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The FIVB is committed to using new technology to assist the referees in the decision-
making process in order to make the game absolutely fair to the athletes' actions. 
 

براي اینکه بازي کامالً منصفانه باشد، فدراسیون جهانی والیبال متعهد به استفاده از تکنولوژي جدیدي شده تا 
 داوران را در فرایند اخذ تصمیمشان یاري کند.

 
1. Teams may request a review of actions which they suspect are faults not identified and thus whistled 
or signalled by the referees or End Court Judges. 

 
مانده، درخواست بازبینی  مشکوکی که معتقدند از دید داوران و یا داوران انتهاي زمین پنهان توانند نسبت به خطاهاي ها می . تیم1

 کنند.
 

2. Teams are entitled to request “Challenges” as follows: 
(a) during play each time they believe a fault has taken place and is not called by the referees (to speed 
up the process this is to be done by a team member pressing the buzzer placed at the team bench), 
(b) at the end of the rally when they would like to ask a review of the referees’ decision concerning the 
last action of the rally. 
Teams will keep the right to call another “Challenge” if their claim is correct, up to the maximum of two 
unsuccessful Challenges per set. 

 
 نمایند: "چلنج"هاي زیر درخواست  ها حق دارند به یکی از روش . تیم2

تر انجام  اند (براي اینکه این فرایند سریع هر زمانی که معتقدند خطایی رخ داده و داوران آن را اعالم نکرده در جریان بازيالف) 
 شود، یکی از اعضاي تیم باید زنگ موجود در نیمکت را به صدا درآورد)،

 را مورد بازبینی قرار دهند. آخرین عمل رالیخواهند تصمیم داوران در خصوص  زمانی که می پایان رالیدر ب) 
 ها صحیح بود، حق درخواست چلنج دیگري را تا حداکثر دو چلنج ناموفق در هر ست دارند. اگر ادعاي آن

 
3. A Challenge may be requested for one of the following situations: 
a) Ball in/out – for side and end lines; 

• Ball In 
• Ball Out 

b) Block Touch – contact with the ball by the player (i.e. the blocker) with the ball going out of play 
after the block action, or, with the ball remaining in play (i.e. block contact followed by 3 hits; or no 
block contact followed by a fourth hit by the team or a double hit by the same player); 

• Block Touch, 
• No Touch 

c) Net FAULT – contact with the net between the antennae by the player in the action of playing the 
ball; 

• Net Fault 
• No Net Fault 

d) Antenna Touch – contact with the antenna by the player or by the ball; 
• Antennae Touch 
• No Touch 

e) Foot Fault – a: contact of the server with the playing court (end line included) or the lateral free zone 
outside the service zone, b: faulty contact of a player with the 3-meter attack line, c: the complete 
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crossing of the centre line by the player’s foot or feet; 
• Foot Fault 
• No Fault 

f) Floor Touch – Ball touches the court surface - "pancake" - to determine if the ball contacts the court 
or did not touch the court during the play (Mid-Rally); 

• Floor Touch 
• No Floor Touch 

 
 شود: زیر درخواست می موارد. چلنج براي یکی از 3

 براي خطوط کناري و انتهایی - توپ داخل یا اوتالف) 
 توپ داخل •
 توپ اوت •

الف: تماس توپ با بازیکن (مدافع روي تور) قبل از اینکه به اوت برود، ب: تماس بازیکن با توپی که در  – برخورد به دفاعب) 
ماند (یعنی توپ پس ضربه سوم تیم حریف به دفاع برخورد کرده، یا اینکه توپ به دفاع برخورد نکرده و ضربه چهارم تیم  بازي می

 یا دوم همان بازیکن بوده است)
 برخورد به دفاع •
 بدون برخورد  •

 برخورد به تور بین دو آنتن توسط بازیکن در جریان عمل بازي با توپ - خطاي تورج) 
 خطاي تور •
 بدون خطاي تور •

 تماس بازیکن یا توپ با آنتن - برخورد به آنتند) 
 برخورد به آنتن •
 بدون برخورد •

بازي (شامل خط انتهایی) یا منطقه آزاد کنار منطقه سرویس، ب:  زننده با زمین الف: تماس پاي بازیکن سرویس - خطاي پاه) 
 تماس خطاي بازیکن با خط حمله، ج: رد شدن کامل پا یا پاهاي (کف پا) بازیکن از خط مرکزي

 خطاي پا •
 بدون خطا •

(حین رالی) با  تعیین اینکه توپ در جریان بازي ،1کیک برخورد توپ به سطح زمین در حرکاتی مانند پن – برخورد به زمینو) 
 سطح زمین تماس داشته یا نداشته است

 برخورد به زمین •
 بدون برخورد به زمین •

  
4. Challenges must be requested only through the pre-programmed ETT right after the occurrence of 
the suspected fault and this will prompt the 1st referee to stop the action when the suspected fault 

                                                            
 شود. کیک گفته می پناصطالحاً شود،  دست که در حین آن، کف دست روي سطح زمین کشیده می هاي یک به شیرجه *
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occurs during play. Nevertheless, the teams can press the buzzer in order to call immediately the 
attention of the 1st Referee to stop the rally, then request the Challenge through the ETT. 
Otherwise, teams have eight seconds after the rally is over to challenge exclusively the decisive action 
which finishes the rally. For the avoidance of doubt: after the rally is over, a suspected fault can only 
be challenged if it happens during the final action which ends the rally; actions taking place earlier in 
the rally cannot now be challenged after the rally is over. 

 
هاي چلنج فقط باید از طریق تبلت الکترونیکی تیم، دقیقاً بعد از وقوع خطاي مشکوك انجام شود که منجر به توقف  . درخواست4

توانند با فشردن زنگ، فوراً داور اول را متوجه کنند که  ها می حال، تیم بااینسریع آن عمل در حین بازي توسط داور اول خواهد شد. 
 رالی را متوقف کند، سپس درخواست چلنج را از طریق تبلت انجام دهند.

ها هشت ثانیه فرصت دارند تا بعد از اتمام رالی، منحصراً در خصوص همان عملی که رالی را به پایان  صورت، تیم درغیراین
د درخواست چلنج کنند. براي جلوگیري از ابهام: بعد از پایان رالی، فقط زمانی امکان چلنج در خصوص یک خطاي رسان می

شود؛ عملیات قبل از آن در جریان رالی، بعد از  مشکوك وجود دارد که در جریان آخرین عملی باشد که منجر به اتمام رالی می
 پایان رالی قابل چلنج نیست. 

 
5. Challenges for faults which cannot be challenged (for example, claiming “touch” by an opposing 
defensive/non-blocking player) will not be accepted and will be considered in the first instance as 
incorrect challenges. (Challenging for block touch, however, would be possible). Subsequent/ repeated 
requests of this nature could be classified as delays and sanctioned as such. 

 
توسط بازیکنانی از تیم حریف غیر از مدافع روي تور)  "لمس توپ".  درخواست براي خطاهایی که غیرقابل چلنج هستند (مانند 5

حال، درخواست چلنج براي برخورد به مدافع روي  شود (بااین مورد قبول نخواهد بود و در وهله اول درخواست اشتباه محسوب می
 توان تأخیر محسوب و مجازات نمود. هایی را می پذیر است). تکرار چنین درخواست تور امکان

 
6. Challenges take precedence over all other match actions – e.g. time out or substitution requests, 
which may be impacted by the result of the Challenge. 

 
تأثیر شوند، چون ممکن است تحت  هاي وقت استراحت و تعویض انجام می ها زودتر از سایر عملیات بازي مثل درخواست . چلنج6

 نتیجه چلنج قرار بگیرند.
 

7. The software will prevent a challenge being requested 8 seconds from the moment a point is 
inserted into the e-score system. This is to avoid a challenged claim being made a long time after the 
completion of the rally (unless in the case of item 13 below, where this is needed to prevent an unfair 
situation). 

 
کند که  ثانیه از زمان ثبت امتیاز در سیستم امتیازات الکترونیکی جلوگیري می 8هاي چلنج پس از گذشت  افزار از درخواست . نرم7
که براي جلوگیري از  13مان طوالنی بعد از اتمام رالی است (غیر از مورد دلیل جلوگیري از درخواست پس از گذشت مدت ز به
 عدالتی الزم است). بی

 
8. The challenge request will be made through two consecutive actions (no matter if it is done after the 
end the rally or done by pressing the team buzzer during the rally). At first, there will be a single 
“CHALLENGE” button to press on the tablet. Pressing it will request a challenge, trigger the 



 

   4 
 

challenge horn, and stop the action; automatically, a new series of buttons will appear, presenting the 
Challenge options for the team to indicate the suspected fault being challenged. The team must not 
spend more than eight seconds to indicate their suspected fault. The two-step procedure is designed to 
help coaches in pressing the correct button when they indicate the suspected fault being challenged. In 
case of delay, the referee may apply a “delay warning”. 

 
روي تبلت است. با فشردن آن،  "چلنج"گیرد. ابتدا فشردن دکمه  . درخواست چلنج از طریق انجام دو عمل متوالی صورت می8
ها ظاهر  شود، مجموعه جدیدي از دکمه چلنج درخواست شده، بوق به صدا درآمده و عملیات بازي متوقف میصورت خودکار  به

هاي چلنج براي تیم جهت بیان خطایی است که به آن مشکوك هستند. تیم نباید بیشتر از هشت  دهنده گزینه شود که نشان می
اي طراحی شده تا در فشردن دکمه صحیح به مربیان در بیان  مرحلهثانیه زمان براي بیان خطاي مشکوك صرف کند. این فرآیند دو
 کند. استفاده می "اخطار تأخیر"خطاي مشکوك، کمک کند. اگر تأخیري به وجود آمد، داور از 

 
9. When a team calls a challenge, the 2nd referee must clarify the nature of the request with the 
respective coach, then the 1st referee will immediately confirm to the Challenge Referee the suspected 
fault being challenged. The examination of the images must be conducted as quickly as possible, but 
precision of judgment must prevail over speed. The Challenge Referee will then transmit what has 
been revealed by the examination of the action being challenged directly via the Referee 
Communication Device (headset) to the 1st Referee. As soon as the image of the challenge is shown in 
the arena screen, the 1st Referee will announce the final decision and indicate the team winning the 
point and thus will be serving next. 

 
سازي کند، سپس داور اول  ربوطه شفافکند، داور دوم باید ماهیت درخواست را براي مربی م . زمانی که تیمی درخواست چلنج می9

گیري  ترین زمان ممکن انجام شود اما دقت در تصمیم کند. بررسی تصاویر باید در سریع بالفاصله آن را براي داور چلنج تأیید می
اطی داور باید بر سرعت آن غلبه کند. سپس داور چلنج آنچه که در خصوص این درخواست، دیده را مستقیماً از طریق دستگاه ارتب

محض اینکه تصویر چلنج در نمایشگر سالن نشان داده شد، داور اول رأي نهایی را اعالم  کند. به (هدست) به داور اول منتقل می
 دهد. زند، نشان می نموده و تیم برنده رالی که سرویس بعدي را می

 
10. After the result of the Challenge has been transmitted, the match continues, with the score adjusted 
as necessary. 

 
 شود. یابد و امتیازات در صورت لزوم اصالح می . بعد از اعالم نتیجه چلنج، بازي ادامه می10

 
11. Consequences of successful / unsuccessful Challenges: 
a) A second unsuccessful Challenge by a team in a set will result in the requesting team being unable 
to request more Challenges for the remainder of that set. 
b) This will be indicated to the coach by the 2nd Referee (also shows in the ETT) and announced by 
the announcer to the public through the PA. 
c) In competitions where the tablet technology allows, the number of remaining Challenges by each 
team will also be part of the information displayed in the venue score boards. 

 
 . پیامدهاي چلنج موفق یا ناموفق:11

شود که آن تیم دیگر قادر به درخواست چلنج در ادامه همان ست نخواهد  یالف) چلنج ناموفق دوم تیمی در ست منجر به این م
 بود.
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شود) و همینطور گوینده سالن  کند (همچنین در تبلت الکترونیکی تیم نمایش داده می ب) این مورد را داور دوم به مربی اعالم می
 رساند. به اطالع همگان می

هاي چلنج براي هر تیم، بخشی از اطالعاتی است  شود، تعداد باقیمانده درخواست میج) در مسابقاتی که از تکنولوژي تبلت استفاده 
 شود. که در اسکوربورد سالن نشان داده می

 
12. (a) At the end of any rally, the 1st Referee has the right to request a Challenge review should 
he/she feel unclear about his/ her final decision. The 1st Referee will whistle, make the Challenge 
signal and will also indicate with both hands that he is asking for the Challenge personally. This action 
immediately triggers the Challenge examination process. The 1st Referee’s right to ask for a challenge 
is one more way to ensure that the final decision of the awarding of the points to the teams will be fair, 
will correspond to the effort of the athletes, and will not be impacted by human error. 
12. (b) Should the 1st referee complete such a challenge, the team losing the point as a result of this 
process has the right within the same interruption to raise a challenge for a previously suspected fault 
which went unpunished during the final action which finished the rally. 

 
منظور، او سوت  اش مطمئن نبود، در پایان هر رالی حق درخواست چلنج دارد. بدین . الف) اگر داور در خصوص تصمیم نهایی12
معنی درخواست شخصی چلنج است. با این عمل، بالفاصله دهد که به  زند و عالمت چلنج را با استفاده از هر دو دست نشان می می

شود. حق چلنج داور اول یک راه دیگر براي اطمینان از آن است که تصمیم نهایی در خصوص امتیازدهی به  فرآیند بررسی آغاز می
 گیرد. ها عادالنه است، در ارتباط با تالش ورزشکاران بوده و تحت تأثیر خطاهاي انسانی قرار نمی تیم
. ب) بعد از اینکه مراحل چلنج با درخواست داور اول تمام و نتیجه رالی مشخص شد، تیمی که امتیاز آن رالی را از دست داده، 12

 تواند نسبت به خطاي مشکوکی که قبل از آخرین عملی که باعث خاتمه یافتن رالی شده، درخواست چلنج کند.  در همان وقفه می
 

13. It is important to emphasize that the first fault observed in the sequence of images under review, 
even if not the specific action being challenged, will prevail over any subsequent fault and will form 
the basis of the 1st Referee’s final decision, determining the fair and correct award of the point 
contested in the rally. 

 
. الزم به تأکید است اولین خطایی که در سلسله تصاویر تحت بازبینی مشاهده شد، حتی اگر درخواست چلنج براي آن عمل 13

اي عادالنه و صحیح  کننده نتیجه نباشد، نسبت به خطاهاي پس از آن ارجحیت دارد و مبناي رأي نهایی داور اول بوده و تعیین
 است. 

 
14. Should a team that challenges the final action WIN the rally anyway, the Challenge will 
automatically be declined (as unnecessary). 

 
گردد (چون غیر  خودکار لغو می. اگر تیمی که آخرین عمل رالی را مورد چلنج قرار داده، برنده رالی شد، درخواست به صورت 14

 ضروري است).
 

15. A Team may request a Challenge only once within the same interruption – i.e. they cannot 
challenge a second time within the same interruption. However, both teams may request a Challenge 
within the same interruption. 

 
تواند در همان وقفه، براي مرتبه دوم  تواند یک مرتبه درخواست چلنج کند؛ یعنی آن تیم نمی . هر تیم در هر وقفه فقط می15
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 توانند در یک وقفه در خواست چلنج کنند. وجود، هر دو تیم می درخواست چلنج کند. بااین
 

16. If two teams challenge in the same interruption for actions which happened within a very short 
time interval - same action-phase - i.e. a completed attack from the attack line is challenged by team 
A, but team B challenges for a touch on the net by the team A block, which is part of the same action 
sequence - the whole sequence of that action will be reviewed and the first fault observed, if any, will 
prevail. 
Even if a team loses the Challenge due to its claimed fault not being the first one observed in a play-
action sequence, if the evidence nevertheless demonstrates that the fault occurred, then they will still 
keep the number of Challenges available. So “Challenge successful” does not automatically mean this 
team wins the rally. 

 
در یک فاز –. اگر هر دو تیم در یک وقفه براي عملیاتی که در یک بازه زمانی بسیار کوتاه اتفاق افتاده درخواست چلنج کنند 16

یعنی تیم الف حمله کامل از روي خط حمله و تیم ب خطاي تور مدافع تیم الف را درخواست کند که بخشی از یک  -عملیاتی
 گردد. ت مورد بازبینی قرار گرفته و اولین خطایی که مشاهده شد، اعالم میسلسله عملیات است، تمامی این عملیا

ها خطاي اول نبود، از دست داد، اما شواهد نشان  در چنین مواقعی، حتی اگر تیمی نتیجه رالی را به این دلیل که درخواست چلنج آن
همواره  "چلنج موفق"ها کاسته نخواهد شد. بنابراین  آن هاي قابل درخواست ها اتفاق افتاده، از تعداد چلنج داد که خطاي مدنظر آن

 به معناي برنده شدن رالی نیست.
 

17. All players must remain on the court for the time needed to assess the video footage. No 
substitutes / replacement players / liberos or bench personnel may enter the court because the result of 
the challenge may have an impact on the need for substitution or replacement. 

 
تواند در تعویض  . در زمان ارزیابی فیلم ویدیویی، تمامی بازیکنان باید در زمین بازي باقی بمانند. به دلیل اینکه نتیجه چلنج می17

 توانند وارد زمین شوند. بازیکن تعویضی یا جابجا شده یا لیبرو و یا اشخاص روي نیمکت نمی یا جابجایی مؤثر باشد، هیچ
 

18. As a general principle, a suspected fault that is NOT CONFIRMED by the video footage, is 
considered as NOT having occurred and the original referees' decision remains valid. 

 
شود و رأي داور  نشده تلقی می . به عنوان یک اصل کلی، خطاي مشکوکی که وقوع آن از طریق فیلم ویدیویی ثابت نشد، واقع18

 به قوت خود باقی خواهد ماند.
 

19. In case the Electronic Team Tablet (ETT) fails, the team coach or the assistant coach are allowed 
to make a manual signal and a direct oral request to the referees. 

 
مربی تیم مجازند که عالمت دست و درخواست شفاهی  . در صورتی که تبلت الکترونیکی تیم دچار مشکل شد، مربی یا کمک19

 مستقیم خود را به داوران اعالم کنند.
 

20. In case there is a general failure in the Challenge System, the Second Referee will communicate 
the teams of the failure, and the match will be officiated normally by the referees according to the 
rules of the game (with no Challenge requests). If the Challenge System works again, this will be 
communicated to the teams, and Challenges will be allowed from that moment on. 
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کند و مسابقه مطابق با  ها اعالم می . در صورتی که نقص کلی در سیستم چلنج به وجود آمد، داور دوم این موضوع را به تیم20
شود و از  رسانی می ها اطالع اندازي شد، به تیم هاي چلنج). اگر سیستم چلنج مجدداً راه شود (بدون درخواست می قوانین بازي اداره

 پذیر خواهد بود. آن لحظه به بعد چلنج امکان
 

21. The result of the Electronic Review, as soon as announced by the 1st referee, is final and non-
appealable. 

 
 . نتیجه بازبینی الکترونیکی به محض اعالم آن توسط داور اول نهایی بوده و غیرقابل تجدید نظر است.21

 
22. Should a team press the challenge button on the tablet mid-rally, then fail to select from the 
challenge menu, within the required time limit (8 seconds), the challenge will automatically fail, the 
team will lose the rally and the opponents will gain a point. 

 
دکمه چلنج روي تبلت را فشرد و در طول محدودیت زمانی (هشت ثانیه) موفق به انتخاب گزینه از  در جریان رالی. اگر تیمی 22

 آورد. فهرست چلنج نشد، درخواست چلنج به صورت خودکار رد شده، تیم رالی را از دست داده و تیم حریف یک امتیاز به دست می
 

23. Should a team at the end of the rally press the challenge button but either not choose in time or not 
choose at all from the challenge menu, within the time limit (8 seconds), it will lose one of its 
challenges. 
 

دکمه چلنج را فشرد اما گزینه مورد نظرش را در زمان مقتضی را انتخاب نکرد و یا اینکه اصًال  پس از پایان رالی. اگر تیمی 23
 دهد. هاي چلنج خود را از دست می اي انتخاب نکرد، پس از محدودیت زمانی (هشت ثانیه) یکی از درخواست گزینه

 

 


