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نوفمبر 5102

مقدمة
البد أن يلتزم جميع الالعبين والمنظمين بكتاب القواعد هذا
أ .يتمثلالغرضمنكتابالقواعدهذافيإرشادومساعدةالحكام،وهدفهالرئيسيفوقكلشيء
هوتفسيرقواعداللعبة،وكذلكيتمثلهدفالحكمفيفرضسلطتهصالحاللعبةكماالبدأن
يكونحذ اًرأيضاًبعدمإبطاءسيراللعبةباستخدامقواعدصارمة.
ب .تذكير:يمثلحكاماالتحادأعلىسلطةفيكتابالقواعدفيالبطولة،ويجباحترامق ارراتهم
وال يمكن مجادلتها .يمكن أن يتم استدعاء حكم االتحاد لتقديم المشورة بشأن التفسيرات في
كتابالقواعد،واذالميكنهناكحكمتابعلالتحادموجوداًفيالبطولة،يفترضمديرالبطولة
واجباتحكماالتحاد.
ج .يتم تصور قواعد لعبة طاولة كرة القدم لتسهيل الحكم من قبل الحكام  ومن جانب الالعبين
أنفسهم.
د .يتمثلالهدففيالحدمنالتفسيراتالشخصيةألقلمايمكن.
ه .يتمثل الهدف من القواعد أيضاً في جلب اللعبة إلى مستوى االحترام المتبادل بين الالعبين
لتبدوشفافةأمامالمشاهدين.
و .نحننذكرالقارئبأنهبينمااليمكنمخالفةاألحكامالصادرةمنالحكم،فنناألخطاءالبشرية
قدتكونجزءاًمناللعبة.

السلطات المختصة
أ .لقد تمت كتابة وتحرير كتاب القواعد هذا بواسطة لجنة القواعد وتحت مسئولية اللجنة
الرياضية ،حيث يخضع للتصويت ويتم إعداده في بداية كل موسم رياضي بواسطة اللجنة
التنفيذية باالتحاد الدولي للعبة طاولة كرة القدم  ،ITSFويمكن فحصه وتعديله في الجمعية
العامة.
ب .فيحاالتعدمالتوافقأوالمواقفالصعبة،يمكناقتراحتعديالتفوريةبواسطةلجنةالقواعد
علىمدارالموسم،والبدأنتخضعتلكالتعديالتللتصويتبواسطةاللجنةالتنفيذية.
ج .تقع مسئولية  استخدام هذا الكتاب على عاتق االتحادات التابعة لالتحاد الدولي لطاولة كرة
القدموالحكاموالالعبين.
د .يمكن تحكيم المباريات بواسطة الحكام أو بواسطة التحكيم التلقائي .في النوع األول يعتبر
الحكمصاحبالسلطةالمؤهلة،أما فيالمبارياتبدونالحكم،فننأيحكمموجودفيالمبنى
يمكناختياره،وفيحالوجودصعوبةغيرقابلةللحل،يمكناستدعاءمنظمالبطولةوالرئيس
3
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الرسمي،فهمتمسئوالنعناتخاذالقرارالمعروفللجنةالرياضيةالمسئولةبدورهاعناتخاذ
هذاالقرارليصبحمعروفاًعلىنطاقواسعبيناألعضاء.
ه .والحكمالذييتمترشيحه خالل المباراةللتحكيميحقجمعمعلوماتمنالحكاماآلخرينومن
المتفرجينومنتسجيالتالفيديو،إذاكانتمتوفرة،للمساعدةفياتخاذأفضلقرارممكن.
و .األسئلةوطلباتالتفسيراتوكذلكطلباتإدخالتعديالتعلىالقواعديجبأنتكونموجهة
القواعد والذي بدوره يقوم بتح ويل اإلجابات إلى
إلى الشخص المسئول عن لجنة الحكام و 
الشخصالمسئولفياللجنةالرياضية.
ز .تصدر العقوبات العادية والعقوبات التي تشتمل على خسارة المجموعة أو المباراة هي عبر
المسئولين الرئيسيين  ،وفي حالة وجود عقوبات أكثر شدة ،يجب أن ينتقل تقرير صادر من
مديرالبطولةإلىلجنةاالنضباط.
ح .يمكنتعديلأوضبطهذهالقواعدخاللالبطولةفيظروفاستثنائيةجدابموافقةمندوب من
االتحادالدوليلطاولةكرةالقدمITSFو/أوالمسئولالرسميالتابعلالتحاد ،ويجباإلبالغ
عنأيتغييراتفياللجنةالرياضةواللجنةالتنفيذية لالتحاد فو اًر للتأكيدواال قديتماستبعاد
البطولةيمكنمنتصنيفاتاالتحادالدوليلطاولةكرةالقدم.ITSF
ط .يشارإلىالقواعدالمتعلقةبفعاليات االتحادالدوليلطاولةكرةالقدم ITSFالبارالمبيةبالرمز
،كماستقوماللجنةالبارالمبية باالتحاد بتقييمأيتعديالتمطلوبةفيمايتعلق بأيمن
القواعدالمتعلقةباإلعاقة.
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المواد واألجهزة

أ .يتمالتصويتعلىالطاوالتالرسميةبواسطةالجمعيةالعامةباالتحادالدوليلطاولةكرةالقدم
 ،ITSFوهذا االختيار للطاوالت يمكن تعديله وفقاً التفاقات بين االتحاد الدولي لطاولة كرة
القدم ITSFوالمصنعينوالشركاء.
ب .يجبعلىالمنظمينتوفيرالمعداتالتنافسية(الالعبينمنورقالصنفرةواألوتاد النظيفة
والمستقيمة).
ج .فيأيالحاالت التي يمكن فيهاصنفرةسطحالطاولة،سوفتتممعاقبةذلكالبطولةوتجديد
السطح.
د .لالعبينحريةتشحيمالسطحالخارجيلألوتادوليسالداخليفيحالةمناألوتادالمتداخلة.
ه .قد يجعل المنظمون إلزامياً أن يتم استخدام ماركات معينة من منتجات التشحيم ومواد
التنظيف،ثم تصبحتلكالمنتجاتمتاحةلالعبين ،وفيظلهذهالظروف ،فنناستخدامنوع
آخرسيؤديإلىاستبعادالالعبمنالبطولة.
و .يمنعمنعاً باتاً استخدامموادمثلالراتنج والماغنسيوم أوأيمنتجمماثل مباشرةعلىسطح
الطاولةأوالكرات،وقدتتسببعقوبةهذهالمخالفةفياستبعادالالعبمنالبطولة.
ز .يحقللمنظمينمنعاستخدامأيمنتجاتتعتبرخط اًرعلىالمعداتأوالالعبين.
ح .اليجوزإدخالأيتغييراتتؤثرعلىخصائصاللعبالداخليةللطاولة أو الالعبينبهامع
استثناءأعمالالصيانةالروتينيةللطاولة.

الكرات

أ .يتمالتصويتعلىالكراتالرسميةمنقبلاللجنةالرياضيةباالتحادالدوليلطاولةكرةالقدم
ITSFوسيتمتوفيرملحقلهذهالقاعدةبعدإجراءاالختيارالنهائيللموسم.
ب .خاللالمسابقة،يجبأنيتملعبالمبارياتبالكراتالمتوافرةفيموقعالبطولة.
ج .مطلوبمنجميعالالعبينالحصولعلىالكرةالمعتمدةبالبطولة.



المقابض
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أ .يحقلكلالعباستخداممقابضمناختيارهعلىالطاوالت عندإمكانيةتغيير المقابض.
يجبأنتكونالطاوالتقادرةعلى احتواء األوتاد دونالتسببفيأضرارللطاولةأوإصابة
الالعبين.
ب .يجبأنتكونتحركاتالالعبيندونمساعدةودونعائق،ولنيتمالتصريحباستخدامأية
أنظمةميكانيكية،كمايجبتركيب المقابضبنحكامفيالوتدالذييتمتثبيتهافيه.
ج .قد يقرر المنظمون أن هناك أنواع محددة من المقابض تعتبر خطرة ،وبالتالي تتطلب أال
يستخدمها الالعب  ،وفي حالة رفض الالعب إزالة المقابض سيؤدي إلى االستبعاد من
البطولة.
د .في المباريات ذات المجموعات المتعددة يجب أن يكون الالعب قاد اًر على تغيير المقابض
ضمنالوقتالمحددبينالمجموعاتوالوقتالمستقطعأوبينالنقاط.

الملحقات األخرى



أ .يصرح باستخدام جميع الملحقات األخرى (قفازات ،عصابات مرنة ،مقبض األكمام غير
المنزلقة،إلخ)مالمينظرإليهاعلىأنهاتشكلخط اًرعلىالالعبأوغيرهمنالمشاركين.
ب .تحت أي ظرف من الظروف يمكن تعديل السطح أو جوانب من طرفي الطاولة بواسطة
الملحقات.

األهلية

الالئحة الفنية للمعاقين

أ .الالعبينذوياإلعاقاتالجسديةالخلقيةأوالمكتسبة-يجبأنيقوموابنرسالشهادةاإلعاقة
إلى االتحادالدوليلطاولةكرةالقدم ITSFعند الحصولعلىبطاقةالعضوية فياالتحاد،
أوفيوقتالتسجيلللمباراة،منأجلتجنبالمشاكلأثناءالمباراةأوبعدذلك،كما ستقوم
اللجنةالبارالمبية باالتحادالدوليلطاولةكرةالقدم ITSFبتقييمأياستثناءاتلهذهاألنظمة
منخاللتحليلكلحالةعلىحدة.
ب .ال يسمح لالعبين األصحاء بالمشاركة في المسابقات التي تم تعيينها لالعبين المعاقين ،ما
عدا خالل األحداث "الرياضية الشاملة" حيث يمكن أن يلعب كل من الالعبين القادرين
والمعاقينفيمبارياتالزوجيأوبنفسالفريق.
ج .كأس العالم:الالعبالمعاقالذييسمح لهبالمشاركةفيكأسالعالممعالمنتخبالوطني
للمعاقين اليمكنهأنيتنافسضمنفئاتالقادرين،حيث أنهيجبأنيختارالفئةالتييريد
أنيلعببها.
6
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د .بطولة العالم:الالعبالمعاقين يمكنهالمشاركةفي كلالمسابقاتلفئاتالقادرينوالمعاقين
فيوقتواحد،معاألخذبعيناالعتبارمختلفالقواعدالرسمية باالتحادالدوليلطاولةكرة
القدمITSFحسبالفئةالتييلعبضمنها.
ه .المدراء الفنيين :يحقللمديرالفنيأنيكونالعباً أيضاً إذاكانتلديهإعاقةبدنية،أمافي
حالةعدموجوداإلعاقةفيظلمدي اًرفنياً.

الكراسي المتحركة



أ .فيحالةالجلوسيتحتماللعبعلىالمقعدالمتحرك،وغيرمسموحباستخدامالكراسيالعادية.
ب .يسمحباستخداممواد إضافيةمثلالوسائدودعاماتالعجلواألحزمةأواألشرطةمعشريط
الفيلكرو الالصق لضمان الوضعية الصحيحة للجسم وضمان االستقرار والسالمة ،و قد
يستخدم الالعبين أي نوع من األجهزة التقنية من أجل تجنب إصابات األوتار  /العضالت
علىالمدىالطويلأوالقصير،كمايمكناستخداماألدواتالرياضيةاألخرىبنذنمناللجنة
البارالمبيةالتابعةلالتحادالدوليلطاولةكرةالقدم.ITSF
ج .ممنوعأنترتفععظمة الورك(العمودالفقريالحرقفياألماميالعلوي)أعلىمنالمقابض،
ويمكنقياسذلكعنطريقسحبالوتد2أوالوتد.5
د .يجبعلىمقبضالوتد الممتدأاليلمسفخذالالعب ،ويجبأنيكونمنالممكنتمرير يد
الالعببينالمقبضوالفخذ.


األجهزة المساعدة والتعويضية



أ .الالعبينمبتورياألطرافمنجانبواحداليمكنهماللعبباألطرافاالصطناعية الخاصة
بهم.
ب .الالعبينمبتوريكالالطرفينيمكنهمااستخدامطرفاصطناعيواحدفقط.
ج .الالعبينذوياإلعاقةبالشلل يمكنهمأنيلعبوافقطبوضعالقدمينعلىمسندباستثناءبعض
الحاالت بعدالحصولعلىإذنمناللجنةالبارالمبيةالتابعةلالتحادالدوليلطاولةكرةالقدم
.ITSF
د .سيتم تقييم جميع اإلعاقات الجسدية األخرى بشكل فردي من قبل اللجنة البارالمبية التابعة
لالتحادالدوليلطاولةكرةالقدم.ITSF
ه .الالعبينالذين يمكنهم  السيطرةعلىواحدأوكالالطرفينالسفليينالبدمنأنتبقىأقدامهم
على مسند للقدمين في حين أن جميع الالعبين اآلخرين الذين ال يستطيعون السيطرة على
األطرافالسفليةيمكنهمأنيبقواعلىأقدامهمإماعلىمسندالقدمينأوعلىاألرض.
7
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أ .يحق لالعب المطالبة بمخالفة ضد الخصم النتهاكات ومخالفة القواعد الفنية  ،إذا لم تحل
بعد ،فنن المسئول المفوض من البطولة يحق له التحكيم في حالة المخالفة ،واذا الحظ
المسئولتكرارأيمخالفةتكون العقوبةهيخسارة مجموعة ،وفيحالةتكرارالمخالفةللمرة
الثالثة سوف يسبب خسارة المباراة ،أما تكرار نفس المخالفة قد يؤدي إلى االستبعاد من
المنافسة.
ب .يجب أن يحصل الالعبين على أي استثناءات في األنظمة التقنية التي توافق عليها اللجنة
البارالمبيةالتابعةلالتحادالدوليلطاولةكرةالقدمITSFقبلالمشاركةفيالمسابقاتمنأجل
تجنباالستدعاءفيحالةمخالفةاللوائح.

 .1قواعد السلوك
أيعملذوطابعغيررياضيأوغيرأخالقيأثناءاللعبفيالبطولةأوفيغرفالبطولةأو
علىأرضيةالمنشأةالمضيفةسيعتبرانتهاكاً لقواعدالسلوك،لذلكيجب االحترامالمتبادلبينجميع
الالعبينوالحكامو/أوالمتفرجينكشرطأساسي،كما يجبأنيكونهدفكلالعبوحكمهو
تمثيللعبةطاولةكرةالقدمبطريقةأكثرإيجابيةوبأفضلشكلرياضيممكن.
 .1.1عقوبةكسرقواعدالسلوكقدتكونإما باالنسحابمنالمجموعة أوالمباراةأوالطردمن
البطولة ،و  /أو توقيع غرامة ،و سواء تم أو لم يتم كسر قواعد السلوك ،سيتم تحديد
العقوبةالمناسبةللمخالفةمنقبلاللجنةالتأديبية لالتحادالدوليلطاولةكرةالقدمITSF
أوإذالمتكنموجودةمنقبلالمسئولالرئيسيومديرالبطولة.

 .2المباراة
مالمينصعلىخالفذلكمنقبلمديرالبطولة،تتألفالمباراةمنأولالعبأوفريقعلى أن
يفوزبعدد 3منأصل 5مباريات ،وتتكونكلمجموعةمن 5نقاط،و تتكونالمجموعةالنهائية
للمباراةمن5نقاطمعهامشنقطتين2بحدأقصىقدره8نقاط.
 .2.1تحديد عدد المباريات التي تقام هو من مسئولية مدير البطولة وسوف ينشر في إعالن
البطولة.
 .2.2يجوزلمديرالبطولةتعديلعددمنالمجموعاتوالنقاطووقتالمباراة منأجلإتمامهذا
الحدثفيالوقتالمناسبأوحسبالحاجةلخوضمبارياتمتلفزةأومسجلة.
 .2.3في كل بطولة تابعة لالتحاد الدولي لطاولة كرة القدم  ITSFوخضعت لعقوبات ،سيتم
اإلعالنعنعددالمبارياتالتيلعبتمنقبلاللجنةالرياضية باالتحاد وسوفينشرفي
إعالنالبطولة الرسمي.
8

نوفمبر 5102



 .2.2عقوبةكسرعددمحددمنالمجموعات أونقاطاللعبقدتكوناالنسحابمن المباراةأو
الطردمنالبطولةلكالالفريقينالمعنيين.

 .3بداية المباراة
عملية القرعة بالعملة تسبق بداية المباراة .الفريق الذي يفوز في هذه القرعة يحق له اختيار جانب
الً،أماالفريقالذييخسرالقرعةفلهاالختيارالمتبقيبينهما.
الطاولةأواإلرسالأو
 .3.1بمجردأنيختار الفريق لهاإماجانبالطاولةأواإلرسالاألول،اليسمحبتغييرق ارره.
 .3.2تبدأالمباراةرسمياً بمجردوضعالكرة فيالملعب (ولكناالنتهاكاتمثلالشتم،وماإلى
ذلك قد تستدعى تدخل الحكم المعين لتحكيم المباراة في أقرب وقت يتواجد فيه وكال
الفريقينعندالطاولة).

 .4اإلرسال ووضع االستعداد
يعرفاإلرسالبأنهعبارةعن وضعالكرةفيالملعب عندالوتد المكونمنخمسةالعبينفيبداية
المجموعة و بعد تسجيل النقطة أو إذا تم منح الكرة إلى العب يمسك الوتد المكون من الخمسة
العبينبعدمخالفةقواعدمعينة،كما سيتماستخداموضعاالستعدادكلماوضعتالكرة فياللعب.
 .4.1اإلرسال
يبدأاإلرسالبتوقفالكرةعندالعبالمنتصفالمتواجدفيوتد الخمسةالعبين،ثميقوم
الالعبالذييرمياإلرسالبتتبعوضعاالستعداد.
 .2.1.1إذا تم إرسال الكرة من مركز غير مركز الالعب األوسط وتم اكتشاف المخالفة قبل
تسجيلالكرةيتمتوقفاللعبويعادإرسالالكرةبواسطةنفس الفريق،وبمجردتسجيل
النقطةاليجوزاستخداماالعتراض،وتتمثل عقوبةالمخالفاتالالحقةهيفقداناالستحواذ
لصالحالمنافسالذييقومهوباإلرسال.
 .4.2وضع االستعداد
قبلأنتوضعالكرةفياللعب،يحقلالعب المستحوذعلىالكرةأنيسألالخصمالمباشرإذاكان
هو أو هي مستعدين لإلرسال ويترك للخصم مدة  3ثوان للرد بكلمة "أنا مستعد" ،ثم يصبح متاحاً
لالعبالمستحوذ3ثوانأخرىلوضعالكرةفياللعب،أمافيحالةانتظارلفترةتتجاوزهذهالحدود
الزمنيةسيتماعتبارهتأخيرللمجموعة(انظرالمادة.)25
 .2.2.1عقوبةبدايةوضعالكرةفياللعبقبل أنيجيب الخصمب"أنامستعد"هيالتحذير
ويتموضعالكرةفياللعبمنموقعهااألصلي،أما عقوبةاالنتهاكاتالالحقةفهيفقدان
الحيازةلصالحالمنافسليقومهوباإلرسال.
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 .2.2.2منأجلبدأاللعب،يجبأنيتمنقلالكرةمننموذج العبواحدإلىآخر،ولكنال
يجوزالتقدممباشرةمننموذجالالعبالثاني .بعداتصالنموذجالالعبالثاني،قدتتقدم
الكرة مباشرة من قبل أي نموذج لالعب آخر .الالعب غير مطالب بنيقاف الكرة أو
االنتظارقبلالتقدمبالكرة ،وتعتبرالكرةضمناللعب وتبدأالحدودالزمنيةمنذلحظةلمس
الكرةلنموذجالالعبالثاني.
 .2.2.3عقوبة مخالفة المادة  2.2.2هي أن يختار الخصم إما استكمال اللعب من المركز
الحالي(مشتمالًعلىالمرمى)أوإرسالالكرة.

 .5اإلرساالت الالحقة
بعد اإلرسالاألولللمباراةيتمالقيامباإلرساالتالالحقةبواسطةآخرفريقتمالتسجيلفيمرماه،
كما يتم اإلرسال األول في المجموعات الالحقة للمباريات متعددة المجموعات بواسطة الفريق الذي
خسرالمجموعةالسابقة.
 .5.1إذاتمإرسالالكرةبواسطةالفريقالخطأواكتشفتالمخالفة قبلتسجيلالكرة،يتمإيقاف
اللعبويجبأنترسل الكرةمنقبلالفريقالمناسب،وبمجرداحتسابالكرة فلنيسمح
بنجراء أي احتجاجات ،ويجب أن يستمر اللعب كما لو لم تكن هناك أي مخالفة تم
ارتكابها.
 .5.2إذاتممنحفريق االستحواذألنالفريقالمنافس تمتمعاقبته لمخالفةالقواعد ،تعودالكرة
بعدذلكلتصبح"كرةميتة"بينأوتاد الخمسة العبين ويتم إرسالهامنقبلالفريقالذي
أرسلالكرةفياألصل.

 .6الكرة في اللعب
بمجردأنيتموضعالكرةفيالملعبتظلقيداللعبحتىيتمضربالكرةلتخرجخارجالطاولة،يتم
إعالنالكرةالميتةأويتمطلبوقتمستقطعأوتسجيلالنقطة.
 .7الكرة خارج الطاولة
اصطدمتبمؤشراتنقاطالنتيجةأوأيوحدةإضاءةأوأيشيءليس

إذاتركتالكرةمنطقةاللعبو
جزءاً منالطاولة،أوإذاتدحرجت الكرةأو استقرتبأعلىالكابينةستعتبرخارجالطاولة،وخالف
ذلك ،إذا تم ضرب الكرة في أعلى جانبي األوتاد أو أطراف الكابينة وعادت مرة أخرى إلى ارض
الملعبفيوقتالحق،ستعتبرالكرةبأنهاالتزالفياللعب.
 .1.1تعرف منطقة اللعب بأنها المنطقة الواقعة فوق سطح اللعب إلى ارتفاع األلواح الجابية
لكابينة اللعب،فننكلمن الجزء العلويمنجانبياألوتاد وأطرافالكابينة يظالنداخل
اللعبإذاعادتالكرةإلىارضالملعب.
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.1.2
.1.3
.1.2
.1.5


إذادخلتالكرة حفرة اإلرسال(إنوجدت)ورجعت إلىالملعبستظلداخلاللعب،واذا
بقيتالكرةفيحفرةاإلرسالسوفتعاملعلىأنهاكرةميتةبينأوتادالخمسةالعبين.
إذاتقدمالالعببالكرةثمخرجتبعدذلكإلىخارجالطاولة،سيتموضعهامرةأخرىفي
وال يعتبر العب الدفاع متقدماً بالكرة إذا ذهبت
اللعب في أوتاد حارس الفريق المنافس ،
خارجالطاولةنتيجةللمنعأوالردعلىتمريرةأوتسديدةمقطوعة.
اليحقلالعبأنيؤديأي تسديدةتتسببفي رفع الكرة "لوب"أوكمتابعةعلىأوتاد
الخصم (مثال :التسديد من الجو) ،وال تعتبر ركلة جزاء إذا كانت التسديدة التي تترك
استحواذالوتدالحاليثمانحرفتبعيداًعنوتدآخرثمأصبحتمحمولةجواً.
عقوبة مخالفة المادة  1.2هي فقدان حيازة الكرة إلى وتد الخمسة العبين لدى الخصم
واإلرسال.

 .8الكرة الميتة
يعلناعتبارالكرةككرةميتةعندماتتوقفتماماًعنالحركةوليستفيمتناولأينموذجلالعبين.
 .8.1إذاأعلنتالكرةالميتة فيأيمكانبينأوتاد الخمسةالعبين،يجبوضعها مرةأخرى
داخل اللعبفيوتد الخمسة العبين منقبلالفريقالذي أرسلالكرةفياألصل(انظر
المادة.)2
ةالميتةبينالمرمىوأوتاد الخمسةالعبين،يجبوضعهامرةأخرىداخل

 .8.2إذاأعلنتالكر
اللعبفيوتد الالعبيناالثنينمنأقرببقعةعلىالكرةالميتة ،ويجباستئنافاللعب
باستخداموضعاالستعداد(انظرالمادة.)2
 .8.3فيمنطقةالمرمى،إذاكانتالكرة تلففيمكانها ولكنبعيداً عنمتناولأينموذجمن
نماذج الالعبين ال يعتبر كرة ميتة ويتم توقف الحدود الزمنية حتى تتحرك الكرة إما في
متناولاليدأوتعتبرميتة.
 .8.2الكرة التي يتم اعتبارها ميتة عمداً تمنح للفريق المنافس لإلرسال (مثال :دفع الكرة من
أسفلحتىتعتبربعيدةعنالمتناول).

 .9الوقت المستقطع
يسمح لكل فريق بفترتين من الوقت المستقطع في المجموعة الواحدة يحق لالعبين خاللها ترك
الطاولة،علىأاليتخطىهذاالوقتالمستقطع 33ثانية،واذاكانتالكرةفياللعب،يمكنأنيتم
الحصولعلى الوقت المستقطعفقط منجانبالفريقالمستح وذعلىالكرة،أما إذالمتكن الكرةفي
اللعب،فيحقأليفريقطلبالوقتالمستقطع.
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 .1.1يحق ألي فريق أن يستغرق كامل ال  33ثانية ،حتى لو كان الفريق الذي دعا للوقت
اليرغبفيأخذالوقتالمخصصلهبالكامل.
المستقطع 
 .1.2فيأيمباراةللزوجي،يحقأليفريقتبديلالمراكزخالل الوقتالمستقطع(انظرالمادة
.)12.1
 .1.3الوقت المستقطع الذي يطلب ما بين المجموعات يحتسب تجاه عدد األوقات المستقطعة
عددالمسموحبهافيالمجموعةالتالية.
 .1.2الالعبالذييبعدكلتا يديهعن المقابضويتحولبالكامل بعيداً عنالطاولةبينماتكون
الكرةفياللعبيتماحتسابطلبهللوقتالمستقطع.
 .1.2.1قديبعدالالعبيديهمنالمقابضليمسحهاقبلالتسديدةمادامهذالميستغرقأكثر
من ثانيتين أو ثالث ثوان ،وتستمر جميع الحدود الزمنية قيد التفعيل أثناء قيام الالعب
بمسح يديه ،وال يجب على الفريق في وضع الدفاع االسترخاء إذا أبعد الخصم يده عن
الوتد.
 .1.2.2بمجرداستبدالاليد/الرسغعلىالوتد،قداليتمتجربةالتسديدأوالتمريرحتىتمر
ثانيةكاملة.
 .1.5إذا حاول الفريق المستحوذ على الكرة التسديد أو التمرير مباشرة بعد طلب الوقت
المستقطع ،ال يتم احتساب اللعب ويتهم الفريق بمحاولة اإللهاء بدالً من الحصول على
وقتمستقطع(انظرالمادة.)23
 .1.9إذاطلبالفريقالمستحوذعلىالكرةالوقتالمستقطعأثناءحركةاللعبة،لنيبدأالوقت
المستقطعحتىتتوقفالكرةتماماًـواذاانتهىوقتاالستحواذقبلتوقفالكرةتماماً،يتم
معاقبةالفريقبموجبالمادة.22.3
 .1.9.1إذا طلب الفريق غير المستحوذ على الكرة الوقت المستقطع أثناء اللعب ،يتم اتهامه
بمخالفةاإللهاء(انظرالمادة.)23
 .1.9.2إذاسقطتالكرةفيمرمىنفسالفريقبعدطلبالوقتالمستقطع،يتماحتسابالنقطة
للفريقالمنافس.
 .1.1إذاكانالفريقغير جاه اًز للعبفينهايةفترةال 33ثانية،يتهمالفريقبمخالفةتأخير
اللعب(انظرالمادة.)25
 .1.8الفريقالذييطلبأكثرمنوقتينمستقطعينفيالمجموعةيوجهإليهتحذيرويتمرفض
الطلب،واذاكانالفريقالمستحوذعلىالكرةوالكرةالتزالفياللعبسيفقدحيازةالكرة
للوتد  الخمسةالعبينللمنافسواإلرسال،أماالطلباتالالحقةفستؤديإلىاحتسابخطأ
فني.
12

نوفمبر 5102



 .1.8.1الفريقالذيحصلعلىأكثرمنوقتينمستقطعينفيالمجموعةالواحدةبسببتأخر
اللعبة أو طلب حكماً ثانياً أثناء اللعب أو الخاسر لالعتراض أو أي سبب آخر سوف
يؤديذلكإلىاحتسابخطأفني.
 .1.1بمجرد أنيبدأالالعب فيوضعالكرةمرةأخرىإلىاللعببعدالوقتالمستقطع (عن
طريقتحريكالكرة)،اليحقلهطلبوقتمستقطعآخرحتىيتمتركالكرةمنحيازة
الوتدالحالي ،وتعتبركلمنأوتادحارسالمرمىكوتدواحد.
،واليجوز
 .1.1.1عقوبةمخالفةالمادة1.1هيفقدانحيازةالكرةإلىحارسالمرمىالمنافس 
اتهامالفريقبمخالفةوقتمستقطع.
 .1.13أثناالوقتالمستقطع،قديصلالالعبإلىمنطقةاللعبلتشحيم األوتاد أو مسحالملعب
وماإلىذلك،ويتمالتقاطالكرةباليدطالماًسمحلهالخصمبذلكويتمإرجاعهاإلىوضعها
األصلي قبل استئناف اللعب .يمكن رفض طلب نقل أو التقاط الكرة من قبل الفريق
المنافسأومنقبلالحكمإذاكانتموجودةفيالطاولة (علىسبيلالمثالعندما تكون
الكرةبالقربمنحافةالمرمى).
 .1.13.1إذا التقط الالعب الكرةبعدأن تمرفضطلبه،سيتم منحالكرةلوتد الخمسة العبين
الخاص بالخصم لإلرسال ،و إذا كانت الكرة على حافة المرمى لنفس الفريق سوف يتم
احتسابنقطةللمنافس.
 .1.13.2إذاقامالفريقغير  المستحوذبلمسالكرةأوالتقاطهابدونإذن،سيحتسبضدهخطأ
فني.

.11استئناف اللعب بعد الوقت المستقطع
بعد الوقت المستقطع ،توضع الكرة مرة أخرى إلى اللعب في الوتد الذي كان مستحوذاً عند طلب
الوقتالمستقطع.
 .13.1يجب أن يتبع وضع االستعداد عند استئناف اللعب بعد الوقت المستقطع (انظر المادة
.)2.2
 .13.1.1بمجردأنيقومالالعبالمستحوذعلىالكرةبوضعيديهمرةأخرىعلىالمقابض،إذا
تركت الكرة الوتد الحالي قبل بدء إجراء وضع الكرة مرة أخرى في اللعب ،يحق للخصم
اختيارمواصلةاللعبمنالوضعالحاليأوإرسالالكرة.
 .13.2إذالمتكنالكرةفياللعبعندمايتمطلبالوقتالمستقطع،توضعالكرةمرةأخرىفي
اللعبمنقبلالفريقالذييحقلهقانوناًالقيامبذلكوفقاًللقواعد.
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 .13.2.1إذاتمطلبالوقتالمستقطعبينلعبالكرات(بعدتسجيلالهدفولكنقبلأنإرسال
الكرةالتالي)يجبأنيتمإرسالالكرةعلىوتد5منقبلفريقالذيآخرمنتمالتسجيل
فيمرماه.
 .13.3عقوبة وضعالكرةبطريقةغيرمشروعةإلرجاعها مرةأخرىفياللعبتخضع الختيار
الخصمبمواصلةاللعبمنالوضعالحاليأوإرسالالكرة.

 .11الوقت المستقطع الرسمي
اليتماحتسابالوقتالمستقطعالرسميفياتجاهالوقتينالمستقطعينالمسموحبهمالكلفريقلكل
مجموعة،وبعداحتسالالوقتالمستقطعالرسمييتم وضعالكرةمرةأخرىفياللعب ويسمى وقت
مستقطعمنتظم.
 .11.1إذاكانالحكمغيرموجودفيبدايةالمباراة ونشأتمنازعاتأثناءاللعب،يحقأليفريق
طلبالحكم ،ويمكنإجراءمثلهذاالطلبفيأيلحظةخاللالمباراةعندتوقفالكرةأو
فيحالةالكرةالميتة.
 .11.1.1يعتبرالطلباألولالستدعاءالحكمبمثابةوقتمستقطعرسمي.
 .11.1.2إذا كان الفريق المدافع يطلب استدعاء الحكم حين تكون الكرة في اللعب وتوقفت
والفريق المهاجم يحاول في نفس الوقت تمريرها أو التسديد ،سيتم اعتبار طلب الوقت
المستقطع إلهاء من قبل الفريق المدافع ،وبالمثل فنن طلب الحصول على الحكم حين
تكونالكرةمتحركةسيعتبرإلهاءأيضاً.
 .11.2بمجرد استئناف اللعب مع وجود الحكم على الطاولة ،فنن أي العب يطلب حكماً ثانياً
سيتماعتبارهتلقائياً مخالفاً بطلبوقتمستقطع ،ويجوزمثلهذاالطلبفقطخاللالكرة
الميتةأوعندماتكونالكرةليستفياللعب .عقوبةطلبالحكم اآلخرحينتكونالكرة
فياللعبتحتسبخطئاًفنياً.
 .11.2.1إذاتماستئنافاللعبمعاثنينمنالحكامعلىالطاولة،فننأيطلبالستبدالالحكم
سوف يقررهالمسئولالرئيسيأومنظمالبطولة،واذاتمرفضالطلب،تحتسبمخالفةضد
الالعببخطأفني.
 .11.3اليحقللفريقتبديل المراكزخاللالوقتالمستقطعالرسمي،إالإذاكانيحقلهمالقيام
بذلك(انظرالمادة.)12
 .11.2صيانةالطاولة -ينبغيأنيطلبصيانةالطاولةقبلبدءالمباراة،وبمجردبدءالمباراة،
فننالمرةالوحيدةالتييمكنأن يستدعىفيهاالوقتالمستقطعالرسمي هيعندالتغير
المفاجئ للطاولة مثل الساق المكسورة أو في حالة مسمار أو دبوس مكسور أو  وجود
عيبفيالمصدأوانثناءالوتد،الخ.
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 .11.2.1إذاكاننموذجالالعبمكسو اًرأثناءاالتصالبالكرة،يتمإعالنوقتمستقطعرسمي
أثناء إصالح الوتد ،وسوف يتم استئناف اللعب على الوتد في المكان الذي انكسر فيه
نموذجالالعب.
 .11.2.2إذا انقطعت اإلضاءة بالطاولة ،يتوقف اللعب على الفور عند هذه النقطة (عند
استدعاءالوقتالمستقطعالرسمي).
 .11.2.3الصيانة الروتينية مثل تشحيم الوتد ،إلخ تتم فقط أثناء الوقت المستقطع وبين
المجموعات.
 .11.5األجسام الغريبة على ميدان اللعب – في حالة سقوط شيء على الملعب يجب إيقاف
اللعبفو اًر عندهذهالنقطةويجبإزالةهذاالشيء،ويتماستئنافاللعبمنالوتد الذي
كانتالكرةعندهعندماسقطالشيءفيملعب.اليجبأنيكونهناكأيشيءعلى
طرفيالطاولةيمكنأنيقععلىالملعب،واذاكانتالكرةمتحركةسيتموضعهامرةأخرى
فياللعبعنطريقآخرالعبكانمستحوذاًعليها.
 .11.5.1إذا جاءت لمست الكرة جسم غريب على الملعب تم تجاهله ،يتم توقف اللعب وتتم
إزالة هذا الجسم  ويستمر اللعب في حيازة الوتد الذي كانت عنده الكرة عندما تم إيقاف
اللعب.
 .11.9الوقت المستقطع لتلقي العالج – قد يحق لالعب أو الفريق طلب وقت مستقطع لتلقي
العالج ،ويجبأنتتمالموافقةعلى هذاالطلبمنقبلمديرالبطولةوالمسئولالرئيسي
أو حكم المباراة إذا كانت الضرورة الطبية واضحة ،وسوف يتم تحديد طول الوقت
المستقطع العالجي بحد أقصى  93دقيقة .الالعب الذي يعتبر غير قادر بدنياً على
مواصلةاللعببعدذلكالوقتيجبعليهاالنسحابمنالمباراة.
 .11.9.1إذاتمرفضالوقتالمستقطعالعالجي،سيحتسبوقتمستقطعضد الالعب ،ويمكن
أيضاًأنيعاقببتأخيراللعب(انظرالمادة)25حسبتقديرحكمالطاولة.

.12احتساب النقاط
يتماحتساب الكرة التي تدخل المرمىبنقطة،طالماً تمتسجيلالهدفبشكلقانوني ،بينماالكرةالتي
تدخلالهدفولكنهاتعودإلىارضالملعبو/أوتتركالطاولةتحتسبكهدفأيضاً.
إذالميتماحتسابنقطةعلىعالماتالتهديفواتفقكالالفريقينعلىأنهتمتسجيلها

.12.1
سابقاً وعنغيرقصدلميتموضععالمة الهدف،يتماحتسابتلكالنقطة .إذالميتفق
الفريقين على أن النقطة تم تسجيلها ولم يتم وضع عالمة التسجيل ال يتم احتساب هذه
النقطة،وبمجردبدءالمباراةأوالمجوعةالتاليةاليتمتسجيلأياعتراضولنتحتسب
النقطة.
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 .12.2إذا كان هناك جدل وخالف حول ما إذا كانت الكرة دخلت أو لم تدخل المرمى ،يجب
بناء علىمعلوماتيحصلعليهامن
استدعاءالحكمإلصدارحكمه،وقد يصدرالحكم ً
الالعبين و /أوالمتفرج،أما إذاكانتالمعل وماتالتيتمجمعهاليستحاسمةاليتم
احتسابالنقطة.
 .12.3أيفريق يضععنعمدعالماتلنقاط لمتسجلاليجوز له الحصولعلىميزةللنقطة
التي تم تسجيلها بشكل غير قانوني ويحتسب ضده خطأ فني .المخالفات األخرى لهذه
القاعدةستكونسبباً لالنسحابمنالمجموعةأوالمباراة(يتم تحديدها منقبلالمسئول
الرسمي).

 .13جانبي الطاولة الجدول
بعداكتمالكللعبة،تحصلالفرقعلىحدزمني 13ثانيةلبدءالمباراةالقادمة .إذاوافقتالفرق
علىتبديلالجانبينمن الطاولةبعدالمباراةاألولى،يجبأنتستمرفيتبديلجانبيالطاولة بين
المجموعاتللفترةالمتبقيةمنالمباراةواذاقررتالفرقعدمتبديلالجانبينبعدالمباراةاألولى،يجب
أنيظالعلىنفسالجانبينللفترةالمتبقيةمنالمباراة.
 .13.1إذا رغب كال الفريقين استئناف اللعب قبل انقضاء الوقت الكامل ،يستمر اللعب تستمر
ويتمإلغاءفترةال13ثانية.
 .13.2إذا كان الفريق غير جاهز للعب في نهاية فترة  13ثانية يتم احتساب مخالفة ضد هذا
الفريقبتأخيراللعبة(انظرالمادة.)25
 .13.3يجوز لمنظم البطولة الطلب من الفرق أن تبقى على نفس الجانبين خالل المباريات
المذاعةتلفزيونياًأوالمسجلة.

 .14تغيير المراكز
فيحالةأيمباراةللزوجي،يحقلالعبين فقطاللعبباثنينمناألوتاد المخصصةللمركزالمحدد،
وبمجردوضعالكرةفياللعب،يجبعلىالالعبيناللعبعلىنفسالمركزحتىيتمتسجيلنقطة
أويطلبالفريقوقتمستقطعأوطلباحتسابخطأفني.
 .12.1يحقأليفريقتبديلالمراكزخاللالوقتالمستقطعأوبينالنقاطأوبينالمجموعاتأو
قبلو/أوبعدتسديدةالخطأالفني.
 .12.2إذاقامأيفريقبتبديلالمراكز،فننهقداليعودإليهمرةأخرىحتىبعدأنتوضعالكرة
مرة أخرى إلى اللعب أو تم طلب وقت مستقطع ،ومع ذلك إذا قام الفريق المستحوذ
بالتغيير ،يحق للفريق المنافس التبديل أيضاً في المراكز بغض النظر عما إذا كانوا قد
تبدلواسابقاًأمال.
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اكزهما التي تواجه
ال للمراكز بمجرد وجود كال الالعبين في مر 
 .12.2.1يتم اعتبار الفريق مبد ً
الطاولةبغضالنظرعنماإذالمساأويلمساالمقابض.
هإلهاءوالبدأنيعود
 .12.3التغييرغيرالقانونيللمراكزعندماتكونالكرةفياللعبسيتماعتبار
ً
الالعبينإلىمراكزهمااألصلية.

 .12.3.1فيحالةأيةمباراةللزوجي،أيالعبيضعيديهعلىأيوتد مصممبشكلطبيعي
بأنهيستخدممنقبلزميلهأثناءلعبالكرةيتماعتبارهمخالفةإلهاء.


األحداث البارلمبية
فيالمبارياتالفردية ،قديحقلالعبينتحريكالكراسيالمتحركةبينالمركزاألمامي  ومركزحارس
المرمى ويتمالتقدمبالكرةمباشرةدونالحاجةالنتظارالخصمللوصولإلىالمركز،وبمجرد إيقاف
الكرةأووقوعهاتحتسيطرةوتد الثالثةالعبين،ويجبعلىالالعبانتظارمنافسهللوصولإلى
مركزهالدفاعيقبلاستئنافاللعب،كما يجبأنيتبعنظاماالستدعاءعنداستئنافاللعب.
 .12.2يسمحبحصول الخصم على 3ثوانليتحركإلىالوراءومسك األوتاد الدفاعيةو 5ثوان
لالنتقالإلىالوضع الدفاعيقبلأنيستأنفاللعب ،ويتمتشجيع الالعبينعلى ممارسة
حريك
الروحالرياضيةالجيدةإذاتطلبالخصمأكثرمن5ثوانإذاواجهتهمشكالتفيت 
الكرسيالمتحرك.
 .12.5مخالفة هذه القاعدة هي فقدان حيازة الكرة ويتم إرسال الكرة في وتد الخمسة العبين
المقابل.

 .15لف األوتاد
يعدلفاألوتادغيرقانوني ،وتعرفحركةاللفبدورانأينموذجلالعبينأكثرمن393درجةقبل
أوأكثرمن 393درجةبعدضربالكرة،وعند احتساب 393درجة،ال تقمبنضافةدرجات اللف
قبلضربالكرةإلىدرجاتاللفبعدضربالكرة.
 .15.1إذا تقدمت الكرة عن طريق اللف غير القانوني ،يحق للفريق المنافس اختيار مواصلة
اللعبمنالمركزالحاليأوإرسالالكرة.
 .15.2لف الوتد التي ال يتقدم بالكرة و  /أو يضرب الكرة ال يشكل لف غير قانوني ،و إذا
اصطدم الوتد الملفوف لالعب بالكرة إلى الخلف في مرمى فريقه ،فننه ،سيحتسب هدفاً
للفريقالمنافس .إذاتملفالوتد بعيداً عنالكرة(عندماال تكونهناكحيازة)اليعتبر
يعتبرإلهاء.
ً
اللفقانوني،ولكنقد

17

نوفمبر 5102



 .15.3إذاتملفالوتد غيرالممسوكبسببقوة نموذجالالعبالذييضرب الكرةعلىالوتد،
سيتماحتسابقانونية(علىسبيلالمثال:تسديدةالعبيناثنينفيمبارياتالفرديلضرب
وتدالثالثالعبين).

 .16مخالفة هز الطاولة
أي اهتزاز بالجدران الجانبية أو حركة الطاولة التي تسبب ففقدان الخصم لالستحواذ أو تمنعه من
اإلمساكبالكرةيعتبرمخالفةارتكابحركةهزالطاولة .االهتزازفيالجداربشكلمتزامنكجزءمن
هزمالمتكنهناكالقوةالمفرطةالتيمنعتبشكلواضحالخصممن
تمريرةأوتسديدة،اليعتبر  اً
االستحواذ،ويتماحتسابمراتمخالفاتهزالطاولةطوالالمباراة.
 .19.1أي لمس أو اتصال ألوتاد الخصم الذي يتسبب في فقدان المركز أو يمنعه من اللحاق
الكرة سوف يعتبر مخالفة هز الطاولة ،بينما اتصال وتد الخصم الذي ال يؤثر على
االستحواذسيتماحتسابهكنلهاء.
 .19.2حركةهزالطاولةأواالنقالب المفرطللوتد بعدتسجيلتسديدةيتماحتسابهسلوكاً غير
رياضيإذاتمذلكبطريقةفيهاعدماحت ارمالخصم،كماأنضرب الوتدبعدالتسديدةبينما
فياللعبيمكناعتبارهه اًزللمنضدةأيضاً.

التزالالكرة
 .19.3يعتبرمنغيرالقانونيلالعبالمستحوذعلىالكرةضرباألوتادإلىجانبالطاولةمن
أجلتحريكالكرةبعيداً عنالجدار.المخالفة األولى يتمتوجيهتحذي اًر لهاأماالمخالفات
الالحقةيتمفيهاالحكم بفقدانالحيازةلصالحوتد الخمسةالعبين لدىالمنافس،وهذاال
يعتبرمخالفةهزالطاولة.
 .19.2عقوبة مخالفة هز الطاولة األولى والثانية هو منح الخيار للخصم بمواصلة اللعب من
الوضع الحالي أو من عند الوتد الذي حدث عنده هز الطاولة أو إرسال الكرة ،أما
المخالفات الالحقةفسوفيحتسبضدهاخطأفني.

 .17إعادة الضبط
إذاقامالالعبالمدافعبخبطأوهزالطاولةبمايكفي إلعاقةقدرةالخصمفيالسيطرةعلىالكرةأو
تنفيذتمريرةأوالتسديد،يصيحالحكمالحالي"إعادةالضبط"  ويعاداحتسابوقتالحيازةباإلضافة
الكرةفيالجدار.ومنغير المطلوبمنالالعبالمستحوذعلى
إلىعددالمراتالتيضربتفيها 
الكرة إيقاف اللعب ال يجب على الالعب المدافع االسترخاء أو النظر إلى الحكم عندما يتم طلب
إعادةالضبط.
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الً فيمكانها ضمنإعادة الضبطمالم تتحرك منمركزها
 .11.1التعتبرالكرة التيتهتزقلي 
المحدد ،ويمكن طلب إعادة الضبط إذا تم لف الكرة أو تحركت إذا قرر الحكم أن قدرة
ةأوتسديدةتأثرتمنناحيةالخصم.

الالعبعلىالتحكمفيالكرةأوتنفيذتمرير
 .11.2إذاتمطلبإعادةالضبطقبلمحاولةالتمريرةمنوتدالخمسةرجالورأىالحكمأنإعادة
الضبط تسببفقدانالالعبللكرةأوعدماكتمالالتمريرة ،يتممنحالكرة إلىوتد الخمسة
العبين،ولنيتماعتبارذلكمخالفةهزالطاولة.
لهاء  ويحقلالعبالمستحوذعلىالكرةالتسديد علىالفور ،وال
 .11.3التعتبرإعادةالضبطإ ً
يجبعلىالفريقالمدافعاالسترخاءأوالنظرإلى الحكمعندسماعكلمة"إعادةضبط"،
بليجبأنيبقىفيوضعالدفاع.
 .11.2التعتبرإعادةالضبطالناجمةمنوراءأوتاداالستحواذمخالفةبنعادةالضبط،ولكنسيتم
اعتبارهامخالفة هزالطاولة (مثال:إذاكانمهاجم الخصمتمالحكمضدهبنعادة ضبط
خصمهعندمايمتلكالخصمالكرةعلىوتدالثالثةالعبين).
 .11.5غيرمسموح بنعادةالضبطالمتعمدبواسطةالفريقالمستحوذعلىالكرةألغراضمحاولة
الحصول على طلب إعادة الضبط من الحكم .الفريق الذي يحكم بمخالفته لتلك القاعدة
يفقدحيازةالكرةويتمإرسالالكرةبواسطةالفريقالمنافس.
 .11.9بعدطلبالفريقإعادةالضبطألول مرةفيالمجموعة،فننالفريقالمتسببفيطلبين
إلعادة الضبط أثناء نفس النقطة سيحتسب ضده خطأ فني ،وبمجد إتمام الطلب األول
بنعادة الضبط ،عند المخالفة التالية ينادي الحكم "تحذير إعادة ضبط" أو مجرد كلمة
"تحذير" ،واذا تم  ارتكاب مخالفة إعادة ضبط أخرى على نفس اللعبة بعد تحذير إعادة
الضبطيتمطلباحتسابخطأفني.
 .11.9.1إذاتمطلباحتساب خطأفنيفيحاالتإعادةالضبطبشكلمفرط،لنينتجعن
طلبإعادةالضبطالتالياحتسابخطأفني.
 .11.9.2يتماحتسابمخالفاتإعادةالضبطلكلفريقوليسلكلالعبويتم احتسابهاأيضاً
لكلمجموعةوليسلكلمباراة.
 .11.1إذاقامالمدافعبهزالطاولةعنغيرقصد،لنيتماحتسابهإعادةللضبط،ويتمعلىالفور
طلباحتسابهه اًزللمنضدة.

 .18الوصول إلى منطقة اللعب
منغيرالقانونيلالعبللوصولإلىمنطقةاللعبعندماتكونالكرةفياللعبدونالحصولأوالً
علىإذنمنالفريقالمنافسأوالحكمبلمسالكرةأوال ،ومعذلك،كلمامنحالفريقالمنافسأو
الحكماإلذنلالعبحتىيصلإلىمنطقةاللعب،يصبحمنالقانونيلالعبالقيامبذلك.
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 .18.1تعتبر الكرة الملفوفة "في اللعب" حتى لو لم تكن في متناول نموذج الالعب  ،ومن غير
القانونيالوصولإلىمنطقةاللعبلوقفلفالكرةحتىلوتمذلكللخصم.
 .18.2الكرةالتيتصبحمحمولةجواً أعلىالطاولةالتزالفياللعبحتىلواصطدمتبشيء
مااليمثلجزءاًمنمنطقةاللعب.التمسكالكرةالتيتحلقفوقالطاولة.
 .18.3الكرةالتي تماحتسابها كرةميتة تعتبر خارج اللعب(انظرالمادة ،)8ويحقلمس الكرة
بحري ةمنقبلالفريقالمنافسبمجردالحصولعلىإذنمنالحكم أوإذالميكنالحكم
حاض اًر.
 .18.2يحقلالعبمسحعالماتالتسديدبعيداًعنأيجزءمنالطاولةعندماالتكونالكرةفي
اللعب ،وهواليحتاجإلىإذنمنالفريقالمنافس.
 .18.5عقوبة مخالفةأيجزءمنهذهالقاعدةهيعلىالنحوالتالي:إذاكانالالعبمستح وذًا
علىالكرةوتوقفتالكرةيتمفقدانالحيازةللفريقالمنافسلإلرسال،و إذاكانالالعبغير
،واذاوصلالالعبإلىمنطقة
مستح وذعلىالكرةأوتحركتالكرةيتماحتسابخطأفني 
اللعبلمنعالكرة مندخ ولالمرمىيتماحتسابنقطةللفريقالمنافسويجبإرسال الكرة
كمالوكانتقدذهبتإلىداخلالمرمى.
 .18.9إذاطلباحتساب خطأفنيللمسالكرةالتي تطيرفوق الطاولةسوفيكونالرد عليه
علىالنحوالتالي:إذاتمتسجيل تسديدةفنية،سيتماإلرسالمنقبلالفريقالمنافس ،واذا
لميتمتسجيلالتسديدةالفنيةيتماإلرسالمنقبلالفريقغيرالمخالف.

.19التعديالت على الطاولة
منطقةاللعب– غيرمسموحبنجراءأيتغييراتمنشأنهاأنتؤثرعلىخصائصاللعبالداخلية
للطاولةمنجانبأيالعب ،وهذايشملالتغييراتفينماذجالالعبينوسطحاللعبوالمصدات،
الخ.
 .11.1اليسمحلالعبينوضعالعرقأوالبصاقأوأيمادةغريبةعلىأيديهملتنظيفعالمات
الكرةمنعلىالطاولة.المخالفة األولىتقابل بتحذيروأي مخالفةالحقةيحتسبضدها
خطأفني.
 .11.1.1فقط يتم استخدام مواد التنظيف الموصى بها من المصنع أو تلك التي قدمها منظم
البطولةالتييمكنأنتستخدملتنظيفالسطح،كماأنموادالتشحيميتم استخدامهاعلى
األوتادبواسطةقطارةأوباستخداماإلسفنج،بينما اليسمحباستخدامرشموادالتشحيم.
 .11.1.2أيالعبيقومباستخداممادةلتحسيناإلمساكباليديجبأنيضمنأنهذهالمادةلن
تصل إلى سطح اللعب أو األوتاد أو الكرات .إذا وصلت المادة إلى سطح اللعب أو
أثرتعلىالكرة فيجب استبدالها.
األوتاد،فننهيجبأنتطهرقبلاستئنافاللعبواذا 
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الالعب الذي يقوم بالمخالفة يعاقب بتأخير اللعبة ،وفي حالة المخالفات الالحقة ،يجوز
توجيهالمخالفة ضدالالعبباحتسابخطأفنيويمنعمناستخدامالموادللفترةالمتبقية
منالبطولة.
 .11.2إذا استخدمالالعبأيمادةتتركبقاياعلىالمقابضعندالتبديللجانبي الطاولة،سوف
يصدرضدالالعبتحذيرويجبتنظيفالمقابضفو اًر.
 .11.2.1إذا كان الوقت الالزم إلزالة المادة يتجاوز  13ثانية ،سوف يعاقب الالعب بتأخير
اللعبة،وفيحالةمخالفات الحقة،يحظرالالعبمناستخدامالمادةلبقيةالبطولة.
 .11.3اليحقلالعب وضعأيشيءعلىاألوتاد أوالمقابضأوخارجالطاولة منشأنهأن
يؤثرعلىحركةاألوتاد (علىسبيلالمثال:الحدمنحركةوتد حارسالمرمى)،كماأن
االنحناء المتعمد أو انثناء األوتاد للمساعدة في الحصول على حيازة الكرة يعتبر غير
قانونيويعاقببفقدانالحيازةلوتدالخمسةالعبينلدىالمنافس.
 .11.2يحقلالعبتبديلالمقابضفيخارجالطاولةإذاكانيمكنأنيتمذلكفيحدودالوقت
ودونإعاقةقدرةالخصمعلىتغييرالجانبينبينالمباريات ،كماأناستغراق الكثيرمن
الوقتسوفيكونسبباًلتأخيراللعبة(أنظرالمادة.)25
 .11.5يحق لالعبين بدء كل مباراة بكرات جديدة (إن وجدت) أو أنهم قد يوافقون على اللعب
،واذاكانتالكراتالجديدةغيرمتوفرة،يقوممنظمالبطولة
بالكراتالموجودةعلىالطاولة 
أوالمسئولالرئيسياختيارالبديلاألفضل.
 .11.5.1من غير القانوني أن يتم طلب كرة مختلفة من داخل الطاولة بينما تكون الكرة في
وأثناء
اللعب،
الكرة الميتة أو  الوقت المستقطع ،يطلب الالعب كرة مختلفة من داخل الطاولة ،وبمجرد
بدء المباراة ،سيعتبر من غير القانوني وضع كرة أخرى إلى الطاولة من دون إذن من
الخصمأوالحكم.
 .11.5.2الالعب الذي يطلب كرة مختلفة بينما تكون الكرة في اللعب يحتسب ضده وقتاً
مستقطع،مالميحددحكمالطاولةالكرةباعتبارهاغيرقابلةللعب،وفيهذهالحالةاليتم
احتسابوقتمستقطع.
 .11.9ما لم ينص على خالف ذلك ،فنن عقوبة مخالفة أي جزء من هذه القاعدة تعد سبباً
الحتسابالخطأالفني.

 .21مخالفة اإللهاء
أي حركة أو صوت (بما في ذلك أصوات الهواتف واألجهزة اإللكترونية) بعيداً عن أو خلف الوتد
حيثتكونالكرةفياللعبيمكناحتسابهكنلهاء،ويمكناعتبارذلكالهاءإذاخبطالخصمعلى
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الطاولة كبادرة اعتذار أو موافقة أثناء اللعب ،واذا اعتقد الالعب أنه تم إلهاءه ،يصبح مسئوالً عن
استدعاءالحكم.
 .23.1إذاتمخبطوتدالخمسةالعبينأوأيوتدقبلأوأثناءأوبعدالتسديدسيعتبرذلكإلهاء،
بينما تحريكوتدالخمسةالعبينقليالًبعدبدءالتسديداليعتبرإلهاء.
هإلهاء.
ً
 .23.2الحديثبينالزمالءعندماتكونالكرةفياللعبيمكناعتبار
اليعتبرإلهاءعندمايتمتمريرأوتحريكالوتدالمسككجزءمنحركةوهميةأومفرطة،
.23.3
ً
ومعذلك،يعتبرأساسلإللهاء.
 .23.2يعتبرمناإللهاءأنتتماإلزالةالواضحةلليدمنالمقبضثمتسديدالكرةعلىالفور،بينما
يحقتسديدالكرةفقطبعدأنتوضعكلتااليدين(و/أوالرسغ)علىكالالمقبضينلثانية
انزالقالمعصمعلىالمقبضاليعتبرإلهاءمالميقررخالفذلك
واحدةكاملة،كماأن 
منقبلالحكم.
 .23.2.1فيالمبارياتالفردية،ليسمطلوباًمنالالعبأنيضعكلتايديهعلىكالالمقبضين
لمدةثانيةواحدةكاملةعنداالنتقالبيناألوتاد ،وبمجردأن تكونالكرةفيحيازةواضحة
والسيطرةعلىوتدالثالثةالعبينتطبقالمادة.23.2
 .23.5الالعبالذييزيليديهمنالمقابضويصلإلىأسفلأوبعيداعنالطاولة(لمسحيديه،
أو وضع مادة الراتينج ،وما إلى ذلك) ،عندما تكون الكرة في اللعب ال يجوز احتساب
مخالفةباإللهاءضده.
 .23.9عقوبةاإللهاء :فيحالةأولمخالفةإلهاء،يتمتحذيرالفريقمرتكبالمخالفةإذاكانحكم
الطاولةيحدد أنيكون اإللهاءغيرمؤذياً .إذاتمالتسجيلمنتسديدةنتيجةإللهاءمن
قبلالفريقالمهاجم،اليتماحتسابنقطةويحصلالفريقالمنافس علىإرسال الكرة .في
جميعالحاالتاألخرى،فننالفريقالمنافسلديهخيارمواصلةاللعبمنالوضعالحالي
أو مواصلة اللعب من وجهة مخالفة أو إرسال الكرة ،و في حلة المخالفات الالحقة يتم
احتسابخطأفني.

 .21التدريب العملي
يجوز التدريب على أية طاولة قبل بدء المباراة وبين المباريات ،وبمجرد بدء المباراة ،فال يجوز
ممارسةالتمرين.
 .21.1يتمتعريفالتدريبالعمليبأنهتحريكالكرةمننموذج العبواحدإلىآخر،أوتسديد
الكرة.
 .21.1.1الممارسةغيرالقانونيةهيدعوةالحكمللحكمفيالطاولة،أماالحركةغيرالمقصودة
للكرةأواستخدامنماذجالالعبينلوضعالكرةقبلاإلرسالفالتشكلتدريباًعملياً.
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اإلرسال،واذالميكن

 .21.2عقوبةلممارسةغيرقانونيةهيفقدانحيازة الكرةللفريقالمنافسو
لدىالالعباستحواذسيتمتحذيره،وفيحالةالمخالفاتالالحقةسيحتسبالخطأالفني.

 .22اللغة والسلوك
اليسمحللسلوك  غيرالرياضيأوالتعليقاتالتيتصدربشكلمباشرأوغيرمباشرمنالالعب،
حيثتعتبرمخالفاتهذهالقاعدةسبباًفياحتسابالخطأالفني.
 .22.1اليسمحباستدعاءانتباهالفريقالمنافسبعيداً عناللعبة(انظر المادة .)23أي هتافات
أواألصواتالتيتصدرأثناءالمباراةحتىلوذاتطابعحماسيقدتتسببفياحتساب
خطأفني.
 .22.2اليجوز الشتممنقبلالالعب.عقوبةالشتمهي احتسابخطأفني،وفيحالةاستمرار
الشتم من قبل الالعب قد يتسبب ذلك في انسحابه من اللعب و  /أو الطرد من موقع
البطولة.
 .22.3اليسمحبالحصولعلىاستطالعالحضورلنقلالمعلوماتعندماتكونالكرةفياللعب،
وعالوةعلىذلك،اليسمحلعضومنالجمهوربالتأثيرعلىالمباراةلتشتيت العبأو
الحكم ،حيث أن مخالفة هذه القاعدة قد تكون سبباً في طرد هذا الشخص المخالف من
موقعالبطولة.
 .22.2سيسمحبتوجيهاتالمديرالفني،ولكنفقطأثناءالوقتالمستقطعوبينالمباريات.
 .22.5اليسمحباستخدامسماعاتالرأسووساداتاألذن  أوأيجهازتنصتالكترونيمماثل
عندما تكون الكرة في اللعب ،فنن أول مخالفة تقابل بالتحذير أما االنتهاكات الالحقة
فتؤديإلىاحتسابالخطأالفني.

 .23التمرير
الكرةالتيتقدمتمنوضعتوقفعلىوتد الخمسةالعبيناليمكناإلمساكبهامباشرةعلىوتد
الثالثةالعبينمننفسالفريقبغضالنظرعنوجودلمسأوعدملمسالكرةبواسطةوتد الخمسة
العبينللفريقالمنافس.
 .23.1الكرةالملفوفةهيتلكالتيظلتعالقة علىالحائطأو الملعب،أماالكرةالمتوقفة هي
التيتتوقفتماماًولكنهالمتتقدمعلىالفور.
 .23.1.1بمجرد اعتبار الكرة ملفوفة أو متوقفة ،يجب أن تلمس على األقل نموذجين من
الالعبينقبلأنتنتقلمنالناحيةالقانونيةإلىوتدالثالثةرجالاألمامي.
تطمأوالتيتقرصبشكلموجزعلىسطحاللعبوتتقدمفينفسالحركة

 .23.1.2الكرةالتيتر
يمكن اإلمساك بها قانونياً على وتد الثالثة العبين إذا تم اعتبار التمريرة قانونية ،واذا
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ارتطمتالكرةأوقرصتعلىسطحاللعبأوتمتركهاثمتمريرهابواسطةنفسنموذج
الالعبستعتبرتمريرةغيرقانونية.
 .23.1.3التعتبرالتمريرةقانونيةمنوتد الخمسةالعبينإذاانحرفتالكرةالمتوقفةأوالملفوفة
بعيداً عن نفس وتد  الثالثة العبين للفريق بشرط عدم اإلمساك بها وال يوجد تحكم في
تقدمهابواسطةهذاالوتد.
 .23.1.2إذالمستالكرةمقدمةأوظهرأحدنماذجالالعبينقبلحركةالتمرير،البدأنتلمس
نموذج ثاني قبل أن يتم اإلمساك بها قانونياً على وتد الثالثة العبين (أو وتد الخمسة
العبين عند التمرير من  وتد المرمى) ،ومع ذلك إذا اصطدمت الكرة بمقدمة أو ظهر
نموذجالالعبفياالتصالاألولمنوتدآخر،يتمتمريرهاقانونياًباستخدامنفسنموذج
الالعب.
 .23.2فيوتد  الخمسةالعبين،قدالتصطدمالكرةبالجدرانالجانبيةأوفيحالةوجودأشرطة
جانبية أكثر من مرتين ،واذا اصطدمت الكرة بالجدار لمرة ثالثة ،يتم منح اإلرسال لوتد
الخمسةالعبينللفريقالمنافس(االستثناء:انظرالمادة.)23.2.1
 .23.2.1إذا أصبحت الكرة متوقفة بالقرب من أو مقابل الحائط ،تعتبر متدحرجة بعيداً عن
الجدار ألكبر عدد من المرات المطلوبة لتتحرك بعيداً عن الجدار ،ومع ذلك فبمجرد
اصطدام الكرة بالجدار لمرة ثانية عند تحركها بعيداً عن الجدار ،فالبد أن تلمس نموذج
العبآخرقبلأنيتمتقديمهاقانونياً.
 .23.2.2سيتم احتساب المادة  .23.2.1كواحدة من بين مرتين يسمح فيهما باصطدام الكرة
بالجدارقبلأنتتقدم،ويستمرسريانزمناالستحواذ.
 .23.2.3سيتم احتساب المادة  .23.2.1كواحدة من بين مرتين يسمح فيهما باصطدام الكرة
بالجدار إذا تم اإلمساك بتمريرة أو تسديدة الخصم عن طريق انحشارها مقابل الجدار
الجانبيعلىوتدالخمسةالعبين.
 .23.2.2بعدالوقتالمستقطع،أياصطدامللكرةمقابلالجدارقبللمسنموذجالالعبالثاني
لنيتماحتسابهضدالضربتينالمسموحبهما.
 .23.3التمريرمنوتد الالعبيناالثنين(أووتد المرمىذوالثالثةالعبين)لوتد الخمسةالعبين
يحكمعليهمثلالتمريرمنوتدالخمسةالعبين،وعداذلكيجبأنتصطدمالكرةبنموذج
العبالفريقالخصم،وتعتبرالكرةممسوكةقانونياًعلىنفسوتدالخمسةالعبينللفريق،
واليتمتفعيلمخالفةالثالثلمساتللجدار.
 .23.2من القانوني أن يتم وضع يد واحدة فقط على كل وتد عند اللعب الدفاعي (مثال اليد
اليمنىلوتدالخمسةالعبينالدفاعي)،ومنالقانونيأيضاًاستخدامكلتااليدينلتحريكوتد
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واحد(مثالوتد الخمسةالعبينالدفاعي)،وفيحالةالتحويلالمفرطلليدبينالمقابض
سيتماحتسابهإلهاء.
ً
 .23.5مخالفةالتمريرةغيرالقانونية– إذاخالفأيفريققواعدالتمريرالمذكورةأعاله،يحق
للفريقالمناسباالستمرارفياللعبمنالمركزالحاليأوإرسالالكرة.

 .24زمن االستحواذ
يقتصر االستحواذ على الكرة على مدة  13ثوان على وتد الخمسة العبين و  15ثانية على كل
األوتاد أخرى ،ويعتبرالالعبمستحوذاً علىالكرةفيلحظةوجودهاعندنموجالالعب،وتعتبركل
منأوتادحارسالمرمىبمثابةوتدواحدعنداالستحواذعلىالكرة.
 .22.1تعتبرالكرةمتقدمةبمجردأنتتركحيازةالوتدالحاليسواءكانتتنتقلإلىاألمامأوإلى
الخلف .في منطقة حارس المرمى ،تعتبر الكرة متقدمة بمجرد ابتعادها عن متناول وتد
الالعبينأوداخلالمرمى.
 .22.2يعتبر التفاف الكرة التي في متناول نموذج الالعب في حيازة ها الوتد وتستمر جميع
الحدودالزمنية،ومعذلكإذاكانتالكرةالملفوفة ليستفيمتناولاليد،لنيتماحتساب
الحدودالزمنية(انظرالمادة.)8.3
 .22.3العقوبة– عقوبةتأخير وتد الثالثة العبينهي فقدانالحيازةلحارسالمرمىالمنافس،
بينماالعقوبةعلىالتأخيرفيأيوتداآلخرهيفقدانحيازةللمنافسواإلرسال.

 .25تأخير اللعب
يجبأنيكوناللعبمستم اًرباستثناءفترة الوقتالمستقطع،أمااالستم ارريحددبفترةالتتخطى
 5ثوانبينالكرةالمسجلة وبداية وضعاالستعداد مالميتمالتعديلفيالمبارياتالمذاعةعبر
التلفزيون .في األحداث متعددة الطاوالت ،يحصل الالعبين على  5ثوان التخاذ أوضاعهم عند
التبديلبينالطاوالت،ويحقللحكمفقططلبعقوبةتأخيراللعب.
 .25.1بعد أنيحتسبضد الفريق مخالفةتأخيراللعبيجبأنيستأنف اللعب في خاللمدة
أقصاها13ثوان ،وفينهايةمدةال13ثوانيينبغيتنفيذطلبتأخيراللعبة.
 .25.2المخالفةاألولىلهذهالقاعدةتقابلبالتحذير،أما المخالفاتالالحقةستؤديإلى احتساب
وقتمستقطعضد الالعب .مثال:الالعبالمتهم بتأخيراللعبة ،فنذاكاناليزالغير
جاه اًزالستئنافاللعببعد 13ثواني –يتماحتسابالوقتالمستقطع،و إذاكاناليزال
غيرمستعداًبعدمروربعضالوقت،يتماحتساب13ثوانأخرىضدهمرةثانية.

.26االستدعاء واالنسحاب
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بمجرداستدعاءالمباراة،يجبعلىكالالفريقينالحضورعلىالفورإلىالطاولة،و إذالم يحضر
أي فريق إلى الطاولة في غضون ثالث دقائق ،يتم النداء على الفريق ،وعند االستدعاء يجب
الحضورفو اًرإلىالطاولةمنأجلوقفاعتبارهمنسحباً.
 .29.1يتماالستدعاءكلثالثدقائق معتوقيع عقوبةفيالدقيقة الثالثة ،والمخالفةالالحقةهي
االنسحابمنكلمجموعةحتىيتماعتبارالمباراةمنتهية.
 .29.2إذاانسحبالفريقمنأيمباراةبسببالنداء،يحقلآلخراختيارالجانبأواإلرسالعند
بدءاللعب.
 .29.3سريانهذهالقاعدةهومنمسئوليةمديرالبطولة.

 .27األخطاء الفنية
إذاكانفيحالةالحكمالصادرعنحكمالبطولةالمفوض،أيمن الفريقين المتنافسين فيالمباراة
يرتكب فيأيوقتانتهاكاًصارخاًأو متعمداًلهذهالقواعدمناللعب،يمكناحتسابخطأفنيضد
الفريقالمخالف.
 .21.1عندماتتمالمطالبةباحتسابخطأفني،يجبأنيتوقفاللعبوسوفيتممنحالخصم
الكرةعلىوتد الثالثةالعبين،كما يسمح فقطلالعب المسدد والالعب الذييصدالكرة
اللعب،واذاتمتسجيلهدف،

بالبقاءعلىالطاولة ،وسيتماحتسابتسديدةواحدةثميتوقف
يتم إرسال الكرة من قبل الفريق الذي تم التسجيل في مرماه ،أما إذا لم يتم تسجيل أي
هدف ،يتم استئناف اللعب من حيث كانت الكرة قبل التسديد الفني أو حسب ما تحدده
القواعد.
 .21.1.1يعتبرالالعبحاصالً علىتسديدةخطأفنيبمجردتركالكرةلوتد الثالثةالعبين،
ويعتبرالعبمتصدياًللكرةبمجردتوقفالكرةأوتركهامنطقةالمدافع.
 .21.2فيحالةتسديدةالخطأالفني،يجبوضعالكرةقانوناًفياللعبقبلالتسديد ،وعالوةعلى
ذلكفننجميعالقواعد،بمافيذلكالحدودالزمنيةستستمرقيدالتنفيذ.
 .21.3يحقللفريقتبديلالمراكز قبلو/أوبعدتسديدةالخطأالفنيدوناحتسابخطأفني
ضده.
 .21.2يمكنطلبالوقتالمستقطعأثناءالتسديدةالفنيةطالماأنهقانوني.
ةبناء علىالتسديدةالفنية الفنيغيرالقانونية،ويستمراللعب
 .21.5التحسب النقطةالمسجل
ً
بالوتدالذيكانمستحوذاًعنداحتسابالخطأالفنيأوكماتحددهالقواعد.
 .21.9إذا تسببت تسديدة الخطأ الفني في إنهاء المجموعة ،يحصل الفريق المنافس على أول
إرسالللمباراةالقادمة.
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 .21.1ارتكابالمزيدمنالمخالفاتالفادحةأوالمتعمدةيحملاألخطاءالفنيةاإلضافية،كماأن
الخطأالفنيالثالثفيأيلعبةواحدةيؤديإلىاالنسحابالتلقائيمنالمباراة.
 .21.8قديعلنالحكمفيأيوقتبعدالخطأالفنياألول أنمزيداًمنالمخالفاتلهذاالفريققد
يكونسبباًلخسارةالمجموعةأومباراة.

 .28القواعد والق اررات واالعتراض
إذانشأخالفيتضمنسؤالالحكموكانالحكمحاض اًروقتحدثالسؤال،فننق اررهيعتبرنهائيوال
يجوزأياعتراضعليه،واذاكانالخالفيشتملعلىتفسيرالقوانين،أولميكنالحكمموجوداًفي
وقت هذهاألحداث ،يحقللحكماتخاذالقراراألكثرإنصافاً بقدر ممكنفيظلهذهالظروف،كما
يمكناالعتراضضدالق ارراتمنهذاالنوع،ولكنيجبأنيتمذلكفو اًرعلىالوجهالمبينأدناه.
 .28.1منأجلاالعتراضعلتفسيرالقواعد،البدأنيقدمالالعبوثيقةباالعتراضإلىالحكم
قبللعبالكرةقبلأنيبدأالفريقالفائزفيالمباراةالتالية.
 .28.2يتم النظر في جميع قواعد االعتراض من جانب المسئول الرئيسي (إذا كان حاض اًر)
وعضوين اثنين على األقل من طاقم المسئولين ،وتعتبر الق اررات المتعلقة باالعتراضات
نهائية.
 .28.3الفريق الذي يصدر منه اعتراض غير ناجح بشكل واضح أو الفريق الذي يطلب نداء
ا لحكم سوف يحكم ضده بوقت مستقطع ،كما أن الفريق يعاقب عن تأخير المباراة وفق
تقديرالحكم.
 .28.2غير مسموح بالنقاش مع الحكم أثناء المباراة ،ومخالفة تلك القاعدة سيؤدي إلى تأخير
المباراةأومخالفةلقواعدالسلوك.

.29قواعد الزي الرياضي
الالعبينالذينيرغبونفيالمنافسةفيأحداثتمتوقيععقوباتعليهامنقبلاالتحادالدوليلطاولة
كرةالقدم ITSFالبدأنيرتدونمالبسرياضيةمناسبةويتوقعمنهماتخاذأعلىمستوىمنالمظهر
الشخصي والمهني ،ويتحمل كل من مدير البطولة والمسئول الرئيسي أو عضو اللجنة الرياضية
باالتحادالدوليلطاولةكرةالقدمITSFمسئوليةتنفيذهذهالقاعدة.
 .21.1يتكونالزيالرياضيالمقبولمن جاكتلإلحماءوبنطلونوقميصرياضيوتيشيرت
رياضي وقميصبولووشورترياضيوالقبعةالرياضيةواألقنعةوأشرطةالعرقللذراعين
والشريطالمطاطيالرياضيالذييعدمقبوالًأيضاً.
 .21.2المالبسالممنوعةتشتملعلىالمالبسالتيتعكسمظاهرغيرمقبولةأوالمصنوعةمن
مادة الدنيم أو الجينز من أي نوع ،وكذلك السراويل والسراويل والمصنوعة من خامة
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السباندكس أو المشدودة على الجسم ،كما يحظر أيضاً ارتداء الصنادل واألحذية غير
الرياضية.
 .21.3يتمتشجيعالالعبينأنيكوناسمبالدهممعروضبشكلواضحعلىقمصانهموستراتهم،
ويعدذلكإلزامياً لالعبينذويالتصنيفاألعلىالذينسوفيكونوافيحاجةأيضاً إلى
ارتداء الفتات على سواعدهم تشير إلى ترتيبهم العالمي ،ومن الموصى به ولكن ليس
إلزامياً للزي المدرسي لالعب أن يكون باأللوان الوطنية مع اسم البلد والعلم والجهات
الراعيةلفريقبلدهمبشكلبارز.
،واذاكان
 .21.2عقوبةمخالفةقواعدالزيالرياضيقدتكونباالنسحابمناللعبةأوالمباراة 
الالعبمخالفاً لقواعدالزيخاللالمباراة،يجبعليهتغيير المالبس إلىزي مقبولقبل
استمراراللعبوسيتماحتسابمخالفةضدالفريقبتأخيراللعب(أنظرالمادة.)25

.31مدير البطولة
يتحملمديرالبطولةمسئوليةإدارةالمبارياتفيالبطولة ،ويشتملذلكعلىتحديدالتعادالتوجدولة
األحداث وتوقيت المباريات وما إلى ذلك بقرار من مدير البطولة الذي في مثل هذه األمور يعتبر
نهائي.
 .33.1يتحملمديرالبطولةمسئوليةتلبيةجميعالمتطلباتالمتعلقةبقواعداللعب(تعيينالحكام،
ومعالجةاالعتراضاتوماإلىذلك)كماأنمديرالبطولةهوالمسئولعنتعيينالمسئول
الرئيسي.

 .33.2في كل بطولة خضعت لعقوبة من االتحاد الدولي لطاولة كرة القدم  ITSFفنن مدير
البطولةهوتابعللجنةالرياضيةفياالتحاد.

 .31األحداث الجانبية
 .31.1حرب حراس المرمى:
"حربحارسالمرمى" هوحدثفردييتم فيه رفعأوتاد الثالثة والخمسةالعبينثميتبادل الالعبين
التسديداتضدبعضهماالبعضمنمركزحارسالمرمى.
 .3.1.1اإلرسال
 لبدءاللعب،يجبأنيتمنقلالكرةمننموذج العبواحدإلىآخر،ولكناليجوزتقدمهامباشرة من النموذج الثاني .بعد لمس نموذج الالعب الثاني تتقدم الكرة مباشرة من قبل أي
نموذجالعبآخر.
 الالعبغيرمضطرلوقفالكرةأواالنتظارقبلالتقدمعلىالكرة،و تعتبرالكرةفياللعبوتبدأالحدودالزمنيةمنذلحظةاتصالالكرةبنموذجالالعبالثاني.
 المخالفةهيفقداناالستحواذعلىالكرة.28
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االستحواذ
.3.1.2
يعتبرالالعبمستح وذاً علىالكرةعندماتكونفيمتناولأوتاد المرمى،كمايمتد االستحواذعلى
الكرةفيمنطقةحارسالمرمى منالنهايةحيثيصلوتد الرجلينعند العودةإلىالهدف.ويعتبر
وسطالطاولةهوالمنطقةالمتبقيةمناللعب.
 أثناءاللعب،إذاذهبتالكرةمنعلىالطاولةأوأصبحتكرةميتةبينأوتاد الرجلين،سيتموضعها مرة أخرى في اللعب عن طريق الخصم من الالعب السابق الذي كان مستحوذًا
عليها.
 إذا ذهبت الكرة الميتة إلى منطقة حارس المرمى ،يتم إرجاعها مرة أخرى في اللعب منمنطقةالمرمىمنحيثذهبتالكرةالميتة.
 الكرةالتيتصطدمبأيوتدأونموذجالعبأوتصطدمبمنتصفالطاولةالتزالتعتبرفي،وهذهاألوتادالتؤثرعلىاالستحواذعلىالكرة.
اللعب 

 31.1.3الحدود الزمنية
واذا
بمجرد وضع الكرة في اللعب ،يحصل الالعب على  حد زمني لمدة عشر ثوان للتقدم بالكرة ،
توقفت الكرة ألكثر من ثالث ثوان ،أو ظلت تلتف ألكثر من ثانية واحدة ،يجب أن تلمس نموذج
العبآخرقبلأنتتقدمقانونيًا.مخالفةأيجزءمنهذهالقاعدةهيفقدانالحيازةلالعبالمنافس.
 .31.2أربعةعلىأربعة
أربعة على أربعة هو حدث خاص في وجود أربعة العبين على كل جانب من الطاولة حيث
يتحكم كل العب بوتد واحد بيد واحدة ،وال يقوم الالعبين بتبديل اليدين بمجرد وضع الكرة في
اللعب.
 .31.2.1تغيير المراكز
 إذاسجلالفريقنقطة،يجبتدويرالمراكزقبلأنيتم وضعالكرةفياللعب،و يقومالالعبعلىوتدالثالثةرجالباالنتقالإلىأوتادحارسالمرمىوتتحركبقيةالالعبينإلىاألمام.
 يحقللفريقتغييرالمراكزالتيتمتجميعهاقبلبدءالمباراةأوبينالمباريات،وبمجردبدءالمجموعةيجبأن تحافظ الفرقعلىنفسالترتيبمنحيثالتناوبفيالفترةالمتبقيةمن
اللعبة.


 .31.2.2التسديدات القانونية
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 يتمإجراءاللعبةعلىغرارلعبةالكرةالدوارة"الرولرب ول"،أياليجوزالتفافالكرةألكثرمنثالثثوانأوالتوقفألكثرمنثانيةواحدةمعحدزمني بعشرثوانفيالوتد.
 بمجرد توقف الكرة أو التفافها يجب أن تلمس نموذج العب آخر قبل ذلك أن تعتبر تكونمتقدمةمنالناحيةالقانونية.
 -إذاتمتسجيلنقطةبشكلغيرقانوني،يجبأنيتمإرسالالكرةمنالفريقالمنافس.


 .31.3.1الكرة الدوارة باستخدام كرتين
هذاالحدثالخاصيتملعبهعندمايتمإرسالكرتينبشكلمتزامنلبدءاللعب.
 يوجدحدزمنيثانيلكلوتدواليتماعتبارالكرةملفوفةأومتوقفةألكثرمنثانيةواحدة. إذاكانتالكرةملفوفةأومتوقفةألكثرمنثانيةواحدةكاملةمعاثنينمنالكراتفياللعب،،واذاكانتهناككرةواحدةفقطفياللعب،سيتم
الكرتين مرةأخرى 
يجبأنيتمإرسال كال 
اإلرسالمنقبلالفريقالمنافس.
 قدتسجلالتسديدةمباشرةمنموقعالتفافأوتوقفالكرةفيحالالقيامبهعلىالفور،وذلكفيخاللثانيةواحدةكحدزمني.
 .31.3.2إرسال الكرة
 إذاكانتهناكحفرةلإلرسال،يقوم كلمهاجمبنرسالالكرةمنخاللالحفرةعندعدالثالثة،كمايجب أنتصطدمكالالكرتينبالملعبوفيغضونثانيةواحدةببعضهاالبعض.
 إذالميكنهناكحفرةاإلرسال،فننكالالالعبينالمدافعينيجبيتركاالكرةفيوقتواحديبةمنمنطقةحارسالمرمىفيغضونثانيةواحدةعندعدالثالثة.

منالزاويةالقر
 إذا خرجت الكرة من على الطاولة من دون تسجيل أي أهداف ،يجب أن يتم إرسال كالالكرتينمرةأخرى،وخالفذلك،يقومالفريالمسجلفيمرماهبنرسالالكرةالمتبقية.

 .31.3.3إحراز األهداف
 إذاسجلكلفريقهدفاً،لنيحصلأيفريقعلىنقطة،ويتمإرسالكرتيناثنينمرةأخرى. إذاسجلالفريقالكرةاألولى،يحقلهالتوقفعناللعبفيأيوقتيتحكمفيهفيالكرةالثانيةوالحصولنقطةواحدة،و إذااختارالفريقالحصولعلىهذهالنقطة،يتمإرسالاثنين
منالكراتلبدءالنقطةالتالية.

 الفريقالذييسجلهدفينيحصلنقطتينواثنينمنالكراتمرةأخرىللبدءفيالنقطةالتالية.والخارج" ال تحتسب هدفاً في حالة الكرة الدوارة باستخدام
 التسديدة التي تذهب إلى "الداخل كرتيناثني ويستمراللعب.
 .31.3التسديدات الهجومية
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في المباريات  الفردية التي يتم فيها تبادل تسديدات الهجوم يقوم فيها الالعبون بتسديدات األخطاء
الفنيةبالتناوبضدبعضهماالبعضمنأوتادالثالثةالعبين.
 .31.4.1الكرة في اللعب
 يتمتحديدالتسديدةاألولىمنالمباراةعبرقرعةوجهالعملةمعتناوبالتسديداتالالحقةبينالالعبينللفترةالمتبقيةمنالمباراة.
 في بداية كل تسديدة ،يتبع الالعب المستحوذ وضع االستعداد حسب قواعد االتحاد الدوليلطاولةكرةالقدمITSFلوضعالكرةفياللعب،وأيةمخالفةتؤديإلىفقداناالستحواذ.

 .31.4.2التسديد
 تعتبرالكرةمسددةبمجردأنتتركوتدالثالثةرجالإلىاألمام،وتعتبرالكرةتمصدهابمجردتوقفالكرةأوتركهالمنطقةحارسالمرمى.

الحدود الزمنية
31.4.3
 يحصلالالعبينعلىحدزمنيلمدة15ثانية ،وتبدأالحدودزمنيةبعدمرورثانيةواحدةمنذلمسالكرةللرجلالثانيعلىالوتد.
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