بعض تطبيقات قانون الكرة الطائرة الخاصة بمفردات المرحلة الثالثة
الحاالت التي يطلق فيها الحكم االول الصافرة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

اخطاء المرسل ومراكز الفريق المرسل بما في ذلك اخفاء االرسال.
االخطاء في لعب الكرة.
االخطاء فوق الشبكة وعند جزئها العلوي.
اخطاء الضربة الهجومية لالعب الحر ولالعبي الصف الخلفي.
الضربة الهجومية المكتملة بواسطة الالعب للكرة القادمة من تمريرة من االعلى
باالصابع بواسطة الالعب الحر في المنطقة االمامية.
عبور الكرة بالكامل المجال السفلي تحت الشبكة.
الصد المكتمل لالعبي الصف الخلفي او محاولة الصد بواسطة الالعب الحر.

الحاالت التي يطلق فيها الحكم الثاني الصافرة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

االجتياز داخل ملعب ومجال المنافس تحت الشبكة.
اخطاء المركز للفريق المستقبل.
خطا مالمسة الالعب للشبكة عند جزئها السفلي او العصا الهوائية التي بجانبه من
الملعب.
الصد المكتمل بواسطة العبي الصف الخلفي او محاولة الصد بواسطة الالعب الحر او
خطا الضربة الهجومية بواسطة العبي الصف او الالعب الحر.
مالمسة الكرة لجسم خارجي.
مالمسة الكرة لالرض عندما يكون الحكم االول في وضع اليمكنه من رؤية اللمسة.
عبورالكرة للشبكة كليا او جزئيا خارج مجال العبور او ملعب المنافس او تلمس العصا
الهوائية من جانبه من الملعب.

ماهي اخطاء الضربة الهجومية؟
-1
-2
-3
-4
-5

يضرب الالعب الكرة داخل مجال لعب الفريق المنافس.
يضرب الالعب الكرة خارجا.
يكمل العب الصف الخلفي الضربة الهجومية من المنطقة االمامية عندما تكون الكرة
عند لحظة الضربة كليا فوق الحافة العليا للشبكة.
يكمل الالعب الضربة الهجومية على ارسال الفريق المنافس عندما تكون الكرة في
المنطقة االمامية كليا فوق الحافة العليا للشبكة.
يكمل الالعب الحر الضربة الهجومية اذا كانت الكرة عند لحظة الضربة كاملة فوق
الحافة العليا للشبكة.

 -6يكمل الالعب الضربة الهجومية من اعلى قمة الشبكة عندما تكون الكرة قادمة من
تمريرة من االعلى باالصابع بواسطة الالعب الحر في المنطقة االمامية.
اخطاء الصد:
 -1صد ارسال المنافس
 -2يكمل العب الصف الخلفي او الالعب الحر الصد او يشترك في صد مكتمل.
 -3ترسل الكرة خارجا من الصد.
 -4صد الكرة في مجال المنافس من خارج العصا الهوائية.
 -5يكمل او يحاول الالعب الحر بصد فردي او جماعي.
 -6يلمس القائم بالصد الكرة في مجال المنافس اما قبل او بالتزامن مع الضربة
الهجومية للمنافس.
الفرق بين خطا المركز وخطا الدوران.
ان خطا المركز يكون عند الفريق المستقبل اما خطا الدوران فيكون عند الفريق المرسل
ويكون جزائهما:
 -1يصحح خطا المركز اوخطا الدوران.
 -2يجازى الفريق بنقطة وارسال للمنافس.
 -3في خطا الدوران يتعين على المسجل ان يحدد بدقة اللحظة التي ارتكب فيها الخطا
ويجب الغاء جميع النقاط التالية لذلك والمسجلة بواسطة الفريق المخطى وتظل نقاط
الفريق المنافس كما هي.
عندما يتعذر تحديد تلك اللحظة اليتم الغاء النقطة والجزاء الوحيد نقطة وارسال
للمنافس.
االخطاء التي تحدث اثناء تنفيذ االرسال:
 -1يخل بترتيب االرسال.
 -2لم ينفذ االرسال بشكل صحيح.
جزائه :تغير االرسال ونقطة للفريق المنافس
االخطاء التي تحدث بعد تنفيذ االرسال:
 -1تلمس الكرة العب من الفريق المرسل او تفشل في عبور المستوى العمودي للشبكة كليا
من خالل مجال العبور.
 -2تذهب خارجا.
 -3تعبر فوق اخفاء ارسال.

الالعب المدافع الحر.....
-

-

-

يحق لالعب المدافع الحر التغير مع العبي الصف الخلفي.
يتم التبديل من المنطقة الخلفية للملعب.
يكون محكوم باداء العب الصف الخلفي واليسمح له باكمال الضربة الهجومية من اي
مكان يشمل الملعب والمنطقة الحرة اذا كانت الكرة لحظة التالمس اعلى بالكامل من
قمة الشبكة.
اليحق له االرسال او الصد او محاولة الصد.
اليحق لالعب تكملة الضربة الهجومية اذا كانت الكرة اعلى من قمة الشبكة قادمة من
تمريرة من االعلى بواسطة الالعب الحر في المنطقة االمامية الخاصة به ويمكن ان
تلعب الكرة بحرية كضربة هجومية اذا ادى الالعب الحر نفسس الحركة من خارج
المنطقة االمامية الخاصة به.
التبديالت المتعلقة بالالعب الحر التحتسب كتبديالت عادية.
يكون تغير الالعب الحر بالالعب الذيحل محله.
يكون التغير قبل صافرة الحكم لالرسال .اما التغير الذي يتم بعد صافرة الحكم فجزائه
تحذير شفوي اما التغيرات الالحقة فتكون عقوبتها التاخير.
في حالة مرض الالعب المدافع الحر يجوز تبديله مع الالعب المدافع الحر االحتياط او
اي العب اخر يير متواجد في الملعب.

د .اسماء حكمت

