13
و به دنبال آن با  ”quiet please“داوران با اعالم . سكوت را رعايت نمايند و بازي شروع مي شودبازي قرار دارد 

تيمي كه بايد  در اختيار ه سمت بازيكني كه به مركز نزديك تر است پرتاب و آن راب ، توپ را "  ”centre اعالم
  . را اعالم مي كند ”play“داور سه بار سوت مي زند و سپس . قرار مي دهندرا انجام دهد  اولپرتاب 

  . نداصلي شروع به كار مي كرا مي زند ساعت   سومبه محض اين كه داور سوت . 2/13
 extra“يا  ”half time”  ،“game”  ،“overtime“اعالم هاي  سوت يا داور هر يك از نيمه هاي بازي را با. 3/13

throws”  بازيكنان مي توانند به چشم بندهاي خود پايان نيمه اعالم مي شود و  ،با اين عالمت. به پايان مي رساند
  . خطاي منجر به پنالتي بروز نكرده استل از پايان نيمه قبداور بايد اطمينان حاصل نمايد كه . دست بزنند

متوقف مي شود و با سوت مجدد او بازي از با سوت داور زمان زدن پنالتي، ساعت مسابقات  استثنايبه  . 4/13
  . كار نمي كنددر زمان زدن پنالتي ساعت مسابقات . سرگرفته مي شود

تيرك  جلوي متري 5/1خط جانبي در فاصله داور دروازه توپ را در  داور يابراي باز گرداندن توپ به بازي، . 5/13
 ’play‘ سپس داور فرمان . به زمين مي زندآن را  ، مكاني كه توپ از زمين خارج شده استنزديك تر به  دروازه 
  . مي دهد

 10ساعت يد و مي نما ”out“داور اعالم توپ از خط جانبي زمين خارج شود، چنانچه هنگام انداختن توپ، . 6/13
 ”line out“اگر توپ از خط الين آوت نيز خارج شود، داور سوت زده، اعالم . دوباره تنظيم مي شودثانيه متوقف و

در سمت مقابل زمين و در  ي جلوي دروازهمتر 5/1 در در خط جانبيداور يا داور دروازه دوباره توپ را . مي كند
 ”line out“اگر توپ از خط . و توپ به بازي باز مي گرددمي زند  به زمين سمتي كه توپ از زمين خارج شده است

، را  ”play“داور ادامه بازي ،  به منطقه تيم بازگشت، وقتي توپعبور نكرده و ساعت بازي متوقف نشده است، 
ه، سپس سوت مي زند و ددا ”quiet please“ فرمان اگر ساعت بازي متوقف شده باشد، داور . اعالم مي كند

  .مي دهد ”play“ور دست
اگر توپ از . باشد، داور اعالم بالك آوت مي كند بالك آوت شده روي خط جانبي  اگر توپ در زمين تيم . 7/13 

  . مي كند "الين آوت"سوت زده و اعالم روي خط الين آوت نيز عبور كرده باشد، داور 
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   . ده و توپ به بازي بر مي گرددتوپ را به زمين ز. 6/13مانند مورد يا داور دروازه داور . 8/13 
و داور زماني كه توپ دوباره  ثانيه به كار خود ادامه مي دهد 10اگر ساعت بازي متوقف نشده باشد، ساعت . 9/13

   .مي نمايد  ”play“،  اعالم  زمين زده شدبه 
مي ه به بازي بروقتي توپ دوبار. ثانيه متوقف مي شود 10اگر ساعت بازي متوقف شده باشد، ساعت . 10/13 

در زمان باقيمانده تيم فرصت . مي دهد ”play“نموده ، سوت مي زند و دستور  ”quiet please“، داور اعالم گردد
  . دارد توپ را از روي خط مركزي عبور دهد

به  متري تيرك دروازه،  5/1در فاصله بوسيله داور يا داور دروازه  توپ وهر وقت ساعت بازي متوقف شد . 11/13
مي كند ، حتي اگر  ”play“، سوت زده و اعالم  ”quiet please“داور با گفتن به بازي برگشت، زمين زده شد و 

   . دناقدام به برداشتن توپ نكرده باش هيچ يك از بازيكنان
يا فردي به عدم رعايت اين قانون به پنالتي تيمي . ممنوع است كمك اضافي براي جهت يابي در زمين. 12/13

  . اخير بازي منجر خواهد شدتخاطر 
جهت يابي مي توانند براي ورود به دروازه به كمك داور يا داور دروازه  بازيكنانبعد از موقعيت پنالتي،  . 13/13

به خاطر تاخير كمك كند،  ، الزم باشد داور براي جهت يابي مجدد به بازيكني چنانچه در هر زمان ديگر . نمايند
  .  خواهد شد بازي، اعالم پنالتي فردي

با آن تماس  عتيم مدافع، بدون اين كه هيچ يك از بازيكنان تيم مدافچنانچه توپ پرتاب شده در زمين . 14/13
 Dead‘و اعالم داور سوت مي زند . مي نامند ’Dead Ball‘آن را توپ مرده يا ايستد، بگرفته باشند،  از حركت باز 

Ball’ چنانچه . دنتوپ را در اختيار تيم مدافع قرار مي ده. 5/13، طبق بند سپس داور يا يكي از مسئولين .مي كند
و در محدوده عمودي دروازه برخورد كند / با تيرك افقي توپي بدون اين كه بازيكنان تيم مدافع با آن تماس بگيرند 

ًال متوقف نشده تا زماني كه توپ كام .مي شود ’Dead Ball‘اعالم منطقه خنثي متوقف شود،  اولتيم يا در نيمه 
  . است، داور نبايد سوت بزند

اجازه  ، در زمان توقف رسمي بازي،يك عضو تيم براي دريافت مراقبت پزشكي يا تنظيم تجهيزات، بهفقط . 15/13
  . فردي كه زمين را ترك كرده است تا پايان نيمه حق برگشت به زمين را ندارد. داده مي شود ترك زمين بازي

داور براي پاك كردن زمين،  اعالم تايم آوت مي كند كه ان از جريان مطلوب بازي، فقط زماني براي اطمين. 16/13
پاك كردن زمين فقط در زمان توقف رسمي بازي . به تشخيص او ايمني بازيكنان در معرض خطر قرار گرفته است

  . انجام مي شود
  : امتياز دهي 14

داور دو . گل به ثمر رسيده استاز روي خط دروازه عبور كند،   است كامالً هر گاه توپي كه در جريان بازي. 1/14
 ادامهتوپي كه داور براي . متوقف مي شود بازيساعت ، ين سوت داوراولبا . بار سوت مي زند و گل را اعالم مي كند

  .  بازي پاس مي دهد اگر وارد دروازه شود گل محسوب نمي شود
ي كه توپ حركت كند يا جدا شود، تا زماني كند بر اثر برخورد با توپ اگر چشم بند بازيكني كه دفاع م. 14/.2

   . مي گيرد و بالك آوت يا گل مي شود، مي توان به بازي ادامه دادكنترل قرار تحت 
  . تيمي كه در پايان زمان بازي بيشترين گل را به ثمر رسانده است برنده اعالم مي شود. 3/14
  . برسد، بازي متوقف و خاتمه مي يابد 10و تيم به هرگاه اختالف امتيازات د. 4/14

  تايم آوت تيم. 15
تيم موظف است  هر بازي اولدر نيمه . ثانيه اي داده مي شود 45تايم آوت  4در طول بازي به هر تيم اجازه . 1/15

تي يك تيم وق. در صورت عدم استفاده، اين تايم آوت باطل مي شوداز حد اقل يك تايم آوت خود استفاده كند، 
  . دناعالم تايم آوت كرد، هر دو تيم مي توانند از آن استفاده نماي
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  . در زمان اضافي، به هر تيم فقط اجازه يك تايم آوت داده مي شود. 2/15
توقف بازي به صدا  توسوقتي . تيمي كه كنترل توپ را در اختيار دارد مي تواند درخواست تايم آوت نمايد. 3/15

  . تواند درخواست تايم آوت نمايدتيم مي در آمد، 
، درخواست  ”time out“يا با گفتن و عالمت تايم آوت به داور هر يك از اعضاي تيم مي توانند با دادن . 4/15

  . تايم آوت نمايند
با اعالم . مي كندآن را اعالم  ،تايم آوت زماني شروع مي شود كه داور با ذكر نام تيم متقاضي تايم آوت. 5/15  
  . م آوت، افراد روي نيمكت مي توانند وارد زمين شوندتاي
ثانيه قبل از پايان  15ثانيه اي تايم آوت را ثبت مي كند و  45ثانيه ، زمان  10يكي از وقت نگهدار هاي . 6/15

  . ثانيه نواخته مي شود 45عالمت صوتي بعدي در پايان . با عالمت صوتي به تيم ها هشدار مي دهد زمان تايم آوت
  . را اعالم مي كند ”seconds 15“داور شفاهاً ثانيه نواخته شد،  15وقتي عالمت صوتي . 7/15
قبل  ،اگر تيمي كه درخواست تايم آوت كرده است. قبل از پايان تايم آوت ، مي توان تعويض را اعالم كرد. 8/15 
چنانچه . تيم محاسبه مي شونددرخواست تعويض كند، تايم آوت و تعويض هر دو براي تايم آوت  زمانپايان  از

  . تاخير بازي داده خواهد شد –به آن پنالتي تيمي اين تيم بعد از پايان زمان تايم آوت درخواست تعويض نمايد، 
حد اقل يك پرتاب بايد انجام شده باشد تا اين تيم بتواند درخواست وقتي تيمي اعالم تايم آوت مي كند، . 9/15

  . ايدتايم آوت بعدي يا تعويض نم
بازي درخواست بيش از  دومتايم آوت، يا در نيمه  4چنانچه تيمي در طول زمان بازي درخواست بيش از . 10/15

نمي شود و پذيرفته  تيمدرخواست سه تايم آوت ، يا در زمان اضافي درخواست بيش از يك تايم آوت نمايد، 
  . تاخير بازي داده مي شود -بالفاصله به آن پنالتي تيمي 

  در غير اين صورت پنالتي . داور، مربيگري از روي نيمكت بايد متوقف شود ”quiet please“با فرمان . 11/15
Illegal Coaching  خواهد شد داده .  

  تايم آوت داور . 16
  . نمايد آوت داور هر زمان كه بخواهد مي تواند اعالم تايم. 1/16
اعالم تايم آوت داور سوت بزند و يت توپ را در اختيار دارد به علت رفتار تيمي كه مالك چنانچه يك داور. 2/16

متري تيرك  5/1فاصله در پايان زمان تايم آوت ، داور دروازه در . نمايد، توپ بايد در اختيار داور دروازه قرار گيرد
  . بازي از سر گرفته مي شود. )5/13طبق قانون (و   دروازه توپ را به زمين مي زند

  . داور محدوديت زماني نداردتايم آوت . 3/16
نداده است،  ”quiet please“تا زماني كه داور فرمان در حين تايم آوت داور، افراد روي نيمكت مي توانند . 4/16

به محض درخواست سكوت از سوي داور، مربيگري بايد  . نمايند) Coaching( راهنماييرا  بازيكنان داخل زمين
  . تيمي منجر خواهد شدبه پنالتي  ، . 11/15بق قانون ، ط عدم رعايت سكوت. متوقف شود

  تايم آوت پزشكي. 17
داور مي تواند در صورت بروز آسيب ديدگي يا بيماري، . ثانيه است 45حد اكثر  زمان تايم آوت پزشكي. 1/17

قادر به ادامه  ضمن مشورت، تعيين مي كند كه آيا ورزشكارثانيه، داور  45در پايان . اعالم تايم آوت پزشكي نمايد
  . بازي هست يا خير

  . مي كندمحاسبه ثانيه را  45زمان ثانيه نيست،  10ثانيه كه در حال اندازه گيري زمان  10زمان نگهدار . 2/17
زمان در پايان . نواخته مي شود سوتيزمان تايم آوت پزشكي، يك عالمت هشدار ثانيه قبل از پايان  15  . 3/17

  .اين عالمت تكرار مي شوديز ن) ثانيه 45(تايم آوت 
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بازيكن بايد چنانچه در پايان تايم آوت پزشكي، به تشخيص داور ، بازيكن قادر به ادامه بازي نباشد، . 4/17
  . ولي مربي مي تواند با استفاده از تعويض عادي اين بازيكن را دوباره به زمين باز گرداند. تعويض پزشكي شود

در پايان . فقط يك نفر از افراد روي نيمكت تيم مي تواند وارد زمين بازي شود ،در زمان تايم آوت پزشكي. 5/17
پايان وقت ثانيه قبل از  15. گشته باشدتايم آوت پزشكي، فردي كه وارد زمين شده است بايد به نيمكت خود باز 

ن شود، يا فردي كه وارد چنانچه بيش از يك نفر از روي نيمكت تيم وارد زمي. تايم آوت به تيم هشدار داده مي شود
  . به نيمكت خود باز نگشته باشد، به تيم پنالتي تاخير بازي داده خواهد شدزمين شده در پايان تايم آوت پزشكي 

  قانون خون. 18
بايد تايم آوت چنانچه داور مشاهده كند كه بازيكني به علت آسيب ديدگي، دچار خونريزي شده است، . 1/18

، باندپيچي محل خونريزي و در صورت لزوم كن از زمين خارج مي شود و تا قطع خونريزيبازي. پزشكي اعالم شود
قطع خونريزي، باندپيچي محل خونريزي و در صورت لزوم . به زمين نخواهد بودمجاز به بازگشت  تعويض لباس، 

ض پزشكي انجام در غير اين صورت، تعوي. زمان تايم آوت پزشكي انجام شودطول تعويض لباس بازيكن بايد در 
   . مي شود

مربي مي تواند با استفاده چنانچه بازيكن به دليل خونريزي تعويض شود، تعويض پزشكي صورت گرفته و . 2/18
رعايت . 18/ 1بند  مقرّرات كه به تشخيص داور،  از تعويض عادي، بازيكن را به زمين باز گرداند، مشروط بر اين 

  . شده باشد
  . كلّيه سطوح آلوده بايد تميز شده باشندد بازي، قبل از شروع مجد. 3/18
از يك پيراهن با شماره نداشته باشد، مي تواند  به همراهچنانچه بازيكن پيراهن اضافي با همان شماره . 4/18

  . اعالم شودمتفاوت استفاده نمايد، مشروط بر اين كه با داور هماهنگ شود و تغيير شماره 
   تعويض تيمي. 19

بازي  اولحد اقل يكي از اين تعويض ها بايد در نيمه . تعويض انجام دهد 4ول بازي هر تيم مي تواند در ط. 1/19
  . خواهد شد منتفيدر غير اين صورت، اين تعويض . صورت گيرد

  . فقط يك تعويض انجام دهددر طول وقت اضافي بازي، هر تيم مي تواند . 2/19
  . ار تعويض نموديك بازيكن را مي توان بيش از يك ب. 3/19
وقتي ساعت بازي متوقف شده . تيمي  كه كنترل توپ را در اختيار دارد مي تواند درخواست تعويض نمايد. 4/19

  . هر يك از دو تيم مي توانند درخواست تعويض نماينداست 
به داور  درخواست تعويض را  ”substitution“هر يك از اعضاي تيم مي تواند با عالمت دست و يا گفتن . 5/19

  . اطالع دهد
  . وقتي داور نام تيم متقاضي تعويض را اعالم كرد، تعويض صورت مي گيرد. 6/19
با شماره بازيكني كه زمين را  ،تابلو هاي تعويض  درخواست كننده، تيم وقتي داور تعويض را اعالم كرد. 7/19

  . بازيكني كه وارد زمين مي شود ، را باال مي بردترك مي كند و 
وقتي داور تعويض را اعالم كرد، بازيكني كه وارد زمين مي در مسابقاتي كه پچينگ چشم انجام مي شود، . 8/19

پنالتي هر گونه تاخير در زمان تعويض از سوي بازيكن يا مربي وي، . شود بايد پچ زده آماده ورود به زمين باشد
  . تيمي تاخير بازي را باعث خواهد شد

، تعويض كرده است چنانچه تيمي كه درخواست . نمود ايم آوتض مي توان درخواست تقبل از پايان تعوي. 9/19
  . ، هم تعويض و هم تايم آوت براي تيم منظور خواهد شدعالمت بدهدبراي تايم آوت پايان تعويض، قبل از 

واند مجدداً وقتي تيمي تعويض را انجام داد، حد اقل يك پرتاب بايد صورت گرفته باشد تا همان تيم بت. 10/19
  . درخواست تعويض يا تايم آوت نمايد
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بازيكني كه بايد  ، كرد را اعالم و شماره بازيكني كه از زمين خارج مي شود به محض اين كه داور نام تيم. 11/19
داور دروازه بايد به . از زمين خارج شود مي تواند چشم بند و آي پچ خود را بردارد و  به نيمكت تيم مراجعه نمايد

نزديك تر به نيمكت شود و  بازيكني كه وارد زمين مي شود را به سمت تيرك بازيكن كمك كند تا از زمين خارج 
چنانچه بازيكني كه از زمين خارج مي شود قبل از اين كه داور نام تيم و شماره بازيكن را اعالم . تيم هدايت نمايد

  . داده خواهد شد eyeshade به او پنالتي به چشم بند خود دست بزند، كند 
 .تعويض بازيكن، به جز بازيكني كه مرتكب پنالتي شده است، مجاز است ،در هنگام زدن پنالتي.  12/19

ه است، مجاز داز روي نيمكت ، تا زماني كه داور فرمان سكوت ندا) Coaching(در حين تعويض، راهنمايي . 13/19
سوي داور، به راهنمايي ادامه دهد، به تيم پنالتي مربيگري غير  از ”quiet please“چنانچه تيمي بعد از فرمان . است

  . قانوني داده خواهد شد
در . تعويض بازيكنان در زمان استراحت بين دو نيمه بازي ، جزء سه تعويض باقيمانده تيم محاسبه نخواهد شد. 14/19

دهند و داور اين تعويض ها را در آغاز نيمه  زمان استراحت بين دو نيمه، تيم ها بايد تعويض هاي خود را به داور اطالع
چنانچه تيمي تعويض خود در استراحت بين دو  نيمه را، قبل از پايان وقت استراحت، به داور . كندبازي اعالم مي  دوم

  . اطالع ندهد،  به تيم پنالتي تاخير بازي داده خواهد شد
بازي بيش از سه تعويض يا در وقت  دوميض، يا در نيمه چنانچه تيمي در زمان مقرر بازي بيش از چهار تعو. 15/19

اضافي بيش از يك تعويض درخواست نمايد،  درخواست او پذيرفته نمي شود و به تيم پنالتي تاخير بازي داده خواهد 
  . شد
  

  تعويض پزشكي. 20
  . تعويض پزشكي جزء چهار تعويض مجاز تيم محاسبه نخواهد شد. 1/20
قانوني بازي، به خاطر آسيب ديدگي يك بازيكن، دوبار بازي متوقف شود، اين بازيكن، بنا بر  چنانچه در وقت. 2/20

مجددًا بازي به خاطر  ،چنانچه در نيمه بعدي بازي. تصميم داور، در وقت باقيمانده اين نيمه بازي بايد از زمين خارج شود
شكي شود و در زمان باقيمانده نيمه، حق بازگشت مشكل پزشكي اين بازيكن متوقف شود، بازيكن بايد فوراً تعويض پز

  . به بازي را نخواهد داشت
ثانيه  45در پايان . بعد از اعالم تايم آوت پزشكي، داور تعيين مي كند كه بازيكن قادر به ادامه بازي هست ياخير. 3/20

زيكن بايد تعويض شود ولي مربي زمان  تايم آوت پزشكي، اگر به تشخيش داور ، بازيكن قادر به ادامه بازي نيست، با
  . مي تواند با استفاده از تعويض قانوني وي را مجدداً وارد بازي نمايد

نداده است تيم مي تواند با بازيكنان داخل زمين تماس  ”quiet please“هنگام تعويض، تا زماني كه داور فرمان . 4/20
  . ي غير قانوني منجر خواهد شدعدم رعايت اين قانون به پنالتي تيمي مربيگر. داشته باشد

  
  تخلف

را نقض مي كند، داور سوت زده ، تخلف را اعالم مي كند و توپ در اختيار تيمي كه تخلف نكرده  مقرّرات وقتي تيمي 
  .  است قرار مي گيرد

  پرتاب زود هنگام. 21
  . را پرتاب نمايدتوپ  ”play“پرتاب زود هنگام زماني اتفاق مي افتد كه بازيكن قبل از فرمان . 1/21

22 .Pass Out   
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  : آوت مي كند -در موارد زير داور اعالم پس
  . تيم كنترل توپ را در اختيار دارد و هنگام پاس توپ بين بازيكنان، توپ از زمين خارج مي شود. 1/22
ن عمل هر نوع حركت اي. ين تماس با توپ، عمداً توپ را به خارج از زمين مي فرستداولبازيكني ، بويژه بعد از . 2/22

  . چرخشي دست و بازو يا دنبال كردن توپ به خارج از زمين را شامل مي شود
23 .Ball Over   
چنانچه توپي كه توسط بازيكن مدافع بالك شده است  بر روي خط مركزي،  يا بر روي خط جانبي در منطقه . 1/23

سپس توپ در منطقه تيم مخالف كه از آنجا توپ . مايدمي ن ”ball over“خنثي ريباند نمايد؛ داور سوت زده و اعالم 
صورت مي . 8/13به زمين زدن توپ بر طبق بند . بالك آوت شده است به زمين زده مي شود و بازي ادامه مي يابد

  . بازي از سر گرفته مي شود ”play“داده ، سوت مي زند و با فرمان  "quiet please"سپس داور فرمان . گيرد
ه توپ با تيرك عمودي يا افقي دروازه برخورد كند و برگشت خورده از روي خط مركزي يا از روي خط چنانچ. 2/23

  جانبي در منطقه خنثي عبور كند، 
  . اين قانون در پرتاب هاي اضافي و پرتاب هاي پنالتي اعمال نمي شود. 3/23
  . مي كند " ball over"ده و اعالم چنانچه توپ با شيئي باالتر از سطح زمين برخورد كند، داور سوت ز. 4/23
  

 پنالتي هاي فردي 
. درمواردي كه پنالتي فردي بروز مي كند، داور سوت مي زند ، عنوان پنالتي، شماره بازيكن و نام تيم را اعالم مي كند

و چنانچه  قوانين بازي در همه ي پرتاب هاي پنالتي اعمال مي شوند. بازيكن خاطي بايد در برابر پنالتي دفاع نمايد
اگر . خطاي پنالتي توسط پرتاب كننده توپ صورت گرفته باشد، پرتاب محاسبه مي شود ولي گل پذيرفته نمي شود

خطاي پنالتي توسط بازيكن مدافع صورت گرفته باشد ، پرتاب تكرار مي شود، مگر اين كه آن پرتاب به گل منجر شده 
مالكيت توپ را از دست  تيمزه خودي نمايد، گل محاسبه نمي شود ولي اگر بازيكن پرتاب كننده توپ را وارد دروا. باشد

اگر به تيمي كه پرتاب پنالتي داده شده است، از زدن پنالتي منصرف شود، بايد با عالمت دست يا گفتن . مي دهد
“penalty declined” ي گيرد كه از مالكيت توپ، براي ادامه بازي، در اختيار تيمي قرار م. تصميم خود را اطالع دهد

  . در كليه موارد پنالتي ساعت مسابقه متوقف مي شود. زدن پنالتي منصرف شده است
24 .Short ball  
چنانچه توپي كه پرتاب شده است از زمين خارج نشود ولي قبل از رسيدن به زمين تيم مدافع از حركت به جلو   . 1/24

  . بال داده خواهد شد -تي شورتباز ماند، به بازيكني كه توپ را پرتاب كرده است پنال
25 .High Ball   
يا بر ) متر High ball )6چنانچه توپي كه از دست پرتاب كننده رها شده است ، حد اقل يك بار ، قبل از خط . 1/25

  . بال داده خواهد شد-روي آن در جلوي منطقه تيم پرتاب كننده،  با زمين تماس نگيرد، به پرتاب كننده پنالتي هاي
  

26 .Long ball  
. ، در حين پرتاب، توپ بايد حد اقل يك بار نيز در منطقه خنثي با زمين تماس بگيرد25علي رغم قانون پاراگراف . 1/26

  . بال داده خواهد شد -در غير اين صورت، به پرتاب كننده پنالتي النگ
27 .Eyeshade   
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بند داده خواهد -بند خود دست بزند، به او پنالتي چشم بدون اجازه داور به چشم ،در حين بازي ،چنانچه بازيكني. 1/27
  . شد
در غير اين صورت، . بازيكني كه در زمان پنالتي از زمين خارج شده است، حق ندارد به چشم بند خود دست بزند. 2/27

  .بند داده خواهد شد-به او پنالتي چشم
اره بازيكني كه از زمين خارج مي شود را اعالم بازيكني كه تعويض مي شود تا زماني كه داور نام تيم و شم. 3/27

  . بند داده خواهد شد-در غير اين صورت، به او پنالتي چشم. نكرده است حق ندارد به چشم بند يا آي پچ خود دست بزند
  دفاع غير قانوني. 28
عضو او با نقطه اي  ين تماس دفاعي با توپ بايد بوسيله بازيكني صورت گيرد كه يك عضو يا قسمتي از يكاول. 1/28

  . تماس دارد) منطقه جهت يابي و منطقه فرود(از زمين بازي در منطقه تيم 
  تاخير فردي بازي . 29
  . در آغاز هر نيمه بازي، بازيكنان بايد براي شروع بازي به فرمان داور آمادگي كامل داشته باشند. 1/29
حضور دارند، هيچ كس حق ندارد براي جهت يابي مجدد به غير از بازيكنان هم تيمي يك بازيكن كه در زمين . 2/29

  ). 10/13قانون (بازيكن كمك كند،  مگر بعد از موارد پنالتي كه داور يا داور دروازه مي تواند به بازيكن كمك كند 
زي خواهد هر اقدامي كه به عقيده داور، بازيكن عمداً براي تاخير بازي انجام مي دهد، مستوجب پنالتي تاخير با. 3/29

  .بود
: رفتار فردي غير ورزشكارانه. 30  
چنانچه به تشخيص داور، ورزشكاري رفتار غير ورزشكارانه داشته باشد، به او پنالتي رفتار غير ورزشكارانه داده . 1/30

 عالوه براين، ورزشكاري كه در طول يك بازي دوبار مرتكب خطاي پنالتي رفتار غير ورزشكارانه شود از. خواهد شد
همچنين، هر يك از رفتارهاي غير ورزشكارانه مي تواند به اخراج بازيكن از بازي يا اخراج او از . بازي اخراج خواهد شد

وقتي ورزشكاري از بازي يا از محل مسابقه اخراج مي شود، داور موظف است موضوع را به .  محل مسابقات منجر شود
، ممكن است بازيكن از بازي هاي بعدي تورنومنت نيز فنّيماينده در صورت صالحديد ن. گزارش نمايد فنّينماينده 

گزارش مي  IBSA ، در پايان تورنومنت ، مستند و كتباً به كميته فرعي گلبالفنّياين اقدام را نماينده . محروم گردد
   .دهد

  .بازيكني كه به اين ترتيب اخراج شده است در طول بازي جايگزين نمي شود . 2/30  
  .نانچه بازيكني عمداً با داور تماس فيزيكي ايجاد نمايد، فوراً از بازي و محل مسابقه اخراج مي شودچ. 3/30
  .چنانچه بازيكني عمداً شكل توپ را تغيير دهد، به او پنالتي رفتار غير ورزشكارانه داده خواهد شد. 4/30
، عرق بدن يا ) چسب(استفاده از رزين . ع استاستفاده از هر نوع ماده خارجي كمك كننده در بازي گلبال ممنو. 5/30 

هر نوع ماده خارجي ديگر كه چسبندگي سطح توپ را كاهش يا افزايش مي دهد اكيداً ممنوع است و در صورت 
  . مشاهده به ورزشكار پنالتي رفتار غير ورزشكارانه داده خواهد شد

را خيس نمايد پنالتي رفتار غير ورزشكارانه داده به ورزشكاري كه عمداً با ماليدن توپ به سطوح مرطوب آن . 6/30
  .خواهد شد

هر گونه ضربه زدن عمدي به توپ با پا، به پنالتي رفتار غير . گلبال ورزشي است كه با دست انجام مي شود. 7/30 
  . ورزشكارانه منجر خواهد شد

  سر و صدا. 31
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ن توپ با ايجاد سر و صدا مانع از ردگيري توپ توسط چنانچه بازيكني در حين پرتاب توپ يا بعد از رها نمود. 1/31 
  . تيم مدافع شود، مرتكب خطاي پنالتي شده است

  
  پنالتي تيمي 

  
، نوع پنالتي و نام تيم را نيز اعالم  "Team penalty"در صورت بروز پنالتي تيمي، داور سوت مي زند و ضمن اعالم 

ست، بازيكني كه بايد دفاع كند را از بين بازيكنان داخل زمين انتخاب تيمي كه به آن پرتاب پنالتي داده شده ا. مي كند
قوانين بازي در همه ي پرتاب هاي پنالتي اعمال مي شوند چنانچه بازيكن مدافع مرتكب پنالتي شده باشد ، . مي كند

اشتباهاً توپ را وارد  اگر بازيكن پرتاب كننده. يه به گل منجر شده باشداولپرتاب تكرار مي شود، مگر اين كه پرتاب 
اگر تيمي كه به آن پرتاب . دروازه خودي نمايد، گل محاسبه نمي شود، ولي تيم مالكيت توپ را از دست خواهد داد

، تصميم خود  ”penalty declined“پنالتي داده شده است از زدن پنالتي منصرف شود، بايد با عالمت دست يا با گفتن 
  . د بازي،  مالكيت توپ به تيمي كه از زدن پنالتي منصرف شده است داده خواهد شدبراي شروع مجد. را اطالع دهد

  ده ثانيه.  32
ين تماس دفاعي تيم با توپ، تيم ده ثانيه فرصت دارد توپ را پرتاب و از روي خط مركزي زمين عبور اولاز زمان . 1/32

  .   دهد
آوت، تعويض يا الين آوت صورت گيرد و تيم توپ را تحت چنانچه بعد از تماس بازيكن مدافع با توپ، تايم . 2/32

از سوي داور، دوباره شروع به  ”play“ثانيه با سوت داور متوقف مي شود  و با فرمان  10كنترل خود داشته باشد، ساعت 
  . توپ را از روي خط مركزي عبور دهد) ثانيه 10از (كار مي كند و تيم بايد در زمان باقيمانده 

ثانيه متوقف مي  10تماس بازيكن مدافع با توپ باعث بالك آوت و سپس سوت و الين آوت شود، ساعت اگر . 3/32
  . از سر گرفته مي شود playشود و بازي با فرمان 

  . ثانيه ري ست مي شود 10با اعالم تايم آوت داور، ساعت . 4/32
  . ثانيه ري ست مي شود 10با به ثمر رسيدن گل، ساعت . 5/32
  . ثانيه ري ست مي شود 10پايان هر نيمه بازي، ساعت  در. 6/32
  . ثانيه ري ست مي شود 10در صورت بروز پنالتي، ساعت . 7/32
ين تماس بازيكن مدافع با توپ، صرف نظر از اين كه تيم كنترل توپ را بدست آورده است يا خير، ساعت اولبا . 8/32

  . ثانيه شروع به كار مي كند 10
ين تماس بازيكن اولثانيه بعد از  10ثانيه در پشت ميز ، به داوران اطالع مي دهد كه در پايان  10ر وقت نگهدا. 9/32

  . مدافع  با توپ، تيم توپ را از روي خط مياني زمين عبور داده است يا همچنان توپ در اختيار تيم قرار دارد
     

  :  تاخير تيمي بازي. 33 
  
  . تيم بايد، راًس ساعت مقرّر،  در محل حضور داشته باشد ، نمايندهسكّهزمان انداختن . 1/33
  . در آغاز هر نيمه تيم بايد براي شروع بازي با فرمان داور آمادگي كامل داشته باشد. 2/33
  . هرگونه اقدام تيم كه مانع از ادامه بازي شود. 3/33
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ايد قبل از شروع نيمه بعدي به داوران اطالع ب مدتدر فاصله بين دو نيمه بازي، تعويض هاي انجام شده در اين . 4/33
  . داده شود

بازي بيش از سه تايم آوت و در وقت اضافي  دومتيم نمي تواند در طول بازي بيش از چهار تايم آوت، در نيمه . 5/33
  . بيش از يك تايم آوت  درخواست نمايد

بازي بيش از سه تعويض و در وقت اضافي بيش  مدوتيم نمي تواند در طول بازي بيش از چهار تعويض، در نيمه . 6/33
  .از يك تعويض  درخواست نمايد

بازيكني كه تعويض مي شود، هنگام اعالم تعويض، بايد براي بازي آمادگي كامل داشته باشد و مربي بايد براي . 7/33
  . گي داشته باشدنشان دادن شماره بازيكني كه وارد زمين مي شود و بازيكني كه زمين را ترك مي كند آماد

  : رفتار غير ورزشكارانه تيم. 34
  . تمامي اعضاي تيم و همراهان آن كه در بازي حضور دارند بايد رفتار ورزشكارانه داشته باشند. 1/34
هر نوع رفتار غير ورزشكارانه مي تواند به حذف از بازي يا اخراج از محل مسابقه، منجر شود و در صورتي كه . 2/34

داور بايد موضوع را براي . ا حاد تشخيص دهد، ممكن است محروميت هاي بيشتري را در بر داشته باشدداور مورد ر
الزم تشخيص دهد، ممكن است  فنّيدر صورتي كه نماينده . گزارش نمايد فنّيتصميم گيري هاي بعدي به نماينده 

  . گزارش دهد IBSAاً به كميته فرعي گلبال موظف است موضوع را كتب فنّينماينده . تيم از ادامه مسابقات محروم شود
  : مربيگري غير قانوني. 35
فقط اعضاي تيم كه اسامي آنها در برگه الين آپ قيد شده است و در داخل زمين نيستند مي توانند در وقفه هاي . 1/35

 quiet‘كه داور فرمان قانوني بازي با افرادي كه در زمين هستند تماس برقرار نمايند و اين تماس ها فقط تا زماني 

please’  نداده است مجاز است و چنانچه  بعد از فرمان‘quiet please’  تيم  به تماس خود ادامه دهد، به تيم پنالتي
  . مربيگري غير قانوني داده خواهد شد

  . بگيرند مربيان مي توانند بعد از اين كه داور نتيجه يك ضربه پنالتي را اعالم كرد، با بازيكنان تماس. 2/35
  . در زمان پرتاب هاي اضافي، مربيان و بازيكناني كه بازي نمي كنند مجاز به تماس با بازيكنان نيستند. 3/35
مرتكب خطاي مربيگري غير قانوني شود، از محل مسابقه اخراج و  دومچنانچه فردي در يك بازي براي بار . 4/35

  . پنالتي تيمي اعمال خواهد شد
   :سر و صدا. 36   
ايجاد هر گونه سر و صدا بوسيله هر يك از اعضاي تيمي كه پرتاب را انجام مي دهد، در زمان پرتاب توپ يا بعد . 1/36

  . از رها شدن توپ،  كه مانع از رديابي توپ توسط تيم مدافع شود منجر به خطاي پنالتي خواهد شد
  

  پايان بازي 
  : وقت اضافي. 37
شود، تيم ها  مشخّصيازات در پايان وقت قانوني يك بازي، الزم باشد برنده مسابقه چنانچه به علت تساوي امت. 1/37

  . سه دقيقه، ادامه خواهند داد مدتبازي را در دو نيمه اضافي ، هر يك به 
ين نيمه وقت اضافي، به تيم ها سه دقيقه استراحت داده مي شود و اولبعد از وقت قانوني مسابقه و قبل از شروع . 2/37
مي شود كه كدام تيم بايد پرتاب را انجام دهد و كدام تيم بايد به  مشخّص سكّهر حين اين زمان استراحت، با انداختن د

  .  مي شود مشخّصدفاع بپردازد و زمين بازي هر تيم نيز 
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  . ين گل را به ثمر برساند برنده شناخته مي شوداولتيمي كه . 3/37
معكوس خواهد شد و تيم  اولوقت اضافي كشيده شود، وضعيت استارت نيمه  مدودر صورتي كه بازي به نيمه . 4/37

  . ها نيمكت هاي خود را، در سه دقيقه استراحت بين دو نيمه، تغيير خواهند داد
  : پرتاب هاي اضافي. 38
. شد خواهد مشخّصچنانچه تا پايان وقت اضافي تساوي شكسته نشود، برنده مسابقه با پرتاب هاي اضافي . 1/38

  . قوانين بازي در مورد تمامي پرتاب هاي اضافي اعمال خواهند شد
، يك برگه الين آپ براي پرتاب هاي سكّهشود، هنگام انداختن  مشخّصوقتي الزم است برنده يك مسابقه . 2/38

  . ا شامل شوداين برگه بايد اسامي همه ي بازيكنان برگه الين آپ بازي ر. اضافي،  ، در اختيار مربي قرار مي گيرد
  . حد اقل تعداد بازيكنان در هر يك از برگه هاي الين آپ دو تيم ، تعداد پرتاب هاي اضافي را تعيين مي كند. 3/38
بازيكنان اخراج شده، آسيب ديده يا بازيكناني كه شرايط بازي كردن را ندارند از برگه الين آپ حذف مي شوند و . 4/38

  . مي گيرندبازيكنان به ترتيب صعودي قرار 
در اين . مي شود مشخّصين پرتاب را انجام دهد اولدر آغاز پرتاب هاي اضافي، تيمي كه بايد  سكّهبا انداختن . 5/38

بازيكنان  به . به او داده شده است را تحويل دهد اولانداختن بار  سكّهانداختن مربي بايد برگه الين آپ كه در  سكّه
  . شده است پرتاب يا دفاع را انجام خواهند داد خّصمشترتيبي كه در برگه الين آپ 

بالفاصله بعد از پايان وقت اضافي، مربيان، نفرات همراه و بازيكناني كه در پرتاب شركت نمي كنند به سمت . 6/38
  . ممنوع است) Coaching(مقابل زمين منتقل مي شوند و راهنمايي ورزشكار 

شم داشته باشند و در نيمكت تيم باقي  بمانند تا يكي از داوران آنها را به داخل كليه بازيكنان بايد چشم بند بر چ. 7/38
  . زمين راهنمايي كند و كليه پرتاب هاي اضافي انجام شوند

 back(هر يك از برگه هاي الين آپ به همراه يك نفر داور وارد زمين مي شود و در مركز برگشت  اولنفر .  8/38

centre (داور با اعالم شماره بازيكن و نام تيم، بازيكن را . ر بازيكن يك پرتاب را انجام مي دهده. مستقر مي شوند
  . را انجام مي دهد اولمعرفي مي كند و اعالم مي كند كه كدام بازيكن پرتاب 

عمل به ين پرتاب زوجي، اين دومدر . دفاع يا پرتاب را انتخاب مي كند سكّهين پرتاب زوجي، تيم برنده اولدر . 9/38
  . شود مشخّصطور معكوس انجام مي شود و اين فرايند ادامه مي يابد تا برنده بازي 

  . چنانچه مدافع مرتكب پنالتي شود، پرتاب تكرار مي شود مگر اين كه گل به ثمر رسيده باشد. 10/38
پرتاب و دفاع را ) رگه الين آپحد اقل تعداد نفرات ب(به همين ترتيب پرتاب ها ادامه مي يابند تا همه بازيكنان . 11/38

وقتي اختالف گل هاي به ثمر ر سيده توسط يك تيم بيشتر از تعداد پرتاب هاي باقيمانده باشد برنده بازي . انجام دهند
  . اعالم خواهد شد

  . تيمي كه بيشترين گل را به ثمر رسانده است برنده شناخته مي شود. 12/38
  ) sudden death extra throws(گل طالئي . 39
كليه . خواهد كرد مشخّصچنانچه در پايان پرتاب هاي اضافي تساوي همچنان برقرار باشد، برنده را گل طالئي . 1/39

  . قوانين بازي در پرتاب هاي گل طالئي اعمال مي شوند
پ شركت بازيكناني كه در پرتاب هاي اضافي شركت كرده اند در پرتاب هاي گل طالئي نيز طبق برگه الين آ. 2/39

  . خواهند كرد
  . شود مشخّصين پرتاب را انجام مي دهد اولانداختن انجام مي شود تا تيمي كه  سكّهدر آغاز پرتاب هاي طالئي . 3/39
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 back(هر يك از برگه هاي الين آپ به همراه يك نفر داور وارد زمين مي شوند و در مركز برگشت  اولنفر .  4/39

centre (داور با اعالم شماره بازيكن و نام تيم، بازيكن را . بازيكن يك پرتاب را انجام مي دهد هر. مستقر مي شوند
   .را انجام مي دهد اولمعرفي مي كند و اعالم مي كند كه كدام بازيكن پرتاب 

س عمل ين پرتاب زوجي، بر عكدومدر . پرتاب يا دفاع را انتخاب مي كند سكّهين پرتاب زوجي، تيم برنده اولدر . 5/39
  . شود مشخّصمي شود و اين فرايند ادامه مي يابد تا برنده بازي 

هر تيمي كه در پايان يك پرتاب زوجي گل . شود مشخّصپرتاب ها به همين ترتيب ادامه مي يابند تا برنده . 6/39
  . بيشتري به ثمر رسانده است برنده شناخته مي شود

  . ، پرتاب تكرار مي شود مگر اين كه گل به ثمر رسيده باشدچنانچه بازيكن مدافع مرتكب پنالتي شود. 7/39
  : و روش پروتست)   score sheet(امضاء برگ منشي . 40

چنانچه مربي  . برگه منشي را امضاء مي كنند بازي مربي هر تيم ، هر دو داور و منشي ،بعد از بازي بالفاصله .1/40
  . نكند، حق اعتراض به نتايج بازي را نخواهد داشتبالفاصله بعد از پايان بازي برگه منشي را مضاء 

دقيقه از زمان پايان  30پروتست بايد كتباً و ظرف . مربيان بايد قيد نمايند كه قصد پروتست دارند يا خير. 2/40
هزينه پروتست بايد هم زمان با تحويل . بازي مورد پروتست، به مدير مسابقات يا نماينده وي تحويل شود

يورو يا معادل  50هزينه پروتست را كميته برگزاري تعيين مي كند ولي اين مبلغ نبايد از . خت شودپروتست پردا
در فرم . تهيه و ارائه شود IBSAپروتست بايد به زبان انگليسي و در فرم مخصوص پروتست . آن كمتر باشد

اض به محل برگزاري اعتر. پروتست شماره قانوني كه بر اساس آن پروتست صورت مي گيرد بايد قيد شود
  .مسابقات و انتصاب داوران پذيرفته نمي شود

در فرم . ارائه شودكه به زبان انگليسي تكميل شده است  IBSAپروتست  يپروتست بايد در فرم رسم. 3/40
اعمال نادرست قانون بايد توضيح داده شود و  ،در فرم پروتست. پروتست به قوانين مورد اعتراض بايد اشاره شود 

  . تراض به محل برگزاري مسابقات يا انتصاب داوران امكان پذير نيستاع
، مدير مسابقات يا نماينده منتصب از سوي آنان زمان و مكان تشكيل كميته بر رسي را به ارائه فنّينماينده . 4/40

داده مي  به همه شركت كنندگان فرصت بيان نقطه نظر هايشان در باره پروتست. دهنده  پروتست اطالع مي دهد
اطالعات تكميلي براي تاييد پروتست بايد هم زمان با . اين بيانات مكمل مندرجات پروتست كتبي خواهند بود. شود

  . تحويل فرم پروتست ارائه شوند
دقيقه از زمان خاتمه جلسه بر رسي پروتست، نتايج آن بايد  30ظرف . تصميم كميته برگزاري قطعي است. 5/40

در ياد داشت كتبي، علل تصميم . هر دو تيم يادداشت كتبي را دريافت خواهند كرد. ابالغ شود كتباً به هر دو تيم
تعيين كليه نتايج بازي مورد پروتست به بعد از تصميم گيري كميته . كميته پروتست بايد توضيح داده شود

  . پروتست  موكول خواهد شد
در غير اين . هنده پروتست بازپرداخت خواهد شددر صورت وارد بودن پروتست، هزينه آن به ارائه د. 6/40

  . واريز خواهد شد IBSAصورت، مبلغ دريافتي به حساب 
  اختيارات داوران و اهانت به مسئولين 

  : اختيارات داور. 41
  . در كليه امور مربوط به ايمني، قوانين، خط مشي ها و بازي، تصميم نهايي را داور اتخاذ خواهد كرد. 1/41
از داوران وجود داشته باشد، فقط سر مربي تيم مي تواند با داور صحبت  ينچه اختالفي بين يك تيم و يكچنا. 2/41

  . اين بحث فقط در زمان توقف بازي و فقط بعد از موافقت داور صورت مي گيرد. كند
  . داور موضوع را براي سر مربي توضيح مي دهد. 3/41
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، بازي بايد تا پايان انجام شود و بعد از خاتمه بازي، مربي مي تواند اگر مربي با اين توضيحات قانع نشود. 4/41
  . در فرم ويژه پروتست به تصميم داور اعتراض نمايد

يه، به بحث خود با داور ادامه دهد به او پنالتي تيمي تاخير بازي داده خواهد اولاگر مربي بعد از توضيحات . 5/41
  . شد
  : اهانت به مسئولين. 42

گزارش  IBSAكميته فرعي گلبال كه از يك شركت كننده سر بزند، بوسيله داور كتباً به  سوئي ر رفتاره. 1/42
كميته  گلبال در نشست بعدي خود به اين موضوع رسيدگي خواهد كرد و در باره تحريم اين شركت . خواهد شد

  . ، تصميم گيري خواهد شد 53كننده،  طبق پاراگراف 
  تورنومنت مقرّرات 

  و بازي هاي پارالمپيك  IBSA مصوبه مسابقات . 43
نسبت به تغيير يا اصالح قوانين  اين حق را براي خود محفوظ مي داند كه در صورت لزوم IBSAكميته فرعي گلبال 

   روز زودتر در وبسايت كميته گلبال،  30تورنومنت اقدام نمايد، مشروط بر اين كه 

www.ibsasport.org/sports/goalbal ،لو متمم هاي اين سند از  مقرّرات قوانين، . كتباً اعالم شوندژانويه  او
  . الزم االجراء خواهند بود 2014

  و بازي هاي پارالمپيك  IBSA مصوبه مسابقات . 1/43
  تورنومنت هاي انتخابي بازي هاي پارالمپيك. 1/1/43

 قات گلبال قهرماني جهان مسابIBSA 

 مسابقات قهرماني منطقه اي IPC/IBSA ،ًسال قبل از بازي هاي پارالمپيك برگزار مي  اين مسابقات معموال
 .و انتخابي بازي هاي پارالمپيك هستندشوند 

      اي جهاني تورنومنت هاي انتخابي بازي هاي پارالمپيك معموالً همراه با مسابقات قهرماني جهان يا بازي ه
 IBSAبرگزار مي شوند .  

   IBSAتورنومنت هاي انتخابي مسابقات گلبال قهرماني جهان . 2/1/43
  مسابقات قهرماني منطقه ايIBSA  كه معموالً سال قبل از بازي هاي جهانيIBSA  ،برگزار مي شوند

  . هستند IBSAتورنومنت هاي انتخابي مسابقات قهرماني جهان 
 يين شده از سوي كميته فرعي گلبال ديگر تورنومنت هاي تعIBSA   

   IBSA مصوبه ديگر رويداد هاي . 3/1/43
  مسابقات قهرماني جهان جوانانIBSA   
  به ديگر مسابقاتمصو IBSA   

  كلّيات –تصويب مسابقات . 2/43
خواهند بود  IBSA مصوبه كشور يا بيشتر شركت نموده اند، در صورتي  4تورنومنت هاي بين المللي گلبال كه در آنها 

  . قرار گرفته باشد IBSAكه براي آنها فرم درخواست تصويب تورنومنت ارائه شده و مورد تصويب 
   .حصول مي باشد قابل IBSA Documentsبخش ، IBSAتورنومنت از وبسايت  مصوبه فرم درخواست 

  :مصوبه اطالعات مورد نياز براي درخواست  .3/43
 نام رئيس اين سازمان و مدير كميته برگزاري/ نتنام سازمان ميزبان تورنوم  
 شرح رويداد 

 تاريخ پيشنهادي 
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 تعداد تيم ها و اسامي كشورهاي مدعو 

 شرح تجهيزات و امكانات 

 شرح محل اسكان تيم ها و مسئولين 

 ترابري 

 ويژگ هاي دسترسي 

 پيش بيني بودجه 

  مصوبه در مسابقات  مقرّرات نقض . 4/43
اصول مورد توافق رعايت نشوند، ممكن است كشور ميزبان به پرداخت حد اكثر  ،مصوبه چنانچه در يك تورنومنت 

براي مسابقات آينده خود نيز محروم  مصوبه سال  از حق درخواست  5يورو جريمه تنبيه شود وبراي حد اكثر   10000
  . شود

  مصوبه در مسابقات  مقرّرات نقض  روش بر رسي . 5/43
  روز از زمان پايان تورنومنت شكايتي را كتباً تسليم دبير  28نت يا سازمان عضو،  ظرف تورنوم فنّينماينده

  :  شكوائيه بايد موارد زير را شامل شود. مي نمايد IBSAكميته فرعي گلبال 
  نام و اطالعات تماس با شاكي 

 نام تورنومنت 

 تاريخ برگزاري تورنومنت 

 ت شكايتشرح ماهي 

 يا سازمان ديگري كه از شكوائيه حمايت مي كند نام و اطالعات تماس با فرد 

  كميته فرعي گلبال دبير كميته گلبال بالفاصله موضوع را بهIBSA همچنين دبير موظف است . اطالع مي دهد
 . اطالع دهد) مدافع(شكايت را به كميته برگزاري 

  كتباً به شكايت پاسخ دهدروز از زمان ابالغ شكايت از سوي دبير،  28بايد ظرف ) مدافع(كميته برگزاري .
 : پاسخ كميته برگزاري بايد موارد زير را شامل شود

 چگونگي اجراي اصول مورد توافق   - 

 داليل عدم اجراي اصول مورد توافق - 

 . عواملي كه مانع از اجراي اصول مورد توافق شده اند - 

 ودعدم پاسخ مدافع به شكايت به منزله نبودن زمينه پاسخگويي به شكايت خواهد ب . 

  بعد از دريافت كليه اطالعات مورد نياز، كميته گلبال در نشست بعدي خود براي تنبيه متهم تصميم گيري
 . خواهد كرد

 دبير كميته گلبال بعد از تصميم گيري اين كميته، نتيجه را كتباً به طرفين ابالغ خواهد كرد  . 

 امكانات و تجهيزات. 44

  سالن مسابقات. 1/44
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سيستم هاي تهويه و گرمايشي . د از نظر آكوستيك براي برگزاري مسابقات گلبال مناسب باشدمحل مسابقات باي
  . نشودسالن بايد بي سر و صدا باشند تا در صورت استفاده از آنها، براي بازي مزاحمتي ايجاد 

  ابعاد زمين گلبال. 2/44
ارتفاع سالن نيز نبايد . متر كمتر باشد 30×  20ابعاد كف سالني كه مسابقات گلبال در آنجا برگزار مي شود نبايد از 

  . متر باشد 5كمتر از 
در بازي هاي پارالمپيك، مسابقات . آن را تاييد نمايد IBSA فنّيكف سالن مسابقات بايد صاف باشد و نماينده . 3/44

) سينتتيك(د مصنوعي از چوب، پالستيك يا تركيبي از مواكف سالن بايد قهرماني جهان و مسابقات قهرماني منطقه اي 
  . شده باشد ساخته

  محدوده تماشاچيان. 4/44
اين محدوده بايد به وضوح . متر با هر يك از نقاط زمين بازي فاصله داشته باشند 4تماشاگران بايد حد اقل 

  . فاصله نزديكتر جلوگيري شودورود تماشاچيان به  از وعالمتگذاري يه فنس  كشي شده باشد 
  تجهيزات. 5/44
   .تاييد نمايد آنها را فنّينماينده  مطابقت داشته باشند و IBSAيه تجهيزات بايد با قوانين كل
  ) Score board(تابلوي امتيازات . 6/44

تابلوي امتيازات بايد . بايد از يك سيستم بصري نمايش امتيازات استفاده شودبراي سهولت ديد مربيان و تماشاچيان، 
  . ؤيت باشداز محل نيمكت تيم ها قابل ر

و از محل نيمكت ها ، ساعت رسمي مسابقات است  اولساعت . ساعت استفاده مي شودعدد در بازي هاي گلبال از سه .  7/44
يدكي است و ساعت رسمي مسابقات محسوب نمي شود ، مگر اين كه داور آن را به ، ساعت دومساعت . بايد قابل رؤيت باشد

در بازي هاي پارالمپيك و مسابقات قهرماني جهان، ساعت اصلي مسابقات بايد . كرده باشدعنوان ساعت رسمي مسابقات اعالم 
در   سومساعت   . و در دقيقه آخر تا كسر دهم ثانيه را به صورت شمارش معكوس نشان دهد   از نوع ساعت هاي بسكتبال باشد

   . مي شود مشخّص از طريق اين ساعتمحل انداختن سكه قرار مي گيرد و زمان انداختن سكه 
  برگه هاي رسمي مسابقات . 8/44

  : در مسابقات از برگه هاي زير استفاده مي شود
  برگه امتيازات ياScore Sheet  

  برگه الين آپ ياScore Sheet  

  برگه امتيازات وقت اضافي ياOvertime Score Sheet  

  فرم پروتست  
 فنّيكتاب راهنماي . منتشر شده اند IBSA فنّيه در كتاب راهنماي مشابه برگه هايي باشند كاين برگه ها بايد  كليه 

IBSA  را مي توانيد از وبسايتwww.ibsasports.org/sports/goalball داون لود نماييد .  
  ي تعويض ها تابلو. 9/44

بازيكني كه از ه شمارو شماره بازيكني كه وارد زمين مي شود و تابلوهاي تعويض مورد استفاده مربيان قرار مي گيرند 
  . زمين خارج مي شود را نشان مي دهند

  توپ هاي جديد . 10/44
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اين توپ ها در سه بازي . استفاده مي شوداز توپ هاي نو  در تمامي بازي هاي پارالمپيك و مسابقات قهرماني جهان
بايد از يك نوع  توپ هاي مسابقات و توپ هاي تمرين. مورد استفاده قرار مي گيرند و سپس جايگزين مي شوند

   . باشند) كارخانه سازنده(
  تمرين در سالن اصلي مسابقات. 11/44

، به هر تيم يك منطقه اي ، قبل از شروع مسابقات قهرماني در همه ي بازي هاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهان و 
  . نمايدساعت فرصت داده مي شود در سالن اصلي مسابقات تمرين 

  چشم بند ها. 12/44
، چشم بند ها بايد كامالً تيره باشند و نور را از در بازي هاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهان و قهرماني منطقه اي

كه براي استفاده كننده امكان ديدن وجود سايز و شكل اين چشم بند ها نيز بايد به گونه اي باشد . خود عبور ندهند
با اين حال فقط استفاده از چشم بند در اختيار بازيكنان قرار دهد، ممكن است كميته برگزاري چشم . نداشته باشد

  . قرار گرفته اند IBSA فنّيبندهايي مجاز است كه مورد تاييد نماينده 
  تاييد امكانات و تجهيزات. 13/44

ي گلبال كميته فرعبايد مورد تاييد  IBSA مصوبه مسابقات بين المللي كليه تجهيزات و امكانات مورد استفاده در 
IBSA قرار گيرند يا نماينده منتصب از سوي اين كميته .  

  اسكان. 45
محل اسكان تيم ها ، IBSA مصوبه در بازي هاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهان و كليه تورنومنت هاي . 1/45

در صورت . منفي نداشته باشد تاثيران آنعملكرد ورزشكاران و بايد از استاندارد الزم برخوردار باشد ، به گونه اي كه بر 
  . در اتاق هاي بيش از دو نفره اسكان داده نشوندامكان، بازيكنان 

  سرويس غذائي . 2/45
 تضمينغذا بتواند بهترين عملكرد ورزشكاران را غذا بايد با در نظر گرفتن ويژگي هاي ورزشكاران تهيه شود و كيفيت 

  . دنماي
  ترابري. 3/43

  . نزديك محل مسابقات باشد و وسيله نقليه كافي براي تردد بين اماكن فراهم شودمقدور محل اسكان بايد حتي ال
  )فنّي(مسئولين . 46

  داوران . 1/46
در بازي . داور بايد در نظر گرفته شوند 6در مسابقات گلبال ، براي هر سالن، حد اقل : تعداد داوران مورد نياز. 1/1/46

تصميم ديگري اتخاذ  فنّيورد نياز هستند، مگر در مواردي كه ضمن مذاكره با نماينده داور م 16حد اقل هاي پارالمپيك، 
ضمن مشورت با كميته  فنّيدر مسابقات قهرماني جهان و قهرماني منطقه اي، تعداد داوران را نماينده . شده است

   . برگزاري تعيين مي كند
  انتصاب داوران . 2/1/46
كميته فرعي گلبال داوران با تاييد  ك، مسابقات قهرماني جهان و قهرماني منطقه ايدر بازي هاي پارالمپي. 1/2/1/46

IBSA به در ديگر رويداد هاي . منصوب مي شوندبرگزار كننده مي تواند ضمن تماس با هماهنگ كننده داوران مصو ،
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IBSA يا سر داور و فنّينماينده  گيكميته برگزاري با هماهن سپس. ، فهرستي از داوران مورد تاييد را دريافت نمايد 
  . دمي تواند با مراجعه به ليست داوران، آنها را انتخاب نماي

، از يك كشور بيش از دو داور را نمي توان منصوب در بازي هاي پارالمپيك و مسابقات قهرماني جهان. 2/2/1/46
  . ي توان منصوب نموددر مسابقات قهرماني منطقه اي نيز از يك كشور حد اكثر سه داور را م. نمود

  . كت دارد قضاوت نمايدهيچ داوري نمي تواند در مسابقه اي كه تيم كشور خودش شر. 3/2/1/46
  گواهينامه داوران . 3/1/46

در بازي هاي پارالمپيك . باشند IBSAداوران بايد داراي گواهينامه مناسب از ،  IBSA مصوبه در مسابقات بين المللي 
در مسابقات قهرماني منطقه اي و . باشند IBSA 3جهان، كليه داوران بايد داراي گواهينامه سطح و مسابقات قهرماني 

را دارا  2ي يا بيشتر شركت دارند، كليه داوران بايد گواهينامه سطح مهارت تيم ملّ 4رويداد هاي بين المللي كه در آنها 
داوران بايد % 50حد اقل  يا بيشتر شركت كرده اند، كه تيم ها از دو كشور مصوبه در مسابقات بين المللي . باشند

براي ساير . انتخاب نمود 1و بقيه داوران را مي توان از ميان داوران سطح  را دارا باشند 2گواهينامه سطح مهارت 
  . را دارا باشند 1سطح گواهينامه  همه داوران بايد ،مصوبه رويداد هاي 

  ثانيه 10وقت نگهدار هاي . 2/46
  . باشند IBSA 3بايد داوران سطح  ثانيه 10ي ازي هاي پارالمپيك و مسابقات قهرماني جهان، وقت نگهدار هادر ب 

  پشت ميز ) داوران(مسئولين . 3/46
 3يا سطح  2سطح واجد شرايط در بازي هاي پارالمپيك و مسابقات قهرماني جهان، مسئولين پشت ميز بايد داوران 

IBSA 3يا سطح  2، سطح 1در مسابقات قهرماني جهان از ميان داوران سطح  مسئولين پشت ميز. باشند IBSA 
  . انتخاب مي شوند

  داوران دروازه. 4/46
  . را دارا باشند IBSA 1گواهينامه سطح در بازي هاي پارالمپيك، داوران دروازه بايد حد اقل 

  )Commissioner( كميسيونر - عضو هيئت. 5/46
  : عبارتند از نركميسيووظايف عمده . 1/5/46

  قهرماني جهان و قهرماني منطقه اي نظارت بر كار داوران در بازي هاي پارالمپيك، مسابقات 

  خواهد  فنّيانتخاب نهايي با نماينده (مرحله دوره اي براي انتخاب داوران برتر بعد از  فنّيكمك به نماينده
 ). بود

 رياست بر كميته پروتست  

  به منظور اطمينان از ثبات  ،در مسابقات مهم ارائه سريع فيد بك عملكرد به داورانبراي  فنّيكمك به نماينده
 .بيشتر در عملكرد داوران

  . معرفي مي كند IBSAكميته فرعي گلبال كميسيونر را . 2/5/46 
داور  در اين تورنومنت به عنواننمي تواند فردي كه در يك تورنومنت به عنوان كميسيونر انتخاب شده است . 3/5/46

   . انجام وظيفه نمايد
  )رويداد هاي غير پارالمپيك(سازمان . 47

  شركت كنندگان. 1/47
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  :شركت كنندگان مسئوليت هاي زير را بر عهده دارند
 رفت و برگشت به محل مسابقات 

  كميته برگزاري در قبال بيماري يا سوانح تيم ها هيچ مسئوليتي بر  -كليه هزينه هاي بيمه درمان و سوانح
 . هده ندارد، مگر اين كه حادثه از سهل انگاري ناشي شده باشدع

 به كميته برگزاري قبل از مسابقات هپرداخت حق ورودي 

  كميته برگزاري . 2/47
  : كميته برگزاري مسئوليت هاي زير را بر عهده دارد

  45طبق پاراگراف (تجهيزات و امكانات مورد نياز براي مسابقات( 

  محل اسكان تيم ها 

 يس غذايي براي تيم هاي شركت كننده و همراهان در طول مسابقات سرو 

  فنّيهزينه هاي اسكان، غذا و هزينه سفر داوران، نماينده IBSA ، كالسبندها، كميسيونر وITO  هاي مورد نياز 

 مدال و جوايز  
  استاندارد هاي انتخاب . 48

آفريقا، آمريكا، آسيا و . رهاي زير بايد رعايت شوندبراي بازي هاي پارالمپيك و مسابقات قهرماني جهان گلبال معيا
قات بمسابقات قهرماني منطقه اي در سال هاي متناوب بين مسا. هستند IBSAر منطقه مسابقاتي ااقيانوسيه و اروپا چه

ال كليه مسابقات منطقه اي بايد مورد تصويب كميته فرعي گلب .قهرماني جهان و بازي هاي پارالمپيك برگزار مي شوند
IBSA قرار گيرند و همه ي كشورهاي عضو در منطقه حق شركت در اين مسابقات را دارند .  

از سوي كشور در آن شركت كرده باشند و  4در صورتي يك تورنومنت مي تواند انتخابي منطقه اي باشد كه حد اقل 
يا  IBSA 2ران سطح مهارت داو .و كميسيونر براي آن منصوب شده باشند فنّينماينده  IBSAكميته فرعي گلبال 

ماه قبل از  18 – 6مسابقات قهرماني منطقه اي بايد . منطقه اي قضاوت نمايند تورنومنت هايباالتر از آن بايد در 
ماه  18 – 9مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از بازي هاي پارالمپيك بايد . مسابقات قهرماني جهان گلبال برگزار شوند

اگر مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از بازي هاي پارالمپيك برگزار نشوند، به اين . برگزار شوند  بازي هااين قبل از 
. منطقه سهميه پارالمپيك داده نخواهد شد و يك سهميه به تورنومنت رده بندي گلبال پارالمپيك واگذار خواهد شد

نطقه اي برگزار نشود، اين منطقه كليه ، مسابقات قهرماني م IBSAچنانچه قبل از مسابقات گلبال قهرماني جهان 
  . سهميه هاي خود را از دست خواهد داد و سهميه ها از طريق فرمول نسبت واگذار خواهند شد

  مسابقات قهرماني جهان. 1/48
  مسابقات مردان  –معيار هاي انتخابي . 1/1/48

  : تيم پذيرفته مي شوند 16در مسابقات قهرماني جهان مردان حد اكثر 
 ميزبان كشور 

 قهرمان پارالمپيك 

  متيمپارالمپيك دو 

  متيمپارالمپيك  سو 

  از مسابقات منطقه اي (قهرمان منطقهIBSA ( 
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  از مسابقات منطقه اي (قهرمان منطقهIBSA (  
  از مسابقات منطقه اي (قهرمان منطقهIBSA (  
  از مسابقات منطقه اي (قهرمان منطقهIBSA (  
  نايب قهرمان منطقه 

 ان منطقه نايب قهرم  
  نايب قهرمان منطقه  
  نايب قهرمان منطقه  
  فرمول نسبت 

  فرمول نسبت 

 فرمول نسبت 

 فرمول نسبت 

به عنوان كشور ميزبان يا مدال بگير (برترين تيم موجود در منطقه است كه هنوز تيم قهرمان منطقه  ،در اين فرايند
  . سهميه دريافت نكرده است) پارالمپيك

  فرمول نسبت . 2/48
با رعايت اصول  به تيمي از منطقه كه باالترين امتياز را دارد ،بر اساس فرمول نسبت ،يك از سهميه هاي بال استفادههر 
  : واگذار خواهد شد زير

بر تعداد كشورهاي   متقسي IBSAدر مسابقات قهرماني دو سال گذشته منطقه جمع كل كشورهاي شركت كننده 
اين فرمول براي هر يك از سهميه هاي موجود  .دريافت كرده اند ني جهان رامسابقات قهرما منطقه كه قبالً سهميه

. موجود از طريق فرمول نسبت را دريافت كندهر منطقه فقط مي تواند نيمي از سهميه هاي . حاسبه خواهد شددوباره م
  . هد شدسهميه ها را دريافت كرد، در محاسبات بعدي منظور نخواوقتي منطقه اي نصف يا بيشتر از نصف 

دو  حد اكثربه استفاده از اين فرمول سهميه به فرمول نسبت اختصاص يافته باشد، هر منطقه مي تواند  4اگر مثالً ، 
، هر منطقه مي تواند به استفاده از اين سهميه به فرمول نسبت اختصاص يافته باشد 5چنانچه . سهميه دريافت نمايد

  . فرمول حد اكثر سه سهميه دريافت نمايد
   بازي هاي پارالمپيك. 3/48

  . ماه قبل از اين بازي ها اعالم خواهند شد 24معيار ها ي انتخابي بازي هاي پارالمپيك حد اقل 
  تيم هاي مردان  –معيارهاي انتخابي . 1/3/48

  : در گروه مردان پذيرفته مي شوند تيم 10در بازي هاي پارالمپيك حد اكثر 
 كشور ميزبان 

  لمقامقهرماني جهانمسابقات  او 

  ممقاممسابقات قهرماني جهان دو 

  ممقاممسابقات قهرماني جهان  سو 

  اي قبل از بازي هاي پارالمپيك هاز مسابقات قهرماني منطق(قهرمان منطقه ( 

  از مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از بازي هاي پارالمپيك(قهرمان منطقه (  
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  ي قبل از بازي هاي پارالمپيكاز مسابقات قهرماني منطقه ا(قهرمان منطقه (  
  از مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از بازي هاي پارالمپيك(قهرمان منطقه ( 

  لمقامتورنومنت رده بندي پارالمپيك او 

  ممقامتورنومنت رده بندي پارالمپيك دو 

 كشور ميزبان يا مدال بگير به عنوان (در اين فرايند، تيم قهرمان منطقه برترين تيم موجود در منطقه است كه هنوز 

  . سهميه دريافت نكرده است) مسابقات قهرماني جهان 
  تيم هاي زنان  –معيارهاي انتخابي . 2/3/48

   :پذيرفته مي شوند زنانتيم در گروه  10در بازي هاي پارالمپيك حد اكثر 
 كشور ميزبان 

  لمقاممسابقات قهرماني جهان او 

  ممقاممسابقات قهرماني جهان دو 

  ممقاممسابقات قهرماني جهان  سو 

  از مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از بازي هاي پارالمپيك(قهرمان منطقه ( 

  از مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از بازي هاي پارالمپيك(قهرمان منطقه 

  از مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از بازي هاي پارالمپيك(قهرمان منطقه (  
  ز مسابقات قهرماني منطقه اي قبل از بازي هاي پارالمپيكا(قهرمان منطقه ( 

  لمقامرده بندي پارالمپيك گلبال تورنومنت او 

  ممقامرده بندي پارالمپيك گلبال تورنومنت دو 

 به عنوان كشور ميزبان يا مدال بگير (در اين فرايند، تيم قهرمان منطقه برترين تيم موجود در منطقه است كه هنوز 

  . سهميه دريافت نكرده است) قهرماني جهان  مسابقات
  ) 2016ويژه پارالمپيك ( IBSAرده بندي پارالمپيك گلبال تورنومنت . 4/48
، در راستاي 2015در ماه مه  2016پارالمپيك براي بازي هاي   IBSAرده بندي پارالمپيك گلبال تورنومنت . 1/4/48

مسابقات قهرماني منطقه اي اين رويداد قبل از . رگزار خواهد شدب IBSA يمسابقات قهرماني جهان و بازي هاي جهان
 2016قبل از بازي هاي پارالمپيك ماه  12 – 7 ي قبل از بازي هاي پارالمپيك رقابت ها. قبل از پارالمپيك خواهد بود

  .برگزار مي شوند
وان نمايندگان منطقه انتخاب مي به عن ،IBSAاز سوي رئيس منطقه اي  ،تيم زنان 4تيم مردان و  4حد اكثر . 2/4/48

رئيس منطقه تيم ها را بر اساس عملكرد آنها . شركت مي نمايند IBSAرده بندي پارالمپيك  گلبال تورنومنتشوند و در 
. قرار گيرد IBSAو تصميم رئيس منطقه بايد مورد تاييد كميته گلبال  انتخاب خواهد كرددر مسابقات منطقه اي قبلي 

مالك عمل قرار  در اين رقابت هادر انتخاب تيم هاي شركت كننده براي بازي هاي پارالمپيك گزينش هاي قبلي 
  . نخواهند گرفت

  . بر اساس نتايج تورنومنت رده بندي مي شوند تيم ها ، IBSAرده بندي پارالمپيك  گلبال در پايان تورنومنت. 3/4/48
با  2016پارالمپيك از پارالمپيك، سهميه هاي باقيمانده  تورنومنت هاي انتخابي قبلاز خاتمه همه ي  دبع. 4/4/48

ترتيب رده بندي و تيم ها بر اساس  واگذار مي شوند IBSAرده بندي پارالمپيك  گلبال استفاده از نتايج تورنومنت
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 يا از طريق امتياز ميزباني يا كسب مدال در مسابقات قهرماني جهان(فقط تيم هايي كه قبالً . انتخاب مي شوند
سهميه دريافت نكرده اند براي تخصيص سهميه مد نظر قرار خواهند ) تورنومنت گلبال قبل از بازي هاي پارالمپيك 

مالك عمل قرار براي انتخاب تيم هاي شركت كننده در مسابقات قهرماني جهان   مسابقات قهرماني منطقه اي. گرفت
  . نمي گيرند

  هدايت تورنومنت. 49
  نگ قرعه كشي و سيدي. 1/49

برابري براي اطمينان از . در مسابقات قهرماني جهان و بازي هاي پارالمپيك ، تيم ها در دو گروه دسته بندي مي شوند
   . به ترتيب زير صورت مي گيردتيم ها ) مهره چيني(توانائي هاي دو گروه، سيدينگ 

  بازي هاي پارالمپيك. 1/1/49
در ) مسابقات قبلي  قهرماني جهان  سوم  – اولمقام هاي ( م نمي شود سيدينگ آنها به طور خودكار انجاتيم هايي كه 

چهار تورنومنت منطقه اي را شامل فقط تيم هاي  اولقرعه كشي   . قرار مي گيرند دو قرعه كشي جداگانه در دو گروه 
  لمپيك سهميه گرفته اند از طريق تورنومنت انتخابي پارافقط تيم هايي كه تيم ميزبان و   دومدر قرعه كشي . مي شود

  . قرار مي گيرند
  : Aگروه 
  لمقاممسابقات قبلي قهرماني جهان او 

   لقرعهلقرعه كشي (قهرمان منطقه اي  اواو( 

  مقرعهلقرعه كشي (قهرمان منطقه اي   سواو ( 

  لقرعهمقرعه كشي (يا كشور ميزبان  انتخابي پارالمپيك اودو( 

  مقرعهم قرعه كشي( يا كشور ميزبان پيكانتخابي پارالم  سودو(  
  : Bگروه 
  ممقاممسابقات قبلي قهرماني جهان دو 

  ممقاممسابقات قبلي قهرماني جهان  سو 

  مقرعهلقرعه كشي (قهرمان منطقه اي  دواو( 

  لقرعه كشي (قرعه چهارم قهرمان منطقه اياو( 

  مقرعهمدقرعه كشي (انتخابي پارالمپيك يا كشور ميزبان  دوو ( 

  مسابقات قهرماني جهان. 2/1/49
در سه  )بازي هاي قبلي پارالمپيك  سوم – اولمقام هاي ( تيم هايي كه سيدينگ آنها به طور خودكار انجام نمي شود 

قرار مي تورنومنت هاي منطقه اي تيم بر تر  4فقط  اولدر قرعه كشي . قرعه كشي جداگانه قرعه كشي مي شوند
تيم كشور   سومدر قرعه كشي   . قرار مي گيرندتورنومنت هاي منطقه اي  دوم فقط تيم هاي دومشي در قرعه ك. گيرند

در يك تورنومنت  ي كهتيم هاي. تيم هايي كه از طريق فرمول نسبت سهميه دريافت كرده اند قرار مي گيرندميزبان و 
  . منطقه اي سهميه دريافت كرده اند در يك گروه قرار نمي گيرند

  : Aوه گر
  لمقامپارالمپيك قبلي  او 
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  لقرعهلقرعه كشي (قهرماني منطقه اي  اواو ( 

  مقرعهلقرعه كشي (قهرماني منطقه اي   سواو(  
  مقرعهممقام  دومقرعه كشي (منطقه اي  دوفقط مردان) دو 

  مقرعه چهارم مقاممقرعه كشي (منطقه اي  دوفقط مردان) دو 

  لقرعهمقرعه كشي (كشور ميزبان فرمول نسبت يا  اوسو  ( 

  مقرعهمقرعه كشي (فرمول نسبت يا كشور ميزبان   سوسو  ( 

   مقرعه كشي (فرمول نسبت يا كشور ميزبان پنجم قرعهسو  ( 

  : Bگروه 
  ممقامپارالمپيك قبلي  دو 

  ممقامپارالمپيك قبلي   سو 

  مقرعهلقرعه كشي (قهرماني منطقه اي  دواو ( 

  لقرعه كشي (قهرماني منطقه اي  مچهارقرعهاو ( 

  لقرعهممقام  اومقرعه كشي (منطقه اي  دوفقط مردان ) دو 

  مقرعهممقام   سومقرعه كشي (منطقه اي  دوفقط مردان ) دو 

  مقرعهمقرعه كشي (فرمول نسبت يا كشور ميزبان  دوسو  ( 

  مقرعه كشي (قرعه چهارم فرمول نسبت يا كشور ميزبانسو  ( 

  سهميه دوگانه. 3/1/49
يكي از از طريق  و همبه عنوان ميزبان  همچنانچه كشوري سهميه بازي هاي پارالمپيك يا مسابقات قهرماني جهان را 

تورنومنت ، سهميه ميزباني اين كشور از طريق سهميه هاي پارالمپيك يا مسابقات قهرماني جهان قبلي بدست آورد
مسابقات قهرماني جهان واگذار خواهد ي پارالمپيك يا از طريق فرمول نسبت براي انتخابي بازي هاي پارالمپيك برا

  . شد
  منتونوع تورن. 2/49

تورنومنت هاي مورد استفاده در كليه مسابقات قهرماني بين المللي ، به استثناي بازي هاي پارلمپيك و مسابقات 
  : قهرماني جهان، عبارتند از

 double round(عدد بيشتر نيست، از يك سيستم دوره اي دوبل  4تيم ها از  در رويدادهايي كه تعداد. 1/2/49

robin (و تيم هاي دوم . بعد از اين سيستم دوره اي ، تيم هاي بر تر مستقيماً به فينال راه مي يابند .استفاده مي شود
بعد از دور راند رابين با برنده نيمه تيم اول .  حذفي با يكديگر دور نيمه نهايي را برگزار مي كنند   نوعي بازيدر  سوم

  . نهايي بازي مي كند
راند (عدد كمتر است، از يك سيستم انفرادي دوره اي 7عدد بيشتر و از  4در رويدادهايي كه تعداد تيم ها از . 2/2/49

. ابقه مي دهندتيم برتر در بازي هاي حذفي با يكديگر مس 4بعد از اين بازي هاي دوره اي، . استفاده مي شود)  رابين
. را برگزار مي كنند 2نيز بازي نيمه نهايي  سومنيمه نهايي را برگزار مي كنند و تيم دوم و  1رم بازي اتيم اول با تيم چه

و  سومبازندگان نيز براي كسب مقام هاي برندگان اين دو ديدار براي كسب عنوان قهرماني رقابت خواهند كرد و 
  . چهارمي به رقابت مي پردازند
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تيم كمتر است، تيم ها به دو گروه برابر تقسيم مي  16تيم بيشتر  و از  7در رويداد هايي كه تعداد تيم ها از . 3/2/49
چنانچه تعداد تيم ها فرد باشد، يكي از گروه ها . در هر گروه از يك سيستم منفرد راند رابين استفاده مي شود. شوند

م برتر از هر گروه در يك فورمت منفرد حذفي با يكديگر يت 4دور راند رابين،  در پايان. يك تيم اضافه تر خواهد داشت
 .A2 vs. B3, B1 vs. راه مي يابند  1به نيمه نهايي  و برندگان A1 vs. B4, B2 vs. A3. به رقابت مي پردازند

A4  برندگان دو . ف مي شوندمسابقات حذ ربازندگان از دو. را برگزار مي كنند 2برندگان اين بازي ها نيمه نهايي و
بازندگان دو بازي نيمه نهايي نيز براي كسب عنوان . بازي نيمه نهايي براي كسب عنوان قهرماني به رقابت مي پردازند

  . ارمي مسابقه مي دهندهو چ سوميهاي 
مي شوند و  تيم شركت كرده باشند، تيم ها در دسته هاي برابر دسته بندي 16چنانچه در رويدادي بيش از . 4/2/49

تيم ها بر اساس با يكديگر مسابقه مي دهند و  در ارتباطدسته ها . تيم نخواهد بود 8تعداد تيم ها در هر دسته كمتر از 
ممكن است مسابقات به صورت راند رابين منفرد بين همه تيم ها برگزار شوند و . عملكرد بين دسته ها انتقال مي يابند

در دور هاي راند رابين منفرد، چهار تيم برتر در دور هاي فينال به . تقسيم شوند مجزّاه يا ممكن است تيم ها به دو گرو
. ) 2/2/49طبق (در صورتي كه تيم ها به دو گروه تقسيم شده باشند، سه تيم برتر دور فينال را . رقابت مي پردازند
تيم هايي كه امتيازات برابر . جام خواهد شدسيدينگ بقيه تيم ها بر اساس نتايج جدول امتيازات ان. برگزار خواهند كرد

، تيمي كه 51چنانچه دو گروه برابر نباشند، قبل از استفاده از قانون . تفكيك خواهند شد 51دارند بر اساس قانون 
مي نامند و  ......... و B، گروه Aگروه ها را گروه . پايين ترين نتيجه را در گروه بزرگتر كسب كرده است حذف مي شود

در پايان كليه مسابقات، تيم هاي انتهاي جدول در هر گروه به گروه پايين تر منتقل . گروه رهبر تلقي مي شود Aروه گ
 Bمثالً از گروه (همچنين تيم هاي برتر هر گروه به گروه باالتر منتقل مي شوند ). Bبه گروه  Aمثالً از گروه (مي شوند 

  ). Aبه گروه 
. مسابقات ترفيع مي گيرند يا تنزيل رتبه مي يابند به تعداد تيم ها در هر گروه بستگي دارد تعداد تيم هايي كه در پايان

تيم يا بيش  10در گروه هايي كه . دارند، دو تيم ترفيع يا تنزيل رتبه مي گيرندوجود تيم  10در گروه هايي كه كمتر از 
چنانچه گروه ها برابر نباشند، تعداد ترفيع يا تنزيل ها را . تيم وجود دارند،  سه تيم ترفيع يا تنزيل رتبه مي گيرند 10از 

  . مي كند مشخّصگروهي كه بيشترين تيم را دارد 
  سيدينگ تيم ها. 3/49

برابري توانائي هاي گروه ها در مسابقات قهرماني منطقه اي، سيدينگ تيم ها بر اساس نتايج براي اطمينان از 
اگر تيمي در مسابقات قبلي منطقه اي حضور نداشته است در . ي گيردمسابقات قبلي قهرماني منطقه اي صورت م

، اين تيم ها از طريق تيم در مسابقات قبلي منطقه اي حضور نداشته است بيش از يكاگر . ي ليست قرار مي گيردانتها
  : مثال. قرعه كشي در انتهاي ليست قرار مي گيرند

  : Aگروه 
  اي تيم اول مسابقات قبلي قهرماني منطقه 

  تيم چهارم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي  
  تيم پنجم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي  
  مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي  هشتمتيم  
  تيم نهم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي 



32 

 

 

  تيم سيزدهم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي  
  تيم شانزدهم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي  
 د كه در مسابقات قبلي شركت نداشته استتيم جدي .  
   
   Bگروه 
  تيم دوم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي 

  متيممسابقات قبلي قهرماني منطقه اي  سو  
  م مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي ششتيم  
 تم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي فتيم ه  
  مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي  دهمتيم 

  مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي زدهم ياتيم  
  دهم مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي چهارتيم  
  مسابقات قبلي قهرماني منطقه اي  پانزدهم  تيم 

  در مسابقات قهرماني جهان  مردانفورمت مسابقات . 4/49
در . استفاده مي شود) نراند رابي(در هر گروه از يك سيستم منفرد دوره اي . تيم ها به دو گروه مساوي تقسيم مي شوند

  و A1 vs. B4  . چهار تيم بر تر هر گروه در يك رقابت حذفي با يكديگر مسابقه خواهند دادپايان دور راند رابين، 
B2 vs. A3  ) راه مي يابند 1برندگان اين بازي ها به نيمه نهايي .(A2 vs. B3  وB1 vs. A4   مسابقه خواهند داد و

برندگان دو بازي نيمه نهايي براي كسب عنوان قهرماني با يكديگر . راه خواهند يافت 2ايي برندگان آنها به نيمه نه
  . رقابت خواهند كردو چهارمي  سوميديدار خواهند كرد و بازندگان آنها نيز براي عنوان هاي 

  
  فورمت مسابقات زنان در مسابقات قهرماني جهان. 5/49

در . استفاده مي شود) راند رابين(در هر گروه از يك سيستم منفرد دوره اي . تيم ها به دو گروه مساوي تقسيم مي شوند
  و A1 vs. B4  . پايان دور راند رابين، چهار تيم بر تر هر گروه در يك رقابت حذفي با يكديگر مسابقه خواهند داد

B2 vs. A3  ) راه مي يابند 1برندگان اين بازي ها به نيمه نهايي .(A2 vs. B3  وB1 vs. A4   مسابقه خواهند داد و
برندگان دو بازي نيمه نهايي براي كسب  بازندگان حذف مي شوند و .راه خواهند يافت 2برندگان آنها به نيمه نهايي 

  . و چهارمي رقابت خواهند كرد سوميعنوان قهرماني با يكديگر ديدار خواهند كرد و بازندگان آنها نيز براي عنوان هاي 
  ي هاي مردان در بازي هاي پارالمپيكفورمت باز. 6/49

  .استفاده مي شود) راند رابين(در هر گروه از يك سيستم منفرد دوره اي . تيم ها به دو گروه مساوي تقسيم مي شوند
مستقيماً به دور  Aتيم اول گروه . ، سه تيم برتر هر گروه به دور منفرد حذفي راه مي يابنددر پايان بازي هاي دوره اي

تيم . نهائي برگزار خواهند شد 4/1بازي دو . راه مي يابد 2مستقيماً به دور نيمه نهايي  Bتيم اول گروه  و 1ايي نيمه نه
 4/1در  Aگروه  سومبا تيم  Bتيم دوم گروه  و مسابقه مي دهد 1نهايي  4/1در  Bگروه  سومبا تيم  Aدوم گروه 

راه مي  2نيمه نهايي به   1نهائي  4/1 برنده. هايي حذف مي شوندبازندگان دو بازي نيمه ن. خواهد دادمسابقه  2نهايي 
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 Aراه مي يابد و  با تيم اول گروه  1به نيمه نهايي   2نهائي  4/1برنده . مسابقه مي دهد Bبا تيم اول گروه يابد و  
  . مسابقه مي دهد

و چهارمي با يكديگر ديدار خواهند  سومياي بازندگان براي مقام هراه مي يابند و  لبرندگان دو بازي نيمه نهايي به فينا
  . كرد

  فورمت بازي هاي مردان در بازي هاي پارالمپيك. 7/49
در . استفاده مي شود) راند رابين(در هر گروه از يك سيستم منفرد دوره اي . تيم ها به دو گروه مساوي تقسيم مي شوند

مستقيماً به دور نيمه  Aتيم اول گروه . نفرد حذفي راه مي يابندپايان بازي هاي دوره اي، سه تيم برتر هر گروه به دور م
تيم دوم . نهائي برگزار خواهند شد 4/1دو بازي . راه مي يابد 2مستقيماً به دور نيمه نهايي  Bو تيم اول گروه  1نهايي 
 2نهايي  4/1در  Aروه گ سومبا تيم  Bمسابقه مي دهد و تيم دوم گروه  1نهايي  4/1در  Bگروه  سومبا تيم  Aگروه 

راه مي يابد و  با  2به نيمه نهايي   1نهائي  4/1برنده . بازندگان دو بازي نيمه نهايي حذف مي شوند .مسابقه خواهد داد
مسابقه مي  Aراه مي يابد و  با تيم اول گروه  1به نيمه نهايي   2نهائي  4/1برنده . مسابقه مي دهد Bتيم اول گروه 

  . دهد
و چهارمي با يكديگر ديدار خواهند  سوميو بازي نيمه نهايي به فينال راه مي يابند و بازندگان براي مقام هاي برندگان د

  . كرد
   راند رابين يك دور رنكينگ تيم ها در. 50

براي هر برد سه . در پايان يك دور راند رابين، رنكينگ تيم ها بر اساس امتيازاتي كه بدست آورده اند تعيين مي شود
امتيازات دو يا چند چنانچه تعداد . صفر امتياز در نظر گرفته مي شودامتياز، براي هر مساوي يك امتياز و براي هر باخت 

  : خواهد شد مشخّصرنكينگ آنها بر اساس روش هاي زير تيم برابر باشد، 
 زده در طول دورهاز گل هاي  خوردهكسر گل هاي : تفاضل گل 

 برد هاي آن بيشتر است در رنكينگ باالتر قرار مي گيرد تعداد برد ها، تيمي كه تعداد . 

  تعداد گل هاي زده بيشتري دارد در رنكينگ باالتر قرار مي گيرددر طول مسابقات تيمي كه. 

  در كلّ زدهاز گل هاي  خوردهكسر تعداد گل هاي استفاده از امتيازات نيمه بازي،  –نيمه بازي تفاضل گل در 
 راند رابين

  شود مشخّصهاي زده و خورده تيم هايي كه بايد رنكينگ آنها گل تفاضل . 

، معيار هاي فوق به ترتيب مورد استفاده قرار مي گيرند تا رنكينگ تيم ها چنانچه بيش از دو تيم مساوي شده باشند
  . شود مشخّص

  ترك مسابقه. 51
چنانچه . گل داده خواهد شد 10و برد با  به تيم مقابل سه امتيازعدم شركت در مسابقه به منزله باخت خواهد بود و 

قبلي خود به   نتايج. داده خواهد شد – 0 –مسابقه را ترك كند، به همه تيم ها سه امتياز با تفاضل گل تيمي به هر دليل 
نماينده وي، ترك مسابقه خارج از اراده و تصميم گيري و يا  فنّيچنانچه به تشخيص نماينده . خود منتفي خواهند شد

   . اصالح نمودمي توان برنامه مسابقات را و يا كميته برگزاري مقصر شناخته شود،  م صورت گرفته باشدتي
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  :بازي هاي يك تيم در روزحد اكثر . 52
  . سه بازي داشته باشدهيچ تيمي نمي تواند در روز بيش از  

  اخراج. 53
رفتاري مغاير با روح بازي در يك تورنومنت  ،مسئولين داور يا يكي ازچنانچه يك بازيكن، مربي، نفر همراه تيم، . 1/53

اين فرد يا تيم وي از كميته پروتست مي تواند نسبت به تحريم يا اخراج ضمن مشورت با  فنّي، نماينده ها داشته باشد
   . مسابقات اقدام نمايد

، اخراج يا حذف را  ر منجر به تحريمبايد هر گونه سوء رفتا فنّيروز از تاريخ خاتمه تورنومنت، نماينده  21ظرف . 2/53
  . گزارش نمايد تا در نشست بعدي كميته مورد بر رسي قرار گيرد IBSAكتباً به كميته گلبال 

بر رسي و اعمال را  ، موضوعبه محض دريافت گزارش مبني بر سوء رفتار يك فرد يا يك تيم IBSAكميته گلبال . 3/53
تصميم هاي كميته گلبال موارد زير را شامل ولي صرفاً به اين موارد محدود . داد تنبيهات بيشتر را مد نظر قرار خواهد

  : نمي شود
 اخراج فرد يا تيم خاطي از تورنومنت 

  تحريم فرد يا تيم خاطي از شركت در تورنومنت هاي آينده 

زمان كشوري مربوطه به فرد يا تيم ذيربط و سا كتباً روز 21اتخاذ شده را ظرف تصميم   IBSAكميته گلبال . 4/53
  . ابالغ خواهد كرد

  پروتكل بازي. 54
به محل  و انداختن سكّه براي امضاء برگه امتيازات و  برگه الين آپنمايندگان هر دو تيم قبل از شروع بازي، . 1/54

check-in   داسامي كليه بازيكنان و افراد روي نيمكت تيم بايد در برگه الين آپ قيد شو. مي نمايندمراجعه .  
روي  كه اسامي آنها در برگه الين آپ قيد نشده،  چنانچه افراد اضافيثانيه براي شروع بازي،  30بعد از انقضاي مهلت 

   . به بيرون هدايت خواهند شدو افراد اضافي نيز   نيمكت تيم مشاهده شوند، به تيم پنالتي تاخير بازي داده خواهد شد
چنانچه افرادي از تيم كه اسامي آنها در برگه الين آپ وع بازي اعالم مي شود، ثانيه آخر كه شر 30همچنين با انقضاي 

نيز تا پايان  به تيم پنالتي تاخير بازي داده مي شود و اين افرادقيد شده است در محل نيمكت تيم حضور نداشته باشند، 
  . نيمه حق ورود به محدوده نيمكت تيم را نخواهند داشت

  گرم كردن . 2/54
ي مناسب خود تيم ها فرصت داده مي شود حد اقل نيم ساعت قبل از اين كه براي بازي فراخوانده شوند، در محلّ به همه

شرايط مشابه محل مسابقات را بايد محل گرم كردن براي هر دو تيم مشابه خواهد بود و حتي االمكان . را گرم نمايند
  . در مسابقات بايد از يك نوع باشند توپ هاي گرم كردن و توپ هاي مورد استفاده. داشته باشد

  : ورود به زمين. 3/54
اگر . وارد زمين مي شوند ،فنّيدر كتاب راهنماي   ”March In“در همه ي مسابقات مهم، تيم ها طبق دستورالعمل 

اه تيم براي رسمي تيم خود را بر تن نداشته باشد، از ورود او به زمين مسابقه به همريونيفرم هنگام رژه تيم ، بازيكني 
ثانيه آماده نشده باشد، اين بازيكن فرصت بازي  30اگر يونيفرم بازيكن تا زمان هشدار . گرم كردن جلوگيري مي شود

در اين مسابقه را از دست خواهد داد و فقط به عنوان غير بازيكن با پيراهني كه از كميته برگزاري دريافت مي كند، مي 
  . تواند روي نيمكت تيم بنشيند
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تيم خود به ) landing(قبل از شروع بازي، از هر دو تيم درخواست مي شود در پشت خط فرود : معرفي تيم ها. 4/54
  . اعالم مي شودها سپس اسامي بازيكنان، مربيان و همراهان تيم . صف بايستند

  كميته پروتست. 5.54
بوسيله كميته ) 53طبق پاراگراف (با تورنومنت  در مسابقات قهرماني بين المللي، كليه پروتست ها و موارد اخراج مرتبط

كميته پروتست را افراد زير تشكيل مي . تصميم كميته پروتست قطعي خواهد بود. پروتست مورد بر رسي قرار مي گيرد
  : دهند
 كميسيونر 

  فنّينماينده IBSA 

  او را منصوب مي كند فنّييك نفر داور تورنومنت كه نماينده . 

  مدير مسابقات و 

 او را انتخاب مي كند فنّيك نفر اضافي كه نماينده ي . 

   فنّينماينده . 55
كميته  بايد حضور داشته باشد كه از سوي فنّييك نفر به عنوان نماينده  IBSA مصوبه در همه ي تورنومنت هاي 

  . يا رئيس اين كميته منصوب مي شود IBSAفرعي گلبال 
  : فنّيمسئوليت هاي نماينده . 1/55

بايد قبل از شروع مسابقات، ضمن همكاري با كميته برگزاري ، اطمينان حاصل نمايد كه كليه استاندارد هاي  فنّيده نماين
  : الزم در تورنومنت، از جمله موارد زير، رعايت شده اند فنّي

 زمين بازي و عالمتگذاري هاي آن 

 هدايت تورنومنت 

  برنامه ريزي و ارزيابي داوران 

  يفنّمديريت مسئولين 

 تاييد برگه هاي امتيازات و تدوين نتايج رسمي 

 تاييد و نگهداري چشم بند ها، آي پچ ها و استفاده صحيح از آنها 

 مديريت پروتست و روش اخراج 

  تورنومنت  مقرّرات استثناء ها در . 56
  : تورنومنت بايد مقرّرات هر گونه استثناء در 

  كميته فرعي گلبال روز قبل از شروع تورنومنت كتباً از  60حد اقلIBSA درخواست شده باشد. 

  كميته فرعي گلبالIBSA  روز از زمان درخواست، تاييد كرده باشد 21آن را ظرف . 

  بالفاصله بعد از تصويب كميته فرعي گلبالIBSA ،به تيم هاي شركت كننده ابالغ شده باشد .  
  برنامه هاي داوران

  اجزاء برنامه. 57
 مقرّرات ، آزمون ها يا كلينيك هاي داوري را برگزار مي كند تا قوانين و  ر چهار سال يك باره IBSAكميته فرعي گلبال 

  . جديد را ارائه نمايد و گواهينامه هاي داوران كليه سطوح تجديد شوند
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) يك بار در پشت ميز و يك بار در زمين(بايد در يك آزمون كتبي شركت نمايند و در دو بازي  2و سطح  1داوران سطح 
  . عمالً مورد ارزيابي قرار گيرند

آموزش هاي تئوري و ارزيابي هاي كتبي و عملي را شامل مي شود شركت بايد در يك كلينيك كامل كه  3داوران سطح 
هر داوري كه بخواهد در يك سطح جديد گواهينامه دريافت كند بايد در يك كلينيك كامل كه آموزش هاي تئوري . نمايند

داوري كه بخواهد گواهينامه او در سطح مهارت قبلي . دبي و عملي را شامل مي شود شركت نمايو ارزيابي هاي كت
  . نيز شركت نمايد يتجديد شود مي تواند از شركت در آموزش تئوري صرف نظر كند و قبل از آزمون عملي، در آزمون فن

  : اجزاء پنجگانه زير را شامل مي شود IBSAبرنامه داوران 
  1سطح داوري  

  2سطح داوري  

  3سطح داوري  

 سين دوره مدر 

 سين ارشد دورهمدر 

  1سطح داوري . 1/57
، به جز بازي هاي پارالمپيك، مسابقات  IBSA مصوبه مي توانند در سطوح كشوري و در رويداد هاي  1داوران سطح 

داوران مي توانند . بپردازند به قضاوت IBSAقهرماني جهان و منطقه اي، تورنومنت هاي انتخابي و بازي هاي جهاني 
 3-  2داوطلبان بايد يك دوره آموزشي . شركت نمايند 1در هر يك از رويداد هاي بين المللي در آزمون داوري سطح 

سؤال چند  13اين آزمون به زبان انگليسي خواهد بود و . شركت نمايندآزمون كتبي با كتاب باز  در را طي نموده و روزه 
عالوه . خواهد بود%) 75( 20از  15نمره قبولي اين آزمون . را شامل مي شود "غلط"يا  "صحيح" سؤال 7و گزينه اي 

در اولين بازي از سه بازي ، فيدبك عملكرد در اختيار . بازي به قضاوت بپردازد 3بر آزمون كتبي، داوطلب بايد در 
) يك بازي در پشت ميز و يك بازي در زمين(داوطلب بايد در آزمون عملي دو بازي باقيمانده . داوطلب قرار مي گيرد

  . كليه فرامين بايد به زبان انگليسي باشند. مي باشد 50نمره  1حد اقل نمره قبولي در آزمون عملي سطح . پذيرفته شود
   2داوران سطح . 2/57

بازي هاي  ثنايبه است،  IBSA مصوبه مي توانند در مسابقات قهرماني منطقه اي و در رويداد هاي  2داوران سطح 
داوران مي توانند در هر يك از . پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهان و تورنومنت هاي انتخابي، به قضاوت بپردازند

رويداد هاي بين المللي كه در آنها تيم هاي ملي يا باشگاهي از حد اقل سه كشور شركت كرده اند در آزمون داوري 
 20اين آزمون . آزمون كتبي زماندار به زبان انگليسي با كتاب بسته قبول شوند داوطلبان بايد در. شركت نمايند 2سطح 

%) 84(سؤال  25سؤال از  21داوطلبان بايد به  .را شامل مي شود "غلط"يا  "صحيح"سؤال  5سؤال چند گزينه اي و 
د و ارتقاء سطح مهارت خود داوطلبان بايد با قضاوت در سه بازي، آزمون عملي خود را برگزار نماين. پاسخ صحيح بدهند

 100نمره از  80حد اقل نمره قبولي در آزمون عملي، . را به اثبات برسانند 1بعد از دو قضاوت در آزمون سطح مهارت 
كه دوره ( 3بوسيله يك داور سطح  2داوطلبان سطح مهارت . آزمون عملي به زبان انگليسي خواهد بود . نمره خواهد بود

  . مورد ارزيابي قرار مي گيرند ارشد دوره  مدرس يا يك  دوره مدرس ، يك )ست را گذرانده ا يمدرس
   3داوران سطح مهارت . 3/57
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مي توانند در بازي هاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهان، مسابقات قهرماني منطقه اي، تورنومنت  3داوران سطح 
داوران مي توانند در هر يك از رويداد . قضاوت بپردازندبه  IBSA مصوبه هاي انتخابي پارالمپيك و كليه رويداد هاي 

هاي بين المللي كه در آنها تيم هاي ملي يا باشگاهي از حد اقل پنج كشور شركت كرده اند يا در مسابقات قهرماني 
  .شركت نمايند 3در آزمون داوري سطح  IBSA مصوبه منطقه اي يا رويداد هاي 

د و در هر دو نشركت نماي) تورنومنت و برنامه داوري را نيز شامل مي شود مقرّرات كه ( 3داوطلبان بايد در آزمون سطح 
سؤال، را شامل مي  60آزمون كتبي به زبان انگليسي خواهد بود و دو بخش، جمعاً . پذيرفته شوندآزمون كتبي و عملي 

حداقل . تشكيل مي شود  "غلط"يا  "صحيح"سؤال  20سؤال چند گزينه اي و  30بخش اول آزمون كتبي از . شود
  . خواهد بود%) 96(نمره   50 ازنمره  48نمره قبولي در اين آزمون 

اين بخش از ). سؤال كوتاه 10ويدئو يا  10سؤال كوتاه ،  5ويدئو و  5(در بخش دوم آزمون كتبي ده سؤال وجود دارد 
نمره داده مي  5تا  0 ،سؤال 10جواب هر يك از بسته به پاسخ، به . مبتني بر قضاوت هاي موردي خواهد بود نآزمو
، نمره 3حد اقل نمره قبولي در آزمون عملي سطح . مي باشد%) 90( 50از  45حد اقل نمره قبولي در اين بخش . شود
  .  نمره خواهد بود 100از  95

اعطاي . ه عمل مي آوردآزمون را بيت مشابه ندارد ارشد دوره كه با داوطلب ملّ مدرس ، يك  3در آزمون سطح مهارت 
    .خواهد بود IBSAمنوط بر تاييد كميته فرعي گلبال  3گواهينامه سطح مهارت 

  شرايط ارتقاء به سطح باالتر . 4/57
را  )به عنوان داور كشوري يا داور پشت ميز (  بايد حد اقل سه سال تجربه داوري كشوري 1 داوري سطحكانديداهاي 
تورنومنت گوناگون چنانچه  10و بازي به عنوان داور  20حد اقل (گزارش فعاليت هاي خود  اين داوران بايد. دارا باشند

ارشد دوره آنها را ارزيابي و شايستگي  مدرس ايند يا يك نم ارائهرا ) فقط به عنوان داور پشت ميز فعاليت داشته اند
  . را تاييد نمايد 1داوري سطح  دورهآنها براي شركت در

، در فاصله زماني المللي نتجربه داوري در سطوح كشوري يا بي )روز 720( بايد دو سال 2ري سطح كانديدا هاي داو
را ارائه بازي  30اين داوطلبان بايد گزارش فعاليت داوري خود در حد اقل . را دارا باشند  2و سطح  1داوري سطح بين 

  .  را تاييد نمايد 2داوري سطح  دورهبراي شركت در ارشد دوره آنها را ارزيابي و شايستگي آنها  مدرس نمايند يا يك 
را در فاصله  داوري در سطوح كشوري يا بين المللي عملي تجربه )روز 1095(سال سهبايد  3كانديدا هاي داوري سطح 

بازي را ارائه  45اين داوطلبان بايد گزارش فعاليت داوري خود در حد اقل .  دندارا باش 3و سطح  2زماني بين سطح 
  .  ارشد دوره آنها را ارزيابي نمايد مدرس نمايند و  يك 

كميته فرعي گلبال . داوطلبان بايد دوره هاي ارتقاء سطح داوري را طي نمايند 3 -  1براي ارتقاء از سطوح داوري 
IBSA  نمايد عزلرا رعايت نمي كنند را  داوران رفتاري مقرّرات مي تواند داوراني كه  .  

  وره د مدرس . 5/57
. دوره را طي كرده باشد مدرس دوره آموزش باشد و  3سال تجربه به عنوان داور سطح  5داوطلب بايد داراي حد اقل 

. به آنان گواهينامه اعطاء نمايندتحت آموزش قرار داده داوري را  2و  1داوطلبان سطوح ين دوره مي توانند مدرس
. را دارا باشند IBSAگلبال در برنامه صدور گواهينامه داوران ه مستمر سال تجرب 8دوره بايد حد اقل  مدرس داوطلبان 

  . تدريس برنامه هاي  صدور گواهينامه داوران گلبال را به  اثبات برسانندداوطلبان بايد توانايي خود در عالوه براين، 
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هر يك از مسابقات ل از قب ين دوره رامدرس،  IBSAضمن مشورت با گروه مشاوره داوران  IBSAكميته فرعي گلبال 
. انتصاب ها بر اساس نياز هاي منطقه اي صورت مي گيرد. ساله انتخاب مي كنند 4دوره براي يك  قهرماني جهان، 

  . ين جديد دوره را منصوب نمايدمدرسمي تواند  IBSAكميته فرعي گلبال چنانچه نياز هاي منطقه اي ايجاب نمايند 
  ارشد دوره مدرس . 6/57

و از تجربه برگزاري كلينيك هاي  سال تجربه داشته باشد 7حد اقل  3به عنوان داور سطح ارشد دوره بايد  مدرس 
گواهينامه اعطاء  3و سطح  2، سطح  1به داوران سطح مدرسين ارشد دوره مي توانند . داوري نيز برخوردار باشد

 IBSAستمر در برنامه صدور گواهينامه داوران گلبال سال تجربه م 10داوطلبان مدرس ارشد دوره بايد حد اقل . نمايند
  . همچنين مدرسين ارشد دوره مي توانند به عنوان نماينده فني يا كميسيونر انجام وظيفه نمايند. را دارا باشند

  . و تاييد مي نمايدمعرفي  IBSAمدرسين ارشد دوره را كميته فرعي گلبال 
  حفظ گواهينامه. 7/57

  : ، داوران بايد IBSAهاي  براي حفظ گواهينامه
  يورو حق حفظ گواهينامه خود را پرداخت نمايند 20مبلغ ماه مارس هر سال،  31حد اكثر تا . 

  دسامبر هر سال،  31حد اكثر تا“E-Pass” براي هماهنگ كننده داوران خود را  معتبر داوريIBSA  ارسال
 . نمايند

 ا در كليه مسابقاتي كه در طول سال قضاوت كرده اند ر“E-Pass” اين بازي ها بايد بر ( خود ثبت نمايند
 ). برگزار شده باشند IBSAاساس قوانين 

قضاوت ) بازي 8جمعاً (بازي  4، هر تورنومنت حد اقل داخلي يا بين المللي در دو تورنومنتبايد هر سال،  1داوران سطح 
  . كرده باشند

و حد ) بازي 6جمعاً (بازي  3يا بين المللي، هر تورنومنت حد اقل بايد هر سال، در دو تورنومنت داخلي  2داوران سطح 
  . قضاوت كرده باشند) بازي 11جمع كل (بازي در يك تورنومنت بين المللي  5اقل 

و حد ) بازي 6جمعاً (بازي  3بايد هر سال، در دو تورنومنت داخلي يا بين المللي، هر تورنومنت حد اقل  3داوران سطح 
  . قضاوت كرده باشند) بازي 16جمع كل (دو تورنومنت بين المللي بازي در  5اقل 

  داوريشرايط ويژه براي حفظ گواهينامه . 8/57
از لحاظ شركت در تورنومنت هاي ساالنه ولي  چنانچه داوري حق ساالنه حفظ پاسپورت خود را پرداخت كرده باشد

  : شرح زير صورت مي گيرد ابطال گواهينامه او بهشرايط حفظ گواهينامه را دارا نباشد، 
  گواهينامه خود را تجديد نمايد 1، بايد مجدداً به عنوان داور سطح اگر يك سال گذشته باشد   - 1سطح . 

  مي شود تنزيل رتبه داده 1اگر يك سال گذشته باشد ، به داوري سطح   - 2سطح . 

  مي شود تنزيل رتبه داده 2اگر يك سال گذشته باشد ، به داوري سطح   - 3سطح .  
يك بايد گواهينامه خود را همراه با نمايد، بر آورده  مشخّصدر يك سال  شرايط حفظ گواهينامه راچنانچه داوري نتواند 

و علت اين كه نتوانسته ارسال نمايد   IBSAداوران گلبال براي هماهنگ كننده  ،هزينه ساالنه حفظ گواهينامهنامه و 
، ضمن مشورت با كميته فرعي  IBSAهماهنگ كننده داوران گلبال . ا توضيح دهدالزم را رعايت نمايد راست شرايط 

. حفظ يا عدم حفظ گواهينامه وي تصميم گيري مي نمايندمورد نظر را بررسي و در باره  داور توضيحات ،  IBSAگلبال 
دسامبر  31د را تا خو ”E-Pass“حق پاسپورت خود را پرداخت نكند يا ) ماه مارس 31(اگر داوري در مهلت مقرر 
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را  IBSAدر هيچ يك از مسابقات مهم ، گواهينامه او باطل و حق داوري ارسال ننمايد، از برنامه داوري حفظ مي شود
  . نخواهد داشت

  ها ITOانتصاب داوران و . 9/57
، مسابقات كهاي بازي هاي پارالمپي ITOداوران و ، ضمن مشورت با گروه مشاوره داوران،  IBSAكميته فرعي گلبال 

را منصوب مي  IBSAقهرماني جهان ، مسابقات قهرماني منطقه اي، تورنومنت هاي انتخابي و بازي هاي جهاني 
  . نمايند

  كلينيك   برگزاري روش هاي. 58
  . مشخّص كنيدرگزاري كلينيك را بابتدا محل و تاريخ . 1/58
  : اطالع دهيد  IBSAهماهنگ كننده داوران را به  زيرموارد روز قبل از تاريخ برگزاري كلينيك،  90ترجيحاً . 2/58
   IBSAنام سازمان كشوري عضو   - 
  محل و تاريخ برگزاري كلينيك  - 
  تعداد شركت كنندگان در هر يك از سطوح داوري   - 
   جزئيات پرداخت هزينه ها  - 
راي كليه داوران واجد شرايط براي فراخواني را ب ،بعد از دريافت اطالعات فوق،  IBSAهماهنگ كننده داوران  . 3/58

هماهنگ كننده داوران  س واجد شرايط داشته باشد، مدر ،كشور ميزبان كلينيكچنانچه . ارسال مي نمايد اداره كلينيك 
IBSA  نمايد تاييدس كلينيك را مستقيماً مي تواند موجود بودن مدر .  

  . شوداه با يك تورنومنت برگزار دوره، كلينيك بايد همربه منظور اجراي بخش هاي عملي . 4/58
پرداخت حق كلينيك، ماتريل دوره و آزمون را دريافت اطالعات ثبت نام و د از عب  IBSAهماهنگ كننده داوران . 5/58

س دوره قرار مي دهددر اختيار مدر .  
  حق ثبت نام . 6/58

  : به شرح زير خواهد بود 2017 – 2014هزينه هاي كلينيك براي دوره 
  يورو  20 :1سطح 
  يورو  40: 2سطح 
  يورو  80: 3سطح 

حق سرانه شركت در كلينيك را پرداخت مي كلينيك چهارساالنه تجديد گواهينامه شركت مي كنند و داوراني كه در 
حفظ گواهينامه براي  چنانچه داوري حق. همان سال حق حفظ گواهينامه پرداخت نمايندكنند، نيازي نيست كه براي 

  . حق حفظ گواهينامه براي سال بعد را پرداخت نمايدرداخت كرده است، نيازي نيست كه همان سال را پ
. روز دوره تئوري را شامل مي شوند كه در آن هر يك از قوانين توضيح داده مي شوند 3 – 2كلينيك ها معموالً . 7/58

  . نحوه قضاوت هر يك از داوران مورد ارزيابي قرار مي گيرددر بخش عملي نيز 
  . عدل نمرات كتبي و عملي داور ، قبول يا رد شدن وي را مشخّص مي نمايندم

و يا استفاده از مترجم لي داوران داراي تجارب قبلي باشند زمان بخش تئوري كلينيك كوتاه تر خواهد بود واگر : نكته
  . شدن دوره را باعث شوندطوالني تر دخالت فاكتور هاي خارجي مي توانند 
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قبولي براي هر يك از سطوح داوري متفاوت است و در بخش برنامه هاي داوران توضيح داده شده  نمرات  . 8/58
  . است

براي مثالً بعد از چهار سال (تجديد گواهينامه مي شود چنانچه داوطلبي براي همان سطح داوري قبلي خود . 9/59
در آزمون  براي تجديد گواهينامه، ت هزينه،، مي تواند در كلينيك شركت نكند و ضمن پرداخ) اعمال تغييرات قوانين

بايد در كلّ دوره و كليه كساني كه قصد ارتقاء به سطح باالتر را دارند  3كليه داوران سطح . شركت نمايدكتبي و عملي 
  . دنكلينيك شركت نماي

اسامي كليه قبول از مدرس دوره دريافت كرد،   دوره را  فرم هاي گزارش IBSAوقتي هماهنگ كننده داوران . 10/58
نامه اي به هر يك از خواهد كرد و ضمن ارسال مستر ليست داوران در پايانه اطالعاتي، وارد شدگان در دوره داوري را 

  . داوري را در اختيار آنان قرار خواهد داد E-Passو داوران شركت كننده، نتايج 
  

  امور بين الملل فدراسيون نابينايان
 ملكان

  
  

  زيدياگرام زمين با
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  عالئم با دست

  
  

  تعيين گل بودن يا گل نبودن يك توپ
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  آوت يا آوت نبودن توپ

  
 


