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 مقدمة
 

 البد أن يلتزم جميع الالعبين والمنظمين بكتاب القواعد هذا
إرشادومساعدةالحكام،وهدفهالرئيسيفوقكلشيءفيكتابالقواعدهذايتمثلالغرضمن .أ

هوتفسيرقواعداللعبة،وكذلكيتمثلهدفالحكمفيفرضسلطتهصالحاللعبةكماالبدأن
 .يكونحذرًاأيضًابعدمإبطاءسيراللعبةباستخدامقواعدصارمة

ويجباحترامقراراتهميمثلحكاماالتحادأعلىسلطةفيكتابالقواعدفيالبطولة،:تذكير .ب
بشأنالتفسيراتفي .واليمكنمجادلتها المشورة لتقديم االتحاد حكم استدعاء يمكنأنيتم

ذالميكنهناكحكمتابعلالتحادموجودًافيالبطولة،يفترضمديرالبطولة كتابالقواعد،وا 
 .واجباتحكماالتحاد

ل .ج القدم كرة طاولة لعبة تصورقواعد ايتم لحتسهيل منقبلالحكام منجانبالالعبينوكم
 .أنفسهم

 .يتمثلالهدففيالحدمنالتفسيراتالشخصيةألقلمايمكن .د
المتبادلبينالالعبين .ه إلىمستوىاالحترام فيجلباللعبة أيضًا يتمثلالهدفمنالقواعد

 .لتبدوشفافةأمامالمشاهدين
حكامالصادرةمنالحكم،فنناألخطاءالبشريةنحننذكرالقارئبأنهبينمااليمكنمخالفةاأل .و

 .قدتكونجزءًامناللعبة


 السلطات المختصة
اللجنة .أ مسئولية وتحت القواعد لجنة بواسطة هذا القواعد كتاب وتحرير كتابة تمت لقد

اللجنة رياضيبواسطة موسم كل بداية في إعداده للتصويتويتم حيثيخضع الرياضية،
باالتح التنفيذية القدم كرة طاولة الدوليللعبة فيالجمعيةITSFاد وتعديله ويمكنفحصه ،

 .عامةال
فيحاالتعدمالتوافقأوالمواقفالصعبة،يمكناقتراحتعديالتفوريةبواسطةلجنةالقواعد .ب

 .علىمدارالموسم،والبدأنتخضعتلكالتعديالتللتصويتبواسطةاللجنةالتنفيذية
 .ج مسئولية كرةتقع الدوليلطاولة لالتحاد الكتابعلىعاتقاالتحاداتالتابعة هذا استخدام

 .القدموالحكاموالالعبين
 .د التحكيم بواسطة أو الحكام بواسطة المباريات تحكيم التلقائييمكن يعتبر. األول النوع في

المبنىفيالمبارياتبدونالحكم،فننأيحكمموجودفي الحكمصاحبالسلطةالمؤهلة،أما
سرئيالوحالوجودصعوبةغيرقابلةللحل،يمكناستدعاءمنظمالبطولةيمكناختياره،وفي
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بدورهاعناتخاذولةرارالمعروفللجنةالرياضيةالمسئاتخاذالقالرسمي،فهمتمسئوالنعن
 .عضاءًاعلىنطاقواسعبيناألمعروفهذاالقرارليصبح

المباراةللتحكيميحقجمعمعلوماتمنالحكاماآلخرينومنخاللوالحكمالذييتمترشيحه .ه
 .أفضلقرارممكناتخاذومنتسجيالتالفيديو،إذاكانتمتوفرة،للمساعدةفيالمتفرجين

يجبأنتكونموجهةباتإدخالتعديالتعلىالقواعدوكذلكطلاألسئلةوطلباتالتفسيرات .و
والقو الحكام لجنة عن الشخصالمسئول باعدإلى يقوم بدوره إلىتحووالذي اإلجابات يل

 .لجنةالرياضيةالالشخصالمسئولفي
 .ز العقوباتتصدر والعقوباتالتيتشتمل العلىالعادية مجموعةخسارة هيعبرأو المباراة

و يجبأنينتقلتقريرصادرمفيحالالمسئولينالرئيسيين، عقوباتأكثرشدة، نةوجود
 .االنضباطمديرالبطولةإلىلجنة

من خاللالبطولةفيظروفاستثنائيةجدابموافقةمندوبهالقواعدذيمكنتعديلأوضبطه .ح
ويجباإلبالغ الرسميالتابعلالتحاد،المسئولأو/وITSFاالتحادالدوليلطاولةكرةالقدم

الفوراً لالتحادلجنةالرياضةواللجنةالتنفيذيةالعنأيتغييراتفي قديتماستبعادللتأكيدوا 
 .ITSFمنتصنيفاتاالتحادالدوليلطاولةكرةالقدمالبطولةيمكن

البارالمبيةبالرمزITSFكرةالقدمطاولةاالتحادالدوليل عالياتيشارإلىالقواعدالمتعلقةبف .ط
 اللجنةالبارالمبية،كما يتعلقبأيبتقييمأيتعديالت باالتحاد ستقوم منمطلوبةفيما

.القواعدالمتعلقةباإلعاقة
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 المواد واألجهزة
 الطاولة

يتمالتصويتعلىالطاوالتالرسميةبواسطةالجمعيةالعامةباالتحادالدوليلطاولةكرةالقدم .أ
ITSF، تعديله للطاوالتيمكن االختيار كرةالتفاقاتبينوفقاًوهذا الدوليلطاولة االتحاد
 .والشركاءوالمصنعين ITSFالقدم

النظيفةوتادالالعبينمنورقالصنفرةواأل)تنافسيةاليجبعلىالمنظمينتوفيرالمعدات .ب
 (.مستقيمةوال

ديدفيهاصنفرةسطحالطاولة،سوفتتممعاقبةذلكالبطولةوتجيمكنالتيفيأيالحاالت .ج
 .السطح

 .متداخلةالوتادوليسالداخليفيحالةمناألوتادألينحريةتشحيمالسطحالخارجيلالعبل .د
المنظمون .ه يجعل استخدامإلزامياًقد يتم أن من معينة وموادماركات التشحيم منتجات

فنناستخدامنوعوفيظلهذهالظروف، ،العبينتصبحتلكالمنتجاتمتاحةل ،ثمالتنظيف
 .الالعبمنالبطولةاستبعادآخرسيؤديإلى

 .و استخدامموادمثلالراتنجيمنعمنعًا مباشرةعلىسطح أوأيمنتجمماثلاغنسيوموالمباتًا
 .استبعادالالعبمنالبطولةالطاولةأوالكرات،وقدتتسببعقوبةهذهالمخالفةفي

 .العبينالعلىالمعداتأوأيمنتجاتتعتبرخطراًاستخداممنعيحقللمنظمين .ز
الالعبينبهامعأوعلىخصائصاللعبالداخليةللطاولةتؤثراليجوزإدخالأيتغييرات .ح

 .يةللطاولةالروتيناستثناءأعمالالصيانة


 الكرات
اللجنةالرياضيةباالتحادالدوليلطاولةكرةالقدمالكراتالرسميةمنقبلعلىتيتمالتصوي .أ

ITSFلموسماعدةبعدإجراءاالختيارالنهائيلوسيتمتوفيرملحقلهذهالق. 
 .فيموقعالبطولةيتملعبالمبارياتبالكراتالمتوافرةخاللالمسابقة،يجبأن .ب
 .بالبطولةالمعتمدةحصولعلىالكرةمطلوبمنجميعالالعبينال .ج

 
 
 

 مقابضال
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علىالطاوالتممقابضاستخديحقلكلالعبا .أ إمكانيةمناختياره  .مقابضالتغييرعند
أوإصابةسببفيأضرارللطاولةدونالتوتاداألاحتواءالطاوالتقادرةعلىيجبأنتكون

 .ينالعبال
استخدامأيةيتمالتصريحب،ولنجبأنتكونتحركاتالالعبيندونمساعدةودونعائقي .ب

 .فيهالذييتمتثبيتهاالوتدالمقابضبنحكامفي ،كمايجبتركيبميكانيكيةأنظمة
 .ج المنظمون يقرر محددةأنقد أنواع وبالتاليالمقابضتعتبرمنهناك أالخطرة، تتطلب

 الالعب، ويستخدمها حالة في رفض الالعب سإزالة منالمقابض االستبعاد إلى يؤدي
 .البطولة

يجبأنيكونالمجموعاتالمبارياتذاتالفي .د مقابضالعلىتغييرقادراًالالعبمتعددة
 .نقاطالأوبينوالوقتالمستقطعمجموعاتالوقتالمحددبينالضمن


 الملحقات األخرى

 .أ باستخدام يصرح الملحقات جميع غير)األخرى األكمام مقبض مرنة، عصابات قفازات،
 .منالمشاركينالالعبأوغيرهعلىتشكلخطراًمالمينظرإليهاعلىأنها(المنزلقة،إلخ

 .ب تعديل يمكن الظروف من ظرف أي تحت أو السطح الطاولة طرفي من بواسطةجوانب
 .الملحقات


  الالئحة الفنية للمعاقين

 األهلية
شهادةاإلعاقةيجبأنيقوموابنرسال-ةالخلقيةأوالمكتسبةالعبينذوياإلعاقاتالجسديال .أ

،فياالتحاد الحصولعلىبطاقةالعضويةعندITSFاالتحادالدوليلطاولةكرةالقدم إلى
ستقوم ،كماتجنبالمشاكلأثناءالمباراةأوبعدذلكأوفيوقتالتسجيلللمباراة،منأجل

القدم اللجنةالبارالمبية تقييمأياستثناءاتلهذهاألنظمةبITSFباالتحادالدوليلطاولةكرة
 .منخاللتحليلكلحالةعلىحدة

باي ال .ب فيالمساسمحلالعبيناألصحاء للمشاركة تعيينها ماالمعاقينالعبينبقاتالتيتم ،
 خالل عدا الشاملة"األحداث الرياضية من" كل يلعب أن يمكن الحيث القادرينالعبين

 .نفسالفريقوالمعاقينفيمبارياتالزوجيأوب
لعالممعالمنتخبالوطنيلمشاركةفيكأسالهباالذييسمحالالعبالمعاق:كأس العالم .ج

الفئةالتييريدأنهيجبأنيختارهأنيتنافسضمنفئاتالقادرين،حيثاليمكنللمعاقين
 .بهاأنيلعب
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بطولة العالم .د قينالقادرينوالمعاالمشاركةفيكلالمسابقاتلفئاتيمكنهقينالالعبالمعا:
باالتحادالدوليلطاولةكرة فيوقتواحد،معاألخذبعيناالعتبارمختلفالقواعدالرسمية

 .ضمنهايلعبحسبالفئةالتيITSFالقدم
إذاكانتلديهإعاقةبدنية،أمافي:المدراء الفنيين .ه أيضًا يحقللمديرالفنيأنيكونالعبًا

.حالةعدموجوداإلعاقةفيظلمديرًافنياً


 الكراسي المتحركة
 .فيحالةالجلوسيتحتماللعبعلىالمقعدالمتحرك،وغيرمسموحباستخدامالكراسيالعادية .أ
إضافيةمثلالوسائدودعاماتالعجلواألحزمةأواألشرطةمعشريطي سمحباستخداممواد .ب

و والسالمة، االستقرار وضمان للجسم الصحيحة الوضعية لضمان الالصق قد الفيلكرو
يستخدم التقنية منأجلتجنبإصاباتاألوتارالالعبينأينوعمناألجهزة العضالت/

داماألدواتالرياضيةاألخرىبنذنمناللجنةيمكناستخأوالقصير،كماعلىالمدىالطويل
 .ITSFالتابعةلالتحادالدوليلطاولةكرةالقدمالبارالمبية

،مقابضالأعلىمن(العمودالفقريالحرقفياألماميالعلوي)الوركةعظمممنوعأنترتفع .ج
 .5الوتدأو2الوتدويمكنقياسذلكعنطريقسحب

يديجبأنيكونمنالممكنتمرير،والعبالممتدأاليلمسفخذالالوتديجبعلىمقبض .د
 .الفخذالالعببينالمقبضو


 األجهزة المساعدة والتعويضية

الخاصةهماللعبباألطرافاالصطناعيةالالعبينمبتورياألطرافمنجانبواحداليمكن .أ
 .بهم

 .فقطواحدهمااستخدامطرفاصطناعييمكنيكالالطرفينروبتمالالعبين .ب
بعضمسندباستثناءعلىوافقطبوضعالقدمينلعبهمأنييمكنبالشللالعبينذوياإلعاقةال .ج

بعدالحصولعلىإذنمناللجنةالبارالمبيةالتابعةلالتحادالدوليلطاولةكرةالقدمالحاالت
ITSF. 

اإلعاقاتالجسد .د جميع تقييم السيتم اللجنة قبل من فردي بشكل األخرى التابعةية بارالمبية
 .ITSFلالتحادالدوليلطاولةكرةالقدم

السيطرةعلىواحدأوكالالطرفينالسفليينالبدمنأنتبقىأقدامهمهميمكننالذيالالعبين .ه
للقدمين علىفيحينأنعلىمسند الالعبيناآلخرينالذيناليستطيعونالسيطرة جميع
 .ىأقدامهمإماعلىمسندالقدمينأوعلىاألرضعلهمأنيبقوااألطرافالسفليةيمكن
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 المخالفات
يحق .أ بمخالفةضد النتهاكاتلالعبالمطالبة الفنيةومخالفةالخصم القواعد تحل ، لم إذا

المسئ فنن بعد، ول الحظالبطولةالمفوضمن ذا وا  المخالفة، حالة في التحكيم له يحق
فةللمرةفيحالةتكرارالمخالو ،مجموعةخسارةالعقوبةهيالمسئولتكرارأيمخالفةتكون

 خسارةالثالثة يسبب أما سوف من المباراة، االستبعاد إلى يؤدي قد المخالفة نفس تكرار
 .المنافسة

التييجبأنيحصلالالعبينعلىأياستثناءاتفي .ب التقنية اللجنة وافقعليهاتاألنظمة
ركةفيالمسابقاتمنأجلقبلالمشاITSFالبارالمبيةالتابعةلالتحادالدوليلطاولةكرةالقدم

.للوائحتجنباالستدعاءفيحالةمخالفةا


 قواعد السلوك .1
أيعملذوطابعغيررياضيأوغيرأخالقيأثناءاللعبفيالبطولةأوفيغرفالبطولةأو

االحترامالمتبادلبينجميع فةسيعتبرانتهاكًالقواعدالسلوك،لذلكيجبعلىأرضيةالمنشأةالمضي
يجبأنيكونهدفكلالعبوحكمهو أوالمتفرجينكشرطأساسي،كما/الالعبينوالحكامو

 .تمثيللعبةطاولةكرةالقدمبطريقةأكثرإيجابيةوبأفضلشكلرياضيممكن
مباراةأوالطردمنالأومجموعةاالنسحابمنالبإماكسرقواعدالسلوكقدتكونعقوبة .1.1

 و البطولة، و/ غرامة، توقيع تحديد أو سيتم السلوك، قواعد كسر يتم لم أو تم سواء
ITSFلالتحادالدوليلطاولةكرةالقدم العقوبةالمناسبةللمخالفةمنقبلاللجنةالتأديبية

 .أوإذالمتكنموجودةمنقبلالمسئولالرئيسيومديرالبطولة


 المباراة .2
أنمالمينصعلىخالفذلكمنقبلمديرالبطولة،تتألفالمباراةمنأولالعبأوفريقعلى

تتكونالمجموعةالنهائية نقاط،و5وتتكونكلمجموعةمن مباريات،5منأصل3يفوزبعدد
 .نقاط8حدأقصىقدرهب2نقاطمعهامشنقطتين5للمباراةمن

2.1.  عدد منمسئالمبارياتالتيتحديد هو وسوفينشرفيإعالنتقام البطولة مدير ولية
 .البطولة

منأجلإتمامهذاالنقاطووقتالمباراةوديرالبطولةتعديلعددمنالمجموعاتميجوزل .2.2
 .الحدثفيالوقتالمناسبأوحسبالحاجةلخوضمبارياتمتلفزةأومسجلة

بطولة .2.3 كل في القدم كرة لطاولة الدولي لالتحاد سيتموخضعتلعقوبات،ITSFتابعة
وسوفينشرفي باالتحاد ةيلجنةالرياضالاإلعالنعنعددالمبارياتالتيلعبتمنقبل

 .رسميال إعالنالبطولة
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مباراةأوالاللعبقدتكوناالنسحابمنأونقاطعقوبةكسرعددمحددمنالمجموعات .2.2
 .الطردمنالبطولةلكالالفريقينالمعنيين


 المباراة بداية .3

بالعملة القرعة المباراةعملية تسبقبداية القرعةيحقله. جانبتيارخاالفريقالذييفوزفيهذه
.،أماالفريقالذييخسرالقرعةفلهاالختيارالمتبقيبينهماأوالًالطاولةأواإلرسال

 .جانبالطاولةأواإلرسالاألول،الي سمحبتغييرقرارهلهاإما الفريق ختاربمجردأني .3.1
تهاكاتمثلالشتم،وماإلىولكناالن)لعبمفيال بمجردوضعالكرةبدأالمباراةرسمياًت .3.2

 ذلك الحكم تدخل تستدعى لتقد وكالحكالمعين فيه يتواجد وقت أقرب في المباراة يم
 (.الفريقينعندالطاولة


 وضع االستعداداإلرسال و  .4

فيبدايةالمكونمنخمسةالعبينالوتدعندلعبموضعالكرةفيالي عرفاإلرسالبأنهعبارةعن
ومجموعةال يسجتبعد إلىالعبيمسكالنقطةل الكرة منح تم إذا الوتدأو المكون خمسةالمن

.فياللعب الكرةتكلماوضعوضعاالستعدادسيتماستخدام معينة،كماقواعدالعبينبعدمخالفة
 اإلرسال .4.1

الخمسةالعبين،ثميقوموتديبدأاإلرسالبتوقفالكرةعندالعبالمنتصفالمتواجدفي
.وضعاالستعدادالالعبالذييرمياإلرسالبتتبع

إرسال .2.1.1 تم قبلالكرةإذا اكتشافالمخالفة منمركزغيرمركزالالعباألوسطوتم
الفريق،وبمجردتسجيلتسجيلالكرةيتمتوقفاللعبويعادإرسالالكرةبواسطةنفس

االستحواذحقةهيفقدانالمخالفاتالالعقوبة عتراض،وتتمثلاالاستخداميجوزالنقطةال
 .الصالحالمنافسالذييقومهوباإلرسل

 وضع االستعداد .4.2
إذاكانالخصمالمباشرالمستحوذعلىالكرةأنيسألالعبيحقلفياللعب،أنتوضعالكرةقبل

 مدة وانث3هوأوهيمستعدينلإلرسالويتركللخصم للرد مستعد"بكلمة يصبحمتاحًا"أنا ثم ،
هذهالحدودلفترةتتجاوزانتظار،أمافيحالةلوضعالكرةفياللعبثوانأخرى3المستحوذعبلال

(.25انظرالمادة)مجموعةللتأخيراعتبارهالزمنيةسيتم
أنامستعد"الخصمب أنيجيب وضعالكرةفياللعبقبلعقوبةبداية .2.2.1 هيالتحذير"
هيفقدانفالحقةالالنتهاكاتاعقوبة ،أماالكرةفياللعبمنموقعهااألصلييتموضعو
 .المنافسليقومهوباإلرسالصالححيازةلال
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العبواحدإلىآخر،ولكنالنموذجبدأاللعب،يجبأنيتمنقلالكرةمنمنأجل .2.2.2
قدتتقدم،بعداتصالنموذجالالعبالثاني .الثانيالتقدممباشرةمننموذجالالعبيجوز
الكرة أي قبل من لمباشرة آخرنموذج العب بن. مطالب غير االالعب أيقاف ولكرة

لمسلحظةالزمنيةمنذحدودتبدأالاللعبووتعتبرالكرةضمن ،الكرةاالنتظارقبلالتقدمب
 .الثانينموذجالالعبالكرةل

ال .2.2.3 مخالفة المركز2.2.2مادةعقوبة اللعبمن استكمال إما الخصم يختار هيأن
.أوإرسالالكرة(مشتماًلعلىالمرمى)الحالي


 اإلرساالت الالحقة .5
اإلرسالاألولللمباراةيتمالقيامباإلرساالتالالحقةبواسطةآخرفريقتمالتسجيلفيمرماه،بعد

الفريقالذي المجموعاتبواسطة للمبارياتمتعددة اإلرسالاألولفيالمجموعاتالالحقة يتم كما
.خسرالمجموعةالسابقة

تمإرسالالكرةبواسطةالفريقالخط .5.1 إيقافلالكرة،يتميسجقبلتأواكتشفتالمخالفةإذا
فلنيسمح،وبمجرداحتسابالكرةالكرةمنقبلالفريقالمناسباللعبويجبأنترسل

 ويجب احتجاجات، أي بنجراء اللعب يستمر لوأن أنتكلمكما مخالفةهناك تمي
 .ارتكابها

تعودالكرة،لمخالفةالقواعدتمتمعاقبتهالفريقالمنافساالستحواذألنإذاتممنحفريق .5.2
ميتة"بعدذلكلتصبح كرة ويتمخمسةالعبينالأوتادبين" الفريقالذيمنقبلإرسالها

 .أرسلالكرةفياألصل


 الكرة في اللعب .6
يتمالطاولة،لتخرجخارجضربالكرةتظلقيداللعبحتىيتمعبفيالمليتموضعالكرةبمجردأن

.نقطةالليسجتأوويتمطلبوقتمستقطعإعالنالكرةالميتةأ
 الطاولةالكرة خارج  .7
أوأيشيءليسنقاطالنتيجةأوأيوحدةإضاءةاتتالكرةمنطقةاللعبواصطدمتبمؤشرتركإذا
تدحرجتجزءاً استقرتبأعلىالكابينةستعتبرخارجالطاولة،وخالفالكرةأومنالطاولة،أوإذا

فيأعلى تمضربالكرة إذا أخرىإلىارضأووتاداأليجانبذلك، أطرافالكابينةوعادتمرة
.التزالفياللعببأنهاالكرةالملعبفيوقتالحق،ستعتبر

اللعببأنها .1.1 اللعبإلىارتفاعالمنطقةتعرفمنطقة فوقسطح الجابيةالواقعة األلواح
يظالنداخلوأطرافالكابينةوتادياألانبالعلويمنجالجزء اللعب،فننكلمنلكابينة

 .الكرةإلىارضالملعباللعبإذاعادت
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ذاإلىترجعو(إنوجدت)اإلرسالحفرةتالكرةإذادخل .1.2 الملعبستظلداخلاللعب،وا 
 .خمسةالعبينالأوتادبينميتةكرةافيحفرةاإلرسالسوفتعاملعلىأنهبقيتالكرة

امرةأخرىفيالطاولة،سيتموضعهالالعببالكرةثمخرجتبعدذلكإلىخارجإذاتقدم .1.3
وحارسالفريقالمنافسأوتاداللعبفي اليعتبرالعب، إذا بالكرة تذهبالدفاعمتقدمًا

 .أوتسديدةمقطوعةلمنعأوالردعلىتمريرةلنتيجةالطاولةخارج
أوتادأوكمتابعةعلى"لوب"الكرةرفعتسببفيتسديدةتؤديأياليحقلالعبأني .1.2

 مثال)الخصم : الجوالتسديد (من ، إذا جزاء ركلة تعتبر تتركوال التي التسديدة كانت
 .محمولةجواًآخرثمأصبحتوتدتبعيدًاعننحرفالحاليثماالوتداستحواذ

المخاعقوبة .1.5 لدىالخصموتدإلىالكرةفقدانحيازةهي1.2مادةلفة العبين الخمسة
 .واإلرسال


 ةالكرة الميت  .8
.ينعباللالحركةوليستفيمتناولأينموذجعنتماماًتتوقفكرةميتةعندماككرةالاعتباريعلن

أعلنإ .8.1 مرةأخرىاخمسةالعبين،يجبوضعهالأوتادبينفيأيمكانتالكرةالميتةذا
انظر)أرسلالكرةفياألصلمنقبلالفريقالذيالعبينخمسةال وتداللعبفي داخل
 (.2المادة

امرةأخرىداخلخمسةالعبين،يجبوضعهالأوتادأعلنتالكرةالميتةبينالمرمىوإذا .8.2
الميتةالعبيناالالوتداللعبفي بيجباستئنافاللع،وثنينمنأقرببقعةعلىالكرة
 (.2انظرالمادة)وضعاالستعدادباستخدام

عنمتناولأينموذجمنولكنبعيداًتلففيمكانها المرمى،إذاكانتالكرةفيمنطقة .8.3
ويينالعبنماذجال ميتة تاليعتبركرة إماحتى الزمنيةحدودالوقفتم فيتتحركالكرة

 .تعتبرميتةمتناولاليدأو
التييتمال .8.2 كرة ميتة مثال)للفريقالمنافسلإلرسالتمنحعمداًاعتبارها من: الكرة دفع

 (.متناولالعنتعتبربعيدةأسفلحتى


 الوقت المستقطع .9
 فريق لكل يسمح المستقطع الوقت من بفترتين المجموعةفي الواحدة خاللها لالعبين تركيحق

ذاك،ثانية33،علىأاليتخطىهذاالوقتالمستقطعالطاولة انتالكرةفياللعب،يمكنأنيتموا 
فيالكرةلمتكنإذا ،أماذعلىالكرةريقالمستحومنجانبالفالمستقطعفقطالوقتالحصولعلى

.اللعب،فيحقأليفريقطلبالوقتالمستقطع
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للوقتثا33اليستغرقكامليحقأليفريقأن .1.1 الفريقالذيدعا كان حتىلو نية،
 .بالكاملالوقتالمخصصلهغبفيأخذاليرالمستقطع

نظرالمادةا)الوقتالمستقطعخاللفيأيمباراةللزوجي،يحقأليفريقتبديلالمراكز .1.2
12.1.) 

بينالمجموعاتي .1.3 األوقاتالمستقطعةحتسبالوقتالمستقطعالذييطلبما عدد تجاه
 .ةالتاليةالمسموحبهافيالمجموععدد

تكونالطاولةبينماعنبعيداًبالكاملمقابضويتحولاليديهعنالالعبالذييبعدكلتا .1.2
 .المستقطعيتماحتسابطلبهللوقتالكرةفياللعب

قبلالتسديدةمادامهذالميستغرقأكثريمسحهاالمقابضليديهمنقديبعدالالعب .1.2.1
ثالثثوانمنثانيت ال ،ينأو وتستمرجميع الحدود زمنية أثناء التفعيل الالقيد عبقيام
عيجبعلىالفريق ،واليديهبمسح يده الخصم أبعد نفيوضعالدفاعاالسترخاءإذا
 .الوتد

،قداليتمتجربةالتسديدأوالتمريرحتىتمرالوتدالرسغعلى/بمجرداستبدالاليد .1.2.2
.ثانيةكاملة

1.5.  بعد مباشرة التمرير أو التسديد الكرة على المستحوذ الفريق حاول الوقتإذا طلب
احتساباللعب يتم ال منالحصولعلىالمستقطع، بداًل اإللهاء الفريقبمحاولة ويتهم

 (.23انظرالمادة)وقتمستقطع
الوقت .1.9 إذاطلبالفريقالمستحوذعلىالكرةالوقتالمستقطعأثناءحركةاللعبة،لنيبدأ

انتهىوقتاالستحوا ذا وا  ذقبلتوقفالكرةتمامًا،يتمالمستقطعحتىتتوقفالكرةتماماًـ
 .22.3معاقبةالفريقبموجبالمادة

اتهامه .1.9.1 يتم اللعب، أثناء الوقتالمستقطع علىالكرة طلبالفريقغيرالمستحوذ إذا
 (.23انظرالمادة)اإللهاءمخالفةب
إذاسقطتالكرةفيمرمىنفسالفريقبعدطلبالوقتالمستقطع،يتماحتسابالنقطة .1.9.2

.المنافسللفريق
ال .1.1 للعبفينهايةفترة كانالفريقغيرجاهزًا الفريقبمخالفةتأخير33إذا يتهم ثانية،

 (.25انظرالمادة)اللعب
الفريقالذييطلبأكثرمنوقتينمستقطعينفيالمجموعةيوجهإليهتحذيرويتمرفض .1.8

كانالفريقالمستحوذعلىالكرةوالكرةالتزالفيالل ذا عبسيفقدحيازةالكرةالطلب،وا 
الخمسةالعبينللمنافسواإلرسال،أماالطلباتالالحقةفستؤديإلىاحتسابخطأوتدلل

 .فني
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بسببتأخرالفريقالذيحصلعلىأكثرمنوقتينمستقطعينفيالمجموعةالواحدة .1.8.1
طلب أو حكماللعبة الثانيًا اللعبأو أثناء خًا لالعتراضأو سوفاسر أيسببآخر

 .نياحتسابخطأفإلىذلكيؤدي
عن)لكرةمرةأخرىإلىاللعببعدالوقتالمستقطعفيوضعاأنيبدأالالعب بمجرد .1.1

منحيازةتركالكرةيتمحتىمستقطعآخروقتاليحقلهطلب،(طريقتحريكالكرة
 .واحدوتدحارسالمرمىكأوتادتبركلمنوتع ،الحاليالوتد

اليجوز،وإلىحارسالمرمىالمنافسالكرةفقدانحيازةهي1.1مخالفةالمادةعقوبة .1.1.1
 .الفريقبمخالفةوقتمستقطعتهاما
ملعبالمسحوأوتاداألأثناالوقتالمستقطع،قديصلالالعبإلىمنطقةاللعبلتشحيم .1.13

ويتمإرجاعهاإلىوضعهابذلكالخصمسمحلهباليدطالماًاطالكرةتق،ويتمالوماإلىذلك
 استئناف قبل الفريق .لعبالاألصلي قبل من الكرة التقاط أو نقل رفضطلب يمكن

تكونعلىسبيلالمثالعندما)الطاولةلالحكمإذاكانتموجودةفيالمنافسأومنقب
 (.الكرةبالقربمنحافةالمرمى

الكرةبعدأنتمرفضطلبالالعبالتقطإذا .1.13.1 منه، لسيتم الخمسةالعبينوتدحالكرة
و لإلرسال، علىح الخاصبالخصم كانتالكرة المرمىإذا لنفسالفريقسوفيتمافة

 .لمنافسنقطةلاحتساب
المستحوذبلمسالكرةأوالتقاطهابدونإذن،سيحتسبضدهخطأإذاقامالفريقغير .1.13.2
 .نيف


 الوقت المستقطعاللعب بعد استئناف  .11
 اللعبفيالوقتالمستقطعبعد أخرىإلى مرة الكرة توضع طلبالوتد ، عند مستحوذًا الذيكان

.الوقتالمستقطع
13.1.  يتبع االستعداديجبأن وضع الوقتالمستقطع استئنافاللعببعد المادةا)عند نظر

2.2). 
المقابض،إذايديهمرةأخرىعلىالمستحوذعلىالكرةبوضعالعباليقومبمجردأن .13.1.1

تترك يحقللخصمإجراءبدءالحاليقبلالوتدالكرة أخرىفياللعب، مرة وضعالكرة
 .الكرةأوإرسالمواصلةاللعبمنالوضعالحاليتيارخا
،توضعالكرةمرةأخرىفييتمطلبالوقتالمستقطعفياللعبعندمالمتكنالكرةإذا .13.2

 .للقواعدلقيامبذلكوفقاًاقانوناًلهيحقالذيفريقالاللعبمنقبل
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إرسالهدفولكنقبلأنالبعدتسجيل)كراتلعبالبينإذاتمطلبالوقتالمستقطع .13.2.1
منتمالتسجيلآخرمنقبلفريقالذي5وتدعلىالكرةيجبأنيتمإرسال(الكرةالتالي
 .فيمرماه

أخرىفياللعبإلرجاعهابطريقةغيرمشروعةالكرةعقوبةوضع .13.3 الختيارتخضعمرة
 .الكرةلةاللعبمنالوضعالحاليأوإرسالمواصالخصمب


 المستقطع الرسمي وقتال .11

اليتماحتسابالوقتالمستقطعالرسميفياتجاهالوقتينالمستقطعينالمسموحبهمالكلفريقلكل
وقتيسمىوضعالكرةمرةأخرىفياللعبويتممجموعة،وبعداحتسالالوقتالمستقطعالرسمي

.منتظممستقطع
تمنازعاتأثناءاللعب،يحقأليفريقنشأحكمغيرموجودفيبدايةالمباراةوإذاكانال .11.1

الكرةأوطلبفيأيلحظةخاللالمباراةعندتوقفويمكنإجراءمثلهذاال ،طلبالحكم
 .فيحالةالكرةالميتة

 .ستدعاءالحكمبمثابةوقتمستقطعرسميالطلباألولاليعتبر .11.1.1
11.1.2.  كان الإذا ياالمدفريق فع حاستدعاءطلب وتوقفتالحكم اللعب في الكرة تكون ين

الم سهوالفريق التسديد، أو تمريرها نفسالوقت في يحاول الوقتيتماجم طلب اعتبار
إ المستقطع قبل من اللهاء حين ع،فادالمفريق الحكم على طلبالحصول فنن وبالمثل

 .أيضاًحركةسيعتبرإلهاءتكونالكرةمت
استئنافب .11.2 وجوداللعبمعمجرد علىالطاولة، حكمفننأيالعبيطلبالحكم اًثانيًا

كرةاليجوزمثلهذاالطلبفقطخاللمخالفًابطلبوقتمستقطع،وتلقائياًاعتبارهسيتم
اآلخرحينتكونالكرةطلبالحكمعقوبة .ميتةأوعندماتكونالكرةليستفياللعبال

 .فياللعبتحتسبخطئًافنياً
أيطلبالستبدالالحكم،فننطاولةالفاللعبمعاثنينمنالحكامعلىانتماستئإذا .11.2.1

ذاتمرفضالطلب،تحتسأوالمسئولالرئيسييقرره سوف ضدمخالفةبمنظمالبطولة،وا 
 .نيالالعببخطأف

لقيامالوقتالمستقطعالرسمي،إالإذاكانيحقلهماخاللالمراكزتبديلاليحقللفريق .11.3
 .(12المادةانظر)بذلك

الطاولةقبلبدءالمباراة،وبمجردبدءالمباراة،ينبغيأنيطلبصيانة-صيانةالطاولة .11.2
التييمكنأنفنن الوحيدة الوقتالمستقطعالرسميالمرة التغيريستدعىفيها هيعند

 وجودمثلالساقالمفاجئللطاولة  دبوسمكسورأو مسمارأو فيحالة أو المكسورة
.،الخالوتدعيبفيالمصدأوانثناء
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إذاكاننموذجالالعبمكسورًاأثناءاالتصالبالكرة،يتمإعالنوقتمستقطعرسمي .11.2.1
 إصالح الوتدأثناء استئنافاللعبعلى وسوفيتم فيهالوتد، الذيانكسر المكان في
 .نموذجالالعب

11.2.2.  النقطة هذه عند الفور على اللعب يتوقف بالطاولة، اإلضاءة انقطعت عند)إذا
 (.استدعاءالوقتالمستقطعالرسمي

11.2.3.  تشحيم مثل الروتينية وبينالوتدالصيانة المستقطع الوقت أثناء فقط تتم إلخ ،
.المجموعات

الل .11.5 ميدان على الغريبة الملعبيجبإيقاف–عباألجسام على شيء سقوط حالة في
عندهذهالنقطةويجبإزالةهذاالشيء،ويتماستئنافاللعبمن الذيالوتداللعبفورًا

أيشيءعلىيجبأنيكونهناكال.كانتالكرةعندهعندماسقطالشيءفيملعب
ذاكانتالكرةمتقععلىطرفيالطاولةيمكنأني مرةأخرىاسيتموضعهحركةالملعب،وا 

 .كانمستحوذًاعليهاالعبآخرفياللعبعنطريق
جاءت .11.5.1 إذا غريبعلىلمستالكرة تجاهلهالملعبجسم توقفاللعبوتتمتم يتم ،

وإزالة الجسم الكرةالوتدحيازةفياللعبيستمرهذا إيقافالذيكانتعنده تم عندما
 .اللعب

الوقت .11.9 العالج لتلقي ل–المستقطع يحق قد لتلقيطلبالفريقالعبأو وقتمستقطع
يرئيسالمسئولالوهذاالطلبمنقبلمديرالبطولةيجبأنتتمالموافقةعلىو العالج،

 حكم المبأو الطبية الضرورة كانت إذا الوقتيتموسوف ة،واضحاراة طول تحديد
أقصى بحد العالجي الذي .دقيقة93المستقطع قاالالعب غير بدنياًيعتبر علىدر

 .المباراةعليهاالنسحابمنمواصلةاللعببعدذلكالوقتيجب
يمكنالالعب،ويحتسبوقتمستقطعضدسالوقتالمستقطعالعالجي،إذاتمرفض .11.9.1

 .الطاولةحسبتقديرحكم(25المادةانظر)لعبأنيعاقببتأخيرالأيضاً


 اطنقاحتساب ال .12
بينماالكرةالتي تمتسجيلالهدفبشكلقانوني،نقطة،طالماًالمرمىبلتدخالتيكرةاليتماحتساب

.أيضاًكهدفتحتسبطاولةالتركأوت/هاتعودإلىارضالملعبودخلالهدفولكنت
لميتماحتسابنقطةعلىعالماتالتهديفو .12.1 اعلىأنهتمتسجيلهاتفقكالالفريقينإذا

لميتفقإذا .تماحتسابتلكالنقطةالهدف،يوعنغيرقصدلميتموضععالمةسابقاً
العلىأنالفريقين تنقطة هاليسجتم يتموضععالمة احتسابهذهولم التسجيلاليتم

أوالمجوعةالتاليةاليتمتسجيلأياعتراضولنتحتسب النقطة،وبمجردبدءالمباراة
 .النقطة
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إ .12.2 كانهناكجدل كانخالفوذا إذا ما تدخلحول لم دخلتأو يجبتالكرة المرمى،
يحصلعليهامنعلىمعلوماتبناءًيصدرالحكم استدعاءالحكمإلصدارحكمه،وقد

الالعبينو أماأو/ كانتالمعلو المتفرج، ليستحاسمةاليتمإذا ماتالتيتمجمعها
 .نقطةالاحتساب

ميزةللنقطةالحصولعلىلهاليجوزلمتسجليضععنعمدعالماتلنقاطأيفريق .12.3
تسجيلها تم التي قانوني غير فبشكل خطأ نيويحتسبضده لهذهالمخالفاتاألخرى.

 الأولالنسحابمنالمجموعةكونسبباًستالقاعدة منقبل)مباراة تحديدها المسئوليتم
 (.الرسمي


 جانبي الطاولة الجدول .13

فرقالإذاوافقت .ثانيةلبدءالمباراةالقادمة13بعداكتمالكللعبة،تحصلالفرقعلىحدزمني
بينالطاولةالطاولةبعدالمباراةاألولى،يجبأنتستمرفيتبديلجانبيتبديلالجانبينمنعلى

ذاقررتالفرقللفترةالمتبقيةمنالمباراةالمجموعات عدالمباراةاألولى،يجبعدمتبديلالجانبينبوا 
.علىنفسالجانبينللفترةالمتبقيةمنالمباراةيظالأن

استئناف .13.1 رغبكالالفريقين اللإذا الوقتالكامل، انقضاء اللعبتستمريستمرعبقبل
 .ثانية13ويتمإلغاءفترةال

كان .13.2 إذا الفريقغيرجاهزللعبفينهاية احتسابمخالفة13فترة يتم هذاثانية ضد
 (.25انظرالمادة)لعبةالتأخيرالفريقب

ل .13.3 اليجوز البطولة منظم الطلب من فرق المبارياتأن خالل الجانبين نفس على تبقى
 .المسجلةأوتلفزيونياًالمذاعة


 تغيير المراكز .14
المخصصةللمركزالمحدد،وتاداألاثنينمنفقطاللعببالعبينةأيمباراةللزوجي،يحقلفيحال

بيناللعبعلىنفسالمركزحتىيتمتسجيلنقطةيجبعلىالالعوبمجردوضعالكرةفياللعب،
.نيطلباحتسابخطأفأوالفريقوقتمستقطعلبأويط

المجموعاتأوبينالوقتالمستقطعأوبينالنقاطأوخالليحقأليفريقتبديلالمراكز .12.1
 .الفنييدةالخطأأوبعدتسد/قبلو

الكرةتوضعأخرىحتىبعدأنمرةإليهقداليعود،فننهبديلالمراكزتبأيفريقإذاقام .12.2
تم أو اللعب إلى أخرى مستقطع،مرة وقت قام طلب إذا ذلك المستحوذالفريقومع

يحقللفريقالمنافس أيضاًبالتغيير، قدفيالمراكزالتبديل كانوا إذا عما بغضالنظر
 .تبدلواسابقًاأمال
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ا .12.2.1 للمراكزراعتبيتم وجودالفريقمبداًل التيتواجههالالعبينفيمراكزكالبمجرد ما
.المقابضالطاولةبغضالنظرعنماإذالمساأويلمسا

التغييرغيرالقانونيللمراكزعندماتكونالكرةفياللعبسيتماعتبارهإلهاًءوالبدأنيعود .12.3
.اكزهمااألصليةالالعبينإلىمر

مصممبشكلطبيعيوتدفيحالةأيةمباراةللزوجي،أيالعبيضعيديهعلىأي .12.3.1
.بأنهيستخدممنقبلزميلهأثناءلعبالكرةيتماعتبارهمخالفةإلهاء


 األحداث البارلمبية 
مركزحارسوياألمامالمركزقديحقلالعبينتحريكالكراسيالمتحركةبين،فيالمبارياتالفردية

إيقاف ونالحاجةالنتظارالخصمللوصولإلىالمركز،وبمجردالكرةمباشرةديتمالتقدمبوالمرمى
الكرةأو تظارمنافسهللوصولإلى،ويجبعلىالالعبانالثالثةالعبينوتدتحتسيطرةوقوعها

.ستئنافاللعبعندانظاماالستدعاءيجبأنيتبع ،كماالدفاعيقبلاستئنافاللعبمركزه
ثوان5دفاعيةوالوتاداألثوانليتحركإلىالوراءومسك3علىالخصميسمحبحصول .12.2

ممارسةالالعبينعلىويتمتشجيع ،دفاعيقبلأنيستأنفاللعباللالنتقالإلىالوضع
يكحرثوانإذاواجهتهمشكالتفيت5اتطلبالخصمأكثرمنالروحالرياضيةالجيدةإذ

 .الكرسيالمتحرك
12.5.  هي القاعدة هذه حيازةمخالفة فقدان في الكرة إرسال ويتم العبينالوتدالكرة خمسة

 .المقابل


 وتادلف األ  .15
درجةقبل393أكثرمنحركةاللفبدورانأينموذجلالعبينعرفوت ،غيرقانونيوتاداأليعدلف

اللفتقمبنضافةدرجات،الدرجة393سابتحا ،وعنددرجةبعدضربالكرة393أوأكثرمن
.بعدضربالكرةقبلضربالكرةإلىدرجاتاللف

15.1.  طريق عن الكرة تقدمت اللفإذا المنافساقانونيالغير للفريق يحق مواصلةخ، تيار
 .الكرةاللعبمنالمركزالحاليأوإرسال

يتالوتدلف .15.2 بالكرةقدمالتيال و / لفأو يشكل ال قانونييضربالكرة وغير إذا ،
 فننهالملفوفلالعببالوتداصطدم إلىالخلففيمرمىفريقه، سيحتسبهدفًاالكرة ،

تملف.للفريقالمنافس اليعتبر(تكونهناكحيازةعندماال)عنالكرةبعيداًالوتدإذا
 .يعتبرإلهاءًقانوني،ولكنقداللف
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تملف .15.3 ،الوتدالكرةعلىجالالعبالذييضربنموذبسببقوةغيرالممسوكالوتدإذا
تسديدةالعبيناثنينفيمبارياتالفرديلضرب:علىسبيلالمثال)ةقانونياحتسابسيتم
  (.الثالثالعبينوتد


 الطاولةهز  مخالفة .16

التيت الطاولة حركة أو بالجدرانالجانبية تمنعهالخصمففقدانسببأياهتزاز أو منلالستحواذ
كجزءمنالجداربشكلمتزامناالهتزازفي .الطاولةهزاإلمساكبالكرةيعتبرمخالفةارتكابحركة

يمنعتبشكلواضحالخصممنكنهناكالقوةالمفرطةالتًامالمتهزتمريرةأوتسديدة،اليعتبر
.طوالالمباراةالطاولةهزاالستحواذ،ويتماحتسابمراتمخالفات

الذييوتادألاتصالأيلمسأو .19.1 مناللحاقالخصم يمنعه تسببفيفقدانالمركزأو
 مخالفة يعتبر سوف الكرة بينماالطاولةهز ،  يوتداتصال ال الذي علىالخصم ؤثر

 .لهاءكناالستحواذسيتماحتسابه
يتماحتسابهوتدللمفرطالاالنقالبأوحركةهزالطاولة .19.2 غيرسلوكبعدتسجيلتسديدة ًا

التسديدةبينمابعدالوتد ،كماأنضربالخصممعدماحترافيهاذلكبطريقةإذاتمرياضي
 .أيضاًهزًاللمنضدةهفياللعبيمكناعتبارالكرةالتزال

منالطاولةإلىجانبوتادالعبالمستحوذعلىالكرةضرباأللقانونيالغيرمنيعتبر .19.3
المخالفتحذيراًيتمتوجيهاألولى المخالفة.عنالجدارأجلتحريكالكرةبعيداً أما اتلها
الحكم لدىالمنافس،وهذاالخمسةالعبينالوتدالحيازةلصالحفقدانبالالحقةيتمفيها

 .الطاولةهزيعتبرمخالفة
19.2.  مخالفةعقوبة الطاولةهز ةوالثانياألولى اللعبمنهو بمواصلة للخصم الخيار منح

أو الحالي الوضع من الوتدعند عنده حدث الذي الطاولةهز أماالكرةإرسالأو ،
 .نيالالحقةفسوفيحتسبضدهاخطأف المخالفات


 إعادة الضبط .17
ىالكرةأوالسيطرةعلإلعاقةقدرةالخصمفييكفيبماافعبخبطأوهزالطاولةدالمالعبإذاقامال

الحالي أوالتسديد،يصيحالحكم الضبط"تنفيذتمريرة باإلضافةيعاداحتسابوقتالو"إعادة حيازة
المطلوبمنالالعبالمستحوذعلى ومنغير.ةفيالجدارالكرفيهاإلىعددالمراتالتيضربت

إيقافاللعباليجبعلى افعدالمالعبالالكرة أو طلباالسترخاء يتم عندما إلىالحكم النظر
.إعادةالضبط
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لمالضبطإعادةضمنهامكانفيقليالًالتيتهتزكرةالتعتبرال .11.1 مركزهامنتتحركما
الضبط ويمكنطلبإعادة تالمحدد، أو لفالكرة تم أنتحركإذا قررالحكم قدرةإذا

 .الخصمتمنناحيةأوتنفيذتمريرةأوتسديدةتأثرالالعبعلىالتحكمفيالكرة
رجالورأىالحكمأنإعادةخمسةالوتدالتمريرةمنقبلمحاولةالضبطإعادةطلبإذاتم .11.2

الخمسةوتدإلىيتممنحالكرةتمريرة،اللامتكفقدانالالعبللكرةأوعدماتسببالضبط
 .الطاولةهزمخالفةين،ولنيتماعتبارذلكالعب

وال ،علىالفورالمستحوذعلىالكرةالتسديدعبيحقلالولهاءًالتعتبرإعادةالضبطإ .11.3
،"ضبطإعادة"الحكمعندسماعكلمةالمدافعاالسترخاءأوالنظرإلىفريقاليجبعلى

 .الدفاعوضعبليجبأنيبقىفي
ولكنسيتمالضبط،نعادةاالستحواذمخالفةبأوتادالناجمةمنوراءالضبطإعادةتعتبرال .11.2

ضبطنعادةضدهبالحكمالخصمتمإذاكانمهاجم:مثال)الطاولةهزخالفةاعتبارهام
 (.العبينثالثةالوتدالكرةعلىخصمهعندمايمتلكالخصم

بنعادةالضبطالمتعمدبواسطةالفريقالمستحوذعلىالكرةألغراضمحاولةغيرمسموح .11.5
الضبطمنالحكم الحصولعلىطلبإعادة لتلكالقاعدة. بمخالفته الفريقالذييحكم

 .المنافسيفقدحيازةالكرةويتمإرسالالكرةبواسطةالفريق
فننالفريقالمتسببفيطلبين .11.9 فيالمجموعة، الضبطألولمرة بعدطلبالفريقإعادة

الطلباألول إتمام وبمجد فني، خطأ سيحتسبضده نفسالنقطة أثناء الضبط إلعادة
 الحكم ينادي التالية المخالفة عند الضبط، ضبط"بنعادة إعادة تحذير كلمة" مجرد أو

"تحذير" تم ذا وا  إعادة، تحذير بعد نفساللعبة ضبطأخرىعلى إعادة ارتكابمخالفة
 .الضبطيتمطلباحتسابخطأفني

تم .11.9.1 لنينتجعنإذا الضبطبشكلمفرط، فنيفيحاالتإعادة طلباحتسابخطأ
 .طلبإعادةالضبطالتالياحتسابخطأفني

أيضًايتماحتسابمخالفاتإعادةالضبطلكلفريقوليسلكلالعبويتم .11.9.2 احتسابها
.لكلمجموعةوليسلكلمباراة

،لنيتماحتسابهإعادةللضبط،ويتمعلىالفورعنغيرقصدالطاولةإذاقامالمدافعبهز .11.1
.طلباحتسابههزًاللمنضدة


 الوصول إلى منطقة اللعب .18

ولأواًلمنغيرالقانونيلالعبللوصولإلىمنطقةاللعبعندماتكونالكرةفياللعبدونالحص
منحالفريقالمنافسأو علىإذنمنالفريقالمنافسأوالحكمبلمسالكرةأوال، ومعذلك،كلما

.الحكماإلذنلالعبحتىيصلإلىمنطقةاللعب،يصبحمنالقانونيلالعبالقيامبذلك
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18.1.  الملفوفة فياللعب"تعتبرالكرة تكن" لم والعبنموذجالفيمتناولحتىلو منغير،
 .لخصملفالكرةحتىلوتمذلكللوصولإلىمنطقةاللعبلوقفاقانونيال
لطاولةالتزالفياللعبحتىلواصطدمتبشيءعلىاأمحمولةجواًالكرةالتيتصبح .18.2

 .تحلقفوقالطاولةالتيمسكالكرةالت.منمنطقةاللعبجزءاًمااليمثل
التيالك .18.3 تعتبررة ميتة كرة )اللعبخارجتماحتسابها ويحقلمس(8انظرالمادة الكرة،

يكنالحكمأوإذالمةمنقبلالفريقالمنافسبمجردالحصولعلىإذنمنالحكمبحري
 .حاضراً

فيالطاولةعندماالتكونالكرةجزءمنعالماتالتسديدبعيدًاعنأيمسحيحقلالعب .18.2
 .نمنالفريقالمنافسوهواليحتاجإلىإذ ،اللعب

ًاذالعبمستحولاإذاكان:أيجزءمنهذهالقاعدةهيعلىالنحوالتاليمخالفةةعقوب .18.5
غيرعباللاإذاكان الحيازةللفريقالمنافسلإلرسال،ويتمفقدانوتوقفتالكرةعلىالكرة

ذا،ونيتحركتالكرةيتماحتسابخطأفذعلىالكرةأومستحو إلىمنطقةوصلالالعبا 
الكرةلالمرمىيتماحتسابنقطةللفريقالمنافسويجبإرسالمندخواللعبلمنعالكرة

 .داخلالمرمىتإلىقدذهبتكمالوكان
التيتطيرفوق .18.9 فنيللمسالكرة ط لباحتسابخطأ عليهردالطاولةسوفيكونالإذا

ذا ،منقبلالفريقالمنافساإلرسالسيتمتسديدةفنية،ليسجتمتإذا:علىالنحوالتالي وا 
 .غيرالمخالففريقالمنقبلالتسديدةالفنيةيتماإلرسالليسجلميتمت


 الطاولةتعديالت على ال .19
ؤثرعلىخصائصاللعبالداخليةنجراءأيتغييراتمنشأنهاأنتغيرمسموحب–لعبالمنطقة

يشمل ،أيالعبللطاولةمنجانب مصدات،والالتغييراتفينماذجالالعبينوسطحاللعبوهذا
.الخ

أوأيمادةغريبةعلىأيديهملتنظيفعالماتالبصاقواليسمحلالعبينوضعالعرقأ .11.1
ةيحتسبضدهاالحقمخالفةتحذيروأيباألولىتقابل المخالفة.الكرةمنعلىالطاولة

 .نيخطأف
منالفقط .11.1.1 التنظيفالموصىبها مواد استخدام م يتم تلكالتيقدمصنع أو منظمها

استخدامهاعلىيتم،كماأنموادالتشحيميمكنأنتستخدملتنظيفالسطحالبطولةالتي
 .موادالتشحيمباستخدامرشسمحالي  ،بينماسفنجباستخداماإلبواسطةقطارةأووتاداأل
لنهذهالمادةأنضمناإلمساكباليديجبأنيباستخداممادةلتحسينيقومأيالعب .11.1.2

إلى األ سطحتصل أو وتاداللعب إ .كراتالأو المادة وصلت أوإذا اللعب سطح لى
ذا،فننهيجبوتاداأل  .استبدالهايجبفتعلىالكرةأثرأنتطهرقبلاستئنافاللعبوا 
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يعاقببالالعبالذييقوم اللعبةبالمخالفة المخالفاتتأخير وفيحالة يجوز ، الالحقة،
فنيويمنعمناستخدامالموادللفترةالمتبقيةباحتسابالعبضدالتوجيهالمخالفة خطأ

 .البطولةمن
الطاولة،سوفجانبيلمقابضعندالتبديلالتركبقاياعلىمادةتأياستخدمالالعبإذا .11.2

 .فوراًضدالالعبتحذيرويجبتنظيفالمقابضصدري
11.2.1.  إلزالة الوقتالالزم كان المادةإذا سوفيعاقب13يتجاوز تأخيربالالعبثانية،

 .مادةلبقيةالبطولةالمناستخدامالالعبيحظرالحقة، ،وفيحالةمخالفاتاللعبة
منشأنهأنالطاولةأوالمقابضأوخارجوتاداألضعأيشيءعلىاليحقلالعبو .11.3

،كماأن(حارسالمرمىوتدالحدمنحركة:علىسبيلالمثال)وتاداأليؤثرعلىحركة
أو المتعمد األاالنحناء غيرللمساعدوتادانثناء يعتبر الكرة حيازة على الحصول في ة

 .لدىالمنافسخمسةالعبينالوتدلحيازةالفقدانبقانونيويعاقب
ودالوقتإذاكانيمكنأنيتمذلكفيحديحقلالعبتبديلالمقابضفيخارجالطاولة .11.2

الكثيرمن كماأناستغراق،تغييرالجانبينبينالمبارياتودونإعاقةقدرةالخصمعلى
 (.25أنظرالمادة)لعبةلتأخيرالالوقتسوفيكونسبباً

بكرات يحق .11.5 مباراة كل لالعبينبدء إنوجدت)جديدة ي( قد أنهم ونعلىاللعبوافقأو
ذا،والكراتالموجودةعلىالطاولةب جديدةغيرمتوفرة،يقوممنظمالبطولةالكراتكانتالا 

 .اختيارالبديلاألفضليرئيسالمسئولالأو
11.5.1.  من طلبقالغير يتم أن داخلانوني من مختلفة تكونكرة بينما فيالطاولة الكرة

وأثناءاللعب ، 
ال أوالكرة وبمجردميتة مختلفةمنداخلالطاولة، يطلبالالعبكرة الوقتالمستقطع،

 من سيعتبر المباراة، بدء أخرىإلىالقانونيغير كرة إذنمنمالطاولةوضع ندون
 .الخصمأوالحكم

وقتًا .11.5.2 ضده يحتسب اللعب في الكرة تكون بينما مختلفة كرة يطلب الذي الالعب
مستقطع،مالميحددحكمالطاولةالكرةباعتبارهاغيرقابلةللعب،وفيهذهالحالةاليتم

.احتسابوقتمستقطع
11.9.  من جزء أي مخالفة عقوبة فنن خالفذلك، ينصعلى لم سببًاما تعد القاعدة هذه

.الحتسابالخطأالفني


 مخالفة اإللهاء .21
اإللكترونية)أيحركةأوصوت فيذلكأصواتالهواتفواألجهزة بما عنأوخلف( الوتدبعيدًا

خبطالخصمعلى حيثتكونالكرةفياللعبيمكناحتسابهكنلهاء،ويمكناعتبارذلكالهاءإذا
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اعتذارأو عنالطاولةكبادرة يصبحمسئواًل إلهاءه، تم الالعبأنه اعتقد ذا وا  اللعب، أثناء موافقة
.استدعاءالحكم

قبلأوأثناءأوبعدالتسديدسيعتبرذلكإلهاء،وتدالخمسةالعبينأوأيوتدإذاتمخبط .23.1
 .الخمسةالعبينقلياًلبعدبدءالتسديداليعتبرإلهاءوتدتحريك بينما

 .عندماتكونالكرةفياللعبيمكناعتبارهإلهاءًالحديثبينالزمالء .23.2
مفرطة،أووهميةحركةكجزءمنالمسكالوتداليعتبرإلهاًءعندمايتمتمريرأوتحريك .23.3

 .لهاءإلأساسليعتبرومعذلك،
،بينماالكرةعلىالفورتسديديدمنالمقبضثمللةحاضولهاءأنتتماإلزالةالاإلمنيعتبر .23.2

لثانيةينضعلىكالالمقب(أوالرسغ/و)اليدينكلتاأنتوضعبعدفقطالكرةتسديديحق
لهاءمالميقررخالفذلكالقالمعصمعلىالمقبضاليعتبرإانز ،كماأنواحدةكاملة

 .منقبلالحكم
ينبضالمقيضعكلتايديهعلىكالالعبأنمطلوبًامنالليسة،الفرديالمبارياتفي .23.2.1

فيحيازةواضحةتكونالكرةوبمجردأن ،وتاداألعنداالنتقالبينثانيةواحدةكاملةلمدة
 .23.2المادةالثالثةالعبينتطبقوتدوالسيطرةعلى

لمسحيديه،)الطاولةالمقابضويصلإلىأسفلأوبعيداعنالالعبالذييزيليديهمن .23.5
 الراتينج،أووضع إلىذلكمادة عندما(وما ، فياللعباليجوز الكرة احتسابتكون

 .مخالفةباإللهاءضده
مرتكبالمخالفةإذاكانحكمفريقالفيحالةأولمخالفةإلهاء،يتمتحذير :لهاءاإلعقوبة .23.9

 .اإللهاءغيرمؤذياًكونأنيطاولةيحددال نتيجةإلسجتمالتإذا لهاءمنيلمنتسديدة
في .الكرةعلىإرسالبنقطةويحصلالفريقالمنافساجم،اليتماحتساهالمفريقالقبل

جميعالحاالتاألخرى،فننالفريقالمنافسلديهخيارمواصلةاللعبمنالوضعالحالي
إرسال أو أو مخالفة اللعبمنوجهة المخالفاتالالكرةمواصلة فيحلة و يتمالحقة،

 .نياحتسابخطأف


 التدريب العملي .21
 أيالتدريبيجوز المبارياتطاولةةعلى وبين المباراة بدء  ،قبل المباراة، بدء يجوزوبمجرد فال
.التمرينممارسة

تسديدالعبواحدإلىآخر،أويتمتعريفالتدريبالعمليبأنهتحريكالكرةمننموذج .21.1
 .الكرة
المقصودةالحركةغيرالطاولة،أماكمفيلح غيرالقانونيةهيدعوةالحكملالممارسة .21.1.1
 .تدريبًاعملياًالتشكلفاإلرساللوضعالكرةقبلنماذجالالعبينأواستخدامرةللك



         23                      
 

5102نوفمبر   

ذالميكنالكرةللفريقالمنافسواإلرسال،وعقوبةلممارسةغيرقانونيةهيفقدانحيازة .21.2 ا 
 .نيسيحتسبالخطأالفالحقةواذسيتمتحذيره،وفيحالةالمخالفاتالحالالعباستلدى


 اللغة والسلوك .22

غيرالرياضيأوالتعليقاتالتيتصدربشكلمباشرأوغيرمباشرمنالالعب،اليسمحللسلوك
.نيفياحتسابالخطأالفسبباًحيثتعتبرمخالفاتهذهالقاعدة

هتافاتأي(.23المادةانظر)عناللعبةاستدعاءانتباهالفريقالمنافسبعيداًالي سمحب .22.1
مباراةحتىلوذاتطابعحماسيقدتتسببفياحتسابالأثناءأواألصواتالتيتصدر

 .نيخطأف
استمرار،وفيحالةنياحتسابخطأفالشتمهيعقوبة.العبالشتممنقبلالاليجوز .22.2

ال منقبل مناللعشتم يتسببذلكفيانسحابه الالعبقد بو منموقع/ الطرد أو
 .البطولة

 فياللعب،تكونالكرةلحصولعلىاستطالعالحضورلنقلالمعلوماتعندمااالي سمحب .22.3
عل تشتيتالعبأوللتأثيرعلىالمباراةىذلك،اليسمحلعضومنالجمهورباوعالوة

حيثأنمخالفةالحكم ت ، قد القاعدة فيكونسبباًهذه الطرد منالمخالفشخصهذا
 .موقعالبطولة

 .وبينالمبارياتأثناءالوقتالمستقطعولكنفقطلفني،بتوجيهاتالمديراسيسمح .22.2
أوأيجهازتنصتالكترونيمماثلذناألوساداتاليسمحباستخدامسماعاتالرأسو .22.5

اللعب في الكرة تكون  ،عندما أول بالفنن تقابل اال أماتحذيرمخالفة الالحقةنتهاكات
 .نيفتؤديإلىاحتسابالخطأالف


 التمرير .23

وتدالخمسةالعبيناليمكناإلمساكبهامباشرةعلىوتدعلىوضعتوقفكرةالتيتقدمتمنال
خمسةالوتدوعدملمسالكرةبواسطةألمسمننفسالفريقبغضالنظرعنوجودالعبينثالثةال

.للفريقالمنافسالعبين
ال .23.1 العلىالحائطأوالقةعظلتهيتلكالتيالملفوفةكرة أما الملعب، هيةتوقفالمكرة

 .تقدمعلىالفورتلمهاولكنتوقفتماماًتالتي
متوقفة .23.1.1 أو ملفوفة الكرة اعتبار األقلبمجرد على تلمس أن يجب من، نموذجين

 .األماميثالثةرجالالوتدمنالناحيةالقانونيةإلىأنتنتقلالالعبينقبل
جزعلىسطحاللعبوتتقدمفينفسالحركةترتطمأوالتيتقرصبشكلموالكرةالتي .23.1.2

 على قانونيًا بها اإلمساك ذاوتديمكن وا  قانونية، التمريرة اعتبار تم إذا العبين الثالثة
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ثمتمريرهابواسطةنفسنموذج ارتطمتالكرةأوقرصتعلىسطحاللعبأوتمتركها
 .الالعبستعتبرتمريرةغيرقانونية

الخمسةالعبينإذاانحرفتالكرةالمتوقفةأوالملفوفةوتدالتعتبرالتمريرةقانونيةمن .23.1.3
نفس عن فيوتدبعيدًا تحكم يوجد وال بها اإلمساك بشرطعدم للفريق العبين الثالثة

 .الوتدتقدمهابواسطةهذا
دأنتلمسإذالمستالكرةمقدمةأوظهرأحدنماذجالالعبينقبلحركةالتمرير،الب .23.1.2

 على قانونيًا بها اإلمساك يتم أن قبل ثاني وتدنموذج العبين )الثالثة الخمسةوتدأو
  التمريرمن عند (المرمىوتدالعبين أو بمقدمة اصطدمتالكرة ذلكإذا ومع ظهر،

آخر،يتمتمريرهاقانونيًاباستخدامنفسنموذجوتدنموذجالالعبفياالتصالاألولمن
.الالعب

الخمسةالعبين،قدالتصطدمالكرةبالجدرانالجانبيةأوفيحالةوجودأشرطةوتدفي .23.2
ل منحاإلرسال يتم ثالثة، بالجدارلمرة اصطدمتالكرة ذا وا  أكثرمنمرتين، وتدجانبية

(.23.2.1انظرالمادة:االستثناء)الخمسةالعبينللفريقالمنافس
23.2.1.  من بالقرب متوقفة الكرة أصبحت عنإذا بعيدًا متدحرجة تعتبر الحائط، مقابل أو

فبمجرد ذلك ومع الجدار، عن بعيدًا لتتحرك المطلوبة المرات من عدد ألكبر الجدار
أنتلمسنموذج فالبد عنالجدار، بعيدًا تحركها ثانيةعند بالجدارلمرة الكرة اصطدام

 .العبآخرقبلأنيتمتقديمهاقانونياً
23.2.2.  احتسابالمادة 23.2.1سيتم الكرة. باصطدام فيهما يسمح مرتين بين من كواحدة

 .بالجدارقبلأنتتقدم،ويستمرسريانزمناالستحواذ
23.2.3.  احتسابالمادة 23.2.1سيتم الكرة. باصطدام فيهما يسمح مرتين بين من كواحدة

الجدار مقابل انحشارها طريق عن الخصم تسديدة أو بتمريرة اإلمساك تم إذا بالجدار
 .الخمسةالعبينوتدبيعلىالجان

بعدالوقتالمستقطع،أياصطدامللكرةمقابلالجدارقبللمسنموذجالالعبالثاني .23.2.2
.لنيتماحتسابهضدالضربتينالمسموحبهما

خمسةالعبينالوتدل(المرمىذوالثالثةالعبينوتدأو)الالعبيناالثنينوتدالتمريرمن .23.3
الخمسةالعبين،وعداذلكيجبأنتصطدمالكرةبنموذجوتديحكمعليهمثلالتمريرمن

الخمسةالعبينللفريق،وتدالعبالفريقالخصم،وتعتبرالكرةممسوكةقانونيًاعلىنفس
 .واليتمتفعيلمخالفةالثالثلمساتللجدار

23.2.  كل فقطعلى واحدة يد وضع يتم أن القانوني وتدمن اللعبالدفاعي اليد)عند مثال
وتد،ومنالقانونيأيضًااستخدامكلتااليدينلتحريك(الخمسةالعبينالدفاعيوتداليمنىل
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بينالمقابض(الخمسةالعبينالدفاعيوتدمثال)واحد ،وفيحالةالتحويلالمفرطلليد
 .سيتماحتسابهإلهاءً

خال–مخالفةالتمريرةغيرالقانونية .23.5 فأيفريققواعدالتمريرالمذكورةأعاله،يحقإذا
.للفريقالمناسباالستمرارفياللعبمنالمركزالحاليأوإرسالالكرة


 زمن االستحواذ .24

 علىمدة الكرة على االستحواذ وتدثوانعلى13يقتصر و العبين علىكل15الخمسة ثانية
ويعتبرالالعبمستحوذًاعلىالكرةفيلحظةوجودهاعندنموجالالعب،وتعتبركل أخرى،وتاداأل

.واحدعنداالستحواذعلىالكرةوتدحارسالمرمىبمثابةأوتادمن
إلىاألمامأوإلىسواءكانتتنتقلالحاليالوتدحيازةتركةبمجردأنتتعتبرالكرةمتقدم .22.1

ت .الخلف حارسالمرمى، عتبفيمنطقة الكرة ر متناول عن ابتعادها بمجرد وتدمتقدمة
 .أوداخلالمرمىالالعبين

22.2.   التفافيعتبر ها حيازة في الالعب نموذج متناول في التي جميعالوتدالكرة وتستمر
اليد،لنيتماحتسابليستفيمتناولالحدودالزمنية،ومعذلكإذاكانتالكرةالملفوفة

 (.8.3نظرالمادةا)الزمنيةحدودال
لفقدانالعبينهيثالثةالوتدتأخيرعقوبة–العقوبة .22.3  ،حارسالمرمىالمنافسالحيازة

 .نافسواإلرسالفقدانحيازةللماآلخرهيوتدعلىالتأخيرفيأيعقوبةبينماال


 اللعبتأخير  .25
التتخطىيحددبفترةرالوقتالمستقطع،أمااالستمراباستثناءفترةاللعبمستمراًأنيكونيجب

عبرالمذاعةمبارياتمالميتمالتعديلفيالوضعاالستعدادوبدايةةسجلثوانبينالكرةالم5
الطاوالتحداثمتعدداألفي .التلفزيون ة أوضاعهمثوان5يحصلالالعبينعلى، عندالتخاذ

.الطاوالت،ويحقللحكمفقططلبعقوبةتأخيراللعبالتبديلبين
خاللمدةفياللعبستأنفمخالفةتأخيراللعبيجبأنيفريقالأنيحتسبضدبعد .25.1

 .اللعبةرتأخيطلبتنفيذينبغيوانيث13مدةالفينهايةوان،وث13أقصاها
احتسابؤديإلىستالمخالفاتالالحقة ،أماحذيرالمخالفةاألولىلهذهالقاعدةتقابلبالت .25.2

كاناليزالغير ،تأخيراللعبةبالمتهمالعبال:مثال .الالعبوقتمستقطعضد فنذا
كاناليزالإذا المستقطع،والوقتيتماحتساب–وانيث13الستئنافاللعببعدجاهزاً
 .وانأخرىضدهمرةثانيةث13بعضالوقت،يتماحتسابمروربعدمستعداًغير


 واالنسحابستدعاء اال .26
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يحضرإذالم الطاولة،ورعلىالفورإلىالحضوباراة،يجبعلىكالالفريقينمالاستدعاءبمجرد
إ فريق أي علىلى النداء يتم دقائق، ثالث غضون في  الطاولة االستدعاء وعند يجبالفريق،
.الطاولةمنأجلوقفاعتبارهمنسحباًىإلفوراًالحضور
حقةهيالمخالفةالالو،الثالثةعقوبةفيالدقيقة معتوقيعستدعاءكلثالثدقائقيتماال .29.1

 .مجموعةحتىيتماعتبارالمباراةمنتهيةكلاالنسحابمن
النداء،يحقلآلخراختيارالجانبأواإلرسالعندأيمباراةبسببإذاانسحبالفريقمن .29.2

 .اللعببدء
 .وليةمديرالبطولةسريانهذهالقاعدةهومنمسئ .29.3


 األخطاء الفنية .27

مباراةالفييننافستالمينالفريقالبطولةالمفوض،أيمنالصادرعنحكمحكمإذاكانفيحالةال
ضدنياحتسابخطأفيمكنًالهذهالقواعدمناللعب،متعمدًاصارخًاأوفيأيوقتانتهاكيرتكب

.الفريقالمخالف
فني،يجبأنيتوقفاللعبوسوفيتممنحالخصم .21.1 تتمالمطالبةباحتسابخطأ عندما

الذييصدالكرةوالالعبالمسددالعبفقطلسمحي  العبين،كماالثالثةوتدالكرةعلى
ذااللعب،وتوقفوسيتماحتسابتسديدةواحدةثمي ،لبقاءعلىالطاولةبا تمتسجيلهدف،ا 

إرسال يتم أماالكرة التسجيلفيمرماه، الفريقالذيتم  منقبل تسجيلأيإذا يتم لم
يتم قبلمنحيثكانتااستئنافاللعبهدف، تحددهلكرة الفنيأوحسبما التسديد

 .القواعد
 ،ثالثةالعبينالوتدلتركالكرةحاصاًلعلىتسديدةخطأفنيبمجردالعبالعتبري .21.1.1

 .منطقةالمدافعأوتركهاالكرةويعتبرالعبمتصديًاللكرةبمجردتوقف
وعالوةعلى تسديد،الفياللعبقبلفيحالةتسديدةالخطأالفني،يجبوضعالكرةقانونًا .21.2

 .عالقواعد،بمافيذلكالحدودالزمنيةستستمرقيدالتنفيذجميذلكفنن
فنيأوبعد/قبلويحقللفريقتبديلالمراكز .21.3 الفنيدوناحتسابخطأ الخطأ تسديدة

 .ضده
 .ةطالماأنهقانونيتسديدةالفنييمكنطلبالوقتالمستقطعأثناءال .21.2
ة،ويستمراللعبقانونيالالفنيغيرةبناًءعلىالتسديدةالفنيةسجلالنقطةالمالتحسب .21.5

 .واعدالقالذيكانمستحوذًاعنداحتسابالخطأالفنيأوكماتحددهالوتدب
الفني .21.9 الخطأ تسببتتسديدة المنافسإذا الفريق يحصل المجموعة، إنهاء أولفي على

 .لمباراةالقادمةإرسالل



         27                      
 

5102نوفمبر   

،كماأننيةاإلضافيةالمتعمدةيحملاألخطاءالفاتالفادحةأوارتكابالمزيدمنالمخالف .21.1
 .لمباراةفيأيلعبةواحدةيؤديإلىاالنسحابالتلقائيمناثالثالنيالخطأالف

هذاالفريققدالمخالفاتلمنأنمزيداً األولنيالخطأالففيأيوقتبعدقديعلنالحكم .21.8
 .أومباراةالمجموعةلخسارةيكونسبباً


 واالعتراضالقرارات و قواعد ال .28

نهائيواليعتبرقرارهفننالسؤال،حدثوقتحاضرًاالحكمنشأخالفيتضمنسؤالالحكموكانإذا
ذاكانالخالفيشتملعلىيجوزأي فيموجوداًتفسيرالقوانين،أولميكنالحكماعتراضعليه،وا 

،كماممكنفيظلهذهالظروفبقدراألكثرإنصافاًلحكماتخاذالقراريحقل،هذهاألحداثوقت
.علىالوجهالمبينأدناهقراراتمنهذاالنوع،ولكنيجبأنيتمذلكفوراًالاالعتراضضديمكن

منأجلاالعتراضعلتفسيرالقواعد،البدأنيقدمالالعبوثيقةباالعتراضإلىالحكم .28.1
 .فيالمباراةالتاليةقبللعبالكرةقبلأنيبدأالفريقالفائز

28.2.  الرئيسي المسئول جانب االعتراضمن قواعد جميع في النظر حاضراً)يتم كان (إذا
باالعتراضات القراراتالمتعلقة وتعتبر المسئولين، طاقم من علىاألقل اثنين وعضوين

 .نهائية
الذييطلبنداء .28.3 الفريق أو واضح بشكل ناجح اعتراضغير منه الذييصدر الفريق

المباراةا أنالفريقيعاقبعنتأخير كما بوقتمستقطع، سوفيحكمضده وفقلحكم
 .تقديرالحكم

تأخير .28.2 إلى سيؤدي القاعدة تلك ومخالفة المباراة، أثناء الحكم بالنقاشمع مسموح غير
 .المباراةأومخالفةلقواعدالسلوك


 الرياضي الزي واعدق .29

الالعبينالذينيرغبونفيالمنافسةفيأحداثتمتوقيععقوباتعليهامنقبلاالتحادالدوليلطاولة
البدأنيرتدونمالبسرياضيةمناسبةويتوقعمنهماتخاذأعلىمستوىمنالمظهرITSFكرةالقدم

 اللجنة عضو أو الرئيسي والمسئول البطولة مدير من كل ويتحمل والمهني، الرياضيةالشخصي
.مسئوليةتنفيذهذهالقاعدةITSFباالتحادالدوليلطاولةكرةالقدم

يتكونالزيالرياضيالمقبولمنجاكتلإلحماءوبنطلونوقميصرياضيوتيشيرت .21.1
قميصبولووشورترياضيوالقبعةالرياضيةواألقنعةوأشرطةالعرقللذراعينرياضيو

 .مقبواًلأيضاًالشريطالمطاطيالرياضيالذييعدو
أوالمصنوعةمنالمالبسالممنوعةتشتملعلىالمالبسالتيتعكسمظاهرغيرمقبولة .21.2

خامة من والمصنوعة والسراويل السراويل وكذلك نوع، أي من الجينز أو الدنيم مادة
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كما الجسم، على المشدودة غير السباندكسأو واألحذية الصنادل ارتداء أيضًا يحظر
 .الرياضية

يتمتشجيعالالعبينأنيكوناسمبالدهممعروضبشكلواضحعلىقمصانهموستراتهم، .21.3
إلى لالعبينذويالتصنيفاألعلىالذينسوفيكونوافيحاجةأيضًا ويعدذلكإلزاميًا

العالمي، ترتيبهم إلى تشير سواعدهم الفتاتعلى ليس ارتداء ولكن به الموصى ومن
لال المدرسي للزي يكونإلزاميًا أن والجهات عب والعلم البلد اسم مع الوطنية باأللوان

 .الراعيةلفريقبلدهمبشكلبارز
كان،ومباراةالعقوبةمخالفةقواعدالزيالرياضيقدتكونباالنسحابمناللعبةأو .21.2 ذا ا 

مقبولقبلإلىزيالمالبستغييرعليهيجبمخالفًالقواعدالزيخاللالمباراة،العبال
 (.25أنظرالمادة)اللعبتأخيراحتسابمخالفةضدالفريقبوسيتماراللعباستمر

 مدير البطولة .31
جدولةوعلىتحديدالتعادالتملذلكتويش يتحملمديرالبطولةمسئوليةإدارةالمبارياتفيالبطولة،

إلىذلكبقرارمنمديرالبطولةاألحداثوتوقيتالمباريات األمورالذيوما يعتبرفيمثلهذه
.نهائي

تعيينالحكام،)المتعلقةبقواعداللعبيتحملمديرالبطولةمسئوليةتلبيةجميعالمتطلبات .33.1
المسئولولعنتعيينكماأنمديرالبطولةهوالمسئ(وماإلىذلكاالعتراضاتومعالجة

 .يئيسالر
بطولةف .33.2 كل مني لعقوبة ك خضعت لطاولة الدولي االتحاد القدم مديرفننITSFرة

 .فياالتحادةيالبطولةهوتابعللجنةالرياض


 ألحداث الجانبيةا .31
 :حرب حراس المرمى .31.1

الالعبينتبادلثميخمسةالعبينالو ثالثةالأوتادرفعفيههوحدثفردييتم"سالمرمىارحربح"
.حارسالمرمىمركزاالبعضمنمضدبعضهالتسديدات

 اإلرسال. 3.1.1
هاالعبواحدإلىآخر،ولكناليجوزتقدمب،يجبأنيتمنقلالكرةمننموذجلبدءاللع -

منالنموذج لمسنموذجالالعب .الثانيمباشرة منقبلأيبعد مباشرة الكرة الثانيتتقدم
 .العبآخرنموذج

ياللعبفتعتبرالكرة ،ولوقفالكرةأواالنتظارقبلالتقدمعلىالكرةالالعبغيرمضطر -
 .الثانيذلحظةاتصالالكرةبنموذجالالعبمنتبدأالحدودالزمنيةو

 .االستحواذعلىالكرةفقدانالمخالفةهي -
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 االستحواذ .3.1.2
تذالالعبمستحويعتبر علىالكرةعندما يمتدأوتادكونفيمتناولًا االستحواذعلى المرمى،كما

 ويعتبر.العودةإلىالهدفالرجلينعندوتدالنهايةحيثيصلمنالكرةفيمنطقةحارسالمرمى
.منطقةالمتبقيةمناللعبالهووسطالطاولة

رجلين،سيتمالأوتادتكرةميتةبينصبحاذهبتالكرةمنعلىالطاولةأوأإذأثناءاللعب، -
اوضعه الالعب من الخصم طريق اللعبعن في أخرى مرة كانالسابق مستحوذاًالذي
 .عليها

-  إرجاعها يتم حارسالمرمى، منطقة إلى الميتة الكرة ذهبت اللعبمنإذا في أخرى مرة
 .الميتةمنطقةالمرمىمنحيثذهبتالكرة

أونموذجالعبأوتصطدمبمنتصفالطاولةالتزالتعتبرفيوتدالتيتصطدمبأيكرةال -
 .التؤثرعلىاالستحواذعلىالكرةوتادهذهاأل،واللعب


 الحدود الزمنية 31.1.3

ب فياللعب، ويحصلالالعبعلىحدزمنيلمدةعشرثوانللتقدممجردوضعالكرة ذابالكرة، ا 
أوظلتتلتفاتتوقف ألكثرمنثالثثوان، يجبأنلكرة واحدة، نموذجلمستألكثرمنثانية

.حيازةلالعبالمنافسالفقدانةأيجزءمنهذهالقاعدةهيمخالف.العبآخرقبلأنتتقدمقانونياً
 أربعةعلىأربعة .31.2

علىأربعة علىأربعة العبين أربعة حدثخاصفيوجود هو جانبمن حيثكل الطاولة
كلالعبب واحدةوتديتحكم بيد واليقومواحد ،  اليدينبمجرد فيالالعبينبتبديل الكرة وضع

.اللعب
 تغيير المراكز .31.2.1

العباليقوم ،وضعالكرةفياللعبتموقبلأنيالمراكزفريقنقطة،يجبتدويرسجلالإذا -
 .حارسالمرمىوتتحركبقيةالالعبينإلىاألمامأوتادنتقالإلىالباثالثةرجالالوتدعلى

أوبينالمبارياتالمراكزالتيتمريغييحقللفريقت - قبلبدءالمباراة ،وبمجردبدءتجميعها
الفرقعلىنفسالترتيبمنحيثالتناوبفيالفترةالمتبقيةمنتحافظيجبأنالمجموعة

 .اللعبة
 
 


 القانونيةالتسديدات  .31.2.2
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الكرةألكثرمن،أياليجوزالتفاف"لرولربوال"الكرةالدوارةلعبةاللعبةعلىغراريتمإجراء -
 .الوتدفيبعشرثوان معحدزمنيواحدةتوقفألكثرمنثانيةالثالثثوانأو

ب - أو توقفالكرة مجرد ذلكأنتعتبرلمستيجبأنالتفافها تكوننموذجالعبآخرقبل
 .متقدمةمنالناحيةالقانونية

 .الكرةمنالفريقالمنافسيتمإرساليجبأنيلنقطةبشكلغيرقانوني،سجتمتإذا -


 ينالكرة الدوارة باستخدام كرت. 31.3.1
.هذاالحدثالخاصيتملعبهعندمايتمإرسالكرتينبشكلمتزامنلبدءاللعب

 .ثانيةواحدةواليتماعتبارالكرةملفوفةأومتوقفةألكثرمنوتديوجدحدزمنيثانيلكل -
الكراتفياللعب،ألكثرمنثانيةواحدةكاملةمعاثنينمنةتوقفمأوتالكرةملفوفةإذاكان -

ذاكان،ومرةأخرىينتالكركاليجبأنيتمإرسال تهناككرةواحدةفقطفياللعب،سيتما 
 .منقبلالفريقالمنافساإلرسال

لقيامبهعلىالفور،وذلكفيحالاالكرةأوتوقفالتفافمباشرةمنموقعالتسديدةسجلتقد -
 .واحدةكحدزمنيثانيةفيخالل

 إرسال الكرة. 31.3.2
،الثالثةمهاجمبنرسالالكرةمنخاللالحفرةعندعدكلتهناكحفرةلإلرسال،يقومذاكانإ -

 .بعضهاالبعضأنتصطدمكالالكرتينبالملعبوفيغضونثانيةواحدةب كمايجب
 افعينيجبيتركاالكرةفيوقتواحددالمكالالالعبينإذالميكنهناكحفرةاإلرسال،فنن -

 .الثالثةعداحدةعندمنالزاويةالقريبةمنمنطقةحارسالمرمىفيغضونثانيةو
-   دونخرجتإذا من الطاولة على من يالكرة أيأهداف، جبأنتسجيل إرسال كاليتم

 .الكرةالمتبقية،وخالفذلك،يقومالفريالمسجلفيمرماهبنرسالمرةأخرىالكرتين


 إحراز األهداف. 31.3.3
 .مرةأخرىاثنين،ويتمإرسالكرتيننقطةعلىفريقًا،لنيحصلأيدفسجلكلفريقهإذا -
فيأيوقتيتحكمفيهفيالكرةعبللاتوقفعنإذاسجلالفريقالكرةاألولى،يحقلهال -

اثنينإرسالهذهالنقطة،يتمالحصولعلىفريقاختارالإذا ،ونقطةواحدةالثانيةوالحصول
 .اتلبدءالنقطةالتاليةمنالكر

 .الفريقالذييسجلهدفينيحصلنقطتينواثنينمنالكراتمرةأخرىللبدءفيالنقطةالتالية -
التيت - وال"إلىذهبالتسديدة الخارجداخل تحتسب" باستخدامفيهدفاًال الدوارة الكرة حالة

 .اللعبيستمروكرتيناثني
 التسديدات الهجومية  .31.3
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بتسديداتاألخطاءفيالمباريات الالعبون فيها يقوم تسديداتالهجوم تبادل فيها التييتم الفردية
.ثالثةالعبينالأوتاداالبعضمنمضدبعضهبالتناوبالفنية

 الكرة في اللعب. 31.4.1
بينتناوبالتسديداتالالحقةعملةمعالوجهمنالمباراةعبرقرعةالتسديدةاألولىتمتحديدي -

 .للفترةالمتبقيةمنالمباراةالالعبين
في - كل تسديدةبداية ال، الدوليالعبيتبع االتحاد حسبقواعد االستعداد وضع المستحوذ

 .لوضعالكرةفياللعب،وأيةمخالفةتؤديإلىفقداناالستحواذITSFلطاولةكرةالقدم


 التسديد. 31.4.2
إلىاألمام،وتعتبرالكرةتمصدهابمجردالثالثةرجالوتدتركمسددةبمجردأنتالكرةتعتبر -

 .توقفالكرةأوتركهالمنطقةحارسالمرمى


 الحدود الزمنية 31.4.3
بعدمرورثانيةواحدةمنذحدودزمنيةالتبدأ،وثانية15يحصلالالعبينعلىحدزمنيلمدة -

.الوتدعلىلرجلالثانيلمسالكرةل
 
 
 
 


