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 INTRODUCTION مقدمه

 
These Guidelines and Instructions are valid for Top international competitions. Because of the 
importance of these events, all the referees must be prepared to fulfil their duties in the best physical and 
psychological condition. It is very important that all the FIVB International Referees and International 
Referees understand the significance and importance of their performance for modern volleyball. 
 

 جسمی شرایط بهترین در باید داوران تمامی رویدادها، این اهمیت دلیل به است. معتبر راز اولط المللی بین مسابقات در راهنما و دستورالعمل این
 مدرن لوالیبا در را خود عملکرد اهمیت ،المللی بین داورانو  FIVB المللی بین داوران یتمام کهاین باشند. وظایف انجام آماده ،خود روانی و

 .است مهم بسیار، بدانند
 

The FIVB Refereeing and Rules of the Game Commission (R&RGC) appeals to all referees officiating 
in Volleyball top events to study thoroughly the FIVB Official Volleyball Rules (2017-2020) as well as 
these Refereeing Guidelines and Instructions, the Casebook, and the materials on the FIVB e-learning 
platform including the materials for challenge and tablet system, to make our game livelier and to avoid 
interruptions.  
 

 که کند می درخواست ،هستند قضاوت مشغول سطح باالمسابقات  در که داورانی مامت زا ،والیبال جهانی فدراسیون داوري و قوانین بازي کمیته
، کتاب موارد خاص در داوري و محتواي موجود در بخش آموزش داوري دستورالعمل و راهنمااین  نیز) و 2020-2017( رسمی قوانین

 وقفه هرگونه ایجاد از و تر برگزار پرنشاط ها بازي تا کنند طالعهم دقیقطور  به را شود، می شامل موارد مربوط به چلنج و تبلتکه  ی،الکترونیک
  شود. جلوگیري

 
The FIVB policy in 2020 is to encourage smooth refereeing – that is, to intervene as little as possible and 
to facilitate the progress of the match as an entertainment. The referee should not “hunt” for faults. 
Building on the concept of “smooth refereeing” is the need to understand the contribution the referees 
make to preventing artificial arguments and delays and interruptions in the match. Referees need to 
understand the philosophy which supports the application of rules to create an entertainment package 
watched and enjoyed by millions of people within the venues and also through the various media outlets. 
 

کمترین حد  یکنواخت عبارتست از مداخله در ، ترغیب کردن به داوري یکنواخت است. داوري2020سیاست فدراسیون جهانی والیبال در سال 
نیازمند  "داوري یکنواخت"خطاها باشد. توسعه مفهوم  "دنبال به"داور نباید  عنوان یک سرگرمی. بازي بهاین  روند رشدتسهیل و نیز  ممکن

دهند. داوران نیاز به فهم  ها در بازي انجام می هاي ساختگی و تأخیرها و وقفه است که داوران براي ممانعت از وقوع جدل درك مشارکتی
ها نفر در محل مسابقه یا از طریق سایر  ، تا سرگرمی مفرحی ایجاد شود که میلیونکند ترغیب میاجراي قوانین  ها را به آن کهدارند اي  فلسفه

 برند. ینند و از آن لذت میب ها، می سانهر
 

The good referee helps in this context, by remaining in the background. The bad referee hampers this 
show by wanting to play a leading role in the match and this is against FIVB requirements.  
 

 که مانع اجراي نمایش شده، مسابقه در اول نقش با ایفايبد  داور کند. می کمکمفرح  نمایش این به ،سابقهم زمینه پس دربا ماندن  خوب داور
  است. جهانی فدراسیون هاي خواسته برخالف این

 
However, conscious negative expressions or incorrect gestures to the opponent, or protests against the 



4 
 

referees’ decision or challenging words/actions made to the FIVB Technical Delegate of the match are 
strictly forbidden and will be sanctioned. 
 

کات رح یاکلمات  یاو  داور تصمیم به اعتراض ،مقابل تیم به نسبت ناشایستهاي  و ژست حرکات اداي منفی آگاهانه و هاي حالت وجود، این با
 .خواهد شد مجازات و بوده ممنوع اکیداً نماینده فنی فدراسیون جهانی، خطاب بهبرانگیز  چالش

 

 RULES ANALYSIS تحلیل قوانین

 Rule 1 – Playing Area ناحیه بازي -1قانون 
 
1. Two days before a competition, the Refereeing Subcommittee, as part of the Control Committee, 
together with the referees must check the dimensions as well as the quality of the boundary lines. When 
there is in use the Hawk-Eye system, the exact dimensions of the court become even more important. 
This check must be done before Hawk-Eye calibrates their cameras. 
 

 کنند. کنترل را مرزي خطوط کیفیت و ابعاد باید ،داوران همراه به کنترل کمیته از بخشی عنوان به داوران کمیته شروع مسابقه، از قبل روز . دو1
شدن این کنترل بایستی قبل از کالیبره  کند. می پیدا بیشتري اهمیت زمین بودن ابعاد دقیق شود، می استفاده شاهین چشم سیستم از زمانی که

 هاي چشم شاهین انجام شود. دوربین
 

 Rule 2 – The Net and Posts ها میله و تور -2 قانون
 
1. Due to the elasticity of the net, the 1st referee should check whether it is correctly tightened. By 
throwing a ball into the net, he/she can see whether it rebounds correctly. The ball must bounce off the 
correctly taut net. If the net bulges, it cannot be used must be fixed before starting the match. 
The antennae must be placed on the opposite sides of the net on the position 4 of each side, above outer 
edge of the side lines (diagram 3) to make each court as identical as possible. 
 

 شود متوجه تواند می تور، او سمت توپ پرتاب با است. شده بسته درستی به که تور کند کنترل باید اول داور تور، کشسانی خاصیت دلیل . به1
 قابل آن تور تور افتادگی (شکم) داشت، اگر برگردد. شده، سفت و محکم درستی به که توري از باید توپ گردد. برمی صحیح طور به آیا توپ که
 نیست و باید قبل از شروع مسابقه محکم شود. تفادهاس

 شود. همانند حد امکان تا زمین دو تا هر )3 (شکل گیرند قرار کناري خطوط خارجی لبه باالي ،4 منطقه در تور مخالف سمت دو در باید ها آنتن
 

2. The 2nd referee must measure the height of the net before the toss by means of a measuring rod (if 
possible metallic) designed for this purpose. On the rod should be marked the heights of 243/245 cm and 
224/226 cm for men and women, respectively. The 1st referee remains near the 2nd referee during this 
verification to supervise the measurement. 
 

این  روي بر کند. گیري اندازه را تور ارتفاع فلزي)، امکان صورت (در گیري اندازه یک شاخص از استفاده با دوم باید داور کشی، قرعه از . قبل2
 کنترل جریان در باشد. شده گذاري عالمت زنان متر براي سانتی 226 و 224 مردان و براي متر سانتی 245 و 243 اعداد ترتیب به شاخص باید

 کند. می نظارت گیري بر اندازه و ایستد می دوم داور نزدیکی در اول داور تور،
 
3. Line judges must check whether the side bands are exactly perpendicular to the playing surface and 
over the side lines and whether the antennae are just at the outer edge of each side band. If this is not the 
case, they should be readjusted immediately. 
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ها  . داوران خط بایستی کنترل کنند که نوارهاي کناري تور دقیقاً عمود بر سطح بازي و باالي خطوط کناري هستند و نیز کنترل کنند که آنتن3

 ها را دوباره تنظیم کنند. صورت، داوران خط باید بالفاصله آنتن . درغیرایندرست در لبه بیرونی نوارهاي کناري بسته شده باشند
 
4. Before the match (before the official warm-up) and during the game, the referees must check that the 
posts and the referee’s stand present no danger to the players (e.g. protruding parts of the posts around 
the winches, microphones, cables fixing the posts, etc.). If such objects are discovered which risk injury, 
the referees should request that the organizers remove or to cover them. In case of ignorance by the 
organizer, this should be reported immediately to the FIVB Technical Delegate. 
 

 (مثالً داوري سکوي و ها میله که کنند باید کنترل داوران بازي، جریان در و رسمی) کردن گرم شروع دوره از (قبل مسابقه شروع از قبل. 4
اگر چنین مواردي  نداشته باشند. بازیکنان براي هیچ خطري غیره) ها و شده به میله متصل هاي کابل ها، میکرفون ،ها میله از زده بیرون هاي قسمت

که برگزارکننده از انجام  ها را بپوشاند. درصورتی همراه داشت، داوران باید از برگزارکننده بخواهند که آن بود که خطر مصدومیت بازیکنان را به
 این کار امتناع کرد، فوراً بایستی به نماینده فنی فدراسیون جهانی اطالع داد.

 
5. Additional equipment: benches for the teams, scorers' table, coaches and post tablets (in case the 
tablet system is not in use: two electric buzzers with red/yellow lamps - one electric buzzer near each 
team coach to signal requests for regular game interruptions), a stand for the 1st referee, a rod to measure 
the height of the net, a pressure gauge, a pump, a thermometer, a hygrometer, a stand for 6 match balls, 
numbered paddles for substitutions (when tablets are not in use) – for FIVB, World and Officials 
Competitions for Seniors see Specific Competition Handbook for the accepted numbers – at least 8 
absorbent towels for the quick moppers and two Libero jackets/bibs. A buzzer should be installed on the 
scorers' table, or through the e-score system, to signal rotation faults, Challenge requests, Technical 
Time Outs (if applied) and requests for substitution. 
 

 زنگ دو :شود نمی استفاده از تبلت که وقتیهاي مربیان و تبلت میله تور ( تبلت نویسنده، ها، میز تیم هاي اضافی عبارتند از: نیمکت . تجهیزات5
داوري، یک  یک سکوي بازي)، قانونی هاي وقفه درخواست براي تیم مربی هر نزدیکی در زنگ هر - زرد یا قرمز هاي المپ با الکتریکی هشدار

 بازي، توپ شش یک پایه براي سنج، یک رطوبت یک گرماسنج، یک تلمبه، هواي داخلی توپ، یک فشارسنج تور، ارتفاع گیري اندازه میله
 با مطابق بزرگساالن، رسمی رده و ، جهانیFIVB در مسابقات - شود) (زمانی که از تبلت استفاده نمی تعویض براي دار شماره هاي راکت
 زمین سریع کنندگان براي خشک مناسب کنندگی جذب قدرت با حوله 8 حداقل ،-مسابقات  مخصوص کتابچه راهنماي در ولقب قابل هاي شماره

 هاي درخواست و شوند) (اگر اعمال می فنی استراحت هاي وقت ،درخواست چلنج چرخش، خطاياعالم  براي لیبرو. براي کاور یا گرمکن دو و
 ه روي میز نویسنده یا سیستم موجود در برگه امتیازات الکترونیکی استفاده شود.شد تعویض باید از زنگ هشدار تعبیه

 
6. The organizer must also provide two reserve antennae and a spare net under the scorers' table or near 
the court.  
 

 قرار دهد.یا نزدیکی زمین بازي  نویسنده میز زیر در زاپاس تور یک و اضافی آنتن دو باید برگزارکننده . همچنین6
 
7. An electronic scoreboard is compulsory for FIVB, World and Official competitions, as well as a 
manual scoreboard on the scorers' table (or Litescore apparatus). Note: even if Litescore is used, a 
manual score board must still be available in case of technical failure. 
 

(یا تابلوي  نویسنده میز روي دستی امتیازات تابلوي همانند الکترونیکی امتیازات رسمی، استفاده از تابلوي و ، جهانیFIVB . در مسابقات7
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شود، تابلوي امتیازات  استفاده می Litescoreدستگاه  -لوي دیجیتال نکته: حتی اگر از تاب است. الزامی )Litescoreدستگاه  –دیجیتال 
 دستی باید در دسترس باشد تا در صورت بروز نقص فنی، مورد استفاده قرار گیرد.

 
 Rule 3 – Balls ها توپ -3 قانون

 
1. A (metallic) ball stand is needed for storing the 6 match balls near the scorers' table (5 balls in play + 
1 reserve ball). 
 

 ذخیره). توپ 1 بازي و در توپ 5( است مورد نیاز نویسنده میز نزدیکی در بازي توپ 6 براي پایه (فلزي) . یک1
 
2. The 2nd referee takes possession of the 5 balls to be used in the match before the start of play and 
checks that all of them have identical characteristics (color, circumference, weight and pressure). The 2nd 
referee is then responsible for them throughout the match. 
 

 باشند داشته یکسانی هاي ویژگی ها آن تمام که ندک می کنترل و گرفته اختیار بازي در در استفاده براي را توپ 5 ،بازي شروع از قبل دوم داور. 2
 دارد. عهده به را ها توپ مسئولیت دوم داور بازي، جریان در فشار هواي داخلی). و وزن محیط، (رنگ،

 
3. Only FIVB homologated balls may be used (mark and type as decided for each competition and 
determined in the Specific Competition Regulations in the Handbook).  
 

 مخصوص مقررات در و شده گیري تصمیم مسابقه هر براي آن نوع و نشان( اند استفاده قابل جهانی فدراسیون تأیید مورد هاي توپ فقط. 3
 ). شود می تعیین آن راهنماي کتابچه در مسابقه

 
4. Five-Ball System – during the match: 
Six ball retrievers will be used and placed in the free zone as per diagram 10 in the Rules. 
Before the start of the match, the ball retrievers on positions 1, 2, 4 and 5 will each receive a ball from 
the 2nd referee who will give the fifth ball to the server for the 1st and the deciding set. 
During the match, when the ball is out of play: 

1. If the ball is outside the court, it will be recovered by the closest retriever and immediately rolled 
towards the retriever who has just passed his/her ball to the player who was to serve. 

2. The ball is transferred between the ball retrievers by being rolled on the ground (not thrown), 
whilst the ball is out of play, preferably not in the side where the scorer’s table is situated. 

3. If the ball is on the court, the player closest to the ball must immediately roll it out of the court, 
over the nearest boundary line. 

4. At the moment the ball is out of play, the ball retriever number 1 or 2, or 4 or 5 must give the ball 
to the server as soon as possible, so that the service can take place without any delay. 

 
 مسابقه: جریان در -توپی  5 سیستم .4

 گیرند. می قرار آزاد منطقه در شده، داده نشان قوانین در 10شکل  در که همانطور ها و آن شود می استفاده رسان توپ 6از 
 ست و اول ست در ابتداي دوم داور و کنند می توپ دریافتدوم یک  از داور 5 و 4، 2، 1 هاي مناطق رسان هر یک از توپ مسابقه، شروع از قبل

 دهد. می زننده سرویس به را پنجم توپ نتیجه،
 است: بازي از خارج توپ که زمانی مسابقه، جریان در

 بازیکن به را به تازگی توپ غلتاند که می رسانی توپ سمت به رسان، توپ را گرفته و فوراً توپ ترین نزدیک بود، زمین از خارج توپ اگر .1
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 است. داده زننده سرویس
آن  و ترجیحاً در کردن آن)، پرتاب زمین (نه روي  غلتاندن آن طریق از را توپ است، بازي از خارج توپ که در زمانی ها رسان توپ .2

 کنند. می دارد، براي براي یکدیگر ارسالن قرار نویسنده که میز زمین سمت
 بغلتاند. بازي زمین از به خارج مرزي خط ترین نزدیک از را آن بالفاصله باید بازیکن ترین نزدیک بود، زمین در توپ اگر .3
 تا بدهند زننده سرویس به را توپ وقت اسرع در باید 5 یا 4، 2، 1 مناطق هاي رسان توپ شد، بازي از خارج توپ که اي لحظه در .4

 شود. تأخیر زده ایجاد هرگونه بدون سرویس
 

 Rule 4 – Teams ها تیم -4 قانون
 
1. A team composition is determined in the Specific Competition Regulations for each competition and 
may consist of up to 17 persons comprising of up to 12 players, among them up to 2 Libero players and 
up to 5 officials. The 5 officials allowed on the bench are actually chosen by the coach, provided they 
are listed on the O2-bis. 
For FIVB, World and Official competitions for Seniors, up to 14 players may be recorded on the score 
sheet and play in a match.  
For FIVB, World and Official Competitions for Seniors, if Medical doctor or team therapist are not 
included among team’s officials on the bench, they may be seated on the place indicated by the FIVB 
Technical Delegate and only intervene if invited by the referees to deal with an emergency to the 
players. The team therapist (even if not on the bench) may assist with the warm up until the start of the 
official net warm up session. The referees must check before the match (during the official protocol) the 
number of persons authorised to sit on the bench, or to stay in each warm-up area. 
The team members participating in the official common warm-up session should be primarily on their 
own side of the playing area. During the official warm up at the net, it is permitted to stay in the 
opponent’s side of playing area close to the net, to prevent accidents with errant balls, but without 
disturbing the opponent players. 
 

لیبرو  2ها حداکثر  در بین آن که بازیکن 12 از متشکل نفر 17 شامل تواند می در مقررات مخصوص هر مسابقه تعیین شده و تیم یکترکیب . 1
ثبت شده  O-2ها در فرم  شوند، مشروط بر آنکه اسامی آن توسط مربی انتخاب می نفر 5 این اعضاي کادر فنی باشد. نفر 5 حداکثر و است،
 باشد.

  .کنند می بازي مسابقه در و شده ثبت امتیازات برگه در بازیکن 14 حداکثر بزرگساالن، رسمی رده و ، جهانیFIVB بقاتدر مسا
توانند در محلی که توسط  می نباشند، نیمکت روي اعضاي از اگر پزشک و فیزیوتراپ بزرگساالن، رسمی رده و ، جهانیFIVB در مسابقات

ها بخواهند،  بازیکنان را از آن داوران، رسیدگی به امور اورژانسی که درصورتی شود، بنشینند و فقط یین مینماینده فنی فدراسیون جهانی تع
کردن   در گرم بازیکنان را ،روي تور رسمی کردن  گرم دوره شروع تا تواند می نباشد)، هم نیمکت روي اگر (حتی تیم فیزیوتراپ .مداخله کنند

 دارند اجازه یا بنشینند تیم روي نیمکت توانند می که را افرادي تعداد رسمی)، پروتکل جریان شروع مسابقه (در زا قبل باید داوران کند. همراهی
 کنند. کنترل بمانند، کردن  گرم  ناحیه در

توان  میروي تور،  کردن رسمی در حین گرم باشند. خودشان بازي ناحیه در ئاًابتدا ستیبای دارند، حضور رسمی کردن  گرم دوره در که تیم اعضاي
البته مشروط بر آنکه  ؛هاي سرگردان جلوگیري کرد در ناحیه بازي سمت تیم حریف و در نزدیکی تور ایستاد تا از وقوع حوادث ناشی از توپ

 مزاحمتی براي بازیکنان حریف ایجاد نشود.
 
2. In cases where more than 12 will play, two Liberos are mandatory in the team list of the score sheet.  
 

 است.  الزامی امتیازات برگه در تیم لیست در لیبرو دو وجود در مسابقه حاضر باشند، بازیکن 12 از بیشتر که صورتیر. د2
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3. The coach and the team captain (who each check and sign the score sheet or team list for the 
electronic score sheet) are responsible for the identity of the players listed on the score sheet. 
 

 هویت کنند)، مسئول کی را کنترل و امضا مییتیم (که هر یک برگه امتیازات و یا لیست تیم در برگه امتیازات الکترون کاپیتان و . مربی3
 د.هستن برگه امتیازات در شده ثبت بازیکنان

 
4. The 1st referee must check the uniforms. He/she must report to the Game Technical Delegate about all 
irregularities in players’ and team officials’ uniforms and follow the Game Technical Delegate 
instructions. The uniforms must also look the same. Where possible, the shirts must be inside the shorts 
and if they aren't, it is necessary, at an appropriate moment, to ask the players in a polite way, to put 
them inside - especially at the beginning of the match and each set. Form-fitting shirts which cannot fit 
inside the shorts are always acceptable.  
The team captain’s stripe (8x2cm) shall be fixed under the number on his/her chest in a way allowing it 
to be clearly seen during the whole game. The referees shall check it before the start of the game. 
 

بازي  نماینده فنی را به تیم مسئوالن و بازیکنان لباس باید وجود هرگونه مشکل در او کند. کنترل را متحدالشکل هاي لباس باید اول . داور4
 رتشو درون باید ها تا جایی که مقدور است، پیراهن .باشندمشابه  باید متحدالشکل هاي لباس نماید. عمل او هاي راهنمایی طبق و دهد گزارش

خود قرار دهند،  شورت ورزشی درون را ها پیراهن که کرد درخواست بازیکنان از محترمانه مناسب و زمان باید در صورت، باشند. درغیراین
 قبول قابل ها را درون شورت قرار داد، توان آن بوده و نمی بدن اندازه کامالً که هایی لباس ست. هر شروع و مسابقه ابتداي در الخصوص علی

 .تاس
 باشد. رؤیت قابل واضح صورت به بازي طول تمام در که گیرد قرار او پیراهن جلوي شماره زیر باید صورتی به متر) سانتی 8×2( تیم کاپیتان نوار

 کنند. کنترل بازي شروع از قبل را موضوع این باید داوران
 
5. Before the match, in due time, the referees must apply a careful cross-checking in order to control, if 
the actual players’ numbers are according to the team roster which has been recorded in the score sheet. 
In this way any discrepancies may be discovered which, if discovered later, that may disturb the normal 
flow of the game. 
 

 در تیم هاي موجود در لیست با شماره بازیکنان واقعی هاي که شماره کنند کنترل دقت با باید مسابقه، داوران شروع از قبل زمان مقرري . در5
کند،  خدشه دچار را بازي عادي جریان تواند میمشخص شود،   بعداً اگر اختالفی که هرگونه از این طریق، .داشته باشدمطابقت  امتیازات برگه

  گردد. می معلوم
 
6. Players in the warm-up area during sets cannot use balls but may use personal warm up devices (e.g. 
stretch bands). 
 

خصی (مانند کش) کردن ش توانند از وسایل گرم توانند از توپ استفاده کنند ولی می کردن هستند، در طول ست نمی . بازیکنانی که در ناحیه گرم6
 استفاده کنند.

 
7. The team coaching staff (as approved in the Preliminary Inquiry) must conform to one of the 
following dress code options along a match: 

1. All to wear the team training suit and polo shirt of the same color and style or, 
2. All to wear dress jacket, collared dress shirt, tie (for men) and formal slacks of the same color 

and style except the team therapist who may wear the team training suit and polo shirt. 
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This means that if the coach takes off his/her dress jacket or training suit jacket, all the other officials 
must take off their dress jackets or training suit jackets at the same time in order to be consistently 
dressed. 
 

 اند): در جلسه هماهنگی اولیه تصویب کرده کنند (که انتخاب مسابقه طول در خود لباس عنوان به را زیر هاي گزینه از باید یکی تیم فنی . کادر7
 کنند. استفاده با رنگ و مدل مشابه شرت ورزشی گرمکن و تی از ها آن تمام .1
 تواند می که تیم فیزیوتراپ جز به کنند، استفاده با رنگ و مدل مشابه مردان) (براي کراوات و دار یقه پیراهن شلوار، و کت از ها آن تمام .2

 باشد. داشته تن به ورزشی شرت تی و گرمکن لباس
 کت یا داشتن پوشش سازگار با هم، منظور سایر اعضاي کادر فنی باید به از تن خارج کرد، را خود گرمکن لباس یا کت تیم، مربی اگر یعنی این

 از تن خارج کنند. زمان همان در را ودخ گرمکن لباس
 

 Rule 5 – Team Leaders تیم رهبران -5 قانون
 
1. The 1st referee must identify the game captain and the coach and only they will be allowed to 
intervene during the game. The referees must know throughout the game who the game captains are. 
 

 طول در داوران کنند. مداخله بازي جریان در که مجازند این دو نفر فقط و شناسایی نموده را تیم هر مربی و بازي کاپیتان باید اول . داور1
 هستند. کسانی چه بازي هاي کاپیتان که بدانند باید مسابقه

 
2. Should the game captain ask for an explanation on the referee’s application of the rules, the 1st referee 
must give it, if necessary not only with repetition of his/her hand signals, but in FIVB working language 
(English), speaking briefly, using official terminology of the Rules. The game captain has the right only 
to ask for an explanation on the application or interpretation of the rules made by the referees in the 
name of his/her team-mates. 
 

تنها با  دهد و اگر الزم است، این توضیح نه توضیح او به باید اول داور خواست، توضیح داور توسط شده اعمال قانون در مورد بازي . اگر کاپیتان2
 بازي کاپیتان قوانین باشد. رسمی کلمات از استفاده با (انگلیسی) و جهانی فدراسیون زبان کاري کوتاه به مکالمه با تکرار عالمت دست، بلکه

 توضیح بخواهد. کار رفته، به هایش تیمی داوران در مورد هم توسط که قوانینی شده و یا تفسیر قانون اعمال با رابطه در که دارد را حق این فقط
 
3. The coach does not have the right to request anything from the members of the refereeing corps, 
except the regular game interruptions (time-outs and substitutions). But, if on the scoreboard, the 
number of used regular game interruptions and/or the score are not indicated, or are not correct, he/she 
may inquire with the scorer, when the ball is out of play. 
 

 داوري داشته باشد، اما گروه اعضاي از درخواستی حق ندارد هیچ ،ها) تعویض و استراحت هاي (وقت بازي قانونی هاي وقفه از غیر به بی تیم. مر3
 توپ که انیزم در تواند می بود، او اشتباه یا نشان داده نشده و یا امتیازات، و بازي در شده استفاده قانونی هاي وقفه تعداد امتیازات، تابلوي در اگر

 .جویا شود نویسنده است، از بازي از خارج
 
4. The coach has no right to disturb the game or the work of the officials (referees, line judges). The 
coach does not have the right to enter the court for any reason, unless it is to assist an injured player. The 
coach has no right to speak nor protest to the referees, they only can answer questions from the second 
referee to clarify certain Challenge requests. 
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عنوان ندارد، مگر براي کمک به  هیج ا بهمربی حق ندارد مزاحم بازي یا کار مسئوالن (داوران، داوران خط) شود. مربی حق ورود به زمین ر. 4
 تواند به سؤاالت داور دوم درمورد درخواست چلنج پاسخ دهد. بازیکن مصدوم. مربی حق صحبت یا اعتراض به داوران را ندارد و فقط می

 

 Rule 6 – To Score a Point, To Win a Set and مسابقه و ست بردن امتیاز، یک کسب -6 قانون
the Match  

 

 
1. If a rally has been interrupted due to an injury, or external interference, it is considered as an 
Incomplete rally. It is improper to request any regular game interruption, except a forced substitution 
for an injured or sanctioned player during the forced interruption. 
 

شود. درخواست هرگونه وقفه قانونی نابجاست،  محسوب می ناقصواسطه مصدومیت یا مزاحمت خارجی متوقف شد، آن رالی  اگر رالی به. 1
 شده. مجازاتبازیکن مصدوم یا  اجباريمگر تعویض 

 

 Rule 7 – Structure of Play بازي ساختار -7 قانون
 
1. At the end of each set, the 2nd referee immediately asks the coaches for transmission of the electronic 
line up or line-up sheet for the next set, to avoid prolonging the three minute interval between the sets. 
If a coach systematically delays the resumption of the game by not providing the line-up (sheet) on time, 
the 1st referee must give this team a delay sanction. This also applies if the team fails to provide the 
information electronically via the tablet. 
 

طوالنی شدن  از تاخواهد  در ست بعد را  از مربیان می ها تیمالکترونیکی و یا برگه آرایش آرایش  ست، هر دوم بالفاصله پس از پایان . داور1
 شود. جلوگیري ها ست بین اي دقیقه سه فاصله

 کند. صادر تأخیر مجازات تیم این براي باید اول داور بازي را با آماده نکردن به موقع (برگه) آرایش به تعویق بیندازد، مربی مرتباً ادامه یک اگر
 .گیرد تعلق می نیز چنین مجازاتی به تیمی که نتواند اطالعات را از طریق تبلت فراهم کند

 
2. If a positional fault is committed, after the hand signal for the positional fault, the involved referee 
must indicate the involved players. If the game captain requests more information on the fault, the 2nd 
referee should show the game captain via the line-up sheet or via the post tablet the players who 
committed the positional fault. Using the latter, the opponent team’s line-up should be covered by the 2nd 
Referee. 
 

 نشان را بازیکنان مربوطه داوري که خطا را اعالم کرده باید شد، داده نشان خطا این عالمت اینکه از بعد افتاد، اتفاق جایگیري خطاي . اگر2
 تبلت یا برگه آرایش از رويبازیکنانی که جایگیري اشتباه دارند را  باید دوم داور خواست، خطا درباره بیشتري اطالعات بازي کاپیتان اگر دهد.

 حریف را بپوشاند. مبیند، داور دوم بایستی آرایش بازیکنان تی به او نشان دهد. اگر کاپیتان تبلت را می ،روي میله
 
3. If the service was not executed by the player according to the team’s line-up, i.e. rotational fault 
occurred and it was discovered only after the end of the rally started with rotational fault, only a single 
point should be awarded to the receiving team. (Rule 7.7.1.1) 
 

 به دبای امتیاز یک تنها شد، مشخص همان رالی انتهاي و این خطا در رخ داد چرخش خطاي یعنی ،سرویس مطابق با آرایش تیم زده نشد . اگر3
 ).1.1.7.7(قانون  شود داده کننده دریافت تیم
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 Rule 8 – States of Play بازي هاي حالت -8 قانون
 
1. It is essential to realize the importance of the word "completely" in the Rule 8.4.1. It means that any 
compression which allows the ball to make contact with the line AT ANY TIME during the process of 
contacting the floor makes the ball “IN”, but if the ball does not at any time contact the line, it is “OUT”. 
 

خط را لمس  ،یند برخورد آن به زمیناگر اثر فشردگی توپ در هر لحظه از فرآ یعنی. است ضروري 1.4.8 قانون در "کامالً" واژه اهمیت درك. 1
  .است "اوت" توپ نکرد، لمس را خط زمانی هیچ در اگر و بوده "داخل"، توپ کرد

 
2. The cables binding the net beyond the 9.5/10 m in length do not belong to the net. This also applies to 
the posts and the cables. Thus, if a ball touches an external part of the net, beyond its side bands (9 m), it 
has touched a "foreign object" and should be whistled and signaled by both referees as "ball out", and by 
the line judges by the wave and point signal. 
 

 بنابراین. است صادق نیز ها میله و ها کابل مورد در مسئله این. نیستند تور به متعلق آن، طول متر 10 یا 5/9 پشت تور نگهدارنده هاي طناب. 2
 و زده سوت باید دو داور یک از هر و کرده برخورد "خارجی شئ" یک به کرد، برخورد ،کناري نوارهاي پشت ،تور خارجی قسمت به توپ اگر

 .دهند نشان را برخورد نقطه و داده تکان را پرچم باید خط داوران نهمچنی. دهد نشان را "اوت توپ" عالمت
 

 Rule 9 – Playing the Ball توپ با بازي -9 قانون
 
1. Interference with the play of the ball by the line judge, 2nd referee or coach in the free zone: 

• If the ball strikes the coach, it is "ball out" (Rule 8.4.2). 
• If the ball strikes the official, it is "ball out" (Rule 8.4.2) and will not result in a "replay", unless 

the 2nd Referee or Line Judge clearly “interfere” with the action of the player for playing the ball. 
• If the player takes assistance from the official or coach for the contact, it is the fault of the player 

(assisted hit, Rule 9.1.3). 
 

 آزاد: منطقه مربی در یا دوم داور داور خط، توسط توپ با . مزاحمت در بازي1
 2.4.8(قانون  است "توپ اوت" د،نک برخورد به مربی اگر توپ.( 
  ،و رالی تکرار نخواهد شد، مگر اینکه داور دوم یا 2.4.8(قانون  است "توپ اوت"اگر توپ به مسئوالن (گروه داوري) برخورد کند (

 ایجاد کند. "مزاحمت" طور واضح براي بازیکنی که در پی بازي با توپ است، به داوران خط،
 توپ  به ضربه زدن براي گرفتن (کمک است بازیکن خطاي کمک بگیرد، نایا داور مربی از توپ به زدن ضربه براي یبازیکن اگر

 ).3.1.9طبق قانون 
 
2. It is emphasized that only the faults that are seen are to be called. The 1st referee must only look at the 
part of the body that makes contact with the ball. In his/her judgment he/she should neither be influenced 
by the position of the player’s body before and/or after playing the ball nor by the noise of the contact. 
The FIVB Refereeing and Rules of the Game Commission insists that referees should permit overhand 
finger contact or any other contact that is legal according to the rules, avoiding to be exaggerated when 
judging “double contact”. 
 

 کند، می پیدا تماس توپ با که بازیکن بدن از قسمتی به فقط باید اول داور. کنند اعالم اند، دیده که را خطاهایی فقط داوران که شده تأکید. 2
 داوري و قوانین بازي کمیته. باشد ضربه صداي یا و توپ با بازي از بعد یا قبل بازیکنان، بدن وضعیت تأثیر تحت نباید او قضاوت. کند نگاه
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و هنگام قضاوت در  بدانند مجاز است، قانونی قوانین، طبق که را دیگري ضربه هر یا پنجه پاس باید داوران که دارد اصرار جهانی فدراسیون
 نمایی کردن پرهیز کنند. ، از بزرگ"دوضرب"مورد خطاي 

 
3. To better understand the text of Rule 9.2.2: 
A thrown ball involves two playing actions, first catching and then throwing the ball, while playing the 
ball means that the ball rebounds from the contact point. 
 

 :2.2.9قانون  بهتر فهم . براي3
ناي برگشت توپ از نقطه برخورد آن به مع به توپ با بازي که درحالی آن، پرتاب سپس و توپ گرفتن اول است: عمل دو متشکل از توپ پرتاب

 است.  )توپ به ضربه زدن( بدن
 
4. The referee must pay attention to the steadiness of the touch, particularly when a feint attack ("tip") is 
used, changing the direction in the placing of the ball. During an attack hit, "tipping" is permitted if the 
ball is not caught or thrown. "Tipping" means an attack of the ball (completely above the net height) 
executed, gently, with one hand/ fingers. 
The 1st referee must watch closely the "tips". If the ball after this tip does not instantly rebound, but is 
accompanied by the hand/ is thrown, it is a fault, and must be penalized. 
 

 و شده استفاده خالی) (جاي فریبنده حمله یک از زمانی که مخصوصاً کنند، توجه ضربه قانونی بودن که به باشند داشته توجه باید . داوران4
 انداختن جاي" نشود. پرتاب یا گرفته توپ که است مجاز شرطی به "خالی انداختن جاي" حمله، جریان در گردد. می عوض حرکت توپ جهت
 شود. می انجام آرامی به تور) است که با دست یا انگشتان و از باالتر اي روي توپ (کامالً حمله نیمع به "خالی
، گردیدیا اینکه پرتاب  توسط دست همراهی شد وتوپ بالفاصله از دست جدا نشده و  اگر کند. نگاه ها"خالی جاي" به دقت به باید اول داور

 شود. جریمه باید و خطاست
 
5. Attention should be drawn to the fact that a player’s blocking action will not be legal if he/she does 
not simply intercept the ball coming from the opponent, but holds it (or lifts, pushes, carries, throws, 
accompanies it). In such cases the referee must punish this block as a ‘catch’ (this should not be 
exaggerated). 
 

 کند، حمل ،بدهد هل ،ببرد باال یا( دارد نگه را توپ در عوض و جلوي عبور توپ را نگیرد عادي طور به بازیکن اگر دفاع، در که کرد توجه باید. 5
 مورد این در( کند محسوب "حمل" خطاي را دفاع عمل باید داور مواردي، چنین در. نیست قانونی او عمل ،)کند، توپ را همراهی کند پرتاب

 ).کرد نمایی بزرگ یدنبا
 
6. In four different cases the team has a first hit (which counts as the first of the three touches of a team): 

1. The service reception hit 
2. The attack reception hit (not only spike, all attacks; see Rule 13.1.1) 
3. The hit of the ball coming from opponent’s block 
4. The hit of the ball coming from the team’s own block. 

 
 دارد: مختلف حالت چهار شود) می محسوب تیم ضربه از سه ضربه یک (که اول . ضربه6

 سرویس دریافتضربه  .1
 اشاره شده) 1.1.13قانون  در که حمله، همانطور انواع تمامی آبشار، بلکه (نه فقط حمله ضربه دریافتضربه  .2
 کرده برخورد حریف تیم دفاع به که توپی دریافتضربه  .3
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 کرده. برخورد خودي تیم دفاع که به توپی دریافتضربه  .4
 
7. In accordance with the spirit of top international competitions and to encourage longer rallies and 
spectacular actions, only the most obvious violations will be whistled. Therefore, when a player is not in 
a very good position to play the ball, the 1st referee will be less severe in his/ her judgment of ball 
handling faults. For example: 

1. The setter is forced to make a very quick action to reach the ball in order to set. 
2. The player is forced to run or make very quick actions to play a ball after it has rebounded from 

the block or from another player. 
3. The 1st team contact may be freely made except if the player catches or throws the ball. 

 
 فقط ،بازي عملیات شدن تماشایی و  ها رالی تر شدن به طوالنی ترغیب منظور به سطح باال و المللی بین مسابقات به روح و ماهیت توجهبا . 7

 گیري کمتري در با سخت اول داور مناسبی براي بازي با توپ ندارد، موقعیت یبازیکن وقتیبنابراین  .اعالم خواهند شد واضح خطاهاي بسیار
 مثال: براي کند. می قضاوت توپ با بازي خطاهاي اعالم

 بدهد. پاس را توپ بتواند تا است حرکت بسیار سریع یک به انجام پاسور مجبور .1
کرد، بتواند با توپ  دیگري برخورد بازیکن به یا مدافع به توپ اینکه از بعد دهد تا حرکات بسیار سریعی انجام که است مجبور بازیکن .2

 بازي کند.
 کند. پرتاب یا گرفته را توپ که این مگر زیکن در زدن ضربه اول آزاد است،با .3

 
 Rule 10 – Ball at the Net تور نزدیکی در توپ -10 قانون

 
 

 Rule 11 – Player at the Net تور نزدیکی در بازیکن -11 قانون
 
1. The rule (10.1.2) gives the right to replay the ball from the opponent team’s free zone. However, the 
ball can be recovered over the scorer’s table as well on the opponent’s side. In these cases, the players 
and coaches must recognize practically and make the appropriate movement in their own free zone to 
give space to the player who will replay the ball to his/her court! 
If the ball crosses the vertical plane of the net, within the crossing space, to the opponent's free zone and 
is touched by the player attempting to return this ball back, the referees must whistle the fault at the 
moment of the contact and show "out". 
 

تیم  در سمت زمینهرچندکه توپ را از باالي میز نویسنده  برگردد. بازي به حریف تیم آزاد منطقه از که توپ دهد ) اجازه می2.1.10. قانون (1
 تا دهند انجام مناسبی جابجایی و بپذیرند عمالً را موضوع این باید بازیکنان و مربیان توان به بازي برگرداند. در چنین مواقعی، حریف نیز می

 باشد. داشتهرا  خود زمین به آن برگرداندن براي مناسب فضاي ی که به دنبال توپ است،بازیکن
 ،بود توپ رداندنبازگ براي در تالش که بازیکنی به و حریف رفت تیم سمت منطقه آزاد زمین به کرد، عبور تور روي مجاز فضاي از توپ اگر

 دهد. نشان را "اوت" عالمت و بزند سوت توپ باید با او تماس لحظه در داور کرد، برخورد
 
2. The action of playing the ball finishes when the player, after a secure landing, is ready to make 
another action. 
The action of playing the ball is any action of players who are close to the ball and are trying to play it, 
even if no contact is made with the ball. This includes fake attacks. Attention should be paid to the 
following situations: 
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If a player is in his/her playing position on his/her court and a ball is driven from the opposing side into 
the net and causes the net to touch the player, no fault is committed by the latter. The player may apply a 
movement defending his/her body, but has no right to do an active action towards the ball in order to 
change deliberately the path of the rebounding ball. The latter situation should be considered as a faulty 
net touch. 
Contact with the net by a player’s hair: This must only be considered a fault if it is clear that it affected 
the opponent’s ability to play the ball or interrupted the rally (e.g. a pony-tail gets tangled in the net). 
 

 شود. آماده جدید عمل یک انجام براي پایدار، فرود بعد از بازیکن یابد که می خاتمه زمانی توپ با بازي عملیات .2
 نگرفته با توپ انجام تماسی اگر حتی آن است، با بازي براي تالش در توپ و به نزدیک بازیکنان جانب از عملی شامل هر توپ با بازي عملیات

 شود: واقع توجه مورد باید زیر هاي حالت نیز صادق است. شود کاتی که باعث گمراهی تیم حریف میحراین موضوع در مورد  باشد.
 هیچ کند، برخورد بازیکن با تور که شود باعث و بیاید تور طرف به مقابل سمت از توپ و باشد خود زمین در بازي موقعیت در بازیکنی اگر

توپ  جهت که دهد انجام عملی که عمداً ندارد را حق این اما کند، مراقبت خود بدن از تا شود جابجا تواند می بازیکن نشده است. انجام خطایی
 شود. اعالم تور خطاي باید وضعیت این شود. در عوض تور به برخورد پس

 قرار تأثیر تحت را پتو در بازي با حریف بازیکن توانایی به وضوح، که شود می محسوب خطا زمانی فقط حالت این :تور با بازیکن موي برخورد
 کند). گیر تور در اسبی دم موي (مثالً کند متوقف را رالی یا داده

 
3. If a player touches an external part of the net (top band outside the antennas, cables, poles, etc.), this 
can never be considered as a fault, unless it affects the structural integrity of the net itself. 
 

 ساختار اینکه مگر کرد، محسوب خطا توان نمی هرگز را) غیره و ها میله ها، کابل آنتن، پشت فوقانی نوار( تور خارجی بخش با بازیکن تماس. 3
 .دهد قرار تأثیر تحت را تور یکپارچه

 
4. When the penetration into the opponent court beyond the centre line is with the foot, i.e. the foot hits 
the floor on the opponent’s court, to be legal a part of it should remain in contact with the center line or 
above it. 
 

 اگر کند، می لمس را مقابل تیم زمین بازیکن پاي یعنی ،شود می انجام) پا کف( پا یک با مرکزي خط روي از حریف زمین به نفوذ که زمانی. 4
 .است نگرفته صورت خطایی باشد، آن باالي یا مرکزي خط روي آن از قسمتی

 
5. On account of the top quality of the teams participating, the game near the net is of fundamental 
importance and therefore, referees and line judges must be particularly attentive, especially in cases 
where the ball rubs against the blockers’ hands and afterwards is sent outside the court. 
Additionally, the referees must be attentive to cases of interference. When the net between the antennae 
is contacted by the player during the action of playing, attempting to play the ball, or faking a play on 
the ball, then that is a NET FAULT. Where the natural rebound is affected by the deliberate action of an 
opponent moving towards the net, or where the net is caught and the ball is thrown out of the net (sling 
shot), then that is interference. A player preventing an opponent from moving to reach the ball 
legitimately is also guilty of interference. Breaking the ropes through contact/catching them is also 
interfering with play. 
 

 باشند، هوشیار بسیار باید خط داوران و داوران بنابراین، و دارد اساسی اهمیت تور نزدیک بازي کننده، شرکت هاي تیم باالي کیفیت واسطه . به5
 رود. می زمین از برخورد کرده و به خارج مدافعان دستان به توپ که زمانی ویژه به
 در ،است گمراه کردن تیم حریف یا با توپ بازي براي تالش در کهبازیکنی  اگر باشند. تمزاحم مختلف هاي حالت مراقب باید داوران عالوه، هب
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 بازیکن عمدي عمل با ،توپ از تور عادي برگشت اگر مرتکب خطاي تور شده است.، برخورد کند آنتن دو تور بین به بازي با توپ، عملجریان 
 ایجاد مزاحمت آنگاه (مانند پرتاب سنگ از قالب)، شود توپ از درون آن پرتاب می تور گرفته شده و اگر یا بگیرد قرار تأثیر تحت حریف تیم

مزاحمت شده است. پاره شدن  باعث ایجاد شود نیز می توپ به رسیدن براي حرکت از حریف تیم مانع بازیکنان است. بازیکنی که شده
 است. بازي در مزاحمت ها نیز برخورد به آن گرفتن یا هاي تور ناشی از طناب

 
6. In order to facilitate the collaborative work of the two referees, the division of work shall be as 
follows: the 1st referee will concentrate primarily on the path of the ball and the 2nd referee will focus on 
the net faults during the entire length of play at the net. 
 

 روي دوم داور و توپ حرکت مسیر روي ابتدائاً اول داور: شود می انجام صورت بدین کار تقسیم داور، دو بین همکاري تسهیل منظور به. 6
 .کنند می تمرکز نزدیک به تور بازي لحظات تمام در تور خطاهاي

 
 Rule 12 – Service سرویس -12 قانون

 
1. In order to authorize the service, it is not necessary to check that the server is ready – only that the 
player to serve is in possession of the ball. The 1st referee must whistle immediately. In normal flow of 
the game (no substitution, no sanction, etc.) for FIVB, World and Officials Competitions a duration of 
15 seconds is available for service after the end of previous rally. 
 

 اول داور باشد، داشته اختیار در را توپ زننده سرویس که زمانی نیست؛ زننده سرویس آمادگی کنترل به نیازي سرویس، زدن اجازه صدور براي.  1
در کار  غیره و مجازات تعویض،( بود جریان در عادي طوربه بازي کهدرصورتی رسمی، و جهانی ،FIVB مسابقات در. بزند سوت بالفاصله باید
 .ثانیه خواهد بود 15 بعدي ،سرویس سوت و قبلی رالی پایان سوت بین 15 زمانی فاصله ،)نبود

 
2. Before the 1st referee whistles for services, he/she should check whether a re-play is requested by TV 
and should delay whistling; its frequency and duration may vary on different competitions accordingly. 
 

تعداد و مدت  ؛بزند سوت تأخیر با، بازپخش خواهد شد تلویزیون رالی از اگر که کند کنترل باید بزند، را سرویس سوت اول داور اینکه از قبل. 2
 .است متفاوت مختلف، مسابقات براي در یک بازيزمان این بازپخش 

 
3. The 1st referee and the corresponding line judges must pay attention to the position of the server at the 
moment of the service hit or take off for a jump service. The server may start his/her service motion 
outside the service zone but must be fully inside at the time of contact (or the foot making the final 
contact with the floor must be fully inside the service zone at the moment of the take-off). 
 

 .کنند توجه پرشی سرویس براي پریدن یا ضربه لحظه در زننده سرویس بازیکن قرارگیري موقعیت به باید مربوطه خط داوران و اول داور. 3
پایی  یا( باشد سرویس منطقه در کامالً باید ضربه زدن لحظه در اما کند شروع سرویس منطقه از خارج از را خود حرکت تواند می زننده سرویس

 ).باشد سرویس منطقه در کامالًآخرین تماس را با زمین داشته،  ه پریدن،در لحظکه 
 
4. If the server is not coming normally to the service zone or does not accept the ball from the ball 
retriever, making an intentional delay, the team can receive a delay sanction. In order to avoid 
misinterpretation, the 8 seconds counts immediately after the 1st referee whistled for service. 
 

 تیم شد، تأخیر ایجاد باعث عمداً یا و نکرد دریافت رسان توپ از را توپ نیامد، سرویس منطقه به عادي طور به زننده سرویس بازیکن اگر. 4
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 .شود می محاسبه سرویس براي اول داور سوت از بعد بالفاصله اي ثانیه 8 زمان غلط، تفسیر از جلوگیري منظور به. کند می فتدریا تأخیر مجازات
 
5. The 1st referee should pay attention to screening during the execution of the service when a player or 
group of players of the serving team, waving arms, jumping or moving sideways or by standing grouped, 
prevent their opponent from seeing the server and flight path of the ball until the ball crosses the vertical 
plane of the net. (i.e. both criteria need to be satisfied for player actions/positions to be judged as a 
screen).So if the served ball can be seen clearly throughout its path, until it crosses the net to the 
opponent, it cannot be considered as a screen. 
 

 از یا طرفین به حرکت یا پریدن ها، دست حرکت با زننده، سرویس تیم بازیکنان از گروهی یا بازیکن یک که هنگامی ،سرویس ضربه زمان در. 5
 استتار به باید اول داورشوند،  می تور روي از آن عبور لحظه تا توپ حرکت مسیر و زننده سرویس بازیکنمانع دیده شدن  ،گروهی ایستادن طریق
 تا سرویس حرکت مسیر اگر بنابراین). شوند ارضا باید معیار دو هر شود، تلقی استتار بازیکنان موقعیت یا عمل که این براي یعنی( کند توجه
 .شود نمی محسوب استتار بود، رؤیت قابل وضوح به مقابل، تیم سمت به تور روي از توپ عبور لحظه

 
6. The service cannot be authorized with whistle by the 1st referee if the team has not the correct number 
of players (e.g. there are 5 or 7 players) on court. In such case he/she should wait and remind the team 
and, if necessary, should issue a delay sanction. A similar procedure should be applied if a libero rotated 
into the position 4 and clearly is not replaced by the respective player. 

 
بازیکن در زمین بودند)، داور اول نباید اجازه زدن سرویس را بدهد. در چنین مواقعی،  7یا  5اگر تعداد بازیکنان داخل زمین درست نبود (مثالً . 6

ید و رس 4که لیبروي تیمی چرخید و به منطقه  درصورتی صادر نماید. نیز در صورت لزوم، مجازات تأخیر بر کرده و به تیم یادآوري کند وباید ص
 با بازیکن جانشینش جابجا نشد، همین روند باید انجام شود.

 
 Rule 13 – Attack Hit حمله ضربه -13 قانون

 
1. When controlling the back row player and the attack hit of the Libero, it is important to understand 
that such a fault is committed only if the attack hit has been completed (either the ball completely 
crossed the vertical plane of the net, or was touched by one of the opponents). 
 

 هحمل ضربه که هستند خطا زمانی فقط موارد این که است مهم موضوع این درك لیبرو، و عقب ردیف بازیکن حمله ضربه کنترل زمان در. 1
 ).نماید برخورد حریف تیم بازیکنان از یکی به یا و کند عبور تور روي از کامل طور به توپ یا( شود کامل

 
 Rule 14 – Block دفاع -14 قانون

 
1. The blocker has the right to block any ball within the opponent’s space; with his/her hands beyond the 
net provided that: 

• This ball, after the 1st or 2nd contact by the opposing team, is directed towards the blocker’s court 
and 

• No player of the opponent team is close enough to the net in that part of the playing space to play 
the ball with a 2nd or 3rd contact. 

However, if a player of the opposing team is near the ball, which is completely on his side of the net, and 
about to play it, the block touch beyond the net is a fault if the blocker contacts the ball before or during 
the player’s action, thus having prevented the opponent’s action. 
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After the third touch by the opponent, each ball may be blocked within the opponent’sspace. 
 

 حریف دفاع کند، مشروط بر آنکه: تیم فضاي در را توپی هاي خود را از روي تور عبور داده و هر دست که دارد را حق این مدافع . بازیکن1
 برود. مدافع زمین تیم سمت به حریف، تیم دوم یا اول ضربه از پس توپ این 
 ضربه دوم یا سوم را به توپ بزند تا نباشد تور نزدیک کافی اندازه به حریف تیم از بازیکنی هیچ بازي، فضاي آن قسمت از در. 

از تیم حریف نزدیک این توپ بوده و قصد  اگر مدافع، قبل یا همزمان با حمله، توپی را دفاع کند که کامًال در فضاي تیم حریف است و بازیکنی
 بازي با آن را دارد، مرتکب خطا شده و مانع بازي تیم حریف شده است.

 کرد. دفاع مقابل تیم فضاي در توان می را توپی هر سوم، از ضربه پس
 
2. Sets and allowable passes (not attacks) which do not cross the net towards the opponent’s court may 
not be blocked beyond the net except after the third contact. 
 

 ضربه اینکه مگر کرد، دفاع حریف تیم زمین در توان نمی را روند نمی حریف تیم زمین سمت به تور روي از که) ها حمله نه( مجاز هاي پاس. 2
 .باشند سوم

 
3. When a ball comes from the opponents (a “gift” or “free” ball), the referee must be able to distinguish 
between an attack action or a blocking action of the player who plays the ball. Because the type of action 
(gesture) with which the player plays such ball, will determine whether it is an attack or a block. 
During an attack action (spike), the player uses a backswing of one or two arms then hits the ball 
directing it towards the opponent. 
Meanwhile during a blocking action (block), the player stretches reaching over the net to intercept the 
ball with one or two hands without backswing. 
 

، در دکن که با توپ بازي می بازیکن تیم حریفکند، داور باید بتواند تشخیص دهد  از روي تور عبور می به شکلی غیر از آبشار توپی که وقتی. 3
 کند که عمل او حمله است یا دفاع.  کن تعیین میحال حمله کردن است یا دفاع کردن؛ چون در چنین مواردي، نحوه حرکت (ژست) بازی

 زند. دو دست خود را به عقب برده و سپس به توپ ضربه میهر در جریان عمل حمله (آبشار)، بازیکن یک دست یا 
بور توپ دهد تا جلوي ع ، یک یا هر دو دست خود را دراز کرده و از روي تور عبور میبدون عقب بردن دستدر جریان عمل دفاع، بازیکن 

 را بگیرد.
 
4. If after the spike on the ball coming from the opponent (a “gift” or “free” ball), the ball rebounds from 
the net and hits the same player, this is a fault (double contact). But, if this “gift” or “free” ball is 
blocked against the top band of the net, the blocker may play it again as the first team hit. 
 

توپ به تور برخورد کرد و همان بازیکن مجدداً به (به شکلی غیر از آبشار)،  هبازیکن روي توپی که از زمین تیم حریف آمد حملهگر بعد از ا. 4
تواند دوباره به توپ ضربه بزند که این ضربه، ضربه اول  دفاع شد، مدافع می یتوپ چنین. اما اگر توپ ضربه زد، خطاي دوضرب رخ داده است

 تیم خواهد بود.
 

 Rule 15 – Regular Game Interruptions بازي در قانونی هاي وقفه -15 قانون
 
1. TO & TTO (in case of use): 

1. When the coach requests a Time - Out, he/she must use the official hand signal. If he/she only 
stands up, asks orally or presses the buzzer or requests via tablet, the referee must be sure that 
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he/she is willing to request a time-out, being pro-active, before granting/rejecting anything. If for 
any other reason the request of the Time-Out is rejected, the 1st referee should decide if this is an 
intention to delay the game and sanction it according to the rules. 

2. The assistant scorer must use the buzzer (or other similar device); to signal each Technical Time 
Out (TTO), in case these are exceptionally used by request of the organizers based in marketing 
agreement, after the leading team reaches the 8th and the 16th points in the set (this is not the 
responsibility of the 2nd referee). The same assistant scorer must signal with the buzzer the end of 
the TTO. 

 
 فنی استراحت وقت و استراحت . وقت1

 شفاهی صورت و به ایستاد فقط اگر دهد. نشان را رسمی دست عالمت باید او دارد، استراحت وقت درخواست مربی که وقتی .1
 استراحت وقت درخواست به مایل او که شود مطمئن درخواست رد یا تأیید از باید قبل داور به صدا درآورد، زنگ را یا کرد درخواست

 بازي در عمدي تأخیر ایجاد این عمل، اگر که بگیرد تصمیم باید اول داور شد، رد استراحت وقت درخواست دلیلی هر به اگر است.
 .اعمال کند قوانین طبقرا  مجازات باید ،است

صورت درخواست در فقط که اعالم کند را فنی استراحت هاي وقت دیگري)، وسیله مشابه (یا زنگ از استفاده با باید نویسنده کمک .2
 (این شود می استفاده رسید، شانزدهم و هشتم امتیاز به زودتر ها تیم از یکی اینکه از بعد ،تجاري  برگزارکننده مسابقات و طبق توافق

 اعالم را فنی استراحت وقت پایان زنگ، از استفاده با که مجدداً است موظف نویسنده کمک نیست). دوم داور هاي مسئولیت از مورد
 کند.

 
2. Substitution Procedure: 

1. The 2nd referee will stand between the net post and the scorers' table and – unless the substitution 
is shown by the scorer to be illegal – make a signal (crossing of the arms) for the players, to 
exchange across the sideline. If tablet substitution is used, there is no need to make the crossing 
signal unless the players are slow in exchanging at the side line. 
In case of multiple substitutions, the 2nd referee will wait for the scorer’s hand signal (or “scorer 
ready” if using wireless communication), that the previous substitution is registered and then 
he/she will proceed with the subsequent substitution. 
In the case of tablet-driven substitution, the software prevents illegal substitutions and is 
registered on the score sheet automatically, so the 2nd referee only intervenes in extreme cases 
where delay is caused. The scorer’s function, in this case, changes from inputting data to 
checking data, and then accepting (or rejecting) that data on the electronic device in use. 
Additionally, if the scorer has to record the substitution manually - via the e-score computer - the 
2nd referee should make allowance for that and if necessary take a little longer over the process. 
It should be noted that the request for substitution is always the moment of entry of the player 
into the substitution zone, regardless of the method employed or which scoring method is in 
use. 

2. Multiple substitutions may only be done in succession: first, one pair of players, then another, 
etc., in order to allow the scorer to take due note and check them one by one. In case of multiple 
substitution, the substitute players should approach the substitution zone as one unit. If they are 
not a real couple, but there is a little time after the entrance of first player to the substitution zone 
when the second player arrives, and it is obvious he/she is the part of the substitution, the 
referees may be less severe allowing the substitution. The slight delay by the second (third) 
player cannot cause any real delay on the game, i.e. the next player must be in the substitution 
zone, when the previous substitution’s recording is done. 
Again, with the use of the Tablet software, when used, multiple substitutions can be allowed at 
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the same time, so speeding up the game. 2nd Referees are therefore to permit substitutions freely 
using this method. 

3. It is very important to ensure that the players move quickly and calmly. According to the actual 
method, the case of delay sanctions when substitutes are not ready to enter the match, should be 
minimized. 

4. It is the 2nd referee's and the scorer's responsibility, not to use the whistle or the buzzer if the 
substitute player is not ready as requested. If no delay was caused, the request for substitution 
should be rejected by the 2nd referee without any sanction. 

 
 . روند انجام تعویض2

 مگر ضربدر)، صورت به ها (دست دهد می عالمت کناري، خط از بازیکنان تعویض براي و و ایستد می نویسنده میز و میله بین دوم داور .1
شود، نیازي به نشان دادن عالمت  اگر براي انجام تعویض از تبلت استفاده می است. غیرقانونی تعویض که اعالم نماید نویسنده اینکه

 شوند. طور آهسته از خط کناري رد می که بازیکنان به  دست ضربدري نیست، مگر در زمانی
(یا اگر از  داده نشان قبلی تعویض اعالم ثبت منظور به را دست عالمت نویسنده که کند می صبر دوم هاي چندتایی، داور در تعویض

 دهد. می انجام را بعدي تعویض سپس و )"نویسنده آماده است"شود، بگوید  می سیم استفاده وسایل ارتباطی بی
 امتیازات برگه در خودکار صورت به و این وضعیت کرده ممانعت غیرقانونی هاي تعویض از درخواست افزار نرم تبلت، از استفاده حالت در

 عملکرد حالت (استفاده از تبلت)، این در کند. می مداخله شود، می تأخیر به منجر که مواردي در فقط دوم داور بنابراین شود. می ثبت
 شود. انجام می استفاده مورد الکترونیکی تجهیزات در ها داده این رد) (یا قبول سپس و یافته تغییر داده کنترل به داده ورود از نویسنده

بت کند، داور دوم باید اجازه آن را صادر نماید و در افزار ث نرم در صورت دستی تعویض را بهعالوه، اگر نویسنده مجبور بود که  به
 تر کند. صورت لزوم، این فرآیند را کمی طوالنی

 منطقه به بازیکن ورود لحظه تعویض همیشه درخواستلحظه  ،استفاده مورد ثبت امتیاز از روش نظر صرف که است توجه قابل
 باشد. می تعویض

بازیکن  دو ابتدا کند: کنترل یک به یک و یادداشت را ها آن باشد قادر نویسنده تا شود نجاما متوالی صورت به باید هاي چندتایی تعویض .2
 این اگر شوند. نزدیک تعویض منطقه به هم با باید تعویضی بازیکنان تمام چندتایی، هاي تعویض در غیره. تعویض بعدي و سپس ،اول

 از بخشی که او هم بود واضح و رسید دوم بازیکن تعویض، طقهمن به اول بازیکن ورود از پس کوتاهی زمان در و نبود چنین
یا ( دوم بازیکن از ناشی تأخیر اندك کنند. صادر را تعویض این اجازه کمتري گیري سخت توانند با می داوران است، درخواست تعویض

تعویض  منطقه در بعدي باید ، بازیکنیافت خاتمه قبلی تعویض ثبت که یعنی وقتی شود، نمی بازي در واقعی تأخیر ایجاد باعث سوم)
 باشد.

 توانند می دوم داوران بنابراین است. مجاز بازي به بخشیدن سرعت منظور به همزمان چندتایی هاي تعویض تبلت، از استفاده در صورت
 ها را صادر کنند. و اجازه تعویض استفاده روش این از آزادانه

 به ورود آماده تعویضی بازیکنان که وقتی شیوه واقعی، مطابق است. مهم بسیار زیکنانبا شآرامبا  و سریع حرکت حصول اطمینان از .3
 باشد. حداقل باید تأخیر هاي مجازات نیستند، مسابقه

استفاده  زنگ و سوت شد، از تعویض انجام درخواست نبود و تعویضی آماده بازیکن اگر که است نویسنده و دوم داور مسئولیت این .4
 ندارد. پی در مجازاتی و شده رد دوم داور طرف از تعویض درخواست نشد، تأخیر ایجاد باعث درخواستنکنند. اگر این 

 
3. In case of an injury the referees should stop the game and allow the medical staff to enter the court.  
 

  شود. زمین وارد پزشکی کادر که دهند اجازه و دهکر متوقف را بازي داوران باید وقوع مصدومیت، صورت . در3
 
4. The referees must study carefully and understand exactly the rule concerning "improper request" 
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(Rule 15.11): Improper requests may follow delay warnings and/or sanction as there are specific 
definitions of improper request. 
The 2nd referee must ensure that any improper request is recorded in the special section in the score 
sheet. 
 

رخواست چون تعاریف مشخصی از د که: بدانند دقیقاً کنند و مطالعه را )11.15(قانون  "نابجا درخواست" به مربوط قانون دقت با باید . داوران4
 هایی ممکن است منجر به اخطار تأخیر و یا مجازات شوند، نابجا وجود دارد، چنین درخواست

 گردد. می ثبت امتیازات برگه در مخصوص قسمت در نابجا هاي تمامی درخواست که شود مطمئن باید دوم داور
 
5. (Where the electronic score sheet is in use, the scorer and assistant scorer must cooperate verbally 
with the recognition and recording of the Libero replacements. 
 

 ثبت و شناسایی هم، کمک با صورت شفاهی و به باید نویسنده کمک و نویسنده شود، می استفاده الکترونیکی امتیازات برگه از اگر. 5
 .دهند انجام را لیبرو هاي جابجایی

 
6. Before the end of the next completed rally it is not allowed to request any type of additional regular 
game interruption after having already had a request rejected and sanctioned by a delay warning within 
the same time between one completed rally and the start of the next rally. For example, a team requested 
a Time-out after the whistle for service, but the game has been stopped and a delay warning was issued. 
The team now has no right to request either another Time-out, or a normal player substitution (except an 
exceptional substitution due to an injury or a forced substitution for an injured or sanctioned player) 
before the match is restarted. 
 

 غیرمجازبعدي  کامل الیر پایان تا دیگر وقفه هرگونه درخواست گردید، اعمال تأخیر اخطار و شد رد وقفه یک در تیم درخواست اینکه از بعد. 6
 قبل تیم صورت، این در. شد اعمال تأخیر اخطار و متوقف بازي ولی کرد استراحت وقت درخواست تیمی سرویس، سوت از بعد مثال، براي. است

تعویض اجباري و یا  مصدومیت واسطه به استثنایی تعویض مگر( ندارد تعویض یا استراحت وقت درخواست حق شود، شروع مجدداً بازي اینکه از
 ).شده  بازیکن مصدوم یا مجازات

 
 

7. In the case of an interrupted rally, it is improper to request any regular game interruption, except a 
forced substitution for an injured or sanctioned player, before the end of the next completed rally. 

 
 شده . اگر رالی متوقف شد، درخواست هرگونه وقفه قانونی تا پایان رالی کامل بعدي نابجاست، مگر تعویض اجباري بازیکن مصدوم یا مجازات7

 

 Rule 16 – Game Delays بازي در تأخیرها -16 قانون
 
1. The referee must be perfectly familiar with the difference between an improper request and a delay.  
If the game has been delayed due to an improper request, it should be considered and recorded as a delay 
and the team still has the right to commit another improper request. 
Some examples among others, which should be considered as delay: 

− to repeat any kind of improper request, regardless the type of the first one 
− to request an illegal substitution and this error is discovered before the next service 
− to delay the game by asking the referee’s permission to fasten footwear, which is considered by 
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the referees as an intentional delay 
− to repeat a late (after the whistle for service, but before the service hit) Libero replacement 
− to fail to replace the Libero who rotates to position 4 and referees are forced to remind the team 

about this obligation, and this situation creates a delay to the game. 
 

 باشند. آشنا تأخیر و نابجا درخواست بین تفاوت به کامالً باید . داوران1
 .حق داشتن درخواست نابجاي تیم محفوظ است و شود ثبت و محسوب باید تأخیر به تعویق افتاد، بازي نابجا درخواست واسطه یک به اگر
 از: عبارتست گردد، محسوب تأخیر باید که مثال چند

  نابجاي اول درخواست نوع از نظر صرف نابجا، درخواست هرگونه تکرار −
  بعدي سرویس از شدن آن قبل و مشخص غیرقانونی تعویض درخواست −
 ، درصورتی که به تشخیص داوران، عمدي باشد)کفش بند بستن براي اول داور از اجازه کسب با بازي در تأخیر ایجاد −
 ویس)سر ضربه از قبل ولی سوت از (بعد لیبرو دیر جابجایی تکرار −
کنند؛ این حالت باعث ایجاد  ها یادآوري می در این خصوص به آن شده و داوران وظیفه تیم را 4جابجا نشدن لیبرویی که وارد منطقه  −

 شود. تأخیر در بازي می
 
2. The referees should prevent all unintentional or intentional delays by the teams. 
Most cases of “delay” for floor mopping requests are caused by lack of activity by the quick moppers. 
Local organizers should therefore prepare the quick moppers well in advance of the match, so that if 
they work quickly and enter the court at the end of every rally, there will be no need for players to 
request mopping – and hence delay warnings and sanctions will be minimised. During the match, the 1st 
Referee in particular must be pro-active to direct the work of the moppers, without accepting requests 
from players. While it is acceptable for players to identify to the mopper on court exactly where there is 
a wet patch. It is the 1st referee’s responsibility to decide upon the mopping requests by the players, if 
they are obviously delaying the game, and, if necessary, to issue delay sanction for these actions. 
 

 شوند. ها تیم غیرعمدي یا عمدي تأخیرهاي ایجاد مانع باید . داوران2
مسئولین  بنابراین است. سریع کنندگان خشک ناقص عملکرد از ناشی زمین، کردن خشک هاي درخواست دلیل به بازي تأخیرها در از بسیاري

 شوند، زمین وارد سرعت با رالی هر پایان در ها اگر آن که طوري کنند؛ به توجیه را سریع کنندگان خشک مسابقه، از پیش باید محلی برگزاري
 اول داور مسابقه، جریان در رسد. می حداقل به ها مجازات و تأخیر اخطارهاي بنابراین، اعمال و را از داور بخواهند این بازیکنان که نیست نیازي

 نقطه توانند می بازیکنان که است درحالی این و بپذیرد ازیکنان راب بدون اینکه این درخواست کند، نظارت کنندگان خشک باید بر کار مخصوصاً
 کند، گیري کردن زمین تصمیم درخواست بازیکنان نسبت به خشک درباره که است اول داور مسئولیت دهند. نشان کننده خشک به را زمین خیس

 کند. صادر تأخیر ازاتمج عمل این براي ،داشت لزوماگر  و شد بازي در تأخیر ایجاد باعث وضوح به اگر
 
3. Floor mopping 

1. Only the four (4) quick moppers equipped with 2 absorbent towels each, located 2 per playing 
court are responsible to keep the court clean and to mop the eventual wet spots. Two (2) quick 
moppers, sitting at each side of the scoring table, will take care of the front zone of the court. The 
other two (2) quick moppers are sitting at a place defined in the court layout and will take care of 
the back court mainly. Immediately after the quick wiping, the mopper(s) must return to their 
respective position. 

2. The referees are not involved in the moppers’ operations. However, they have the authority to 
regulate the moppers’ operation, only in case where the game is disturbed by the mopper(s), or if 
they do not do their work properly. 
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3. In case of a dangerous wet spot on the court, the players have the right to request the moppers to 
wipe. However, to call the moppers without a reason should be considered as an intentional delay 
and be sanctioned. Should a team impede the resumption of the game following a time-out under 
the pretext of excessive wetness on the floor in front of their team bench, the 1st referee may 
issue a delay sanction. Quick mopper towels should not be used to remove such wet patches as 
the liquid may contain isotonic salts or sugars which would be transferred to the court surface. 
They should use paper towels instead. 

4. If players, at their own risk, mop the floor with their own small towel, the 1st referee will not wait 
until mopping is over and players are in their playing positions. Should they not be in their 
correct place at the moment of the service hit, the corresponding referee will whistle the 
positional fault. Once again, using smooth refereeing and proactive interpretation is always the 
primary concept to judge these cases. 

 
 زمین . خشک کردن3

) حوله جاذب دارند، موظفند که زمین را تمیز نگه 2اند و هر کدام دو ( کننده سریع که در سمت زمین بازي تقسیم شده ) خشک4چهار ( .1
ه جلوي زمین نشینند و مسئول منطق میکننده سریع در هر طرف میز نویسنده  ) خشک2دو ( دارند و نقاط خیس را خشک کنند.

 .دنشینند و عمدتاً مسئول قسمت عقب زمین هستن ) نفر دیگر، در محلی که در نقشه جانمایی مشخص شده، می2هستند. دو (
  مربوط به خود برگردند.استقرار ها باید به محل  آنزمین، سریع بالفاصله پس از خشک کردن 

و  ایجاد کنند مزاحمت بازي در کنندگان خشک کننده یا یک خشک اگر ال،ح این با مداخله کنند. کنندگان خشک کار در نباید داوران .2
 د.نکن راهنمایی را ها آن توانند می این انندهند، داور انجام صحیح طور به را خود یا کار

حال،  نکنندگان بخواهند که آن را برطرف کنند. باای توانند از خشک اگر نقطه خیس خطرناکی روي زمین وجود داشت، بازیکنان می .3
 خیس بهانه هب استراحت، وقت بعد از تیمی اگرکننده را باید ایجاد تأخیر عمدي محسوب و مجازات نمود.  دلیل خشک صدا کردن بی

براي خشک  کند. صادر تأخیر براي تیم، مجازات تواند می اول داور بازي شد، مانع شروع جلوي نیمکت خود زمین اندازه از بیش شدن
کنندگان سریع استفاده کرد، چون آن مایع ممکن  هاي مخصوص خشک سی جلوي نیمکت تیم، نباید از  حولهکردن چنین نقاط خی

هاي ایزوتونیک یا شکر بوده و به سطح زمین بازي منتقل شود. براي این منظور بایستی از حوله کاغذي استفاده  است حاوي نمک
 کرد.

 تمام کردن  خشک تا عمل ماند نمی منتظر اول داور خشک کردند، را زمین ودخ کوچک هاي حوله با خود، مسئولیت با بازیکنان اگر .4
 مربوطه داور نباشد، صحیح زدن سرویس لحظه در ها آن اگر جایگیري گیرند. قرار خود موقعیت در بازي ادامه بازیکنان براي و شده

یکنواخت و تفسیر مناسب در قضاوت چنین مواردي شود که داوري  مجدداً یادآوري می کند. می اعالم را جایگیري سوت زده و خطاي
 .در اولویت است

 
 Rule 17 - Exceptional Game Interruptions بازي در استثنایی هاي وقفه -17 قانون

 
 

 Rule 18 – Intervals and Changes of Courts ها زمین تعویض و ها ست بین زمانی فواصل -18 قانون
 
1. During intervals, balls other than the game balls, may be used by players for warming-up in the free 
zone. 
 

 کنند. استفاده آزاد منطقه در کردن  گرم براي بازي هاي توپ از غیر هایی توپ از توانند می بازیکنان ها، فواصل زمانی بین ست جریان . در1
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2. During the intervals all five balls remain with the ball retrievers. They do not have the right to give 
them to the players for warming-up. Before the deciding set, it is the 2nd referee who gives the ball to the 
first server of the set. During the time-outs and substitutions and during the change of court in the 
deciding set at the 8th point, the 2nd referee does not take the ball. It remains with the ball retrievers. 
 

 بازیکنان به کردن  گرم براي را ها توپ که ندارند  حق ها آن. دنمان می باقیها  رسان توپ نزد توپ پنج هر ها، ست بین زمانی فواصل جریان در. 2
 همچنین و ها تعویض و استراحت هاي وقت جریان در. دهد می ست در زننده سرویس اولین به را توپ دوم داور نتیجه، ست شروع از قبل. بدهند

 .ماند می باقی ها رسان توپ نزد توپ و گیرد نمی را توپ دوم داور نتیجه، ست هشتم امتیاز در ها زمین تعویض زمان در
 

 Rule 19 – The Libero Player لیبرو بازیکن -19 قانون
 
1. In the case where a team has two Liberos, the acting Libero should be recorded in the 1st of the two 
special lines reserved for Liberos, the latest before the coach signs the score sheet. 
 

 را امتیازات برگه مربی اینکه از قبل لحظه آخرین در لیبرو، مخصوص قسمت از خط اولین در باید عامل لیبروي داشت، لیبرو دو تیمی اگر. 1
 .شود ثبت کند، امضا

 
2. The consequences of an illegal Libero replacement should be the same as an illegal substitution. 
 

 .شود حتسابامشابه تعویض غیرقانونی بایستی . پیامدهاي ناشی از جابجایی غیرقانونی لیبرو 2
 
3. In case of injury to the acting Libero, and if there is no 2nd Libero player on the team list, or the other 
Libero is not available (injured, ill, expelled), the coach can re-designate as a new Libero, one of the 
players (replacement player excepted) not on the court at the moment of the re-designation. 
The process will be similar to the process of replacement, if the re-designation is done immediately after 
the injury, or, similar to the procedure of substitution, if the re-designation is done later on. This should 
be done with little formality as the coach/game captain is effectively confirming the decision he/she 
made by communicating it to the refereeing corps. 
 

مصدوم، بیمار یا اخراج ( در دسترس نبودلیبروي دیگري  یا نداشت وجود تیم لیست در دومی لیبروي اگر عامل، لیبروي مصدومیت صورت . در3
 لیبرو)، لیبروي جانشین بازیکن از غیر (به ندارند حضور زمین در لیبرو مجدد انتخاب لحظه در که انیبازیکن بین از تواند می مربی )،شده بود
 کند. انتخاب تیم براي جدیدي

 شبیه شود، انجام بعداً مجدد انتخاب است و اگر لیبرو جابجایی فرآیند مانند فرآیند این شود، انتخاب مصدومیت از بعد بالفاصله لیبروي جدید اگر
کافی خواهد  داوري گروه بهآن  نداد اطالع و بازي کاپیتان یا مربیتوسط تصمیم انتخاب مجدد لیبرو  تأیید بود. خواهد انجام تعویض روند به

 بود و تشریفات خاصی الزم ندارد.
 
4. Pay attention to the difference between the exceptional substitution of an injured player and the re-
designation of an injured Libero. 
When a regular player is injured, and there is no possibility of a legal substitution, any player who is not 
on the court at the moment of the injury (except the Libero and his/her replacement player) can 
substitute for the injured player. 
Compare this treatment to the re-designation of a new Libero when any player who is not on the court at 
the moment of the re-designation (except the acting Libero’s replacement player or an original acting 
Libero who had earlier been declared unable to play) can become the new Libero! Be aware of the fact, 
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that the re-designation of a new Libero is an option, which the coach can use or not. 
 

 .کنید لیبرو توجه به دلیل مصدومیت مجدد انتخاب و مصدوم بازیکن استثنایی تعویض بین تفاوت . به4
 نیست بازي زمین در مصدومیت لحظه در که بازیکنی هر ندارد، وجود او قانونی تعویض امکان و شده مصدوم عادي بازیکن یک که زمانی

 کرد. بازیکن مصدوم تعویض با توان می را لیبرو) جانشین و لیبرو از غیر (به
 جانشین از غیر ندارد (به حضور زمین در در لحظه انتخاب مجددکه  بازیکنی در آن، هر که کنید لیبرو مقایسه مجدد انتخاب با را حالت این

 انتخاب که باشید آگاه واقعیت این به نسبت باشد. جدید لیبروي تواند می کند)، بازي تواند نمی شده که گفته اصلی عامل لیبروي یا عامل لیبروي
 نکند. یا کند استفاده آن از تواند می مربی است که اختیار یک لیبرو مجدد

 
5. In order to understand properly the meaning of Rule 19.3.2, the referees have to pay attention to the 
difference between the wording of Rule 25.2.2.2, which specifies that the scorer has to indicate any error 
of serving order immediately after the service hit, and Rule 26.2.2.2 which says that the assistant scorer 
has to notify the referees of any fault of the Libero replacement, without mentioning "after the service 
hit". That means, that the assistant scorer should notify the referees about a faulty Libero replacement 
immediately when that happens and Rule 7.7.2 should be implemented only in the case that the Assistant 
Scorer has missed the notification and a rally (or more) was played. 
 

 از تخطی هرگونه باید نویسنده کند می مشخص که 2.2.2.25 قانون کلمات تفاوت به باید داوران ،2.3.19 قانون معناي صحیح فهم منظور به. 5
 به را لیبرو جابجایی خطاي هرگونه باید نویسنده کمک کند می بیان که 2.2.2.26 قانون و کند اعالم سرویس ضربه از بعد فوراً را سرویس ترتیب

 از بعد بالفاصله را لیبرو غیرقانونی جابجایی باید نویسنده کمک یعنی. توجه کنند "سرویس ضربه از بعد" عبارت ذکر بدون ،برساند داوران عاطال
 یا( لیرا یک و برده یاد از را رسانی اطالع این نویسنده، کمک که رود می کار به صورتی در فقط 2.7.7 قانون و برساند داوران اطالع به آن، وقوع
 .باشد نشده بازي) بیشتر

 
6. The referees should be able to tell the difference if a team has only one available Libero and he/she 
becomes unable to play (injured, ill, expelled or disqualified) and if he/she is declared unable to play. In 
the first case it is independent from the team, that the Libero cannot continue the game, meanwhile in the 
second case this is the team’s (coach’s or in his absence the game captain’s) decision that the Libero will 
not continue the game. If the Libero becomes unable to play and in the game interruption a new Libero 
will be re-designated without any delay, he/she may replace the original Libero immediately and directly 
on the court. However, if the Libero on court is declared unable to play, first the player replaced by the 
Libero must re-enter the court, then after 1 completed rally the new re-designated Libero has the right to 
replace any back row player.  
 

 بیماري، (مصدومیت، هدبه بازي ادامه د تواند نمی او و دارد لیبروي در دسترس یک تنها تیم اینکه بین تفاوت باشند که قادر باید . داوران6
تواند به بازي ادامه دهد،  نمی اینکه لیبرو ،اول حالت در کنند. بیان را تواند به بازي ادامه دهد، نمی او شود  اعالم اینکه و محرومیت) یا اخراج

 بازي به تواند نمی لیبرو است کهبازي)  کاپیتان او غیاب در یا (مربی تیم تصمیم این دوم، حالت در که حالی در نیست، تیم به تصمیم وابسته
با  تواند بالفاصله او می شد، انتخاب جدیدي لیبروي تأخیر ایجاد بدون بازي، یک وقفه در و دهد ادامه بازي به تواند نمی لیبرو اگر دهد. ادامه

 جانشین باید ابتدا به بازي ادامه دهد، تواند نمی لیبروي حاضر در زمین که شد اعالم برود. اگر زمین به مستقیماً و شده جابجا اصلی لیبروي
 عقب ردیف بازیکنان از یک هر با که دارد را حق این جدید لیبروي کامل، رالی انجام یک از بعد سپس شده، زمین وارد او جاي به قانونی لیبرو

 شود. جابجا
 

7. In some competitions, the team has the right to use a different Libero or Liberos in each game – in this 
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case, refer to the Specific Competition Regulations. 
 
توانند از لیبرو یا لیبروهاي مختلفی در هر بازي استفاده کنند. در چنین مسابقاتی، به مقررات مخصوص همان  ها می برخی از مسابقات، تیم .7

 مسابقع رجوع کنید.
 

 Rule 20 – Requirements of Conduct رفتاري الزامات -20 قانون
 

 
 Rule 21 – Misconduct and Its Sanctions آن هاي مجازات و ناشایست رفتار -21 قانون

 
1. It is important to remember, that according to rule 21.2.1, the behavior of the participants should be 
respectful and courteous, also toward the Control Committee members, the organizers, their team mates 
and spectators. If the coach’s (or any other team official’s) attitude exceeds the disciplinary limitations 
laid down in Rule 21, the 1st referee has to apply the appropriate sanctions without any hesitation. A 
volleyball match is a sportive show of players, but not the team officials. Referees should not ignore this 
distinction. 
It is the very strong instruction from the FIVB Rules of the Game and Refereeing Commission that 
where the coach indulges in excessive play acting or demonstration, or where the coach (or any other 
team member) addresses the FIVB Technical delegate or other FIVB official in any appeal loudly or in 
an aggressive or derogatory manner, or insult (by doing so even just to attract attention of the crowd), 
then the 1st Referee must make a strict application of the sanctions scale. The show must be for the 
play on the court and not for peripheral issues which detract from the main purpose of 
entertaining the crowd with spectacular play. The coach is not the show! 
 

 و محترمانه تماشاگران و ها تیمی هم کنترل، کمیته اعضاي به نسبت باید کنندگان شرکت رفتار ،1.2.21 قانون طبق . به یاد داشتن اینکه1
 داور رود، فراتر 21 قانون در موجود انضباطی هاي حدودیتم از فنی) کادر دیگر اعضاي از یک هر (یا مربی رفتار اگر است. مهم باشد، مؤدبانه

ها.  تیم فنی کادر اعضاي نه است بازیکنان ورزشی نمایش والیبال، مسابقه یک کند. اعمال تردید هرگونه بدون را مناسب هاي مجازات باید اول
 بگیرند. نادیده را تفاوت داوران نباید این

اعضاي  از یک هر (یا مربی و یا کند نقش یا نمایش بازي اندازه از مربی بیش اگر که است جهانی راسیونفد داوري و قوانین کمیته توصیه اکید
 خود درخواست ناخوشایند یا پرخاشگرانه رفتار با یا بلند صداي با تا بروند جهانی فدراسیون مسئوالن سایر یانماینده فنی  میز سمت به تیم) دیگر

 گیرانه به طور سخت را مجازات اول باید قوانین آنگاه داور شود، عموم مردم توجه جلب باعث توجه که حالتی به ،نمایند توهین یا کرده مطرح را
یک  با جمعیت کردن سرگرم را که اصلی هدف که اي حاشیه موارد نه ،است زمین درون بازي اصلی، نمایش کند. اعمال
 نیست. مایشن این جزئی از مربی برد. می بین است، از تماشایی بازي

 
2. Rule 21.1 deals with "minor misconducts" which are not subject to sanctions It is the 1st referee's duty 
to prevent the teams from approaching the sanctioning level. It is crucial that the referees apply their 
personality to keep under control the “minor misconducts” in order to avoid sanctions later in the game. 
 

 رسیدن از ها تیم که است اول داور وظیفه شوند. نمی مجازات دریافت منجر به که است "جزئی ناشایست رفتارهاي" به مربوط 1.21 . قانون2
اخالق و  از بازي، داوران در بعدي مجازات هرگونه از جلوگیري منظور به که این موضوع مهم است کند. جلوگیري مجازات مرحله به ها تیم

  دهند. قرار کنترل تحت را "جزئی ناشایست رفتارهاي" تا کنند استفاده خود شخصیت
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3. Practical implementation on team members for misconduct leading to sanctions, as decided by the 1st 
referee: 

1. Team member on the court: 
The 1st referee must blow the whistle (usually when the ball is out of play, but as soon as possible 
when misconduct is serious). He/she then instructs the sanctioned player to approach the 
referee’s stand. When the player is close to the referee’s stand, the 1st referee shows the 
appropriate card(s) saying the reason why he/she is sanctioned. 
The 2nd referee acknowledges this action and immediately instructs the scorer to record the 
appropriate sanction on the score sheet. 
If the scorer, based on information on the score sheet, states that the 1st referee’s decision is 
against the scale of sanctions, he/she must immediately inform the 1st referee via wireless 
communication or the 2nd referee in case no wireless communication is in use. 

2. Team member not on the court: 
The 1st referee must blow the whistle, direct the game captain to his/her chair and inform him/her 
the sanction applied to the concerned team member. It is the responsibility of the 1st referee 
displaying the appropriate card/s to make clear for everybody, who is the sanctioned team 
member, and the team member must raise his/her hand acknowledging the sanction. 

3. Implementation of sanctions between sets: 
In case of a penalty, the 1st referee should show the red card at the start of the next set. 
In case of an expulsion or disqualification, the 1st referee should call the game captain 
immediately to inform the coach concerned about the type of sanction (to prevent double 
penalization of the team) which should be followed formally by the cards at the beginning of the 
next set. 

 
 از: اول عبارتست داور تصمیم به توجه با تیم ناشایست نسبت به اعضاي مجازات رفتارهاي عملی . اجراي3

 بازي زمین در تیم اعضاي .1
 بازیکن سپس وقت). اسرع در باشد، جدي یستناشا رفتار وقتی اما است، بازي از خارج وقتی که توپ (معموالً بزند سوت باید اول داور

 نشان او به را مناسب هاي کارت یا کارت اول داور شد، نزدیک داوري سکويبه  بازیکن که وقتی خواند. فرامی داوري به سکوي را
 گوید. دلیل مجازات شدن او را می داده
 نماید. ثبت امتیازات برگه در را مجازات تا کند می راهنمایی را نویسنده و بالفاصله تأیید را عمل این دوم داور
 باید نیست، صحیح  اول داور سطح مجازات صادره از سوي که کرد عنوان امتیازات برگه در موجود اطالعات بر اساس نویسنده اگر

منتقل  دوم داور ، بهسیم در کار نیست و یا اگر ارتباطات بی برساند اول داور اطالع بهسیم  از طریق ارتباطات بی را موضوع بالفاصله
 نماید

 بازي زمین تیم خارج از اعضاي .2
کند، مطلع  فرابخواند و او را از مجازاتی که راجع به عضو تیم اعمال می داوري سکوي به را بازي کاپیتان و زده سوت باید اول داور

 نماید.
روشن شود فردي که مجازات شده، چه کس شکل مناسبی نشان دهد تا براي همه  داور اول موظف است که از کارت یا کارهاي به

 کند. است. سپس فرد مذکور با بلند کردن دست خود، مجازات را تأیید می
 ها ست بین در ها مجازات اعمال .3

 دهد. نشان بعد ست ابتداي در را قرمز کارت باید اول داور جریمه، حالت صدور در
برساند  اش مربی اطالع مجازات را به نوع تا بخواند فرا را بازي کاپیتان باید بالفاصله اول داور محرومیت، یا اخراج حالت صدور در

 مجازات را اعمال کند. ها، کارت با استفاده از رسمی طور بعدي، به ست ابتداي در تیم) و مجدد جریمه (براي جلوگیري از
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4. During the game, the referees must pay attention to the disciplinary aspect, acting with firmness when 
applying the sanctions for misconduct of players or other team- members. Referees should be reminded 
that their function consists of evaluating playing actions, and not of chasing after small individual faults. 
 

 قاطع تیم اعضاي سایر یا بازیکنان ناشایست رفتارهاي براي ها مجازات اعمال زمان در و کنند توجه انضباط به باید مسابقه جریان در داوران. 4
 فردي کوچک خطاهاي در تعقیب نباید و است بازیکنان بازي مربوط به عملیات ارزیابی ،ها آن وظیفه که باشند داشته خاطر به باید داوران. باشند
 .دباشن

 
 Rule 22 – Refereeing Corps and Procedures ها آن اقدامات و داوري گروه -22 قانون

 
1. To inform the teams exactly of the nature of the fault whistled by the referees (for the public, TV 
viewers, etc.), the referees must use the official hand signals. Only these hand signals and no others 
(national or private hand signals or manner of execution) can be used unless it is extremely necessary to 
add some clarifying gesture for a better understanding of everybody! 
 

 باید داوران ،)غیره و تلویزیونی بینندگان مردم، عموم براي( اند زده سوت آن اعالم براي داوران که خطایی ماهیت از ها تیم شدن مطلع براي. 1
 قابل) ها آن متفاوت اجراي طرز یا شخصی یا ملی دست عالئم( دیگر عالئم نه و دست عالئم این فقط. کنند استفاده رسمی دست عالئم از

 سازي بسیار ضروري باشد . ها براي شفاف تفاده از برخی ژست، مگر اینکه براي درك بهتر همه، اساست استفاده
 
2. Due to the speeding up of the game, problems may arise showing refereeing errors. To prevent this, 
the refereeing corps must collaborate very closely; after each playing action they should glance at one 
another to confirm their decision. 
 

 همکاري یکدیگر با باید داوري گروه اشتباهات، این از جلوگیري براي. دهد رخ داوري اشتباهات است ممکن بازي، باالي سرعت دلیل به. 2
 .کنند دتأیی را تصمیمشان تا کنند نگاه را یکدیگر باید بازي، عملی در هر از بعد: باشند داشته نزدیک

 
 Rule 23 – 1st Referee اول داور -23 قانون

 
1. The 1st referee must always cooperate with his/her fellow officials (2nd referee, challenge referee 
scorer, line judges). He/she must let them work within their competence and their authority. 
For example: after whistling for the end of a rally, he/she should immediately look at the other officials 
(and only then give his/her final decision with the official hand signals): 

• When deciding whether a ball was in or out, he/she should take direct action to decide. He/she 
should confirm by looking at the line judge in charge of the line close to the place where the ball 
landed; Although the 1st referee is not the line judge, naturally he/she has the right to supervise 
and even the obligation, if necessary, to overrule his/her colleagues; 

• During the match, the 1st referee must often look at the 2nd referee who is facing him/her (if 
possible after each rally and also before each whistle for service execution), in order to find out 
whether he/she is signaling a fault or not (e.g. four contacts, double, etc.). 

 
 که دهد اجازه او باید باشد. داشته همکاري خط) داوران نویسنده و داور چلنج، دوم، داوري (داور گروه اعضاي سایر با همیشه باید اول . داور1

  دهند. انجام خود اختیارات در حوزه  شایستگی با را خود ها وظایف آن
 رسمی، دست عالئم از استفاده با فقط سپس (و کند نگاه داوري گروه عضايا سایر به بالفاصله باید رالی پایان سوت از بعد مثال، عنوان به
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 کند): اعالم را نهایی خود تصمیم
 آن  داور به همیشه بایدباید وارد سریع و مؤثر وارد عمل شود. او  یا اوت، است داخل توپ که آیا این با رابطه در گیري تصمیم زمان در

نظارت بر کار حق  طبیعتاً اما نیست، خط در جایگاه داور اول داور اگرچه که. کند گاهن است، نزدیک توپ فرود محل به که یخط
 را رد کند. داوري گروه اعضاي سایرتصمیم  موظف است که لزوم، در صورت و دارد راهمکارانش 

 از قبل و هر رالی از پس ،امکان صورت (در ایستاده است او روبروي که ندک نگاه دوم داور به باید اغلب مسابقه طول در اول داور 
 .یا خیر غیره) و دوضرب چهارضرب، است (مثالً کرده اعالم را خطایی تا متوجه شود آیا او سرویس بعدي) سوت

 
2. The question whether the ball "out" was touched previously by the receiving team is checked by the 
1st referee and the line judges. It is however, the 1st referee who makes the final decision with his/her 
hand signal, after seeing the signals of the other members of his/her refereeing corps. 
 

 این وجود، بااین. دهند می پاسخ داشته تماس کننده تدریاف تیم با برود، "اوت" به توپ اینکه از قبل آیا که الؤس این به خط داوران و اول داور. 2
 .کند می اعالم دست عالمت با را نهایی تصمیم داوري، گروه اعضاي سایر هاي عالمت دیدن از پس که است اول داور

 
3. He/she should always make sure that the 2nd referee and the scorer have sufficient time to do their 
administrative and registration work. If the 1st referee fails to give the necessary time for the control and 
administration of the facts, the 2nd referee must stop the continuation of the match by whistling.  
 

 کنترل براي را الزم زمان اول داور اگر. دارند ثبت و اجرایی وظایف انجام براي کافی زمان نویسنده و دوم داور که شود مطمئن باید همواره او. 3
 .کند متوقف را مسابقه سوت، از استفاده با باید دوم داور ندهد، ثبت وقایع و

 
4. The 1st referee may change any decision of his/her fellow officials or of his/her own. If he/she has 
made a decision (whistled) and then sees that his/her colleagues (2nd referee, line judges or scorer) have, 
for instance, made a different decision, 1st referee’s can also order the rally to be replayed. 
 

 همکارانش که متوجه شد سپس و گرفت (سوت زد) تصمیمی او اگر دهد. تغییر را خودش روه داوري یاتواند تصمیم اعضاي گ . داور اول می4
 تواند دستور تکرار رالی را صادر کند. ، میدارند دیگري نظر نویسنده) داوران خط یا دوم، (داور

 
5. If the 1st referee finds that one of the other officials does not know his/her job, or is not acting 
objectively, he/she must have him/her substituted. 
 

 .کند تعویض را او باید دهد، نمی انجام طرفانه بی را ها آن یا داند نمی را خود وظایف داوري گروه اعضاي از یکی که شد متوجه اول داور اگر. 5
 
6. Only the 1st referee may apply misconduct and "delay" sanctions. If officials, other than the 1st referee, 
notice any irregularity, they should signal and go to the 1st referee to inform him/her of the facts. It is the 
1st referee and only him/her who applies sanctions. 
 

 مشکلی متوجه اول، داور از غیر داوري گروه اعضاي سایر اگر. کند اعمال را "تاخیر" و ناشایست رفتار هاي مجازات تواند می اول داور فقط. 6
 .نماید اعمال را ها مجازات تواند می که است اول داور فقط و فقط. کنند مطلع را او تا بروند اول داور سمت به و داده عالمت باید شدند،

 
 Rule 24 – 2nd Referee ومد داور -24 قانون

 
1. The 2nd referee must be of the same competence as the 1st referee. He/she will replace the 1st referee in 
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case of absence or in case that the 1st referee is unable to continue his/her task. 
 

 اول داور جایگزین وظایفش، انجام ادامه در او توانایی عدم یا و اول داور غیاب در. باشد داشته اول داور ابهمش ییها شایستگی باید دوم داور. 1
 .شود می

 
2. During the exchange of play near the net, the 2nd referee must concentrate on controlling the illegal 
touch of the whole net by standing on the blockers side, on all illegal penetrations beyond the center line, 
and on the illegal playing actions on the antenna at his/her side. 
 

 نفوذ تور، طول امتم به بازیکنان غیرقانونی برخورد کنترل بر مدافع، تیم سمت در ایستادن با باید دوم داور تور، نزدیکی در بازي جریان در. 2
 .کند تمرکز خودش سمت در آنتن به مربوط خطاهاي همچنین و مرکزي خط از حریف زمین به غیرمجاز

 
3. The 2nd referee must also carefully check, before and during the match, if the players are in correct 
position, on the basis of the pole tablet or the "line-up sheet". In this work, if the pole tablet is not in use, 
the 2nd referee is assisted by the scorer, who can tell him/her which player must be in position 1.  
 

. باشد "آرایش برگه" تبلت روي میله و یا اساس بر بازیکنان جایگیري که کند کنترل دقت با باید دوم داور مسابقه، جریان در و قبل همچنین. 3
  .باشد 1 منطقه در باید بازیکن کدام بگوید او به تواند می و کرده کمک دوم داور به کار این انجام در نویسنده شود، نمی استفاده تبلت از اگر

 
4. He should not, orally or physically, direct any of the players to their indicated position. If there is 
some discrepancy between the players’ position and that indicated in the line-up sheet, the 2nd Referee 
should call the game captain or the coach in order to confirm the proper position of the players. 
 

 داور بود، آرایش برگه و بازیکنان جایگیري بین اختالفی اگر. کند هدایتشان مناطق به فیزیکی یا شفاهی صورت به را بازیکنی هیچ نباید او.  .4
 .شود تأیید بازیکنان صحیح جایگیري تا بخواند فرا را تیم مربی یا بازي کاپیتان باید دوم

 
5. The 2nd referee must pay attention to the fact, that the free zone must always be free from any obstacle 
which can cause an injury to a team member (drinking bottles, 1st aid kit, etc.). 
 

 جعبه نوشیدنی، بطري( باشد گردد می مصدومیت باعث که مانعی هرگونه از عاري همواره آزاد منطقه که باشد داشته توجه باید دوم داور. 5
 ).غیره واولیه  هاي کمک

 
6. During TO and TTO (in case of use), the 2nd referee should not stay in a static position. The 2nd 
referee can adjust the movement pattern to turn: 

• Toward the scorer, to control his/her work. 
• To the assistant scorer, to obtain information about the position of the Liberos. 
• To the 1st referee, to receive and/or to give information, if necessary. 
• To the teams, to determine if the Libero is about to attempt a “hidden replacement” 

 
 استفاده جابجایی الگوي از یک تواند می او بایستد. ثابت شود) (اگر اعمال می فنی استراحت وقت و حتاسترا وقت جریان در نباید دوم . داور6

 سمت: بچرخد به و کرده
 ،کند. نظارت کار او بر تا نویسنده 
 آورد. دست به لیبروها وضعیت مورد در اطالعاتی تا نویسنده، کمک 
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 بگیرد او از یا اطالعاتیو  بدهد او به نیاز، اطالعاتی صورت در تا اول، داور . 
 کند. لیبرو را شناسایی "مخفی جابجایی" براي تالش تا ها، تیم 

 
7. If during the match, the 2nd Referee observes unsportsmanlike gestures or words between the 
opponents, on the first occasion when the ball is out of play, he/she can order the players to change 
his/her behavior asking them to calm down. If the situation remains the same, he/she must inform the 
1st. referee. 

 
و زمانی که توپ  فرصت اولین، در شود رد و بدل میها و کلمات ناجوانمردانه  ژستمشاهده کرد که بین دو تیم، اگر داور دوم در جریان بازي،  .7

تواند به بازیکنان دستور دهد که رفتارشان را تغییر داده و آنان را به آرامش دعوت کند. اگر اوضاع به همان شکل باقی  می ،خارج از بازي است
 را به اطالع داور اول برساند. وقایع پیش آمدهماند، باید 

 
 Reserve Referee ذخیره داور

 
The following activities are under the responsibility of the Reserve Referee: 

1. To replace the 2nd referee in case of absence or in case that he/she is unable to continue his/her 
work or in case that the 2nd referee became 1st referee. 

2. To control the substitution paddles (if they are in use), before the match and between the sets. 
3. To check the operation of the bench tablets before and between the sets, if there is problem. 
4. To assist the 2nd referee in keeping the free zone and the penalty area free. 
5. To control the substitute players in the warm-up area and on the bench, and any team members 

sent to the penalty area (if used). 
6. To bring to the 2nd referee four match balls, immediately after the presentation of the starting 

players. 
7. To give the 2nd referee a match ball after he/she has finished checking the players’ standing 

position. 
8. To assist the 2nd referee with guiding the work of the moppers. 

 
 باشد: می ذخیره داور عهده به آن مسئولیت که است هایی فعالیت زیر موارد

 دوم داور او جایگزین شد، اول داور جایگزین دوم که داور درصورتی وظایفش، و یا انجام ادامه عدم توانایی او در و یا غیاب داور دوم در .1
 گردد. می

 کند. می ها کنترل ست و بین مسابقه شروع از قبل را (در صورت استفاده) تعویض هاي راکت .2
 باشند. نداشته ایرادي که کند می کنترل ها ست بین و مسابقه شروع قبل از را هاي دو تیم تبلت .3
 دارند. نگه عاري از هرگونه مانع را جریمه ناحیه و آزاد منطقه تا کند یم کمک دوم داور به .4
 کنترل (اگر وجود دارد) جریمه ناحیه در تیم را اعضاي از یک هر همچنین و نیمکت روي و کردن  گرم ناحیه در را تعویضی بازیکنان .5

 کند. می
 آورد. می دوم داور براي را يباز توپ زمین، چهار در کننده شروع بازیکنان حضور از بعد بالفاصله .6
 دهد. می دوم داور به را بازي توپ رسید، اتمام به زمین در بازیکنان جایگیري کنترل کار اینکه از بعد .7
 کند. می کمک دوم داور به زمین، کنندگان خشک راهنمایی در .8
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 Challenge Referee and New Technology نوین تکنولوژي و چلنج داور
 
Technological innovations are appearing very quickly in relation to our modern game. In many 
FIVB competitions now, the use of Tablets is mandatory, as are e-score sheets, and headsets for 
wireless communication. The FIVB International Referee must be familiar with these. The details 
of how these are to be used, and in particular how this relates to the Challenge process/ 
substitution process can be seen in the specific competition handbooks. 
Following the recent decision by FIVB the Challenge referees acting on top FIVB events are 
nominated from the special Challenge referee staff. They work in a competition solely as 
Challenge referee. Consequently, the referees are involved only as 1st and 2nd referee. 
 

 از استفادهفعلی،  FIVB مسابقات از اريبسی در. شوند می ظاهر سریع بسیار مدرن بازي در تخصصی هاي نوآوري
 این با باید FIVBالمللی  داوران بین. است الزامی سیم بی ارتباطات براي هدست و الکترونیک امتیازات برگه تبلت،

 تعویض یا چلنج فرآیند به چگونه اینکه مخصوصاً و تجهیزات این عملکرد چگونگی جزئیات. باشد آشنا تجهیزات
 .است موجود مسابقه هر مخصوص راهنماي کتابچه رد شوند، می مرتبط

کنند، از  اول فدراسیون جهان فعالیت می رازططبق تصمیم اخیر فدراسیون جهانی، داوران چلنجی که در رویدادهاي 
عنوان  ، داوران صرفاً بهدرنتیجه. خواهند بودداور چلنج فقط شوند. این افراد  بین داوران مخصوص چلنج انتخاب می

 کنند. اول یا دوم فعالیت میداور 
 
The following recommendations are to be applied by the Challenge Referee and during Challenge 
procedure: 

1. All FIVB International referees nominated for FIVB competitions must carefully study the 
Challenge regulations approved for any competition and strictly abide by them. 

2. The Challenge referee shall wear an official IR uniform while performing his/her functions. 
3. During WIRELESS communication between referees it is mandatory to use simple volleyball 

terminology sentences in English to indicate the nature of a requested challenge, e.g. “ball in or 
out”, “touch the net”, “touch the antenna”, “service foot-fault”, “attack-line foot-fault”, “touch 
the block”, “center line penetration” etc. The recommended order of information directed to the 
Challenge referee to initiate the Challenge procedure: Who – What – When. For example: 
“Challenge by team Italy – touch of the net – in the middle of a rally”. 

4. Ball “in” or “out” challenge shall be evaluated by a challenge referee on a Challenge team 
monitor with automated tracking system. The decision is fully based on technology. 

5. If a referee interrupted the rally by whistling a fault (except “in or out”) which subsequently was 
challenged and proved to be a wrong CALL, then a replay shall be carried out due to this referee 
error. For example: a first referee called “four hits” or “double hit” when a ball was smashed into 
the upper part of the net and rebounded back, being contacted by the same team, and the first 
referee didn’t notice any block contact, but later, after a “block” challenge it was clear that a 
block contact took place, then a replay shall be called by the 1st referee.  

6. The Challenge referee can accept the advice of the Challenge operator /especially, if Hawk-eye 
system is in use/ about the cameras with the best view for evaluation, because they are an 
important part of the challenge process and their expertise can avoid wasting time during the 
revision process. Under no circumstances must the conclusion of the Challenge referee be made 
by a “guess” or “prediction”, or “anticipation” basis. Only if a Challenge referee is absolutely 
visually sure about the situation can he/she announce the decision. Any doubts shall be 
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interpreted in favour of the previous referee decision. 
7. According to the Challenge regulations in force, challenges of playing actions from the menu of 

allowable challenges may be requested at any point of the rally; the Challenge referee shall 
clearly instruct the Challenge operator about how to find the requested moment. If during the 
reviewing process another fault (previous to the challenged one) has been found, then this, earlier 
fault has to be announced by the challenge referee as deciding the rally. 

8. The Challenge Referee advises the 1st referee of the nature of the fault. However, the 1st referee 
must take the final decision based on the evidence provided. It is not advised, however, that a 1st 
referee should over-rule the Challenge Referee’s evaluation and mainly in cases of the foot-faults 
during a service or back-row player attack hit. 

9. Where a fault occurs clearly after the ball is out of play, yet was nevertheless challenged by the 
coach, this advice must be given to both referees and an appropriate caption shown on the screen. 

 
 اعمال نماید: زیر را چلنج، موارد داورشود که  پیشنهاد می چلنج، جریان در

 و کرده مطالعه را مورد تأیید چلنج مقررات دقت به باید اند، شده انتخاب FIVB مسابقات براي که FIVB المللی بین داوران تمام .1
 کنند. پیروي آن از دقیقاً

 اشد.داشته ب را به تن المللی بین داوران لباس باید خود وظایف انجام طول در چلنج داور .2
 به والیبال لغات تخصصی با جمالت ساده از که است ضروري داوران، بین سیم بی ارتباط زمان درخواستی در براي تعیین ماهیت چلنج .3

 خطاي" ،"زننده سرویس پاي خطاي" ،"آنتن برخورد به" ،"تور برخورد به" ،"اوت یا داخل توپ" شود، مثالً استفاده انگلیسی زبان
 به ارسالی اطالعات پیشنهادي ترتیب غیره. و "مرکزي خط از حریف زمین به نفوذ" ،"مدافع برخورد به" ،"لهمربوط به خط حم پاي
 توسط چلنج درخواست" مثال، براي .زمانی در چه چیزي، چه کسی، چه از است: عبارت فرآیند شروع براي چلنج داور
 ."در وسط رالی تور، برخورد به ایتالیا، تیم

 شود. ارزیابی ردیابی خودکار از طریق سیستم چلنج تیم مانیتور روي بر چلنج داور باید توسط "اوت"یا  "داخل" توپ درخواست چلنج .4
 این تصمیم کامالً مبتنی بر تکنولوژي است. 

 ابتث و شد چلنچ درخواست و متعاقباً )"اوت"یا  "داخل" از اعالم (غیر کردند متوقف سوت خود با را رالی هر یک از داوران، اگر .5
 یا "چهارضرب" خطاي اول داور ،مثال براي شد. خواهد تکرار رالی داور، اشتباه این واسطه به بوده، اشتباه خطا اعالم که گردید

 و توسط یکی از اعضاي همان تیم لمس شد برگشت و کرد، برخورد تور فوقانی قسمت با توپ که اعالم کرد زمانی را "دوضرب"
 را رالی باید اول داور بنابراین و کرده برخورد دفاع به توپ که شد مشخص چلنج درخواست از بعد ولی دید،ن را دفاع با تماس اول داور

  کند. تکرار
شود،  را، مخصوصاً اگر از سیستم چشم شاهین استفاده میهاي با بهترین نما  تواند توصیه اپراتور چلنج در مورد دوربین داور چلنج می .6

هایی بخش مهمی از فرآیند چلنج هستند و تخصص آن افراد در حین فرآیند بازبینی  ؛ زیرا چنین دوربینردبراي ارزیابی درخواست بپذی
 یا "بینی پیش" یا "حدس" اساس بر نباید چلنج داور گیري نتیجه شرایطی، هیچ تحتتواند از اتالف وقت جلوگیري کند.  می
 قبلی تصمیم نفع به باید تردید هرگونه کند. خود را اعالم تصمیم تواند می شد، مطمئن عیناً چلنج داور اگر فقط باشد. "گویی پیش"

 شود. تفسیر داور
هاي مجاز، براي بررسی عملیات مورد نظر در بازي درخواست  از منوي چلنج توان رالی می از در هر لحظه ،چلنج مقررات اساس بر .7

 فرآیند جریان در اگر کند. راهنمایی درخواست مورد لحظه یافتن چگونه هدربار چلنج را اپراتور واضح، طور به باید چلنج داور .چلنج کرد
 به چلنچ داور توسط باید افتاده اتفاق زودتر که خطایی شد، مشاهده است) درخواست که مورد آنچه از قبل( دیگري خطاي بازبینی،
 گردد. اعالم رالی نتیجه عنوان

 اخذ موجود شواهد اساس بر را نهایی تصمیم باید اول داور وجود، این با کند. می دپیشنها اول داور به خطا ماهیت درباره چلنج داور .8



33 
 

 رد ردیف عقب بازیکن یا زننده سرویس پاي خطاي در موردالخصوص  علی را چلنج تصمیم داور اول، داور که شود نمی توصیه .کند
 کند.

را  باید درخواست داشته باشد، چلنج درخواست وجود، مربی این با اما رخ دهد، بازي از توپ شدن خارج از بعد کامالً خطا که درصورتی .9
 شود. داده نشان نمایشگر صفحه روي مناسب عنوان و منتقل کند داور دو هر به

 
 Rule 25 – Scorer نویسنده -25 قانون

 
1. The scorer’s work is very important, particularly during international matches, where the members of 
the refereeing corps and of the teams, are from different countries. All FIVB international referees must 
know how to fill in a score sheet; and, if necessary, they must be capable of doing the work of a scorer. 
 

 تمامی. هستند مختلف کشورهاي از ها تیم و داوري گروه اعضاي تمام که المللی بین مسابقات در مخصوصاً است، ممه بسیار نویسنده کار.  1
 .دهند انجام را نویسنده کار تا باشند قادر باید نیاز صورت در و کنند کامل چگونه را امتیازات برگه که بدانند بایدFIVB ی الملل بین داوران

 
2. The scorer: 

1. If tablets are not in use, must check - after receiving the line-up sheets and before the start of 
each set - that the numbers on the line-up sheets can also be found on the score sheet team 
member list (if not, he/she must report to the 2nd referee). 

2. Reports to the 2nd referee the 2nd time-out and the 5th and 6th substitutions of each team (who 
reports, then, to the 1st referee and to the coach). 

3. Must cooperate, very attentively, during the substitution process: 
• Unless the scorer indicates the substitution is illegal, the 2nd referee can enforce the 

substitution of players with a crossing of the arms signal but only if necessary, to speed up 
the exchange. 

• At the moment, when the 2nd referee took his/her position after finishing the substitution 
the scorer must concentrate to check if the player making the service hit, follows the 
rotation order or not. If not, he/she must be ready to stop the play by pressing the buzzer, 
immediately after the service hit was executed. 

• The scorer has to look at the substitute player in the substitution zone and to compare the 
number with data from the score sheet. If he discovers that the request is illegal, he/she 
immediately push the buzzer and raises one hand, moving it it from side to side, and says: 
"the request of substitution is illegal". In this case, the 2nd referee must immediately go to 
the scorers’ table and check, on the basis of the score sheet data, the illegality of the 
request. If confirmed, the request must be rejected by the 2nd referee and the 1st referee 
must sanction the team with a "delay". 

• In the event that the team requests more than one substitution, the process of substitution 
must be done consecutively, so that the scorer has time to register each substitution by 
pressing the “ACCEPT” button. The scorer must, however, use the same process for each 
substitution 

• In the event that Tablet driven substitution is used, along with additional technological 
hardware, the scorer must monitor the score sheet computer screen to ensure that the data 
going into the record is what is actually occurring on the side line. In case there is a 
discrepancy between the player entering the substitution zone and the number transmitted 
via tablet, the real player should be considered, and the scorer has to correct and accept the 
substitution manually. Verbal communication between scorer and referee is encouraged at 
this point, and the 2nd Referee must allow a little extra time for the process. As the 
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substitution may also coincide with a Libero replacement, extra care must be taken here.  
Now the scorer simply informs the referees via wireless system telling them: “Scorer 
ready” and the 2nd referee’s “OK” can also be verbal only. If the system does not work 
properly or due to a big noise it cannot be heard clearly, he/she is still obliged to show the 
two handed OK signal. 
 

4. Should register sanctions on the score sheet only on the instruction of the 2nd Referee or in case 
of a protest indicated according to the rules, with the authorization of the 1st referee writes or 
permits the team captain to write the remark on the score sheet. 

5. Must write a remark if a player is injured and removed from the match by regular or exceptional 
substitution. The remark should indicate the number of the player injured, the set during which 
the injury occurred, and the score at the time of the injury. 

 
 . نویسنده:2

 برگه در شده بازیکنان ثبت که کند کنترل ست، هر شروع از قبل و آرایش هاي برگه دریافت از پس بایدشود،  از تبلت استفاده نمیاگر  .1
 گزارش دوم داور به را موضوع این باید (در غیر این صورت، امتیازات هم وجود داشته باشند برگه در تیم اعضاي آرایش، در لیست

 دهد).
 ا مطلعر مربی تیم و اول داور او سپس (که دهد می اطالع دوم داور به را تیم هر ششم و پنجم هاي تعویض و دوم استراحت وقت .2

 کند). می
 کند: همکاري دقت به فرآیند تعویض، جریان در باید .3

 نجاما ضربدر ها به صورت دست عالمت با را تعویض تواند یمدوم  غیرقانونی بودن تعویض را اعالم نکرد، داور اگر نویسنده 
 .بیشتر شودکند تا سرعت تعویض  هد، اما فقط در موارد ضروري از این عالمت دست استفاده مید
 زننده، سرویس بازیکن که کند کنترل باید نویسنده گرفت، قرار خود استقرار محل در دوم داور تعویض، پایان از پس که مانیز 

 زنگ از استفاده با را رالی سرویس، ضربه از پس بالفاصله تا باشد آماده باید صورت، او اینغیردر .کند پیروي سرویس ترتیب از
  کند. متوقف

 اگر کند. کنترل امتیازات برگه طالعات مندرج درا با را اوشماره  و کند نگاه تعویض منطقه در تعویضی بازیکن به باید نویسنده 
 و برده باال را خود دست یک داده، فشار را هشدار زنگ باید بالفاصله است، غیرقانونی درخواست تعویض که شد او متوجه

 رفته نویسنده میز سمت به باید بالفاصله دوم داور وضعیت، این در ».است غیرقانونی تعویض درخواست« بگوید: و دهد تکان
 قرار تأیید نظر نویسنده مورد اگر کند. بررسی امتیازات برگه در موجود هاي داده اساس بر را درخواست بودن غیرقانونی و

 کند. مجازات "تأخیر"براي ایجاد  تیم را اول داور و شود رد دوم داور توسط باید درخواست تعویض گرفت،
 اي انجام شود که نویسنده  گونه بهطور متوالی و  هب باید تعویض فرآیند داشت، تعویض درخواست بیش از یک تیم که صورتی در

هر  نویسنده باید براي داشته باشد. ")ACCEPT( نپذیرفت" کمهدفشار دادن ثبت هر تعویض از طریق زمان کافی براي 
 ، همین کار را انجام دهد.تعویض

 امتیازات برگه نمایش صفحه باید نویسنده شود، می تعویض استفاده براي اضافی تخصصی افزارهاي سخت و تبلت اگر از 
نی که بازیکاگر  زمین است. کناري خط در وقوع حال اتفاق در همان ارسالی، هاي داده شود مطمئن تا کند نگاه را یالکترونیک

ن را مد نظر قرار داده و نویسنده باید بازیکهاي ارسالی از طریق تبلت مطابقت نداشت،  شود با داده ارد منطقه تعویض میو
با هم ارتباط شفاهی و نویسنده داور خوب است که چنین مواقعی، در  .دپذیربو نموده ، تعویض را تصحیح صورت دستی به

همزمان با جابجایی تعویض  مواقعیر د نویسنده بدهد.نجام روند کار، زمان بیشتري به باید براي اهم داشته باشند و داور دوم 
 دقت بیشتري الزم است.شود،  میلیبرو انجام 

داور دوم  )"OK( أییدت"و  "آماده استنویسنده "گوید:  میداوران به راحتی  به ،سیم یسیستم باز طریق نویسنده  امروزه
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لی بزرگ قابل شنیدن نباشد، نویسنده اختالثر در اصدا درستی کار نکند و یا  سیم به اگر سیستم بیشفاهی باشد. تواند  هم می
 اده کند.دو دست استفاز عالمت باید 

یا  اول، از داور کسب اجازه با قانونی، اعتراض صورت در یا کند ثبت امتیازات ها را در برگه مجازات دوم، داور راهنمایی با باید فقط .4
 بنویسد. امتیازات برگه مالحظات قسمت اعتراضش را در تیم کاپیتان که دهد می اجازه یا خودش اعتراض را نوشته و

 امتیازات ثبت برگه مالحظات قسمت در استثنایی را یا قانونی تعویض از استفاده با بازي از ن اوشد خارج و بازیکن مصدومیت باید .5
 شود. ذکر مصدومیت لحظه در امتیازات و افتاده اتفاق آن در مصدومیت ستی که مصدوم، بازیکن شماره باید قسمت این در کند.

 
 Rule 26 – The Assistant Scorer نویسنده کمک -26 قانون

 
1. The assistant scorer sits close to the scorer. In case the scorer is unable to continue his/her task he/she 
acts as the substitute for the scorer. 
 

 .شود می او جایگزین دهد، ادامه خود وظایف انجام به نتوانست نویسنده که صورتیدر. نشیند می نویسنده نزدیکی در نویسنده کمک. 1
 
2. His/her responsibilities are: 

1. To support the scorer to identify Libero replacements. 
2. To direct and control the timing of TTO (if where applicable), to press the buzzer when it starts 

to measure its duration and to signal its end, with the buzzer. 
3. To handle the manual scoreboard on the scorers' table. 
4. To check if the scoreboard shows the right results and if not, to correct it. 
5. During TO's and TTO's (if where applicable), to inform the 2nd referee about the position of the 

Liberos, by using the hand signal of "in" and "out", but only with one hand for each team. 
6. To forward to the Game Technical Delegate, immediately after the end of each set, the 

information about the duration of each set and the starting time and end time of the match, in 
written form. 

7. Where necessary, to assist the scorer by pressing the buzzer to acknowledge and announce 
substitution requests. 

8. To verbally assist the scorer with information during the substitution process. 
 

 نویسنده: . کمک2
 .لیبرو را شناسایی کندهاي  جابجاییکند که  نویسنده کمک میه ب .1
آن را اندازه  مدت آن فشار داده، شروع زمان را در کند. زنگ آن را کنترل می زمان و اعالم را )شد گر اعمال میا( فنی استراحت وقت .2

 نماید. اعالم می زنگ از استفاده با آن را پایان مجدداً و گرفته
 است. نویسنده میز روي دستی امتیازات مسئول تابلوي .3
 نماید. می تصحیح را آن در غیر این صورت، و دهد می نشان را صحیح نتیجه امتیازات، تابلوي د کهکن می کنترل .4
 عالمت از استفاده با را لیبروها بودن "خارج" یا "داخل" ،)شد گر اعمال میا( فنی استراحت هاي وقت و استراحت هاي وقت جریان در .5

 رساند.  دوم می به اطالع داور تیم، یک براي دست دست و فقط هر
ماینده ن به کتبی صورت به را مسابقه پایان و شروع زمان ست و هر پایان از بعد را بالفاصله هر ست زمان مدت به مربوط اطالعات .6

 کند. می اعالم فنی مسابقه
 کند. می کمک نویسنده به زنگ از استفاده تعویض، با هاي درخواست اعالم و تأیید در در صورت لزوم، .7
 کند. به نویسنده کمک می اهیفصورت ش به ،حین فرآیند تعویضاطالعات خصوص در  .8
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 Rule 27 – Line Judges خط داوران -27 قانون
 
1. The line judges’ work is very important, especially during high level international matches.  
 

 . است مهم بسیار راز اولط المللی بین مسابقات در مخصوصاً خط داوران کار. 1
 
2. In FIVB, World and Official Competitions, the color of the flag should be red or yellow. 
 

 .باشد زرد یا قرمز زرد باید پرچم رنگ رسمی و جهانی ،FIVB مسابقات در. 2
 
3. The line judges: 

1. Must be present at the alcohol test in time and place determined by the Specific Competition 
Regulations, wearing the LJ uniform. 

2. Besides ball “in” or “out” and service line faults, they are required to: 
• Signal when the ball touches the antenna, crosses over it, or flies outside it, into the 

opponent's court; the line judge facing to the direction of the ball, must signal the fault,  
• Signal clearly, to ensure beyond any doubt that the 1st referee sees them. If the ball touches 

the antenna, crosses over it, or flies outside it, into the opponent's court, the line judge 
facing to the direction of the ball, must signal the fault. 

3. In a case of using a Challenge system with the cameras position along the lines it is OBLIGED 
for line-judges to occupy such a position which will not cover the cameras sight, i.e. about 0.2 - 
0.3 m aside the line to permit the best view of the ball as it approaches. In this way the challenge 
camera is not obscured. (Note: not all Line judge positions are affected by camera positions). 

 
 خط: . داوران3

 .وندش اضرح الکل تست رايب ،کند تعیین میمخصوص مسابقه مقررات مکانی که در زمان و  ،داوران خط متحدالشکل لباس با باید .1
 :الزم است کهخط سرویس و خطاهاي مربوط به  "داخل"و  "اوت" بر الوهع .2

داور خطی باید عالمت د؛ نعالمت بدهارد زمین تیم حریف شد، وو یا از پشت آن  نتنآاز روي به آنتن برخورد کرد، توپ گر ا •
  .است توپ ترو به جهبدهد 

 بیند. ها را می آنن شوند که داور اول تا مطمئ طور واضح عالمت بدهند هب •
 باید است، توپ جهت رو به که خطی داور رفت، حریف تیم زمین سمت پشت آن به یا رو از برخورد کرد و یا اگر توپ به آنتن .3

 بدهد. عالمت خطا این براي
  بدهند. عالمت واضح کامالً بیند، باید می را ها آن اول داور شوند مطمئن اینکه براي .4
 استقرار محل خط داوران که لزامی استا شود، می استفاده خطوط امتداد در مستقر هاي دوربین با چلنج سیستم از که صورتی در .5

 وپ به خط نزدیکتا وقتی ت بایستند خط کنار متر 3/0تا  2/0 یعنی ندهد، پوشش را ها دوربین دید که کنند انتخاب طوري را خود
 حتت خط داوران تمام محل استقرار (نکته: نیست چلنج دوربین براي مانعی روش، این با. شود، بهترین نماي ممکن حاصل شود می

 گیرد). نمی قرار ها دوربین موقعیت تأثیر
 
4. The line judge should relax between rallies. 
 

 .کند حفظ را خود آرامش ها رالی جریان در باید خط داور. 4
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5. The line judges should leave their position during TO & TTO (if where applicable) and stay at the 
respective corners of the playing area, behind the advertising barriers. If this is not possible during set 
intervals, they should stand two-by-two in the gap between the advertising panels at the team bench side 
of the court. 
 

 بازي حیهنا هاي گوشه در و نموده ترك را خود موقعیت باید خط داوران ،)شد گر اعمال میا( فنی استراحت وقت و استراحت وقت جریان در. 5
بین تابلوهاي تبلیغاتی سمت  دو به دو باید نبود، مقدور ها ست بین زمانی فواصل در کار این اگر. بمانند نزدیک خود تبلیغاتی تابلوهاي پشت

 .بایستند نیمکت
 

 Rule 28 – Official Hand Signals رسمی دست عالئم -28 قانون
 
1. The referees must use only the official hand signals. The use of any other signals should be avoided, 
but in any case, they should be used only when it is absolutely necessary to be understood by the team 
members. 
The following, however, gives more detail to the sequences which should and should not be employed 
during a match. 
 

 براي درك ،ر هر صورتد اما کرد، باید اجتناب دیگري عالمت هرگونه از استفاده از کنند. استفاده رسمی دست عالئم از فقط باید . داوران1
 .الزم باشد که کنند استفاده عالئم دیگر ازباید  وقتی فقط ،تیم اعضاي بهتر

 باشد. دادن عالئم دست در طول مسابقه می نشان ترتیب مورد در بیشتري جزئیات زیر موارد
 
2. Decision by the 1st Referee: The 1st Referee will signal the end of the rally (or fault) by the whistle, 
indicate side to serve next, indicate the nature of the fault, then the player at fault (if necessary). The 2nd 
Referee will not take part in any of this signaling, but will, however, simply walk to the side of the team 
to receive next. Eye contact with the 1st Referee will still be required. Assistance during or at the end of 
the rally for “touches” (if the “touch” is not clear) or “four hits” is still expected. These actions can be 
done before the 2nd Referee moves, so that the 1st Referee is in full possession of the facts. 
 

زند و  می را بعدي سرویس که م نموده، جهت تیمیاعال سوت از استفاده با را خطا) (یا رالی پایان اول داور :اول داور توسط اخذ تصمیم. 2
 اما دهد، نمی نشان را ها عالمت این از یک هیچ دوم داور کند (در صورت لزوم). اشاره می خاطی به بازیکن نشان داده و خطا را ماهیت سپس

 براي به داور اولاو  کمک است. الزامی اول داور او با چشمی ارتباط رود. می ،کند رویس بعدي را دریافت میستیمی که  سمت به راحتی به
 داور حرکت از قبل تواند می عملیات این است. انتظار کماکان مورد رالی پایان در یا جریان در "چهارضرب" یا نبود) واضح (اگر "توپ لمس"

 دارد. افاشر وقایع تمام به اول داور ترتیب بدین و شود انجام کند ي را دریافت میی که سرویس بعدسمت تیم دوم به
 
3. Decision by the 2nd Referee: The sequence by the 2nd Referee: whistle, indicate the nature of the 
fault, indicate (if necessary) the player at fault, pause, then follow the 1st Referee’s signal for side to 
serve next. 
 

 (در خاطی بازیکن دادن نشان خطا، ماهیت دادن نشان سوت، از است عبارت دوم داور براي ترتیب این :دوم داور توسط اخذ تصمیم. 3
 زند. بعدي را می سرویس تیمی که ددر مور اول داور عالمت از پیروي سپس و مکث لزوم)، صورت

 
4. Time out Request: this is normally done by the 2nd Referee (but is still within the remit of the 1st 
Referee if the 2nd Referee does not hear/ see the request by the coach). The 1st Referee does not need to 
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repeat this. 
 

 ندید، را مربی درخواست یا نشد متوجه دوم داور (اما اگر شود می انجام دوم داور توسط معموالً درخواست این :استراحت وقت درخواست. 4
 کند. تکرار عالمت این درخواست را پس از داور دوم اول داور که نیست نیازي است). اول داور هاي مسئولیت از

 
5. Replayed rally/double fault: While both Referees may whistle this incident and indicate by signal 
the replay (e.g. ball rolling on to court, player injured during a rally, etc.), it normally remains the 1st 
Referee’s task to indicate the side to serve. The 2nd Referee will only copy the 1st Referee’s signal for the 
team to serve next if he/ she actually whistled the stoppage in play. 
 

 دهند نشان رالی را تکرار عالمت و زده سوت منظور این براي توانند می داوران از کدام هر کهآنجاییاز :طرفین خطاي تکرار رالی یا. 5
تیمی که  جهت که است اول داور وظیفه معموالً غیره)، و شده رالی مصدوم جریان در بازیکنی زمین بازي آمده، داخل به ريتوپ دیگ (مثالً

تکرار  را بعدي سرویس براي اول داور عالمت فقط سوت زده باشد، او بازي توقف براي داور دوم اگر دهد. نشان زند، بعدي را می سرویس
 کند. می

 
6. Both Referees whistle at the same moment to stop play but for different things: Here each referee 
will indicate the nature of the fault – but this time because the 1st Referee must decide which course of 
action to follow after this, ONLY THE 1st REFEREE will indicate the “double fault” signal and indicate 
team to serve next. 
 

 اما دهند، می نشان را خطا یک از داوران ماهیت در این حالت، هر :زنند همزمان سوت می مختلف، موارد براي اعالم داور دو هر. 6
 و پس از آن، "طرفین خطاي" عالمت اول داور فقط شود، جامان باید اقداماتی چه سپس که بگیرد تصمیم باید اول داور اینکه دلیل به اینجا در

 دهد. می نشانرا  زند، می را بعدي سرویس که تیمی
 
7. Player serves too early (before the whistle): This is entirely the job of the 1st Referee to indicate 
replay and team to serve next. 
 

 را بعدي زننده سرویس تیم و رالی تکرار که عالمت است اول داور وظیفه کامالً سوت): این از (قبل سرویس زد زود خیلی زننده سرویس
 دهد. نشان

 
8. End of set: This is done by the 1st Referee. The 2nd Referee may if the 1st Referee has not noticed the 
score, politely remind the 1st Referee with this signal, but this should remain exclusively the 
responsibility of the 1st Referee. 
 

 کند، می یادآوري او به مؤدبانه عالمت، از استفاده با دوم داور نبود، امتیازات متوجه اگر داور اول شود. می انجام اول داور توسط :ست پایان. 8
 است. اول داور انحصاري ولیتمسئ همچنان اما

 
9. When the 2nd referee does whistle for a fault he/she must be careful to show the hand signal on the 
side where the fault was committed. 
 

 .دهد نشان ،شده خطا مرتکب که تیمی طرف در را دست عالمت که کند دقت باید زند، می سوت خطا اعالم براي دوم داور که زمانی. 9
 
10. Referees must whistle quickly, with certainty in signaling faults, having taken into consideration the 
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two following points: 
1. The referee should not signal a fault, when urged to by the public or players. 
2. When fully aware of having made a misjudgment, the referee may or ought to rectify his/her 

error (or that of other members of the refereeing corps), on condition that this is done 
immediately. 

 
 نمایند: عالما خطا را قاطعیت با و بزند سوت ، سریعیرز گرفتن دو نکته نظر در با باید . داوران10

 اعالم کند. را خطا نباید نمایند، او خطا می اعالم به داور را مجبور ،بازیکنان اگر عموم مردم یا .1
این  که شرط این با کنند، تصحیح را داوري گروه اعضاي سایر یا خود خطاي باید یا توانند می ،شد اشتباه متوجه کامالً اوردکه  وقتی .2

 شود. انجام فوراً کار
 
11. The referees and line judges should pay attention to the correct application and use of the ‘out’ 
hand/flag signal: 

1. For all balls that land "directly out" after an attack or a block by the opposing team, the flag 
signal of "ball out" must be used. 

2. If a ball from an attack hit crosses the net and touches the floor outside the playing court, but a 
blocker or other player of the defending team touches it, the officials must show only the flag 
signal "ball touched". 

3. If a ball, after a team has played it with the 1st, 2nd or 3rd hit, is out (e.g. touches the floor outside 
the playing court, touches an object outside the court, the ceiling or a person out of play, 
advertising panel, etc.) on its own side, the flag signal is "ball touched". 

4. If after an attack hit the ball is smashed into the top of the net and after that it lands "out" on the 
attacker’s side without touching the opponent’s block, the hand signal is "out", but immediately 
after it the attacking player must be indicated (so that everybody understands that the ball was 
not touched by the blockers). If, in the same case, the ball touches the block and afterwards flies 
out on the attacker’s side, the hand signal is "ball out" and the 1st referee should indicate the 
blocker(s). 

5. If the ball is spiked and becomes out on the opponent side, because it hits or is contacted by the 
coach within the free zone or another person not in play, the hand/flag signal is “out”. 

 
 کنند: توجه "اوت" پرچم عالمت یا دست عالمت از استفاده صحیح کاربرد به نسبت باید خط داوران و . داوران11

 "توپ اوت"پرچم  عالمت باید از آیند، می فرود "زمین از خارج مستقیماً " حریف، تیم دفاع یا حمله ضربه از بعد که هایی براي توپ .1
 شود. استفاده

 برخورد مدافع تیم بازیکنان از دیگر یکی یا مدافع به آید، می فرود بازي زمین از خارج و کرده عبور ورت روي از اي که حمله اگر ضربه .2
 کنند. استفاده "توپ لمس" پرچم عالمت از باید فقط داوران کرده باشد،

 شیئی به کرد، را لمس بازي زمین از خارج زمین (مثالً اوت شد تیم همان زمین سمت در تیم، توپ سوم یا دوم اول، ضربه اگر پس از .3
 شد. استفاده خواهد "توپ لمس" مرچپ عالمت غیره) و تبلیغاتی برخورد کرد تابلوهاي بازي و از خارج فردي یا زمین، سقف بیرون

 تیم "زمین از خارج" مدافعان، هاي دست با تماس بدون سپس و کرد برخورد تور فوقانی به نوار توپ حمله، ضربه از بعد اگر .4
 متوجه همگی (تا شود داده نشان کننده حمله بازیکن آن، از پس بالفاصله باید اما است، "اوت" دست عالمت آمد، فرود کننده ملهح

کننده فرود  حمله تیم مشابه، توپ به مدافعان برخورد کرد و خارج از زمین حالت در برخورد نداشته است). اگر مدافعان به توپ که شوند
 دهد. نشان را مدافعان یا مدافع باید اول داور و است "اوت وپت" دست عالمت آمد،

و به مربی درون منطقه آزاد یا فرد دیگري خارج از بازي برخورد کرد یا این افراد توپ آبشاري به بیرون از زمین تیم حریف رفت اگر  .5
 .است "اوت وپت"د، عالمت دست یا پرچم را لمس کردن
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12. Where an attack hit is completed from an overhead finger pass (setting action) by the Libero in 
his/her front zone, the 1st referee must use the hand signal no. 21 (attack hit fault) and point at the 
Libero. 
 

 خطاي( 21 شماره دست عالمت از باید اول داور شود، کامل داده، خود زمین جلوي منطقه در لیبرو اي که پنجه پاس روي حمله ضربه اگر. 12
 .کند اشاره لیبرو به و استفاده) حمله ضربه

 
13. The line judge’s flag signals are also very important from the point of view of the participants and 
public. The 1st referee must check the line judge’s flag signals if they are not properly done, he/she may 
correct them. 
During high level international matches, where the speed of the attacks could be 100-120 Km/hour, it is 
very important that the line judges concentrate on the movement of the ball, especially attack balls 
touching the block before going out. 
 

 به خط داور پرچم عالئم اگر کند که کنترل باید اول داور است. مهم بسیار عموم مردم و کنندگان شرکت براي خط داوران پرچم . عالئم13
 کند. تصحیح را ها آن شوند، نمیاجرا  صحیح صورت

 توپ حرکت بر خط داوران که است مهم بسیار باشد، می ساعت بر کیلومتر 120 تا 100 بین حمالت سرعت که باال سطح المللی بین مسابقات در
 کند. می برخورد مدافع به خارج از زمین فرود بیاید، اینکه از توپ قبل که حمالتی مخصوصاً در کنند، تمرکز

 
14. If the ball doesn't pass the vertical plane of the net after the third hit of the team, then: 

1. If the same player who plays the last ball touches the ball again, the hand signal is "double hit". 
2. If another player touches the ball, the hand signal is "four hits". 

 
 نکرد: عبور تور روي مجاز فضاي از تیم، سوم ضربه از بعد توپ . اگر14

 شود. استفاده می "دوضرب" دست از عالمت را لمس کرد، توپ مجدداً  زده، توپ به را ضربه آخرین که بازیکنی اگر .1
 استفاده خواهد شد. "چهارضرب" دست از عالمت توپ را لمس کرد، دیگري بازیکن اگر .2

 
 Game Management بازي دیریتم

  مسابقه از پس و جریان در قبل، داوران اقدامات
بازي) المللی بین پروتکل (به انضمام  

Referees’ Pocedures Before, During and After 
the Match 

 (see also the International Playing Protocol) 
 
1. Before the match 

1. The officials must be present in the venue in their referee uniforms at least 1 hour and 15 minutes 
before the scheduled starting time of each match. 

2. The 1st, 2nd, Challenge and reserve referees as well as the scorers and line judges should submit 
themselves to the alcohol test (if it will be applied), carried out by the medical doctor of the 
organizer. 

3. If the 1st referee has not arrived in due time, the 2nd referee should begin the procedures of the 
match, after requesting authorization from the Referee Coach and/or Game Technical Delegate. 

4. If the 1st referee fails to arrive or has not successfully passed the alcohol test or he/she is not able 
to conduct the match for any medical reason, the 2nd referee should conduct the match as 1st 
referee and the reserve referee takes the place of the 2nd referee. In the case that there is no 
reserve referee the organizer together with the FIVB Technical Delegate need to decide who is to 
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act as 2nd referee. 
 

 . قبل از مسابقه1
 النسدر  ،طبق برنامه بر مسابقه هر زمان شروع از قبل دقیقه 45ک ساعت و ی حداقل خود متحدالشکل لباس با باید داوري گروه .1

 باشند. حاضر
 توسط تا تست بروند )جودو(در صورت  الکل تست اتاق به باید خط داوران و نویسندگان همچنین و ذخیره و چلنج وم،د اول، داور .2

 .ودش انجام برگزارکننده پزشک
سئول داوران و یا م از اجازه کسب از پس را شروع مسابقه اقدامات باید دوم داور نرسید، مقرر به محل مسابقه زمان در اول داور اگر .3

 .نجام دهدا نماینده فنی بازي
 نتوانست پزشکی دلیل هر به بنا یا نبود موفق الکل گذراندن تست در یا در موعد مقرر به محل برگزاري مسابقه نرسید اول داور اگر .4

 داور که صورتی در شود. می دوم داور جایگزین ذخیره داور و کند اداره را مسابقه اول، داور جاي به باید دوم داور کند، اداره را مسابقه
 باشد. دوم داور کسی چه که گیرند یم تصمیم ماینده فنی فدراسیون جهانین به برگزارکننده نداشت، وجود اي ذخیره

 
2. During the match: 

1. The 1st fault to occur must be penalized. The fact that the 1st and the 2nd referees have different 
areas of responsibility makes it very important that each referee whistles the fault immediately. 
On the whistle of one of the referees, the rally ends. After a whistle by the 1st referee, the 2nd 
referee has no further right to blow his/her whistle, because the rally ends with the 1st whistle of 
the referees. If the two referees blow their whistles one after the other – for different faults – they 
cause confusion for the players, public, etc. 

2. REPLAY: 
During World, FIVB and official competitions, the host broadcaster can ask for a ‘replay delay’, 
if the necessary installations are made and agreed by the Organizing Committee and the FIVB 
Control Committee. The necessary installation is an electrical lamp, fixed on the post in front of 
the 1st referee, linked to the host broadcaster representative, who gives a signal by illuminating 
the lamp for a slight delay of time, for an instant replay of a previous action. However, there are 
some extremely spectacular plays which the TV may wish to replay several times, so that it is 
recommended that 1st referees are not too quick in restarting the match, in these cases. The 
referees have a duty to allow the sport presentation to celebrate the excellence of the play. To 
avoid the case, when the whistle for the next service is already done, but the replay is still going 
on, it is recommended for the 1st. referee to check the situation on the giant screen (if used) 
installed in the hall. 

3. INTERVALS: 
− For normal (3 minute) intervals between sets 1 to 4: 

• TEAMS: At the direction of the 1st referee the teams change courts each team as one unit; 
as the players pass the net poles they go directly to their team bench. 

• SCORER: At the moment the referee blows the whistle ending the last rally of the set, the 
scorer must start the timer for timing of the set interval. 
2'30 – The 2nd referee blows the whistle or the scorer sounds the buzzer. 

• TEAMS: At the direction of the 2nd referee, the six players registered on the line-up sheet 
go directly onto the playing court. 

• REFEREES: The 2nd referee will check the players’ standing positions, then authorizes the 
acting Libero to enter the court. 
The ball retriever will then give the ball to the server. 
3'00 – The 1st referee whistles for service. 
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− Interval before the deciding set: 
• TEAMS: At the end of the set before the deciding set, at the direction of the 1st referee, the 

teams go directly to their team bench. 
• CAPTAINS: Report to the scorer’s table for the toss.  
• REFEREES: Report to the scorer’s table to conduct the toss. 

2'30 – The 2nd referee blows the whistle or the scorer sounds the buzzer. 
• TEAMS: At the direction of the 2nd referee, the six players registered on the line-up sheet, 

go directly into the playing court. 
• REFEREES: The 2nd referee will check the players’ standing positions. then authorizes the 

acting Libero to enter the court and gives the ball to the server. 
3'00 - The 1st referee authorizes the 1st service of the set. 

− When the leading team reaches the 8th point: 
• TEAMS: At the end of the rally, at the 1st referee’s signal the six players of each team as a 

unit change courts without delay, as the players pass the net poles they go straight to the 
playing court. 

• REFEREES: The 2nd referee checks that the teams are in their correct rotation order and 
that the scorer is ready and then signals to the 1st referee, that everything is ready for the 
continuation of the game. 

- During Time-Outs, Technical Time-Outs (if where applicable) and intervals: 
• The 2nd referee calls the players to move close to the bench. 
• If the teams are ready to enter the court before the TO or TTO (if where applicable) 

finishes, the 2nd referee must allow the players to take their position and wait there until 
the 30 secs or the 60 secs ends. Then, the 1st referee will blow his/her whistle for service. 

• If there is an extended interval between the second and third sets, the teams and the referees 
must leave the control area and go to their dressing rooms. They must be back in the 
playing area three minutes before the third set starts. 

 
 مسابقه جریان . در2

حاکی از اهمیت  دارند، مختلفی هاي مسئولیت مدو و اول داوران که واقعیت این افتاده است. اتفاق زودتر شود که اعالم باید خطایی .1
 از پس یابد. می پایان رالی داوران از یک هر سوت با زند. می سوت بالفاصله خطا اعالم براي داور بسیار زیاد این موضوع است که هر

 دیگري، از پس یکی داور، دو هر اگر ندارد. سوت زدن حق دوم دیگر داور یافته، پایان اول داور سوت رالی با چون اول، داور سوت
 شوند. می غیره و عموم مردم بازیکنان، سردرگمی باعث زدند، سوت مختلفی خطاهاي براي

 پخش مجدد .2
 موافقت فدراسیون جهانی کنترل کمیته و برگزاري کمیته و شده نصب ،الزم تجهیزات اگر ،رسمی و جهانی ،FIVBمسابقات  در

 الزم، یک تجهیزات کند. را درخواست "مجدد پخش تأخیر در شروع دوباره بازي به دلیل" تواند می میزبان کننده پخش د،نباش کرده
 شدن روشن که او با بوده متصل میزبان کننده پخش مایندهن به و شده نصب اول داور مقابل در میله روي که است الکتریکی المپ
 که وجود دارند تماشایی شدت تی بهمسابقا در حال پخش مجدد است. قبلی رالی که کند می اعالم کوتاهی، زمان مدت براي المپ

 بازي دوباره شروع در اول داور شود که می توصیه موارد این در بدین ترتیب، کند. تکرار مرتبه ها را چندین رالی است مایل تلویزیون
براي جلوگیري از این  اجازه دهند که با پخش این نمایش ورزشی، از یک بازي خوب و زیبا تجلیل شود. موظفند داوران نکند. عجله

از ، شرایط را ود که داور اولش توصیه میتلویزیون مشغول بازپخش رالی قبل است، ولی  وقتی که سوت سرویس زده شدهموارد، 
 نترل کند.ک، اگر وجود دارد)( نصب شدهنمایشگر بزرگی که در سالن طریق 
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 ها ست بین زمانی فواصل .3
 :4 تا 1 هاي ست بین اي) دقیقه (سه عادي فواصل −

 عبور ها میله از اینکه از پس نموده و عوض هم در یک زمان را همگی با خود زمین ها تیم اول، داور عالمت طبق ها: تیم 
 روند. می نیمکت سمت به مستقیم کردند،

 :براي محاسبه را سنج زمان باید دکمه شروع نویسنده دهد، می پایان دخو تسو با را رالی آخرین داور که اي لحظه در نویسنده 
 دو ست بفشارد. بین زمانی فاصله

 آورد. می در صدا به را زنگ نویسنده یا زده سوت دوم ، داوردقیقه 5/2پس از گذشت 
 روند. می زيبا زمین به مستقیماً آرایش برگه در کننده شروع بازیکن شش دوم، داور عالمت با ها: تیم 
 :شود. زمین لیبروي عامل وارد که دهد می اجازه نموده و کنترل را دوم موقعیت جایگیري بازیکنان داور داوران 

 دهد. می زننده سرویس بازیکن به را توپ رسان، توپ سپس
 زند. می را سرویس سوت اول ، داوردقیقه 3پس از گذشت 

 نتیجه: ست از قبل زمانی فاصله −
 روند. می خود نیمکت سمت به مستقیماً ها تیم اول، داور عالمت با و نتیجه ست از قبل ست یانپا با ها: تیم 
 آیند. می نویسنده میز سمت به کشی قرعه ها: براي کاپیتان 
 :آیند. می نویسنده میز سمت به کشی قرعه براي داوران 

 آورد. می در داص به را هشدار زنگ نویسنده یا زده سوت دوم ، داوردقیقه 5/2پس از گذشت 
 روند. می بازي زمین به مستقیماً آرایش برگه در کننده شروع بازیکن شش دوم، داور عالمت با ها: تیم 
 :شود و سپس توپ را  زمین لیبروي عامل وارد که دهد می اجازه نموده و کنترل را دوم موقعیت جایگیري بازیکنان داور داوران

 دهد. زننده می به بازیکن سرویس
 زند. می را سرویس سوت اول ، داوردقیقه 3گذشت  پس از

 رسید: هشتم در ست نتیجه امتیاز به زودتر هر یک از دو تیم که زمانی −
 تأخیر بدون ایجاد را زمین خود همگی با هم در یک زمان، تیم، هر بازیکن شش اول، داور عالمت طبق رالی، پایان در ها: تیم 

 روند. می زمین بازي سمت به مستقیم کردند، عبور ها میله از اینکه از و بعد کنند می عوض
 :همه که کند می اعالم اول داور به سپس نموده و را کنترل نویسنده آمادگی و ها تیم چرخش صحیح ترتیب دوم داور داوران 

 است.  آماده بازي ادامه براي چیز
  ها تس بین زمانی فواصل و )گر اعمال می شدا( فنی استراحت هاي وقت استراحت، هاي وقت جریان در −

 باشند. خود مستقر تیم نیمکت نزدیکی در که کند می اعالم بازیکنان به دوم داور 
  ورود به زمین پایان یابد، آماده  شد) اگر اعمال می(ها قبل از اینکه مدت زمان وقت استراحت و وقت استراحت فنی  تیماگر

 .تمام شود ثانیه 60ثانیه یا  30زمان  ینکهاتا  قرار بگیرنددر موقعیت خود بازیکنان  که باید اجازه دهدداور دوم بودند، 
 زند. را میسپس داور اول سوت سرویس 

 به و کرده ترك را کنترل ناحیه باید داوران و ها تیم ،شد اعمال می سوم و دوم هاي ست بین شده طوالنی زمانی فاصله گرا 
 شوند. بازي ناحیه وارد باید سوم ست شروع از قبل دقیقه سه ها آن بروند. رختکن

 
3. After the match: 
As indicated in the FIVB protocol in the respective Handbook, the two referees stand in front of the 
referee’s chair. The 1st referee blows his/her whistle, the two teams come along the side lines to the 
referees, shake the hands of the referees, then walking along the net, shake hands with the opponents and 
return to their benches. The 1st and 2nd referees go along the net to the scorers' table, check the score 
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sheet, sign it and thank the scorers' and line judges for their work. 
With this fact, the referees’ work is not finished! They must check well the sportsmanlike behavior of 
the teams, even after the whistle for the end of the match! As long as the teams stay in the control area, 
all unsportsmanlike behavior after the match must be checked and reported to the Game Technical 
Delegate and written in the score sheet under "Remarks" or in a separate report. 
 

 مسابقه از . پس3
 تیم دو زده و سوت اول داور ایستند. می داوري سکوي جلوي داور هر دو شده، ذکردر کتابچه مربوطه  جهانی فدراسیون پروتکل در که همانطور

 به و دهند می دست حریف تیم بازیکنان با و رفته راه طول تور سپس در و دهند می دست داوران اب ،کنند حرکت می کناري خطوط راستاي در
 و نویسندگان از و نموده و امضا کنترل را امتیازات برگه روند، می نویسنده میز سمت به دوم و اول در ادامه، داور گردند. برمی خود نیمکت سمت
 کنند. می تشکر خط داوران

 کنترل ناحیه در ها تیم که زمانی تا مسابقه، پایان سوت از پس حتی را ها تیم جوانمردانه رفتار باید ها آن !نشده است وز تمامهن داوران کار
 قسمت در و شده گزارش ماینده فنی بازين به و کنترل باید مسابقه از پس ناجوانمردانه تمامی رفتارهاي !کنند کنترل خوبی به هستند،

 .شود نوشته اي جداگانه گزارش در یا ازاتامتی برگه مالحظات
 
 

 International Playing Protocols بازي المللی بین هاي پروتکل
 
For the FIVB’s Volleyball Nations League any other top-level event, the playing protocol will be 
organized by a special Sports Presentation team. 
The Playing Protocol may vary for different competitions. Therefore, it is strongly recommended for the 
referees to study them carefully before the respective event and follow them on the matches. 
 

 نمایش مخصوص یک تیم توسط بازي پروتکل ،اول رازطو سایر رویدادهاي  والیبالهاي  لیگ ملتجهانی با نام  فدراسیون در مسابقات جدید
 گردد. می برگزار ورزشی

ها را به  ، آنقبل از شروع رویداد مربوطه شود که داوران براي مسابقات مختلف، متفاوت باشد. بنابراین قویاً توصیه می بازيپروتکل است ممکن 
 کنند. یرويپابقه از آن مسدر دقت مطالعه و 

 
 Working Programme داوران کاري برنامه

 
Arrival Before Tournament 
The referees must reach the host city of the competition as indicated in their assignment. They must take 
their official uniforms with them. 
 

  شروع مسابقات از قبل ورود به محل برگزاري
 باشند داشته همراه به را خود رسمی دالشکلمتح هاي لباس باید ها آن برسند. مسابقه میزبان به شهر ابالغ، طبق باید داوران

 
Clinics 
Theoretical and practical Refereeing Clinics will take place before the start of the competition with the 
attendance of referees, scorers, line judges, moppers, ball retrievers and court announcers. 
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 ها نیککلی
 و ها رسان توپ زمین، کنندگان خشک داوران خط، نویسندگان، داوران، حضور با داوري عملی و تئوري هاي کلینیک مسابقه، شروع هر از قبل

 شود. می برگزار سالن گویندگان
 
Comments on Refereeing 
A short briefing is held after the match in the referees’ room, where the Referee Coach will provide 
feedback on the referees’ performance and the referees should self-evaluate what they did well and what 
they could improve. If a general important topic has been raised, on the next day, a morning meeting 
with the Refereeing Sub-Committee members and all the referees of the competition might take place. 
During this meeting, if required or possible, videos taken during the games should be used to help with 
explanations of both errors and successful performances. In order to unify the technical quality of the 
refereeing at the top level. 
 

 هاي قبل داوران در بازي نظرات کمیته داوري راجع به قضاوت
رساند  ها می ع آنداوران را به اطالبازخورد عملکرد ، جلسه در آنمسئول داوران شود که  در اتاق داوران تشکیل میکوتاهی لسه ج ،بعد از مسابقه
رخ داده مهمی کلی مسأله اگر  توانند بهبود ببخشند. چه مواردي خوب عمل کرده و چه مواردي را می خود را ارزیابی کنند که درو داوران باید 

کردن  کسانیو براي  در این جلسه برگزار شود.اي با حضور اعضاي کمیته داوري و تمام داوران  ممکن است جلسه ي آن روزصبح فرداباشد، 
داوران  ملکرد مثبت یا منفیعمنظور کمک به توضیح  بهها  هاي بازي از فیلمباید پذیر بود،  یا امکان زمال، اگر ز اولطراکیفیت فنی داوران 

 استفاده کرد.
 
Information on Assignments 
Assignments to the matches will be notified to the 1st, 2nd, challenge and reserve referees normally: 

1. 12 hours in advance or 
2. the night before the match 
3. communications is made by copy of the R3 send through WhatsApp Group. 

 
 هاي داوران ابالغ به مربوط اطالعات
 معموالً: ذخیره داور و چلنج داور دوم، داور اول، داور به در مسابقه وظایف تخصیص

 یا قبل مسابقه ساعت 12 .1
 مسابقه، از قبل شب .2
  اپ در گروه واتس R3اي از فرم  طریق ارسال نسخهاز  .3

 .شود انجام می
 
Behavior 
The FIVB has confidence in each referee assigned for the different competitions. 
The referees responsible for the management of the matches during the competition must show 
exemplary conduct throughout the competition, from their arrival until their departure from the city/ies 
in which the competition is hosted. 
They are to respect strictly the timetable of all the activities, which had been fixed by the Refereeing 
Sub-Committee, and maintain the image of the referees inside and outside the sports halls. 
The Refereeing Sub-Committee is duly empowered to suspend from function and even disqualify, 
depending upon the fault, any member of the refereeing corps whose conduct is not of the standard 
expected from them. 
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 رفتار

 دارد. اعتماد د،ان شده انتخاب مختلف مسابقات براي داوران که از یک هر به جهانی فدراسیون
 یا شهر از خروج تا ورود زمان از ؛بگذارند نمایش به خود زدنی از رفتاري مثالباید  ،ت را دارندامسابق ولط در بازي مدیریت ظیفهو کهی داوران

 است. مسابقات میزبان که شهرهایی
 و داخل و ذهنیت افراد را نسبت به داوران در شندبا بند پاي شده تدوین داوري کمیته توسط که خود هاي فعالیت زمانی برنامه به باید شدیداً آنها

 ورزشی خوب نگه دارند. هاي از سالن خارج
خطایی که  به نیست، بسته انتظار مورد استانداردهاي اعضاي گروه داوري را که رفتارش مطابق از کدام است هر داوران کامالً قادر کمیته

 کند. محروم حتی یا تعلیق فعالیت از مرتکب شده،
 
 


