معرفی و قوانین مسابقات رشته ورزش همگانی

«داژبـــال»
(وسطی)
ورزش داژبال( ،)Dodgeballيكي از بازی های ورزشي سنتي ايرانيان است كه از زمان
های قديم دركشور عزيزمان ايران بعنوان يك بازی ورزشي پرنشاط و همگاني رايج
بوده است .داژبال درسطح بين الملل تحت عنوان  Dodgeballبا استايل «داژبال
وسطي»« ،داژبال بين المللي» « ،داژبال ترامپليني» مشاهده كرد .

تعداد بازیكنان :
-1مسابقه داژبال (استايل وسطي) بين دوتيم  ،تحت عنوان تيم كنار و تيم وسط برگزارمي گردد.
-2هرتيم دارای  4بازيكن اصلي و  2بازيكن ذخيره فعال (جمعا  6بازيكن) مي باشد.

مدت مسابقه :
مدت زمان برگزاری مسابقه داژبال  ،دو نيمه  5دقيقه ای با  2دقيقه استراحت در بين دونيمه (برای تمامي سنين) مي باشد.

زمین مسابقات داژبال :
-2زمين مسابقات داژبال  ،به شكل مستطيل (همانند زمين مسابقات واليبال) مي باشد.
-2ابعاد زمين مسابقات  9*18مترمربع ( 18متر طول و  9متر عرض) مي باشد.
-3زمين مسابقات  ،دارای  7خط مي باشد  :دوخط كنار(طولي)  ،دوخط عرضي خروجي  ،دوخط عرضي داخلي  ،يك خط وسط.
خطوط كنار(طولي) و عرضي خروجي  ،درداخل زمين مسابقات رسم گرديده و جزء زمين مسابقات محسوب مي گردد.خط عرضي
داخلي (جلوی تيم كنار)جزء محدوده زمين تيم كنار محسوب مي گردد.

لباس بازیكنان :
-1لباس بازيكنان شامل تي شرت ورزشي  ،شو رت و يا شلوار ،رنگ و طرح لباس بازيكنان يك تيم مي بايست به شكل واحد
باشد.
-2درقسمت جلو و پشت تي شرت هريك از بازيكنان  ،مي بايست يكي از شماره های  1الي  6حك گردد.

نحوه برگزاری مسابقه داژبال :
محل استقرار دو تيم (به عنوان تيم وسط يا كنار) مراسم قرعه كشي با استفاده از سكه توسط داور وسط انجام مي پذيرد .محل استقرار بازيكنان تيم كنار در دو طرف عرض زمين و ابعاد آن  3/5*9متر مربع و محل استقرار بازيكنان تيم وسط داخلزمين و ابعاد آن  11*9مترمربع مي باشد.
نواخته شدن صدای سوت بلند از سوی داور وسط به منزله توقف در مسابقات و همچنين توقف زمان مي باشد و شروع مجددمسابقه با صدای سوت كوتاه توسط داور وسط انجام مي پذيرد .
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مقررات مسابقه :
-1بازيكنان تيم وسط مي بايست با جاخالي دادن  ،خود را ازخطر برخورد توپ دورساخته و همچنين با دريافت توپ بوسيله
دست ها (گل) اقدام به اخذ امتياز (كسب  2امتياز ) نمايند.
-2بازيكنان تيم كنار مي بايست با پرتاب توپ بوسيله دست ها به سوی بازيكنان تيم وسط  ،نسبت به حذف آنها (حذف موقت)
از زمين مسابقات و اخذ امتياز (كسب  2امتياز ) و همچنين از بين بردن امتيازات (گل ) تيم اقدام نمايند.
 -3بازيكنان تيم كنار مجاز به پاس دادن توپ به يكديگر و حركات جابجايي در محوطه استقرار  ،بمنظور پرتاب توپ (بمدت
4ثانيه) مي باشند.
 -4پرتاب توپ بشكل زميني و ضربه به زمين (حركت )Vخطا و منجر به اخذ خطای فني توسط بازيكن تيم كنار خواهد شد.
 -5پاس دادن توپ بشكل هوايي توسط يكي از بازيكنان تيم كنار و تكرار پاس هوايي توسط بازيكن ديگر ،منجربه اخذ خطای
فني توسط بازيكن دوم خواهد شد.
-6برخورد توپ به زمين مسابقات بمعنای سوخت توپ خواهد بود .
-7دريافت توپ توسط بازيكنان تيم وسط  ،بشكل نشسته  ،درازكش و جهشي بالمانع است.
-8دريافت و پرتاب توپ با يك دست بالمانع مي باشد.
 -9پرتاب توپ توسط بازيكن تيم كنار بشكل نشسته يا جهشي در محدوده مشخص شده بالمانع مي باشد.
*توضیح «حركت : »V
اگرتوپ درقسمت نیمه اول زمین و قبل از خط وسط (مقابل بازيكن پرتاب كننده) برخورد نمايد و كلیه بازيكنان تیم وسط در قسمت دوم زمین
مسابقات باشند« ،حركت  »Vمحسوب مي گردد  ،لیكن چنانچه بازيكني از تیم وسط در قسمت نیمه اول زمین حضور داشته باشد «حركت»V
محسوب نخواهد شد .
-10درهنگام دريافت گل  ،مسابقه با نواخته شدن صدای يك سوت بلند و تائيد داوروسط (اجرای حركت اشاره ای) متوقف و
امتياز گل توسط منشي مسابقه ثبت خواهد شد.
-11درهنگام حذف هريك از بازيكنان (براثر برخورد توپ) مسابقه با نواخته شدن صدای يك
سوت بلند و حركت اشاره ای داوروسط متوقف و بازيكن مذكور مي بايست از زمين
مسابقات خارج گرديده و به نيمكت تيم مربوطه مراجعه نمايد.
-12درصورت انجام خطای فني توسط هريك از بازيكنان  ،مسابقه با نواخته شدن
صدای يك سوت بلند و حركت اشاره ای داوروسط متوقف و فقط خطای فني فرد خاطي
توسط منشي مسابقه با كسر  1امتياز در فرم داوری ثبت مي گردد (توضيح  :در اين
حالت،بازيكن حذف نخواهد شد)
-13درصورتيكه تيم وسط دارای امتياز گل باشد  ،بازيكني كه توپ به وی برخورد كرده حذف
نگرديده و فقط از امتياز گل تيم ،كسرخواهد شد.
-14به آخرين بازيكن باقيمانده در تيم وسط درصورت  11دفعه جاخالي دادن  ،امتياز گل تعلق خواهد يافت.
-15درزمانيكه توپ درابتدا به زمين برخورد نمايد (بشكل زميني يا حركت  )Vو سپس به بازيكن تيم وسط برخورد كند يا
بازيكن تيم وسط مبادرت به دريافت آن توپ نمايد فاقد امتياز مي باشد.
-16دريافت توپ بوسيله دست درخارج از محدوده زمين مسابقات درصورتيكه پا ازخط خارج نگردد  ،دارای امتياز خواهد بود.
 -17درهنگام پرتاب توپ  ،عبوردست بازيكنان تيم كنار از خط عرضي داخل زمين و همچنين چرخش پا در هوا و عبور آن از خط
عرض در صورتي كه پا به زمين برخورد نكند بالمانع است .
-18اگرتوپ درابتدا به يك بازيكن برخورد نمايد و قبل يا پس از برخورد به زمين به بازيكن ديگری برخورد نمايد فقط بازيكن
اولي حذف خواهد شد.
-19درصورتيكه اصابت توپ به بازيكن دوضرب گردد ،فقط همان بازيكن مجاز به دريافت توپ مي باشد.
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 -20درهنگام خروج توپ از زمين مسابقات  ،فقط بازيكنان تيم كنار مجاز به خروج از زمين مسابقات و برداشت توپ يا دريافت
آن توسط توپ رسان مي باشند ( خروج بازيكن تيم كنار مي بايست از خط طولي يا عرضي محوطه تيم كنار انجام پذيرد)
-21بازيكن تيم كنار ،پس از برداشت توپ مي بايست ابتدا در محوطه مشخص شده تيم كنار قرارگرفته و سپس اقدام به
پرتاب توپ و ادامه مسابقه نمايد  ،درغير اينصورت منجر به اخذ خطای فني خواهد شد.
-22درصورت رها شدن توپ در وسط زمين مسابقات (در زمان توقف مسابقه) بازيكنان تيم وسط و يا تيم كنار مجاز به برداشت
توپ و تحويل آن به بازيكنان تيم كنارمي باشند.

امتیازات :
 -1دريافت گل = اخذ  2امتياز برای تيم وسط
 -2حذف بازيكن = اخذ  2امتياز برای تيم كنار

روش امتیاز گیری :
-1پايه امتياز در هرمسابقه هشت مي باشد .
-2اگرتيم كنار بتواند تا قبل از پايان نيمه اول
(پنج دقيقه) مبادرت به حذف  4بازيكن تيم
وسط نمايد هشت امتياز دريافت نموده و به
تعداد هر بازيكن حاضر تيم كنار در زمين
مسابقه دو امتياز دريافت خواهد نمود(.در اين
حالت نتيجه مسابقه در نيمه اول شانزده بر
صفر و پس از دو دقيقه استراحت نيمه دوم
آغازخواهد شد)
-3درصورتيكه تعدادی ازبازيكنان تيم وسط
درپايان هرنيمه در زمين مسابقه باقي بمانند  ،به تعداد هر بازيكن (جدا از امتياز گل های دريافتي)  2امتياز تعلق خواهد گرفت.
*توضیح  :خطاهای فني از جمع امتیازات كسر خواهد شد .
 -4اگر پس از زمان قرعه كشي يا درهنگام مسابقه  ،تيمي انصراف دهد نتيجه مسابقه شانزده بر صفر (به نفع تيم حاضر) ثبت
خواهد شد.
*توضیح  :درصورت انصراف تیم از ادامه مسابقات  ،اسم تیم از جدول مسابقات حذف و مراتب به كمیته انضباطي ارجاع داده خواهد شد.
-5اگرتيمي پس از  3دفعه اعالم فراخواني (درمدت زمان  5دقيقه) بطوركامل دركنار زمين حاضرنباشد  ،تيم مقابل برنده
آن مسابقه و نتيجه مسابقه شانزده بر صفر (به نفع تيم حاضر) خواهد بود.
-6درپايان هرمسابقه  ،هر تيمي كه دارای امتياز بيشتری باشد برنده آن مسابقه محسوب خواهد شد.
-7درمسابقات داژبال  ،تساوی وجود ندارد.

برنده مسابقه :
برنده مسابقه در پايان دو نيمه  ،تيمي است كه به ترتيب  ،يكي ازشرايط ذيل را احراز كرده باشد:
الف -بيشترين امتياز و بيشترين زمان حضور تيم وسط در زمين يا كمترين زمان حذف كردن بازيكنان تيم وسط توسط تيم كنار.
ب -تيمي كه بيشترين كسب امتيازات (دريافت گل  ،حذف كننده) را دارد و تيمي كه كمترين كسر امتيازات (خطای فني ،عمدی ،
اخراج) را دارد .
ج -اگر هر دوتيم در تمامي مراحل با هم برابر باشند مسابقه امتياز طاليي برگزار مي شود.
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خطاها :
خطاها شامل سه بخش مي باشند :
 -1خطای فني ( 1نمره منفي) = بدون حذف بازيكن .
 -2خطای عمدی (  2نمره منفي) = حذف بازيكن ازآن مسابقه.
 -3اخراج ( 3نمره منفي )= دريافت كارت قرمز و منجربه اخراج بازيكن (غيرقابل بازگشت به آن دوره از مسابقات)
الف -خطاهای فني بازيكنان تيم كنار :
-1پرتاب توپ درابتدای مسابقه يا در زمان توقف مسابقه  ،قبل از صدای سوت سرداور يا داور وسط.
 -2ورود به داخل زمين تيم مقابل هنگام پرتاب تو به شكلي كه بعد از پرتاب با پا يا دست وارد زمين تيم وسط شويد.
-3خروج از محوطه تعيين شده در زمان برگزاری مسابقه (بغير از زمان خروج توپ از زمين)
-4ورود به محوطه زمين تيم وسط
 -5فريادهای بي مورد در زمان اجرای مسابقه
-6صحبت های بي مورد با مربي و سرپرست تيم.
-7پرتاب توپ برخالف قوانين و مقررات( پرتاب توپ به وسيله پا  ،سر ،شانه  ،آرنج  ،ضربه آبشار)... ،
-8پرتاب توپ از محوطه خارج از زمين مسابقات.
-10پرتاب توپ بشكل زميني يا بشكل ضربه به زمين (حركت )V
-11پاس دادن توپ بش كل هوايي توسط يك بازيكن و تكرار پاس هوايي توسط بازيكن ديگر(منجر به اخذ خطای فني
توسط بازيكن دوم )
ب-خطاهای فني بازيكنان تيم وسط :
-1خروج پا ازخط كنار زمين درهنگام مسابقه (خط طولي زمين)
-2ورود به محوطه زمين تيم كنار.
-3خروج بازيكن جهت برداشت توپ به بيرون از زمين مسابقات.
-4تلف كردن زمان (نگه داشتن توپ بيش از  2ثانيه)
-5فريادهای بي مورد در زمان اجرای مسابقه
-6صحبت های بي مورد با مربي و سرپرست تيم.
-7ضربه زدن به توپ و سپس گرفتن آن (دو ضرب كردن توپ)
ج -خطاهای عمدی:
-1اجرای مجدد عمليات مسابقه برخالف قوانين مصوب  ،پس از اخذ خطای فني (پرتاب توپ با پا  ،سر ،شانه ،آرنج ،
ساعد  ،ضربه آبشار )... ،توسط بازيكن تيم كنار.
-2عدم رعايت مقررات و شئونات اخالقي و انضباطي درمسابقه.
 -3اهانت به بازيكنان  ،مربي  ،سرپرست تيم مقابل.
-4اعتراض  ،اهانت و سرپيچي از رای و دستورات داوران مسابقه.
-5استفاده ازدوپينگ (داروهای انرژی زا و ممنوعه)
-6استفاده از چسب فيكس .
-7تمارض و اقدام به گول زدن داور.
-8حضور فردی ديگر ،بجای بازيكن اصلي.

تعویض بازیكنان :
-1درهنگام برگزاری مسابقه  ،تيم وسط مجاز به تعويض بازيكنان نخواهند بود به جز تعويض پزشكي و تعويض بازيكن آخر
بعد از  10بار جابجايي .
-2تيم كنار مجاز است (درصورت نياز ) مبادرت به تعويض دو بازيكن نمايد.
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