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 تغییرات مصوب گنگره  فدراسیون جهانی والیبال

 

کٌگشُ  خشآدسسٍص ساٍ کاّش دادى ٍلت ّای استشاحت )تشای تشخی سٍیذادّا( تواس تا تَسلاًَى  ،فذساسیَى خْاًی ٍالیثال گٌگشُ 

-3تغییش لاًَى  یلآلای سٌذی است یکویتِ لَاًیي تاصی فذساسیَى خْاًیس ئ.سخْاًی دسکالیشایی ایتالیا سٍص شٌثِ تظَیة کشد

ًتي دس خشیاى عول تاصی تا تَج اص ایي تِ آِ تواس تا تَستَسظ یک تاصیکي تیي دٍ ک. دسٍالیثال ٍ ٍالیثال ساحلی سا تظَیة ًوَد11

 تعذ یک خغا هحسَب هیشَد.

  .داد لاًَى لثلی تواس تا تَس سا تَسظ  تاصیکي تاخایی کِ دس تاصی هضاحوت ایداد ًکٌذ سا اخاصُ هی

کٌگشُ ّوچٌیي کاّش  ش سای تِ تغییش لاًَى فَق دادًذضفذساسیَى حا210ًوایٌذُ اص هدوَع 111تَخِ تِ ًیاص سای اکثشیت .تا 

االى تشای سیکی اص تاین اٍت ّا ٍیا تکٌیکال تاین اٍتْا سا تشای هساتمات خْاًی ٍ سسوی فذساسیَى خْاًی ٍالیثال دس سدُ ی تضسگ

لیست کاهل اص پیشٌْادات تظَیة شذُ تَسظ  تاصاسیاتی ٍ تلَیضیَى تظَیة ًوَد,اهی هالی ح لشاسدادّای  اساس تش,هساتمات

  :تاصی تششح ریل هی تاشذکویسیَى لَاًیي 

 ابعاد:1-1قانون

هتش اص خغَط 6.50اص خغَط کٌاسی ٍ هتش5تشای هساتمات سسوی  ٍ خْاًی فذساسیَى خْاًی ٍالیثال هٌغمِ آصاد تایذ حذالل 

 استفاع داشتِ تاشذهتش اص سغح تاصی 12.50صاد تاصی تایذ حذالل آداشتِ تاشٌذ فضای  اًتْایی اًذاصُ

 

 ساختار تور:2-2قانون

دساستثاط تا تشای هساتمات سسوی ٍ خْاًی فذساسیَى خْاًی ٍالیثال   .ساًتی هتشی ساختِ شذُ است 10چْاس خاًِ ّای هشکیاص 

 1-1-4لاًَى یل دستثلیغات تشعثك لشاسدادّای تاصاسیاتیتَاًذ تغییش پیذا کٌذ تِ هٌظَس تسْهی همشسات هساتمات خاص .چْاسخاًِ ّا

تَسظ خَدهشتی .(ٍی ًیوکت )شاهل هشتیسًفشُ 5کادسى خْاًی ٍالیثال دس سدُ تضسگساالى تشای هساتمات سسوی ٍ خْاًی فذساسیَ

تایذ لسوتی اص اعضای کادسسسوی تین تاشٌذ.اهااگشخض ,پضشک ٍ فیضیَتشاب تین  تعییي هیگشدد.اهاتایذدستشگ اهتیاصات ثثت گشدد

خْت تٌشیٌٌذ ٍ تٌْا اگش تَسظ داٍساى هحذٍدکٌٌذُ دسداخل ًاحیِ ی هساتمات /کٌتشل  ًفشاًتخاب شذُ ًثاشذ تایذ هداٍسحفاػ5

ل سسوی دسگشم کاج هیتَاًذ تاششٍع پشٍتشتیَدستاصی هذاخلِ ًوایٌذ .فیض ٌذهیتَاً,سسیذگی هعالدِ اٍسطاًسی تاصیکٌاى دعَت گشدًذ 

  .سی داشتِ تاشٌذاکشدى ّوک

  )تغییر مصوب توسط هیات ریسه(6-3-1قانون

تاصیست کِ هٌدشتِ کسة یک اهتیاص هیگشددایي شاهل گشفتي خشیوِ ٍ اص دست دادى سشٍیس تشای اعوال اصیک سالی کاهل تشتیثی 

  .خغاّای سشٍیس خاسج اص هحذٍدُ صهاًی هیثاشذ 

 

  توپ داخل درارتباط با سیستم چالش 8 -3قانون

لسوتی اصتَج تا صهیي .کِ شاهل خغَط هحذٍد لحظِ ای اص تواس. ّشاگش دس کِ  تَج داخل هیثاشذصهاًی دسهَسد سیستن چالش 

 تواس پیذا کٌذى ًیض تَدُ آکٌٌذُ ی 
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 والیبال ساحلی( و )والیبال11-3قانون

  .تواس تا تَس تَسظ تاصیکي تیي دٍاًتي .دسخشیاى عول تاصی تا تَج .خغا است

 

  )درج یک بندبه شرح ذیل(15قانون

ال دس سدُ ی تضسگساالى فذساسیَى خْاًی ٍالیثال هوکي تعذاد ٍلتْای سسوی ٍ خْاًی فذساسیَى خْاًی ٍالیث تشای هساتمات

استشاحت فٌی ٍ ٍلتْای استشاحت عادی سا تشای تشخی سٍیذادّا تشاساس لشاسدادّای تلَیضیَى ٍ تاصاسیاتی .حاهی هالی  تِ یک عذد 

 کاّش دّذ

 

 به روز رسانی مقررات

 )تغییر پیدا کرده(4-2-2قانون

 م کشدى ًوایٌذ.گشدسخشیاى صهاى تَلف تیي ست ّا .تاصیکٌٌاى هیتَاًٌذ تا استفادُ اص تَج الذام تِ 

 (پشت تَس )دس خشیاى صهاى تَلف عَالًی شذُ تیي ست دٍم ٍ سَم )دس طَست استفادُ(تاصیکٌاى هیتَاًٌذ اص صهیي عشف خَدشاى

 ّوچٌیي استفادُ ًوایٌذ.

 

 )جدید(3-4-5ن قانو

 اس کوپشس تِ هٌظَس هحافظت ٍ ًگْذاسی)تشای تاصیکٌاى (اهکاى پزیش است استفادُ اص اتض

 

 افه کردن:ضبا ا7-2-1قانون

دلیمِ 6آًْا حك داسًذ اص دٍسُ گشم کشدى سسوی ,دس اختیاس داشتِ تاشٌذا پیش اص هساتمِ اگش تین ّا اص لثل یک صهیي تاصی اًحظاس

 .دلیمِ استفادُ ًوایٌذ10ًْا هیتَاًٌذ آًْا اص آتین دس سٍی تَساستفادُ ًوایٌذ  دسغیش ایٌظَست 2ای ّش 

تا ّن تش دلیمِ ای 10تین ّا حك داسًذ اص دٍسُ گشم کشدى دس ّوِ هَاسد تشای هساتمات سسوی ٍ خْاًی فذساسیَى خْاًی ٍالیثال 

 .یٌذای تَس استفادُ ًوسٍ

 

 )توضیح(7-7-1قانون

 خغای چشخش ....تِ تشتیة تِ ًتایح ریل هٌدش هیشَد 

 تین تا اص دست دادى یک اهتیاص ٍ سشٍیس تشای حشیف هداصات هیشَد 

 تشتیة چشخش تاصیکٌاى اطالح هیگشدد 

هذُ تعذ اص خغا تَسظ تین خغا کٌٌذُ تاعل آُ ًَیسٌذُ تایذ لحظِ ی دلیك خغا سا هشخض ًوَدُ ٍ توام اهتیاصات تِ دست تِ عالٍ

 خَاّذ شذ .

 .هاُ تعذ اص اتوام آى ضواًت اخشایی پیذا هیکٌذ3تظویوات کٌگشُ اص 

 ريیس کمیته داوران فدراسیون والیبال/ امیدوارحاتمی          


