
 

 

 

 

 

 

 

 قوانين 

 ويلچر  باتنيس روی ميز 
 

 

 

 

 

 



 کنند برای بازيكنانی که از ويلچر استفاده میتنيس روی ميز قوانين    

 

المللی تنيس روی  تنيس روی ميز بايد بر اساس قوانين و مقررات فدراسيون بين

ها و متغيرهای زير، باقی قوانين دستورات، استثنا بجزاجرا گردد، که   ( ITTF) 1ميز

 در کتاب راهنمای فدراسيون تنيس روی ميز آمده است:

 های انفرادی سرويس در بازی 1-1

فدراسيون جهاني تنيس  2-6قوانين سرويس در بازي انفرادي بر اساس )قانون 

 باشد. روي ميز( مي

 )حرکت از نو( 2لِت 2-1

 شود: زير لت اعالم ميبازي در شرايط  1-2-1

اگر در سرويس، توپ از يكي از خطوط كناري )يا جانبي( ميز گيرنده با يك   1-1-2-1

 ضربه يا بيشتر  به بيرون برود.

 اگر در سرويس، توپ پس از برخورد بر روي ميز گيرنده به سمت تور برگردد.  2-1-2-1

 اگر در سرويس، توپ در سمت ميز گيرنده بايستد،  3-1-2-1

 اما، 

                                                           
 

 



اگر قبل از اينكه توپ از يكي از خطوط جانبي عبور كند، يا قبل از اينكه براي بار  2-2-1

دوم به ميز گيرنده اصابت كند گيرنده به توپ ضربه بزند، سرويس بايد صحيح 

 تلقي گردد و نبايد اعالم لت شود.

 سرويس در بازی دو نفره  3-1

فدراسيون جهاني تنيس روي ميز  2-6-3قانون سرويس در بازي دونفره )قانون  

(ITTF 

 شود: بازي در شرايط زير لت اعالم مي 1-3-1

كننده، به سمت تور  اگر توپ در سرويس پس از اصابت روي ميز دريافت 1-1-3-1

 بازگردد، يا 

 كننده بماند. اگر در سرويس توپ در روي ميز سمت دريافت 2-1-3-1

دومين برخورد در سمت ميز خود دريافت كند، توپ را قبل از   اگر گيرنده، 2-3-1

 سرويس بايد صحيح تلقي شده و نبايد لت اعالم شود.

 

 نقطه نظرات داورها در مورد قوانين سرويس 4-1

اگر داور يقين كند كه زننده سرويس، قبل از انجام يك سرويس صحيح، عمداً  1-4-1

نوان شگردي براي كند، اين امر را بايد به ع هاي سريع لت اجرا مي سرويس

اعمال  ITTFتضعيف روحيه حريف تلقي كند و بايد سيستم اخطار و جريمه 

 (ITTF 3-5-2شود. )قانون 



، اگر به دليل (ITTF)جهاني تنيس روي ميز   فدراسيون 2-6-6بر اساس قانون  2-4-1

ناتواني جسماني اجراي صحيح سرويس توسط بازيكن ممكن نباشد، داور 

از شرايط اجراي سرويس خوب چشم پوشي كند، اين مورد  تواند از بعضي مي

 صادق است. 2و  1هاي  هميشه براي بازيكنان كالس

هاي جسمي  بخشي از كارت كالسبندي بازيكنان براي نشان دادن محدوديت 3-4-1

 بازيكن كه ممكن است بر اجراي سرويس قانوني اثر گذار باشد اختصاص دارد.

 بازی دونفره  5-1

فدراسيون جهاني تنيس روي ميز  2-8-2نفره )دوبل( بر اساس قانون  بازي دو 

 گيرد. انجام مي

 2-6در بازي دو نفره، بازيكن بايد سرويس را درست و بر اساس قانون   1-5-1

فدراسيون جهاني تنيس روي ميز اجرا نمايد كه شامل موارد استثنايي كه قبالً 

بايد بازگشت خوبي را اجرا نمايد؛ باشد، و همچنين گيرنده   ذكر شده نيز مي

 . 3هاي صحيح اجرا خواهند نمود سپس هر كدام از بازيكنان بازگشت

در طول بازي، هيچ قسمتي از ويلچر بازيكن نبايد از خط فرضي مركز ميز   2-5-1

 بگذرد. اگر چنين شود، داور بايد يك امتياز براي تيم مقابل اعالم كند.

 تعاريف  6-1

 زي، دستي است كه راكت در آن قرار دارد يا به آن بسته شده است.دست با  1-6-1

 دست آزاد، دستي است كه راكت را نگرفته يا به آن بسته نشده است. 2-6-1
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تواند چندين بار به  هر بازيكن ميبدين صورت كه . متفاوت استها و افراد بدون معلوليت  ايستاده با، توپ ترتيب نوبت در دريافتقانون هاي نشسته،  در كالس  -
 صورت متوالي توپ را دريافت نمايد. 



اگر در حين بازي، بازيكن با راكتي كه در دست دارد يا به دست او بسته شده   3-6-1

است توپ را لمس  تر از مچ دستي كه راكت را گرفته است، يا با قسمت پايين

 كند، بدين معناست كه او به توپ ضربه زده است.

شود، بازيكن در شرايط زير يك امتياز  غير از مواردي كه ضربه منجر به لت مي 4-6-1

 گيرد: مي

 اگر حريف او زمين بازي را با دست آزاد لمس كند، يا  1-4-6-1

ه دارد ميز بازي را حركت اگر حريف او يا هر چيزي كه پوشيده يا به همرا  2-4-6-1

 يا   دهد،

اگر حريف او يا هر چيزي كه پوشيده يا همراه دارد، با مجموعه تور تماس پيدا   3-4-6-1

 كند، و يا

هاي( حريف او با تشك  اگر هنگامي كه توپ در جريان بازي است، )پشت ران  4-4-6-1

 .4ويلچر در تماس نباشد

واند بعد از ضربه زدن به توپ، براي حفظ ت بازيكن مي به طور مشخص، يك  5-6-1

تعادل، با دستي كه راكت به همراه دارد ميز را لمس كند، به شرط آنكه ميز تكان 

گاه  نخورد. بازيكن اجازه ندارد كه قبل از ضربه زدن به توپ، از ميز بعنوان تكيه

 اضافي استفاده كند.

 ويلچرها  7-1

 گ و يك چرخ كوچك داشته باشند.چرخ بزر 2ويلچرها بايد حداقل    1-7-1
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 بدين معنا كه حريف از تشك ويلچر كامالً جدا شده باشد.  -



روي ويلچر تعبيه نمود، اما در حين مسابقه اگر   توان ركاب در صورت نياز مي  2-7-1

ركاب يا پاي بازيكن با زمين تماس پيدا كند، حريف او يك امتياز دريافت 

 خواهد كرد.

 در مسابقات تيمي و كالسي، هيچ بخشي از باالي زانوي ورزشكار نبايد به 3-7-1

صندلي )ويلچر( بسته باشد، زيرا ممكن است باعث افزايش تعادل بازيكن شود. 

اگر بازيكني بنا به داليل پزشكي الزم است به صندلي بسته شود،   در هر صورت،

اين مورد بايد در كارت كالسبندي وي درج شود و هنگام ارزيابي كالس بازي 

ثابت نمودن بازيكن روي  او مورد توجه قرار گيرد. در مسابقات آزاد )اوپن(

 هاي ديگر مجاز است. صندلي و كمك

در شرايط بازي، بازيكن ميتواند از يك يا حداكثر دو بالش )تشك روي ويلچر(   4-7-1

سانتيمتر استفاده كند بدون اينكه هيچ چيز ديگري به ويلچر اضافه  14و با ارتفاع 

 شود.

دوركمر خود( و يا از يك كرست اگر يك بازيكن بايد از يك كمربند )به   5-7-1

)شكم بند/سينه بند( استفاده نمايد، لزوم اين مورد را بايد براي هيئت كالسبندي 

توجيه كند و موافقت آنها را كسب نمايد. اين وظيفه بازيكن است كه در شروع 

كالسبندي و يا هنگام كالسبندي مجدد توجه مسئولين كالسبندي را  به استفاده 

 جلب نمايد. از اين وسايل

اجازه استفاده از كمربند يا كرست )شكم بند/سينه بند( بر اساس شرايط زير  

 خواهد بود:



، به (ICC) 5المللي اين اجازه بايد در كارت كالسبندي بين -دائمی اجازه  1-5-7-1

 وسيله كالسبند رسمي در مسابقات مربوطه نوشته شود.

ت كاملي را به همراه گواهي دكتر در مورد  بازيكن بايد توضيحا -اجازه موقتی 2-5-7-1

بند يا كمربند را ارائه نمايد.   اين گواهي بايد با  مدت الزم براي استفاده از شكم

تاريخ و امضاء دكتر مربوطه به كالسبند رسمي در مسابقات مربوطه ارائه شود. 

به  اي كه در آن شركت ميكند بايد اين موضوع را بازيكن قبل از شروع مسابقه

 سرداور مسابقات گزارش دهد.

گاه )غير از تشك( بايد به ويلچر افزوده شود يا به ويلچر وصل  اگر يك تكيه  6-7-1

بازيكن براي استفاده از اين ويلچر تغيير يافته بايد درخواست كالسبندي   شود، 

يا كالسبندي مجدد  نمايد.  هرگونه وسايل اضافه شده به ويلچر اگر بدون 

المللي كالسبندي باشد  مجدد و بدون مجوز نوشته شده در كارت بين كالسبندي

(ICC).غير قانوني تلقي شده و از بازيكن سلب صالحيت خواهد شد ، 

 

 

                                                           
 

 

  


