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 «یـتوتبال دسـف»
    

 

 
نوان تواند به ع یاست که م یورزش یا لهیوس یفوتبال دست

ورزش  نیا.ردیمورد استفاده قرار گ زین یو سرگرم یابزار باز

 یها یعالقمند لیفوتبال بنا شده و به دل یبر سبک باز

 دایپ یرقابت یکه نسبت به آن وجود دارد سمت و سو یادیز

نظر از  صرفرود. یبه شمار م یکامال حرفه ا یکرده و ورزش

جذاب بوده  اریبس زیشگفت انگ یباز نیسطح مهارت شما ا

 .اوردیشما به ارمغان ب یرا برا یتواند ساعات خوش یو م
 

 یاز باز هدف
 به منظور زدن توپ به داخل دروازه. کنیباز زدهیس تیهدا یبرا لهیچهار م یداشتن رو کنترل

 

 یباز انواع
 باشد: یبه دو صورت قابل انجام م یباز نیا

 :کیدر مقابل  کی-الف

 سمت خود را کنترل کند. لهیهار مچ دیبا کنانیهر کدام از باز

 در مقابل دو: دو-ب

 .باشد یم یتهاجم لهیمسئول کنترل دو م گریو نفر د یدفاع لهیمسئول کنترل دو م کنانینفر از باز کی

 

تنها  دیمشهور شو یدر ورزش فوتبال دست دیخواهیم اگر

رشته که در  نیا نیبا قوان دیبا.ستین یکردن کاف نیتمر

 یا هیپا نیقوان.دیآشنا باش زیشود ن یاجرا م یمسابقات جهان

ها خطا  لهیکامال ساده هستند مثال چرخاندن م یباز نیا

 شود. یمحسوب م

 یبه باز دنیسرعت بخش یبرا یباز نیدر ا گرید نیقوان اکثر

عدالت  نیقوان نیا یهمه  یشوند و فلسفه  یبه کار گرفته م

وضع شده که  ینیمنظور قوان نیرقبا است به هم نیب یدر باز

 یفوتبال دست دیتولدهد. یرا پوشش م یباز طیشرا یهمه 

و ساخته شده باشد  یو مقررات طراح نیکه بر اساس قوان

 است. یضرور اریبس ییو حرفه ا یاصول یباز کی یبرا

 .کند یرا برگزار م یفصل یدهه است که مسابقات حرفه ا کیاز  شیب یفوتبال دست یالملل نیب ونیفدراس

  

 ورزش همگانیرشته مسابقات معرفی و قوانین 
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 زمانیعز رانیدر سراسر ا یباز نیشدن ا یو همگان کپارچهی یبرا یفوتبال دست یو حرفه ا جیرا نیاز قوان یستیبخش ل نیا در

 باشد. یم IT SFشده و مورد استفاده در  بیاست تصو ینیقوان ن،یقوان نیاارائه خواهد شد.

که مخصوص همان خطا است  یافتد عالوه بر مجازات یاتفاق م ییکه هر خطا دیموضوع باش نیا انیدر جر دیاز شروع با قبل

 فیمهاجم سه نفره حر یجلو یدر غالب پنالت دیتعداد خطاها به سه رس یمجازات وقت نیباشد و ا یم زین یگریمجازات د یدارا

 ظاهر خواهد شد.

 ممنوع چرخش
 باشد. یقانون م نیقانون موجود ا نیتر یمیگفته ها، قد طبق

ضربه قرار  ریکه توپ تحت تاث نیقرار است که قبل و بعد ا نیقانون از ا نیا

 یدرجه چرخش داشته باشند و در صورت ۳۶۰تر از  شیب دیها نبا لهیم ردیگ یم

        فیخواهد کرد و حر رییتغ فیتوپ به نفع حر تیکه چرخانده شوند مالک

 پنج نفره خود قرار دهد. ی لهیم یتواند توپ را در جلو یم

 شیها را ب لهینکته که م نیتوجه به ا دیموفق شو یدر باز دیخواهیاگر م پس

از عوامل  یکیتواند  یمهم خواهد بود که م اریبس دیدرجه نچرخان ۳۶۰تر از 

 شکست شما باشد. ای یروزیپ

 

 دادن ممنوع تکان
که به  یصورت درشود. یخطا محسوب م یباز انیدر جر زیچرخاندن م ایاست که بلند کردن، تکان دادن و  نیا یایقانون گو نیا

 یرا متوقف م یافتد و داور باز یخطا اتفاق م نیا یزمان معموالخواهد داشت. یکند مجازات در پ جادیاختالل ا یدر باز یهر نحو

 یادیز یرویبا ن ایاصابت دهند و  یبه بدنه فوتبال دست یو تهاجم ادیها را با شدت ز لهیدرون م ریها ضربه گ کنیکند که باز

را از سر آغاز کند و  یکه خطا اتفاق افتاده باز ییتواند از همان جا یم فیحالت حر نیا دررا باال بکشند. یفوتبال دست یدسته ها

 پنج نفره خود شروع کند. لهیم یرا از جلو یتواند باز یم ای

 

 ممنوع فیحر نکیباز ایبه داور  یاحترام یب
 یب نیزده خواهد شد و اگر ا فیسه نفره حر لهیاز مقابل م یضربه پنالت ردیصورت گ یاحترام یب یکه در طول باز یصورت در

 تواند توسط داور بازنده اعالم شود. یخطا را مرتکب شده م نیکه ا یمیکند ت دایادامه پ یاحترام

 

 ازیامت گرفتن
 شرفتیدر باشگاه پ یکه چه کس رندیگ یم جهینت کنانیکسب شده توسط باز ازاتیاز بردها و امت ،یفصل یمسابقات حرفه ا در

باشد که توپ پس از  دیشد یاگر ضربه به قدر یکه توپ وارد دروازه شود و حت دیآ یبه دست م یزمان ازیامت کیکرده است.

 یینها ازیهستند که امت یمسابقات یتر مسابقات حرفه ا شیب.محاسبه خواهد شد ازیباز هم امت دیایب رونیورود به دروازه از آن ب

 کیبرنده است که، برنده سه ست از پنج ست، دو ست از سه ست و گاه فقط برنده  یمیت انیباشد و در پا یدر هر ست پنج م

 باشد. یازیست هفت امت

 جسم و ذهن دارد. یبر رو یمثبت راتیورزش منظم تاث یایبه ذکر است اشاره شود مزا الزم

 یزمان یها تیمحدود
است:  ریبه شرح ز یزمان تیمحدودصاحب توپ باشد. افتهیو اختصاص  نیمع یزمان تیمحدود یتواند برا یتنها م کنیباز کی

 صاحب توپ باشد. هیثان ۱۰تر از  شیب دینبا زیپنج نفره ن لهیصاحب توپ باشند و م هیثان ۱۵تر از  شیتوانند ب یها نم لهیم ریسا

 قرار خواهد گرفت. فیپنج نفره حر لهیتوپ در مقابل م یزمان تیصورت تخلف در محدود در
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 یپرت حواس
به  دنیپر ایمانند تکان خوردن  یهر حرکت نیهمچنشود. یاست خطا محسوب م یباز انیکه توپ در جر یکردن هنگام صحبت

خطا شده  نیکه مرتکب ا یمیتوپ پرت شود خطا محسوب خواهد شد و در قبال آن ت یرو از کنیهوا که باعث شود حواس باز

با آن  دیتوان یهستند که م ینیها قوان نیاقرار خواهد گرفت. فیپنج نفره حر لهیتوپ را از دست داده و توپ مقابل م تیمالک

 هاست. نهیقانون در همه زم نیمهم تر حیو تفر یشاد دیداشته باش ادیاما به  دیلذت ببر یو از فوتبال دست دیرا شروع کن یباز

 

 

 


