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 PREFACE  گفتار پیش
 بازي والیبال که نفر ها میلیون از کافیست است؛ بزرگی ورزش والیبال

 این. شوید جویا کنند می داوري یا و آنالیز هستند، والیبال بیننده کنند، می
 عالی سطح در رقابتی ورزش یک به و یافته ارتقا اخیر سالیان طی ورزش
 و سالمت انفجاري، عملیات سرعت، هیجان، افزایش. است شده تبدیل

 و تر ساده در بازي پیشرفت براي زیادي انگیزه تلویزیونی، تماشاگران
 .است کرده ایجاد عمومی انظار در آن کردن تر جذاب

 براي جهانی، سطوح در قوانین یکسان و درست کاربرد وجود، این با
 موارد از اي مجموعه کتاب، این. است مهم بازي این بعدي هاي پیشرفت

 بازي قوانین و داوري کمیته توسط شده تأیید رسمی احکام با همراه خاص
 احکام، این مبناي و روح. است قوانین ویرایش جدیدترین اساس بر و

 بکارگیري قابل قانون، از رسمی تفاسیر این و است والیبال رسمی قوانین
 .باشد می مسابقات تمام در

 کنگره در که قوانین، 2020 - 2017 ویرایش با مطابق کتاب این
 تصویب 2016 اکتبر در آرژانتین آیرس بوینس در والیبال جهانی فدراسیون

 .است گردیده تهیه شد،
 منتشر ویدیویی هاي کلیپ با همراه کتاب این در مندرج موارد از برخی
 کمک تر جالب و تر جذاب موارد به ها آن تبدیل و یادگیري به که شده
توانید کلیپ مربوط به همان  میبا کلیک بر روي عبارت ویدیو، . کند می

 .مورد را مشاهده کنید
هایی که در این کتاب آمده، حاصل عملیات بازي والیبال بوده و تنها  فیلم

افتاده در بازي، براي کمک به  منظور فراهم کردن موارد واقعی اتفاق به
فرآیند یادگیري تمام داوران والیبال در سطح دنیا تهیه شده است. این 

اند که عملکرد افراد را تفسیر کنند، بلکه ایجاد  اص، طراحی نشدهموارد خ
ابرازي براي یادگیري، در خدمت تمام داوران والیبال عنوان  اند تا به شده

 باشند.
 کنند، متشکریم. از تمام کسانی که درك و حمایت می

 
 پاردیس گیلرمو
 والیبال جهانی فدراسیون بازي قوانین و داوري کمیته رئیس

 

Volleyball is a great game – just ask the millions of 
people who play it, watch it, analyze it and referee 
it. It has been actively promoted in recent years and 
has developed tremendously as a top competitive 
sport. Increased excitement, speed, explosive 
action, a clean healthy image and huge TV audience 
figures have created an impetus to develop the 
game even further, to make it simpler and more 
attractive to an even wider range of viewing public. 
However, to make a correct and uniform application 
of these rules on a world stage is also very 
important for the further development of the game. 
This Casebook is a collection of plays with Official 
Rulings approved by the Refereeing and Rules of 
the Game Commission and based upon the most up-
to-date edition of the Rules. These rulings expand 
on and clarify the spirit and meaning of the Official 
Rules, and are the official interpretations to be 
followed during all competitions. 
This Casebook is based upon the 2017-2020 edition 
of the Rule Text whose mandate was approved by 
the FIVB Congress at Buenos Aires (ARG), in 
October 2016. Several cases appearing in this 
Casebook have been illustrated with video shots, 
helping the understanding of the situations and 
making the cases more interesting and attractive. 
These cases are indicated at the description. Click 
where indicated and you can watch the video. The 
videos shown in this document are the product of 
Volleyball game actions and they are extracted with 
the sole illustrative purpose of providing real in 
match cases to assist in the learning process for all 
Volleyball Referees worldwide. The cases selected 
are not designed to be a commentary on the 
performance of the individual involved in any way 
but, rather, are being used as a teaching tool for the 
benefit of all Volleyball Referees. We thank those 
involved for their understanding and support. 
 
Guillermo Paredes 
President, FIVB Refereeing and Rules of the Game 
Commission 
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 PART I - THEORETICAL PRINCIPLES OF  قوانین از استفاده تئوري اصول: اول بخش
APPLICATION 

 قوانین، صحیح بکارگیري براي. کند می اجرا را قوانین که است کسی داور
 و قاطعانه بازي، جریان در را ها آن و باشند مسلط قوانین بر باید داوران

 این اول داور: «کند می بیان 3.2.23 قانون. کنند اعمال صحیح طور به
 موارد و بازي به مربوط موضوعی هر مورد در که دارد را اختیار
 پذیر امکان زمانی فقط کار این. »بگیرد تصمیم قانون در نشده بینی پیش
 .شود فراگرفته کامل طور به قوانین کاربرد و بنیادین اصول که است

 نقش ایفاي مسابقه زمینه پس در همیشه داور یک که باشید داشته یاد به
 و دهد می ارتقا ممکن شکل بهترین به را بازي حین، همین در اما کند، می
 .شود می تر پربیننده و تر جذاب والیبال شیوه، این به
 رسیدن راه جذاب، نمایش یک ایجاد شود؛ محبوب والیبال خواهیم می ما
 .است محبوبیت به

 

The referee is the one who puts the rules into 
practice. For the correct application of the rules, 
the referees have to know the rules faultlessly and 
apply them decisively and correctly within the 
context of the game. Rule 23.2.3 states, “The 
referee has the power to decide any matter 
involving the game, including those not provided 
for in the rules”. Only on the basis of full 
acquisition of the fundamental principles of 
formulation and application of the rules can this 
be done. 
Remember the referee stays in the background 
but at the same time acts to promote the game in 
the best light, and in this way the game is 
attractive to a wider audience. 
We want the game to be popular – making an 
attractive show is the way to do that. 

   

  THE RULES FOR THE CASEBOOK  والیبال داوري در خاص موارد کتاب 2020 ویرایش
2020 EDITION 

 هاي سال مصوب والیبال جهانی فدراسیون قوانین از انعکاسی کتاب، این
 و ورزش یک در تغییرات احتماالً اینکه وجود با. است 2018و  2016
 گیرد، می قرار نظر مد همیشه ها، آن فلسفه و قوانین سایر همانند آن ارکان
 به مربوط کتاب این در شده ذکر احکام که باشید داشته یاد به است خوب

 .باشد می امروز والیبال در جاري قوانین
 تجهیزات از باال سطح مسابقات در والیبال جهانی فدراسیون که آنجایی از

 است شده داده اختصاص آن به اي ویژه فصل کند، می استفاده الکترونیکی
 ).تبلت، هدست و غیره – 10فصل (

 

The 2020 Casebook is a reflection of the rules, 
which were put into effect by the 2016 and 2018 
FIVB Congresses respectively. While other rules 
and philosophical changes are always likely to be 
considered, as a sport and its society changes, it is 
worth remembering that the rulings shown here 
are those relating to the rules in force today. 
A special chapter (Chapter 10) has been included, 
as the FIVB now uses, electronic devices for top 
competition (tablets, headsets, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 PART II - CASES  در داوري خاص موارد: دوم بخش
 

 CHAPTER 1 – PARTICIPANTS  کنندگان شرکت: اول فصل
 WEARING FORBIDDEN OBJECTS  ممنوعه اشیاء از استفاده

   

1.1  1.1 

 مچ دست یا طبی هاي ساپورت ،)مصنوعی( پروتزي پاي با بازي آیا
 است؟ مجاز گرفته گچ

 
A prosthetic leg, a leg support, a plaster cast for a 
damaged wrist. Is such a device allowed? 

  Ruling  پاسخ

 سایر یا و بازیکن براي خطري لوازم این آنکه بر مشروط بله،
 طبی هاي ساپورت از که درصورتی یا نکند، ایجاد بازي در بازیکنان

 .نکند ایجاد توپ کنترل در خاصی حالت شود، می استفاده دست
 از پیشگیري براي استرچ هاي پوشش از استفاده اجازه وجود، بااین

  .است داده بازیکنان به 3.5.4 قانون مطابق مصدومیت،
 3.5.4 ،1.5.4 هاي قانون طبق

 

Some yes – provided that the device will not 
cause undue risk to the player or the other players 
in the game, or in the case of the forearm support 
will not provide additional control of the ball. 
However, the rules allow a player to wear 
compression devices for injury protection, as 
prescribed by Rule 4.5.3.  
Rules 4.5.1, 4.5.3 

   

2.1  1.2  

 وقوع احتمال با بازي در) انگشتر( حلقه داشتن دست در آیا
 است؟ مجاز مصدومیت،

 
Is a player allowed to play wearing a ring which 
is likely to cause injury?  

  Ruling  پاسخ

 یا بیاورد در را حلقه باید بازیکن مصدومیت، خطروجود  به توجه با
 .بپوشاند) تیپ( نوار با را آن روي

 1.5.4طبق قانون 
 

Due to the risk of injury, a player must remove 
the ring, or have it taped. 
Rule 4.5.1 

   
 CAPTAIN  کاپیتان

   

3.1  1.3  

 واکنش ببرد، سؤال زیر را اول داور تصمیمات مدام بازي کاپیتان اگر
  چیست؟ اول داور صحیح

What is the proper response by the 1st referee if a 
game captain constantly questions 1st referee 
decisions?  

 Ruling  پاسخ

 1.21 قانون در که گونه همان و 2.1.5 قانون هاي محدودیت وراي
 اگر. دهد اخطار بازي کاپیتان بهبدون جریمه،  بایدداور  شده، ذکر
 با ادبانه بی رفتار براي باید بازي کاپیتان کرد، پیدا ادامه رفتار این

 به بعدي سرویس زدن حق و امتیاز یک( شود مجازات قرمز کارت
 ).شود می داده حریف تیم

 

Beyond the limits of Rule 5.1.2, he should warn 
the game captain with no penalty, as stated in 
Rule 21.1. If the behaviour continues, the game 
captain should be sanctioned for rude conduct 
with a red card (point and service to the 
opponents). 
Rules 5.1.2, 20.1, 20.2, 21.2, 21.3.1, Diagram 9 
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 (VIDEO) 1.4  (ویدیو) 4.1

 کنترل را تیم آرایش که بخواهد اول داور از تواند می بازي کاپیتان آیا
 کند؟

 
The game captain asked the 1st referee for a line-
up check. Is this allowed? 

 Ruling  پاسخ

 بگیرد قرار استفاده سوء مورد تیمی توسط نباید درخواست این اما بله،
 در. شود می داده او به خودش تیم مورد در فقط دقیق اطالعات و

 که است این شود، می داده او به که اطالعاتی تنها حریف، تیم مورد
 اینکه به راجع اطالعاتی هیچ. خیر یا دارند صحیح جایگیري بازیکنان

 او به است، عقب ردیف در بازیکنی چه یا جلو منطقه در بازیکنی چه
 .شود نمی داده

 2.2.1.5طبق قانون 

 

Yes. However, the right to make this request may 
not be abused by a team, and only detailed 
information about his/her own team may be 
provided. For the opponent team the only 
information that will be provided will be whether 
or not the players are correctly positioned. No 
information will be given about which players are 
front or back row players.  
Rule 5.1.2.2 

   

5.1   1.5  

 اول داور از محترمانه، و قانونی طور به تواند می چگونه بازي کاپیتان
  شود؟ جویا را خط داور نظر که بخواهد

How does the game captain legally and politely 
request the 1st referee to ask a line judge if he 
signalled a fault?  

 Ruling  پاسخ

 از و کرده بلند را خود دست تواند می بازي کاپیتان رالی، پایان از پس
 اول داور. دهد توضیح تصمیمش به راجع که کند درخواست اول داور
 .بگذارد احترام درخواست این به باید

 1.2.20 ،1.2.1.5 هاي قانون طبق

 

At the end of the rally, the game captain may 
raise one hand to request an explanation for the 
interpretation of the judgment. The 1st referee 
must honour the request.  
Rules 5.1.2.1, 20.2.1  

   

6.1  1.6  

تواند تصمیمش را  می تیم اعتراض با آیا است؟ نهایی داور تصمیم آیا
 ؟تغییر دهد

 
Is the referee’s decision final? May he/she change 
his/her own decision if the team protests?  

 Ruling  پاسخ

 تا تواند می شد، اشتباهش متوجه او اگر. تصمیم داور نهایی نیست
 ها تیم دیگر، طرف از. کند عوض را خود رأي بعدي، سرویس از قبل

 .نیستند داور عادي تصمیمات به اعتراض به مجاز
 4.2.23 ،1.2.1.5 هاي قانون طبق

 

Yes. The referee may change his/her own 
decision if he/she became aware of his/her 
mistake before the next service. On the other 
hand, the teams are not allowed to protest against 
normal referee decisions.  
Rules 5.1.2.1, 23.2.4  

   
 COACH, ASSISTANT COACH  مربی کمک ،مربی

   

 (VIDEO) 1.7  (ویدیو) 7.1

 استفاده ارتباطی تجهیزات از مسابقه جریان در توانند می مربیان آیا
 کنند؟

 
Are communication devices allowed for the 
coaches during the game?  

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/05_who%20is%20server%20IC.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/05_who%20is%20server%20IC.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/05_coach_with_headset.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/05_coach_with_headset.mp4
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 Ruling  پاسخ

 .بله
 4.2.23، 1.2.1.5هاي  طبق قانون

 
The use of such devices is allowed.  
Rules 5.1.2.1, 23.2.4 

   

 (VIDEO) 1.8  (ویدیو) 8.1

 داوري گروه تصمیمات درباره توانند می مسابقه جریان در مربیان آیا
 کنند؟ صحبت دوم داور با ،ها آن به اعتراض یا

 
Are coaches permitted to talk to the 2nd referee 
during the match about decisions or protests? 

 Ruling  پاسخ

 ها آن از و کند صحبت داوران با که دارد اجازه بازي کاپیتان فقط
 .نیستند کاري چنین انجام به مجاز مربیان. بخواهد توضیح
 3.21 ،2.21 ،1.21 ،4.3.2.5 ،2.1.5 هاي قانون طبق

 

Only the game captain is authorized to speak to 
the referees to request explanations. The coach is 
not authorized to do so. 
Rules 5.1.2, 5.2.3.4, 21.1, 21.2, 21.3  

   

9.1  1.9 

 استراحت، وقت درخواست براي توانند می بازیکن یا مربی کمک آیا
 بیاورند؟ در صدا به را هشدار زنگ

 
May the assistant coach or player press the buzzer 
for T/O? 

 Ruling  پاسخ

 براي اگر حتی دهد، نشان را رسمی دست عالمت باید مربی اما بله،
 .شود استفاده تبلت از درخواستی چنین
 1.3.5 ،3.3.2.5 ،1.2.5 هاي قانون طبق

 

Yes – but the coach must still give the official 
hand signal, even if tablets are in use to make 
such requests. 
Rules 5.2.1, 5.2.3.3, 5.3.1 

   

 (VIDEO) 1.10  (ویدیو) 10.1

 ?Where may the coach move during the match  کند؟ حرکت تواند می قسمتی چه در مربی مسابقه، جریان در

 Ruling  پاسخ

 تا حمله خط امتداد بین ،مسابقه جریان در تواند می مربی فقط و مربی
و بدون ایجاد مزاحمت در بازي یا کار داور خط یا  کردن  گرم ناحیه

 . کند حرکتداور دوم 
ممکن است نیاز باشد که داوران به مربی یادآوري کنند که این 

 داوران درخواستدائماً  مربی کهدرصورتیالزامات را رعایت کند. 
 .گرفت خواهد اخطار نکند، رعایت را حرکتی حدود رعایت بر مبنی
 4.3.2.5 قانون طبق

 

The coach, and only the coach, has the right to 
walk in the free zone during the match between 
the extension of the attack line and the warm-up 
area without disturbing the game and the work of 
the line judge/2nd referee. 
The referees may need to remind him/her 
regarding this requirement. If the coach 
consistently ignores the referees’ reminders to be 
between those limits, he/she may be warned. 
Rule 5.2.3.4  

   
11.1  1.11 

 براي عصا از بازي، جریان در تواند می معلول یا مصدوم مربی آیا
  کند؟ استفاده آزاد منطقه در وظایفش انجام

If injured or disabled, can the coach be allowed to 
use crutches in the free zone to perform his/her 
duties during the match? 

 Ruling  پاسخ

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/coach%20behavior%20unacceptable.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/coach%20behavior%20unacceptable.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/05_coach_inside_coaches_line.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/05_coach_inside_coaches_line.mp4
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 To stand or walk with crutches is not forbidden  بله.
for the coach. 

   
 (VIDEO) 1.12  )ویدیو( 12.1

 توانند می مربی کمک و مربیها،  ست بین زمانی فواصل جریان در آیا
  کنند؟ همراهی را ها آن آزاد، منطقه در بازیکنان توپ با کردنگرم در

Is it allowed that the coach or assistant coach 
assist the players warming up with balls during 
the interval between sets in the free zone? 

 Ruling  پاسخ

 از قبل رسمی کردن  گرم حین در توانند می تنها اشخاص این خیر،
توانند  فقط بازیکنان هستند که می. کنند همراهی را بازیکنان مسابقه

 زمانی فواصل جریان دربین دو ست در منطقه آزاد گرم کنند. مربیان 
 باید داوران. بدهند بازیکناندستورات الزم را به  توانند می ها ست بین

راهنمایی  خود تیم نیمکت سمت به محترمانه را مربی کمک و مربی
 .کند

 1.3.5 ،4.2.4 هاي قانون طبق

 

No. These persons have the right to do it solely 
during the official warming up before the match. 
Only the players have the right to warm up in the 
free zone between sets. During the intervals the 
coaches may give instructions to the players. The 
referees should instruct the coach or assistant 
coach in a polite way to return to the team’s 
bench.  
Rules 4.2.4, 5.3.1 

   

 (VIDEO) 1.13  )ویدیو( 13.1

 زمین یا آزاد منطقه در توانند می تیم مسئوالن کردن،  گرم حین در آیا
  بایستند؟ حریف تیم

Is it allowed that during the warming up any 
person from the team’s officials stay in the 
opponent free zone or court? 

 Ruling  پاسخ

 دارد. کردن شخص و روش گرم بستگی به موقعیت
کردن رسمی رایج روي تور، اصل کلی این است که  در حالت گرم

 حال،اینبا توانند در ناحیه بازي خودشان گرم کنند. ها فقط می تیم
توانند  ها در لیست موجود است، می آنمسئوالن تیم که اسامی 

هایی که به تور  ها بایستند تا از مصدومیت ناشی از توپ نزدیک میله
افتند، جلوگیري کنند. شخصی که در  برخورد کرده و به پایین می

کردن  ایستد، حق ایجاد مزاحمت در گرم ناحیه بازي تیم حریف می
 آن تیم را ندارد.

(یعنی پشت خط انتهایی زمین تیم حریف) ولیکن دور ایستادن از تور 
طور فعال ممنوع  کردن به ها یا مشارکت در گرم و جمع کردن توپ

 است.
طور محترمانه به خارج از منطقه آزاد  داوران باید این شخص را به

حریف راهنمایی کنند و از او بخواهند که به ناحیه بازي سمت تیم 
 گردد.  خود یا نزدیک میله بر

کردن رسمی جداگانه، تمام ناحیه بازي در اختیار تیمی  گرمدر حالت 
 ازتواند  باشد. تیم دیگر می کردن روي تور می است که مشغول گرم

 استفاده کند، بدون اینکه براي تیمی کهمنطقه آزاد پشت زمین خود 

 

The situation may be different depending on the 
position of the person and the procedure of the 
warming up session.  
In case of common official warming-up at the net 
the general principle is, that the warm-up can be 
practised solely in the team’s OWN playing area. 
However, it is allowed for the officials appearing 
on the team list to be close to the posts in order to 
avoid that a ball dropping down from the net can 
create a dangerous situation for the players. The 
person in the opponent’s playing area has no right 
to disturb the opponent’s warming up.  
But to stay far from the net (i.e. behind the end 
line of the opponent) and collect the balls or 
actively participate in the warming up is 
forbidden. 
The referees should instruct the person in a polite 
way to leave the opponent’s free zone and return 
to his/ her own half of playing area or to be close 
to the post. 
 In case of separate official warming up the entire 
playing area may be used by the team actually 
warming with the balls at the net. The other team 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/assistant_coach_warms_in_interval.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/assistant_coach_warms_in_interval.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/USA_at_warming_up.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/USA_at_warming_up.mp4
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 ,can use the free zone behind its own court کردن روي تور است، مزاحمت ایجاد کند. در حال گرم
without disturbing the team at the net. 

  Refereeing Guidelines and Instructions  طبق کتاب راهنما و دستورالعمل داوري

   

1.13.1  1.13.1 

کردن، فردي اضافی  در مسابقات جام جهانی زنان و در جریان گرم
شد که  مربی یا یکی از مسئوالن تیم بود، مشاهده که یک کمک

زد. نماینده فنی بازي از  درون زمین به بازیکنان خاصی سرویس می
 داوران خواست که عمل او را متوقف کنند. آیا این کار صحیح بود؟

 

In the women’s World Cup, an extra assistant 
coach/ team official was observed serving the ball 
to specific players inside the court during the 
warm up. The Technical Delegate requested the 
referees to stop this activity? 

 Ruling  پاسخ

بله. قانون تصریح کرده که فقط پنج نفر کادر فنی تیم که روي 
کردن رسمی مشارکت داشته  توانند در گرم نیمکت حضور دارند، می

کردن روي تور است.  کردن رسمی، گرم از گرمباشند. عموماً منظور 
وجود ندارد یا سایر  O-2ها در فرم  افراد اضافی که اسم آن

کردن رسمی یا  مسئوالن تیم (مانند سرپرست)، حق ندارند در گرم
کردن روي تور مشارکت کنند. فقط فیزیوتراپ تیم اگر جزء پنج  گرم

کردن رسمی  تواند تا شروع گرم نفر کادر فنی روي نیمکت نبود، می
به (روي تور) به بازیکنان کمک کند. داوران باید چنین مواردي را 

اطالع نماینده فنی بازي برسانند. تصمیم نماینده فنی در متوقف 
کردن آن فرد صحیح بود، زیرا که عمل او، تالش براي دور زدن 

 شد. قانون محسوب می
نکته: در برخی از مسابقات مخصوص، مانند جام جهانی، شروع 

 شود. قبل از مسابقه تعیین می کردن با پروتکل گرم
 1.1.4طبق قانون 

 

Correct action. 
The rule stipulates that only the five officials on 
the bench may take part in the official warm up. 
Generally, the official warm up means the 
warming up at the net, Extra persons who are not 
on the O2bis or other team officials (e.g. team 
manager) have no right to take part neither during 
the non official warming up, nor during the 
official warming up at the net. Only the 
physiotherapist if not amongst the 5 officials on 
the bench, may assist with the warm up, but only 
until the start of the official (net) warm up. The 
referees should bring this sort of activity to the 
notice of the Game TD. The Game TD was 
correct to stop this, as it is an attempt to 
circumvent the rule. 
Note: in some special competitions, as e.g. World 
Cup the start of official warm up is determined by 
the Protocol before the match. 
Rule 4.1.1 

   

 (VIDEO) 1.13.2  (ویدیو) 2.13.1

توانند در سمت زمین تیم حریف بایستند و به سمت  آیا مربیان می
 بازیکنان تیم خودشان سرویس یا آبشار بزنند؟

 Coaches were observed on the opponent’s side of 
the court serving or spiking balls towards 
members of their own team. Should this be 
permitted? 

 Ruling  پاسخ

استفاده از قانونی است که اجازه استفاده مشترك از  خیر. این کار، سوء
دهد. از مربیان و بازیکنانی  دو تیم میکردن به هر  تور را در حین گرم

کنند، باید محترمانه و قاطعانه خواسته شود  که مربیان را کمک می
که این کار را از سمت زمین خودشان انجام دهند تا از بروز هرگونه 

 برخورد یا مصدومیت اجتناب شود.
ها در لیست وجود دارد، مجازند که  حال، مسئوالن تیم که نام آن بااین

 No, this is an abuse of the rule which permits 
sharing the net during the warm up. The coaches 
and any assisting players must be politely but 
firmly instructed to conduct this activity (with 
accompanying materials) from their own side of 
the net to avoid conflict with opponents or 
potential injuries. 
However, it is allowed for the officials appearing 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/case%201_13_2_warm%20up%20with%20coach%20spiking%20the%20ball.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/case%201_13_2_warm%20up%20with%20coach%20spiking%20the%20ball.mp4
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ها بایستند و از خطر مصدومیت بازیکنان، ناشی از  ر نزدیکی میلهد
افتند، جلوگیري  کنند و به پایین می هایی که به تور برخورد می توپ
 کنند.

on the team list to be close to the posts in order to 
avoid that a ball dropping down from the net can 
create a dangerous situation for the players. 

 Rule 4.3.3  3.3.4طبق قانون 

   
 THE UNIFORM  متحدالشکل لباس

   

 (VIDEO) 1.14  (ویدیو) 14.1

 که داشت بازیکن دو تیمی مردان، جهانی جام مسابقات در
 از استفاده آیا. بودند پوشیده 22 و 21 هاي شماره با هایی پیراهن
 است؟ مجاز هایی شماره چنین

 
During the Men’s World Cup, a team had 2 
players, who wore jerseys with number 21 and 22 
respectively. Is it allowed? 

 Ruling  پاسخ

 کرده محدود 20 تا را بازیکنان شماره قانون معمولی، مسابقات در
رده  رسمی و جهانی ،FIVBمسابقات  در حال، این است. با

 از توان می شود، می ها آن شامل نیز جهانی جام که بزرگساالن،
 باید مسابقه هر مقررات. کرد استفاده هم 20 از تر بزرگ هاي شماره
 .کند مشخص را بازیکنان شماره سقف
 3.3.4  قانون طبق

 

For normal matches the rules allow to number the 
players up to 20.  
However, in FIVB, World and Official 
Competitions for Seniors, which includes the 
World Cup, it is permitted to wear numbers 
greater than 20. The actual competition regulation 
should determine the upper limit of players’ 
numbers. 
Rule 4.3.3 

   

 (VIDEO) 1.15  (ویدیو) 15.1

. کردند می استفاده  استرچ هاي پوشش از که داشت بازیکن چند تیمی
 پوشیدن آیا. بودند سفید دیگر بعضی و مشکی ها استرچ این از بعضی
 است؟ مجاز متفاوت هاي رنگ با هایی استرچ

 

A team had several players wearing compression 
pads. Some of these pads were black, some white. 
Is it allowed to wear different, permitted colored 
compression pads? 

 Ruling  پاسخ

 تجهیزات این بزرگساالن، رده رسمی و جهانی ،FIVBمسابقات  در
 مشکی، هاي استرچ. باشند لباس از مربوطه قسمت با رنگ هم باید

 از تیمی بازیکنان حال، اگر بااین. است قبول قابل رنگ بی و سفید
 باید بازیکنان تمام براي ها آن طرح و رنگ کنند، می استفاده استرچ

 .باشد یکسان
باید این موضوع را رسمی، داوران  و جهانی ،FIVBمسابقات  در

کنترل کنند و هرگونه تناقضی را به نماینده فنی فدراسیون جهانی 
 جهت اخذ تصمیم نهایی منتقل کنند.

 درباره محدودیتی گونه هیچ قانون در سایر مسابقات، حال،اینبا
 .است نشده قائل ها استرچ بودن متحدالشکل

 

 

For FIVB, World and Official competitions for 
Seniors these devices must be of the same colour 
as the corresponding part of the uniform, but the 
black, white and neutral colour is accepted. 
However if teams are using compression pads, 
they must be uniform in colour /design for all 
players. 
During FIVB, World and Official Competitions, 
the referees must control this and inform of any 
violation to the FIVB Technical Delegate who is 
the person entitled to take the final decision on 
this matter. However, for competitions not listed 
above, the rule says nothing about the uniformity 
of the colour of the compression pads used by 
multiple players. 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/jersey_numbers_over_20.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/jersey_numbers_over_20.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/jersey_numbers_over_20.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/compression_pads_in_diff_colours.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/compression_pads_in_diff_colours.mp4
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 فدراسیون رویدادهاي مقررات و 3.5.4  قانون طبق

 جهانی
 

Rule 4.5.3. FIVB Event Regulations  

   

16.1  1.16 

جاي لباس  کردن عمومی، تعدادي از بازیکنان به گرمدر جریان 
ذکر  به متحدالشکل یا روي آن، لباس دیگري به تن داشتند. الزم

است که چون شماره بازیکنان قابل رؤیت نبود، این موضوع مانع 
هاي شناسایی شد. آیا این کار مجاز  کنترل بازیکنان از روي کارت

 است؟

 

Several team members during the general warm 
up wore garments over their official uniform or 
instead of their uniform. It was noticed that 
because no numbers were visible, this prevented 
proper confirmation that the players on court 
matched the ID cards presented. Should this be 
permitted? 

 Ruling  پاسخ

اصل کلی این است که تمامی بازیکنان از لحظه ورود به زمین براي 
کردن، باید لباس متحدالشکل به تن داشته باشند. در برخی از  گرم

مسابقات سطح باال، پروتکل قبل از بازي فعلی توسط یک گروه 
شود. در چنین مواردي، مقررات ممکن  معرفی مخصوص انجام می

 خوبی در این خصوص آگاه باشند. متفاوت باشد. داوران باید بهاست 

 

The principle is that all players should be in 
uniform from the moment they enter the court to 
warm up. In some top events the current Protocol 
before the match is conducted by a specialist 
Presentation team. In these cases, the regulation 
might be different. The referees should be well 
informed about this item. 
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 CHAPTER 2 – PLAYING FORMAT  فرمت بازي: دوم فصل
 POSITIONAL AND ROTATIONAL FAULTS  چرخش و) آرایش( جایگیري خطاهاي

   
2.1  2.1 

 2 منطقه بازیکن جلوي کامالً است، 1 منطقه بازیکن که تیم پاسور
 او جایگیري آیا. پرد می زمین از سرویس زدن لحظه در اما ایستاده،
 است؟ صحیح

 The team’s setter from position 1 was standing 
clearly in front of player position 2, but jumped at 
the moment before the service hit.  Is this a legal 
position?  

 Ruling  پاسخ

 جایگیري همان او جایگیري پرد، می زمین از بازیکنی وقتی. خیر
 ردیف بازیکن اگر بنابراین. بود خواهد زمین با تماس لحظه آخرین
 .گیرد می قرار نظر مد زمین با او تماس آخرین باشد، هوا در عقب
 3.4.7 ،2.4.7 ،4.7 هاي  قانون طبق

 Fault. When players jump from the floor, they 
retain the position that they had from their last 
contact with the floor. Therefore, while the back 
row player was in the air, the point of his last 
contact with the floor was retained.  
Rules 7.4, 7.4.2, 7.4.3  

   

2.2  2.2 

 که روي زمین بود، وسط عقب بازیکندست  ،سرویس زدن لحظه در
هر دو  .ردیف جلوي خود بود بازیکن پاهاي از جلوتر واضح طور به

 آیا. بود تر عقب یشجلو بازیکن جلویی پاي از پاي این بازیکن
 است؟ صحیح تیم این جایگیري

 The centre back player had a hand on the floor 
clearly in front of the feet of his front row player 
at the time the ball was contacted for service. 
He/she had both feet behind the front foot of the 
centre front player. Is this a legal position for the 
receiving team? 

 Ruling  پاسخ

 بازیکنان جایگیري خطاي مالك زمین با تماس در پاهاي فقط. بله
 ).1.2 مورد جز به( هستند
 5.7 ،3.4.7 هاي  قانون طبق

 Legal position. Only the feet which are in contact 
with the floor are considered when determining 
whether players make a positional fault (except 
for the situation in case 2.1). 
Rules 7.4.3, 7.5  

   

3.2  2.3 

 در زمین داخل بازیکنان از یکی پاي سرویس، زدن لحظه در اگر آیا
 خطاست؟ باشد، حریف تیم زمین با تماس

 If the foot of a player on court is in contact with 
the opponent court at the service hit, is this a 
fault? 

 Ruling  پاسخ

چنین تماسی تنها در حالت نفوذ به زمین حریف از خط مرکزي . خیر
 شود. و در جریان رالی خطا محسوب می

 4.7، 3.3.1هاي   طبق قانون

 No. This situation should only be considered 
when a player penetrates into the opponent’s 
court over the center line during the rally. 
Rules 1.3.3, 7.4 

   

4.2  2.4 

 غلط اطالعات تیم به بزند، سرویس باید بازیکن کدام اینکه مورد در
 تیم به که شد مشخص بعد امتیاز در. یافت ادامه بازي. شد داده

 A team was given incorrect information about 
which player was to serve. Play continued. This 
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 incorrect information was noticed at a later point افتد؟ می اتفاقی چه. است شده داده غلط اطالعات
in the set. What happens now? 

 Ruling  پاسخ

. دنبرگرد خود اصلی آرایش ترین نزدیک به تا حد ممکن باید تیم
 است، شده داده غلط اطالعات آن در که امتیازي به ،امتیازات

. خواهد زد سرویس بزند، سرویس باید که بازیکنی. گردد برمی
 و یاعمال فنی استراحت هاي وقت ،یدرخواست استراحت هاي وقت

مانند،  می باقی خود قوت به هصادر هاي مجازاتاخطارها یا  همچنین
 .اند رخ داده ،اشتباه وقوعزمان  در اینکه بدون درنظرگرفتن

 .شود ثبت امتیازات برگه در باید اتفاق این

 The teams must revert to as close to their original 
line-up as possible. The score reverts to the point 
where the wrong information was given. The 
correct server is allowed to serve. The requested 
T/Os, the applied TTOs and the already issued 
warnings/sanctions remain valid regardless that 
these were given during the part of the game 
played with wrong information.This event must 
be recorded on the score sheet. 

   

 (VIDEO) 2.5  (ویدیو) 5.2

 بازي آماده ها تیم زمین، درون بازیکن هفت یا پنج وجود دلیل به
 در. بود سرویس سوت زدن آماده اول داور هنگام این در که نبودند

 افتد؟ می اتفاقی چه حالت این

 The teams were not ready to play because five (5) 
or seven (7) players were on court when the 1st 
referee was ready to whistle for service. What 
should have occurred? 

 Ruling  پاسخ

 ها تیم باشد مطمئن که بزند را سرویس سوت زمانی باید اول داور
. دارد قرار زننده سرویس بازیکن اختیار در توپ و هستند بازي آماده

 .باشند حاضر بازي زمین در تیم، هر از بازیکن شش باید همواره
 تیم براي باید شد، سرویس سوت از قبل اشتباه متوجه اول داور چون

 که تیمی تأخیر، مجازات نوع. کند مجازات تأخیر صادر ،خاطی
 .کند می مشخص ،زند می را بعدي سرویس

 در بازیکن هفت یا پنج که زد را سرویس سوت زمانی اول داور اگر
 مجازات، هرگونه بدون و متوقف را رالی باید بالفاصله بودند، زمین

 .کند تکرار را آن
 و لغو رالی نتیجه شد، مشخص رالی همان اتمام از بعد اشتباه این اگر

 .شود می تکرار مجازات هرگونه بدون
 بعدي رالی شروع از پس اشتباه این یا و نشد اشتباه متوجه کسی اگر

 توان نمی را شد آغاز بازیکن هفت یا پنج با که رالی آن شد، مشخص
 .نمود تکرار
 3.4.12 ،3.12 ،5.7 ،1.3.7 هاي  قانون طبق

 The 1st referee should whistle for service when 
he/she is sure that the teams are ready to play and 
that the server is in possession of the ball. There 
must always be 6 players per team in play. 
Because the 1st referee noticed the mistake before 
he/she whistle for service, he/she must award a 
delay sanction to the team at fault. The next team 
to serve depends on the type of delay sanction.  
But if the 1st referee still whistled for service 
when only 5 or 7 players were on court, he/she 
must stop the rally immediately and replay 
without any sanction.  
If the situation is discovered after the end of the 
next rally, the result of this rally should be 
cancelled and replayed without any sanction. 
If nobody discovered the situation, or did so after 
the start of the next rally, the rally played with 5 
(or 7) players of a team cannot be replayed. 
Rules 7.3.1., 7.5, 12.3, 12.4.3  

   

6.2  2.6 

 اوت به توپ شد، زده اشتباه بازیکن توسط سرویساینکه  زدن از بعد
. کرد اعالم را چرخش خطاي نویسنده شد، تمام رالی که وقتی. رفت
 شود؟ داده کننده دریافت تیم به باید امتیاز چند

 After a service, which was executed by the wrong 
server, the ball went out. When the rally was 
finished, the scorer signalled the rotational fault. 
How many points do the receiving team receive? 

 Ruling  پاسخ

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/5%20players%20on%20court%20in%20a%20rally.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/5%20players%20on%20court%20in%20a%20rally.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/5%20players%20on%20court%20in%20a%20rally.mp4
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 دلیل به امتیاز یک فقط است، رالی برنده تیمی چه اینکه از نظر صرف
 .شود می داده کننده دریافت تیم به چرخش خطاي

 1.1.7.7طبق قانون 

 Only a single point should be awarded, due to the 
rotational fault, regardless of which team “won” 
the rally. 
Rule 7.7.1.1 

   
 (VIDEO) 2.7  )ویدیو( 7.2

 منطقه با زمین داخل بازیکنان یکی پاي سرویس، زدن لحظه در اگر آیا
 خطاست؟ داشت، تماس آزاد

 If the foot of a player on court is in contact with 
the free zone at service hit, is this a fault? 

 Ruling  پاسخ
 بازیکن از غیر به بازیکنان تمام سرویس، زدن لحظه در چون بله،

 زمین داخل که بازیکنی بنابراین باشند. خود زمین در باید زننده سرویس
 مرتکب دارد، تماس آزاد منطقه با سرویس زدن لحظه در پاي او و است
 است. شده خطا

 4.7، 3.3.1هاي   طبق قانون

 Yes, fault because in the moment of the service 
hit all players except the server must be within 
their own court. Consequently, it is fault for a 
player on court to be in contact with the free zone 
in the moment of service. 
Rules 1.3.3, 7.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/foot%20out%20of%20court%20at%20service.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/foot%20out%20of%20court%20at%20service.mp4
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 CHAPTER 3 – PLAYING ACTIONS  بازي عملیات: سوم فصل
 PLAYING THE BALL  توپ با بازي

   
1.3  3.1 

 در را توپ پاسور. بود عبور حال در آنتن پشت از تیم اول ضربه
 بازي به را توپ که کرد سعی و تعقیب حریف زمین آزاد منطقه

. کرد عبور حریف تیم سمت تور زمین و روي از توپ اما برگرداند،
 توپ زمانی چه. داد نشان را "اوت توپ" عالمت و زد سوت داور

 شد؟ "اوت"

 The 1st hit flew outside of the antenna. The setter 
pursued the ball into the opponent’s free zone and 
tried to play it back – but the ball went towards 
the court and net on the opponent’s side. The 1st 
referee whistled and signalled “ball out”. At what 
moment does the ball become “out”? 

 Ruling  پاسخ

 فضاي وارد و کرد عبور آزاد منطقه باالي فضاي که توپ از زمانی
 است. شده "اوت" توپ شد، حریف تیم زمین

 2.2.1.10، 2.1.10هاي   طبق قانون

 This ball had become “out” when it had left 
completely the space above the free zone and 
entered the space above the court on the 
opponent’s side of the net. 
Rules 10.1.2, 10.1.2.2 

   
2.3  3.2 

 Can a player legally hit the ball with the palm of  بزنند؟ باال سمت به دست یک کف با را توپ توانند می بازیکنان آیا
one hand up? 

 Ruling  پاسخ

 به محکم یا آرام یعنی دارد؛ توپ به ضربه کیفیت به بستگی که بله،
 نباید در اول داور شود. می پرتاب یا گرفته اینکه یا زده ضربه توپ
 توپ که ببیند وضوح به اینکه مگر کند، عمل زده شتاب مورد این

 شود. می پرتاب یا گرفته
 4.3.9 ،3.3.9، 2.2.9، 1.2.9هاي   طبق قانون

 Yes, he can. The hit must be judged by the 
quality of the ball contact – i.e. is it a soft or hard 
rebound or whether or not the ball was caught 
and/or thrown. The 1st referee must not be too 
hasty in whistling this play unless he can clearly 
see that the ball is caught and/or thrown. 
Rules 9.2.1, 9.2.2, 9.3.3, 9.3.4 

   
3.3  3.3 

آنکه گرفته یا  بدون عمل و جریان یک در توپ اول تیم، ضربه در
 سینه به آخر در بعدي و دست سپس دست، یک به شود، پرتاب

 صحیح آیا تصمیم او داد. ادامه بازي را داور اول کرد. برخورد بازیکن
 بود؟

 During a first hit the ball rebounded from one arm 
to the other and then onto the chest of a player 
during one action and without being caught or 
thrown. The 1st referee allowed the game to 
continue. Is this correct? 

 Ruling  پاسخ

 از:ند عبارت است، مجاز متوالی هاي تماس آن در که "اول ضربه"بله. 
 سرویس، دریافت -1
 ،شودمحکم زده  چه آرام صورت ب چهحمله  ضربه دریافت -2
 خودي برخورد کرده، تیم که به دفاع توپی دریافت -3

 The decision of the 1st referee was correct. “First 
hit” cases, in which successive contacts are 
allowed, are: 
1. Reception of the service. 
2. Reception of an attack hit. This can be either a 
soft or a hard attack. 
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 حریف برخورد کرده. تیم که به دفاع توپی دریافت -4
 مشروط است، بازیکن مجاز متوالی توپ با هاي تماس اول، ضربه در
 با شود. انجام توپ با بازي براي عمل یک جریان در آنکه بر

 و "گرفتن" خطاي اول تیم، ضربه در است ممکن حال، این
 شود. اعالم پرتاب) سپس گرفتن، (اول "پرتاب"

، کتاب راهنما و 2.14، 2.3.2.9هاي   طبق قانون
 دستورالعمل داوري

 3. Reception of a ball blocked by one’s own team. 
4. Reception of a ball blocked by the opponent. 
A player has the right to make successive 
contacts at the first hit, so long as he/she makes 
only one action to play the ball. It is possible, 
however, to whistle a “catch” or “throw” on the 
first hit if two different phases (first catch, then 
throw) are recognised within the action. 
Rules 9.2.3.2, 14.2, Refereeing Guidelines and 
Instructions 

   
4.3  3.4 

 این آیا .کرد هدایت حریف تیم زمین سمت به را توپ مدافع، بازیکن
 است؟ قانونی عمل

 A blocker “redirected” the ball to the floor of the 
opponents. Is this legal? 

 Ruling  پاسخ

 زده ضربه توپ به اگر ولی خطاست، شود پرتاب یا گرفته توپ اگر
 تیم زمین سمت به آن هدایت و توپ دفاع بود. خطا نخواهد ،شود

 "حمل"خطاي  دفاع، جریان در ممکن است اما است، قانونی حریف
 اعالم شود.

 2.2.9قانون 

 This depends on whether the ball is caught or 
thrown (fault) rather than rebounding (no fault). It 
is legal to block the ball and direct it back to the 
opponent’s court, but the illegal contact of 
“catch” can be whistled during blocking. 
Rule 9.2.2 

   
 (VIDEO) (VIDEO) 3.5  (ویدیو) (ویدیو) 5.3

 به خودش تیم زمین سمت در تماشاگران جایگاه نزدیکی در بازیکنی
 روي توپ، زدن از پس به بازي برگرداند. را توپ تا پرید هوا

 است؟ قانونی عمل او این آیا افتاد. ها صندلی

 A player jumped into the air trying to retrieve the 
ball near the spectator seats on his own side of the 
net. After contacting the ball, he landed in the 
seats. Is this a legal action? 

 Ruling  پاسخ

 که زمین خود سمت آزاد منطقه از خارج تواند می بله. بازیکن
 ضربه براي حتی و کند بازي توپ شود، با هم می تیم نیمکت شامل
  بگیرد. کمک ،توپ به زدن
 است. ممنوع حریف تیم سمت زمین عمل در این

 2.1.10، 3.1.9، 9هاي   طبق قانون

 Legal play. Outside his/her own side of the free 
zone, a player is allowed to play a ball and even 
take support to hit the ball. This would include 
his/her own team bench since this is outside the 
free zone. 
The same action is forbidden on the opponent’s 
side of the net. 
Rules 9, 9.1.3, 10.1.2 

   
 (VIDEO) 3.6  (ویدیو) 6.3

 کرد. دنبال تماشاگران جایگاه تا را توپ یبازیکن رالی، یک جریان در
 از یکی بزند، ضربه توپ به خواست می که اي لحظه در درست

 تیم مربی گرفت. را توپ و کرد دراز را خود دست تماشاگران

 During a rally, a player chased the ball into the 
spectator stands. Just as she was about to hit the 
ball, a spectator reached up to catch the ball. The 
coach requested a replay because of the 
spectator’s interference. The referee refused. Was 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/labdamegjatszas%20kifuton%20kivulrol.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/09_ball%20out%20of%20free%20zone.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/labdamegjatszas%20kifuton%20kivulrol.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/09_ball%20out%20of%20free%20zone.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/08_labda_kifuton_kivul_r1_mogott.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/08_labda_kifuton_kivul_r1_mogott.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/08_labda_kifuton_kivul_r1_mogott.mp4
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 داور شود. تکرار رالی تماشاگر، دخالت دلیل کرد که به درخواست
 بود؟ درست اول داور تصمیم آیا نپذیرفت.

this a correct decision of the 1st referee? 

 Ruling  پاسخ

 سمت بازي ناحیه از خارج اي هر نقطه از را توپ تواند می بازیکن بله.
 شود، می غیره و تماشاگران صندلی یا تیم نیمکت شامل که خود

 در توپ با بازي براي بازیکن که حالی در دیگر، طرف برگرداند. از
 چنین بازي ناحیه از خارج ،دارد اولویت و تقدم بازي ناحیه

 .ندارد اولولیتی
 3.1.9، 9هاي   طبق قانون

 Yes. The player is allowed to retrieve the ball 
from anywhere outside her own side of the 
playing area, including the team bench/ spectator 
seats, etc. On the other hand, while the player has 
priority for the ball within the playing area, she 
has no such priority outside of the playing area. 
Rules 9, 9.1.3 

   
7.3  3.7 

 داور به بازي برگرداند، آیا تماشایی به صورت را توپ اگر بازیکنی
 بزند؟ سوت توپ او با بازي براي خطاهاي باید اول

 Must the 1st referee whistle for a handling fault if 
the player is making a spectacular recovery? 

 Ruling  پاسخ

 داشته نظر در را "جریان بازي نگه دار در را توپ" اصل باید داور
 و یا سریع حرکت یک توپ، برگرداندن بازیکنی براي اگر یعنی باشد.

 خطاي مرتکب جزئی صورت به حین، این در و کرد زیادي تالش
 کمتري گیري سخت عادي مواقع به باید نسبت شد، داور دوضرب

 کند.
 طبق کتاب راهنما و دستورالعمل داوري 

 

 The referee should consider the principle of “keep 
the ball flying”. It means, if a player makes a 
quick movement and a big effort to recover the 
ball, and during the hit a slight double contact has 
occurred, he/she must be less severe, than in a 
normal situation. 
Refereeing Guidelines and Instructions 

   
8.3  3.8 

 سمت به آنتن روي از و کرد برخورد الف تیم مدافع سر به توپ
 کرد دنبال را توپ الف تیم بازیکنان از یکی رفت. ب تیم آزاد منطقه

توان به  توپی را می چنین آیا برگرداند. خود تیم زمین سمت به تا
 بازي برگرداند؟

 A ball went off the blocker A’s head, over the 
antenna into the free zone of ‘B’. A player of ‘A’ 
pursued the ball to play it back to his side of the 
net. Is it possible to play it back like this? 

 Ruling  پاسخ

 منطقه سمت به و کرده عبور خارجی فضاي از توپ از قسمتی بله،
از  تواند توپ را تیم الف می رفته است. بنابراین تیم حریف آزاد

تا  خط داوران برگرداند. خود زمین به ،سمت همان خارجی فضاي
 بدهند. عالمت نباید خارج نشده، بازي از توپ که زمانی

 2.1.10طبق قانون 
 

 Yes. The ball passed over the antenna into the 
opponent’s free zone partially through the 
external space. Therefore it was legal for team 
‘A’ to return the ball to its own court through the 
external space on the same side of the court. Line 
judges should not signal while the ball moves in 
this way until the moment it is finally out of play. 
Rule 10.1.2 
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9.3  3.9 

 روي خارجی فضاي از تیم دوم ضربه اینکه از بعد باید خط داور آیا
 بدهد؟ عالمت رفت، حریف تیم آزاد منطقه سمت به و کرد تور عبور

 Should the line judge signal when after the 
second hit of a team the ball crosses the net plane 
through the external space into the opponent’s 
free zone? 

 Ruling  پاسخ

 No, to judge this ball is not the duty of the line  نیست. خط داور وظایف از مورد این در . اعالم خطاخیر
judge. 
 

   
10.3  3.10 

 لحظه در که لمس کرد را طوري توپ روي تور الف، تیم پاسور
پاس  اینکه از بعد بود. حریف تیم فضاي در انگشتانش توپ، با تماس

 الف تیم فضاي در را توپ ب تیم مدافع کرد، حرکت تور با موازي او
 را حمله ضربه نتوانست الف تیم بازیکن که کرد لمس اي گونه به

 بگیرد؟ باید تصمیمی چه اول داور بزند.

 Team A’s setter hit the ball above the net so that 
at the moment of the hit his/her fingers were in 
the opponent’s space. After the set the ball flew 
parallel to the net toward an attacker. The blocker 
of team B touched the ball in team A’s space, so 
that the team A player could not execute the 
attack hit. How should the 1st referee decide? 

 Ruling  پاسخ

 (به کنند بازي توپ با فضاي خود و ناحیه در باید ها تیم از کدام هر
را باید در نظر  دست موقعیت تور، باالي در). 2.1.10 قانون از غیر

 تیم فضاي در را توپ پاسور تیم الف که ازآنجایی . بنابراین،گرفت
 باالي در چون همچنین، است. شده خطا مرتکب کرده، لمس حریف

 لمس با ، مدافع تیم ب همرا در نظر گرفت دست موقعیت تور باید
 شده خطا مرتکب حمله، ضربه از قبل تیم حریف فضاي توپ در

  است.
 شود.  می اعالم اول خطاي فقط حال، این با

 توپ اگر یعنی .را در نظر گرفت توپ زیر تور، باید موقعیتدر فضاي 
 خطاست. باشد، کرده عبور تور زیر فضاي از کامالً

 9طبق قانون 

 Each team must play the ball within its own 
playing area and space (except in the case of Rule 
10.1.2). Above the top of the net, the position of 
the hand should be considered.  
Therefore, since the setter has hit the ball in the 
opponent’s space, the setter committed a fault. 
The blocker also committed a fault by touching 
the ball in the opponent’s space before the attack 
hit, because above the top of the net, the position 
of the hand should be considered. 
However, only the first fault is penalized. 
To hit the ball in the opponent’s space under the 
net is different. Here the position of the ball 
should be counted, i.e. the play is illegal only if 
the ball has completely crossed the vertical plane 
of the net. 
Rule 9 

   
 (VIDEO) 3.11  (ویدیو) 11.3

اش در منطقه آزاد زمین خود  آیا مربی که در محل استقرار قانونی
 تیم بازیکن و آید می آنتن روي از بگیرد که را توپی تواند ایستاده، می

 به بازي برگرداند؟ را توپ تا حریف در حال دویدن است

 May the coach standing in a legal position in 
his/her free zone catch the ball flying over the 
antenna, when an opponent player is running to 
replay it? 

 Ruling  پاسخ

 بازیکن مانع توانند نمی مربی، جمله از تیم، اعضاي از خیر. هیچ کدام
 تور روي خارجی از فضاي توپی شوند که برگرداندن براي حریف تیم

 No. Any team member, including the coach, has 
no right to prevent an opponent player from 
replaying the ball crossing the net plane outside 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/Grbic.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/Grbic.mp4
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 یا عمدي توپ گرفتن عمل که نیست عبور کرده است. مهم
 منطقه در قانونی در محل استقرار که مربی یعنی باشد. غیرعمدي

 تا دود می حریف تیم بازیکن که درصورتی ایستاده، خود زمین آزاد
 ."کند رها" را آن باید برگرداند، را به بازي توپ

 

the crossing space. It does not matter if the action 
of the team member to hit the ball was intentional 
or unintentional. It means, that the coach standing 
legally in his/her free zone must “give way” if an 
opponent player is running to replay and return 
the ball. 

 .Rule 10.1.2.2  2.2.1.10طبق قانون 

   
  (VIDEO) 3.11.1  (ویدیو) 1.11.3

دریافت بد بازیکن تیم ب، توپ از خارج از فضاي مجاز عبور پس از 
از روي تور، به سمت منطقه آزاد تیم حریف رفت. بازیکنی از همین 
تیم یراي اینکه توپ را به بازي برگرداند، شروع به دویدن به سمت 
آن کرد. او بدون اینکه زمین تیم مقابل را لمس کند، از زیر تور 

کنی از تیم الف نیز درون زمین خود به حرکت کرد اما چون بازی
دنیال توپ بود، نتوانست توپ را برگرداند. آیا بازیکن تیم الف براي 

 بازیکن تیم ب مزاحمت ایجاد کرده است؟

 After a bad reception of team B, the ball was 
flying outside the crossing space towards the 
opponent's free zone. A player from this team 
started to run, in order to replay the ball. He 
stepped under the net, without touching the 
opponent's court and the net, but due to an 
opponent player still within his own court also 
moving towards the ball, he was not able to 
replay the ball. Has the player of team B been 
interfered by the team A player? 

 Ruling  پاسخ

طور آزادانه در زمین و فضاي بازي خود،  هر بازیکنی حق دارد به
بایستد و حرکت کند. بازي در زمین، فضاي بازي و یا منطقه آزاد تیم 

گیري  براي تصمیم مهمبنابراین، نکته  هایی دارد. حریف، محدودیت
در خصوص مزاحمت احتمالی، این است بازیکن تیم الف درون زمین 

 خود بوده و یا در منطقه آزاد.
حرکت داشته، عمل او  خوداگر بازیکن تیم الف درون زمین تیم 

قانونی است. از طرف دیگر، اگر او درون منطقه آزاد بوده و حرکت او 
 شود، مرتکب خطا شده است. تلقیمزاحمت 

 2.2.1.10طبق قانون 

 Each player has the right to stand and move freely 
in his own court and playing space. There are 
some limitations to play in opponent’s court or 
playing space or in the free zone. Therefore, to 
decide about the eventual interference it is a 
crucial point, if the player of team A was within 
his own court or in the free zone. 
If he moved within his own court, his play was 
legal. On the other hand if he was in the free zone 
and his movement can be considered as an 
interference, he committed a fault. 
Rule 10.1.2.2 

   
  (VIDEO) 3.11.2  (ویدیو) 2.11.3

توپی که به دفاع تیم الف برخورد کرده بود، برگشت و به نوار کناري 
خورد. داور  تور در سمت زمین تیم ب اصابت کرد و سپس به زمین

اول این حرکت را دفاع موفق محسوب کرد و امتیاز را به تیم الف 
 داد. آیا تصمیم او صحیح بود؟

 The ball rebounded from the blocker of team A, 
hit the net and the side band on team B’s side, 
then landed on the court. The 1st referee decided 
the action as a successful block and the next 
serving team is team A. Was it a correct decision? 

 Ruling  پاسخ

خیر. اگر توپ فقط به نوار کناري برخورد کند، خطایی نخواهد بود. 
اما اگر در زمان برخورد به نوار کناري، به آنتن هم برخورد کند، 

 خطاست.
در عمل، اگر برخورد توپ به نوار کناري یا آنتن، منجر به تغییر مسیر 

 No. If the ball hits only the side band, the action 
is legal. But if the ball hits the antenna as well, it 
is already a fault. 
In practice if the hit into the side band/antenna 
changes the natural rebound (direction) of the 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/EST%20POR%20case%203_11_1.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/EST%20POR%20case%203_11_1.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/case%203_11_2_ball%20hits%20sideband%20from%20blocker.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/case%203_11_2_ball%20hits%20sideband%20from%20blocker.mp4
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حرکت طبیعی آن شود، واضح است که توپ به جسم محکمی مانند 
آنتن برخورد کرده؛ اگرچه درواقع، توپ برخوردي با آنتن نداشته چون 

 نوار کناري مانع این برخورد فیزیکی شده است.
هم به نوار کناري و هم به آنتن  چون توپ برگشتی از دفاع تیم الف،

برخورد کرده است، فارغ از اینکه این برخورد در زمین تیم مدافع 
باشد یا مهاجم، قبل از اینکه به زمین برسد، اوت شده؛ یعنی امتیاز 

 این رالی متعلق به تیم ب است.

ball, it is a clear indication that it has hit 
something solid, like the antenna, although in 
reality it has not “contacted” the antenna because 
the side band prevented the physical contact.  
Because the ball from the block touched the side 
band AND the antenna, no matter on blocker’s 
side or attacker’s side, it became OUT before it 
landed, i.e. the next service belongs to team B. 
 

 Rule 6.1.1.2., 8.4.3   3.4.8، 2.1.1.6هاي  طبق قانون

   
 PENETRATION UNDER THE NET  تور زیر از حریف زمین به نفوذ

   
12.3  3.12 

 بیشتر ولی آمد، فرود مرکزي خط هایش روي پاشنه با مهاجم بازیکن
 توانایی که بود مدافع بازیکن پاهاي روي او،پاهاي  هاي قسمت
 شود؟ می محسوب این حالت مزاحمت آیا گرفت. می او از را حرکت

 A spiker landed with his heels on the centre line, 
but with most of his feet on the feet of the 
opponent’s blocker preventing his ability to 
move. Is this interference? 

 Ruling  پاسخ

 تیم بازیکن توپ با بازي یا حرکت مانع ،بازیکنی یعنی مزاحمت بله.
 توپ، بازي با براي تالش بازیکن تیم حریف جریان در یا شود حریف

 مزاحم او شود.
 4.2.11، 1.2.2.11، 1.2.11هاي   طبق قانون

 Yes. This is interference. Interference means a 
player stops an opponent from moving, or playing 
the ball, or disturbing the opponent while 
attempting to play the ball. 
Rules 11.2.1, 11.2.2.1, 11.2.4 

   
13.3  3.13 

 ?Is physical contact always interference  ؟شوند محسوب می مزاحمت فیزیکی همیشه برخوردهاي آیا

 Ruling  پاسخ

(داور  داور اما افتد، می اتفاق مسابقه طول در خیر. برخوردهاي زیادي
  اول در موارد تجاوز از روي تور و داور دوم در موارد نفوذ از زیر تور)

 مزاحمت حریف تیم بازي که بازیکنی در بزند سوت باید درصورتی
 شود. توپ با بازي براي ها آن مانع توانایی یا کرده ایجاد

 1.2.11طبق قانون 

 No, many contacts actually occur in a match - but 
the referee should whistle (e.g. 1st referee in case 
of reaching over the net, 2nd referee in case of 
penetration) a player if he/she interfered with or 
stopped the opponent’s ability to play. 
Rule 11.2.1 

   
 (VIDEO) 3.14  (ویدیو) 14.3

 به نحوي به ،بازیکنان یکی از تماشایی، گیري توپ یک در جریان
 ولی دارد تماس زمین سطح با او بدن که کند می نفوذ حریف زمین

 هیچ و بوده حریف زمین باالي فضاي در کامالً او پاي دو هر
 مزاحمتی گونه هیچ. ندارد قرار مرکزي خط باالي ها آن از قسمتی

 خطاست؟ عمل این آیا. نیامد وجود به تیم حریف بازیکنان براي

 During a spectacular dig a player penetrates into 
opponent’s court so, that his body hits the floor, 
but both legs are completely in the air over the 
opponent court with no part above the center line. 
There was no interference with the opponent 
players. Was it a faulty action? 

 Ruling  پاسخ

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/penetration%20with%20body%20no%20interference.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/penetration%20with%20body%20no%20interference.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/penetration%20with%20body%20no%20interference.mp4
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 تیم حریف زمین با) کف پا(پاها  تماس ،2.2.11 قانون طبق خیر.
 و باشد داشته قرار آن باالي یا کند لمس را مرکزي خط که صورتی به
 مزاحمتی که شرطی به) پاها( از پا باالتر بدن از قسمت هر تماس نیز

 پاهاي بازیکن که ازآنجایی .است مجاز نکند، ایجاد حریف بازي براي
 بازي هم در مزاحمتی گونه هیچ و نداشته تماس حریف زمین با

 .نیست خطا نیامده، وجود به حریف
 2.2.11طبق قانون 

 No. By the Rule 11.2.2 it is permitted to touch the 
opponent’s court with a foot touching or being 
over the centre line or to touch with any part of 
the body above the foot (feet) provided there is no 
interference with the opponent’s play.  
Since the feet did not touch the opponent’s court 
and there was no interference with the opponent’s 
play, the situation cannot be considered as a fault. 
Rule 11.2.2 

   
 PLAYER AT OR CONTACTING THE NET  تور به بازیکن برخورد -تور نزدیکی در بازیکن

   
 (VIDEO) 3.15  (ویدیو) 15.3

 فرود تیم الف زمین سمت در تور، پس از ضربه همزمان روي توپ
 بزند؟ را بعدي سرویس باید تیمی چه آمد.

 After a simultaneous contact above the plane of 
the net, the ball landed outside the court of team 
A. Who gets next service? 

 Ruling  پاسخ

 هر تور، جایی که باالي دقیقاً طرف دو توسط هر ضربه به توپ اگر
 توپ و باشند زده شده را دارند، همزمان توپ با بازي حق بازیکن دو

 محسوب تیم مقابل خطاي آید، فرود زمین هر یک از دو تیم از خارج
 خواهد زد. را بعدي سرویس الف تیم شود. می

 3.2.1.9، 2.2.1.9هاي   طبق قانون

 If the contact is truly simultaneous by opponents 
exactly above the net, where both players have 
the right to play the ball and it lands outside a 
court, it is the fault of the team on the opposite 
side. Team A gets service. 
Rules 9.1.2.2, 9.1.2.3 

   
16.3  3.16 

 .داداصابت  مدافع دستان را به تور و کردحمله به تور برخورد  ضربه
 است؟ تور اتفاق افتاده خطاي آیا

 An attack hit drove the net into the blocker’s 
forearms. Is this a net fault? 

 Ruling  پاسخ

 خطا نیست. کرد، برخورد مدافع با تور اگر خیر.
 4.4.11، 1.3.11هاي   طبق قانون

 No. If the net hits the blocker, there is no fault. 
Rules 11.3.1, 11.4.4 

   
17.3  3.17 

تور  به اش شانه و چرخید آمد، طور پایدار فرود به مدافع که این از بعد
 ؟ستخطا حالت این آیا کرد. برخورد آنتن دو بین

 After a blocker landed securely, he turned and hit 
the mesh of the net between the antennae with his 
shoulder. 
Should this have been called a fault? 

 Ruling  پاسخ

 این برخورد شده، تمام توپ با بازي عمل چرخیدن، از خیر. چون قبل
 نیست. خطا تور به
 

 No. Because the action of playing the ball was 
complete before he turned, the contact with the 
net is not a fault. 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/joust_then_OUT.mp4
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 Rules 11.3.1, 11.4.4  4.4.11، 1.3.11هاي   طبق قانون

   
18.3  3.18 

 در این و زند به توپ ضربه می 4 منطقه از الف تیم مهاجم بازیکن
 تور با خودش زمین 4 منطقه در حریف، تیم بازیکن که است حالی

 شود؟ اعالم تور خطاي باید آیا. کند می برخورد

 The attacker from Team A hit the ball from 
position 4, as an opponent player brushed the net 
at the other side of the court in Team's A position 
2. Is this a net fault? 

 Ruling  پاسخ

 توپ با بازي عملیات حین در آنتن دو بین تور با برخورد. خیر
 زدن، ضربه پریدن، از است عبارت توپ با بازي عملیات. خطاست

 که آنجایی از. جدید عملیات شروع براي آمادگی سپس و پایدار فرود
 در اثري هیچ و نیست توپ با بازي عملیات در مقابل تیم بازیکن

 .است نشده مرتکب خطایی گذارد، نمی بازي
 4.4.11، 1.3.11هاي   طبق قانون

 No fault. 
Contact with the net between the antennae during 
the action of playing the ball is a fault. 
The action of playing the ball includes (amongst 
others) takeoff, hit and landing safely, ready for a 
new action. Since the opponent was not in the 
action of playing the ball, and had no effect on 
the play, he/she did not commit a fault. 
Rule 11.3.1, 11.4.4 

   
 (VIDEO) 3.19  (ویدیو) 19.3

 بود، در نزدیکی او که توپی دفاع براي تالش حال در ،مدافع تیم
مرتکب خطا  آیا کرد. برخورد تور به اینکه توپ را لمس کند، بدون

 شده است؟

 While attempting to block, but without touching 
the ball, which was close to him, the blocker 
touched the net. Is this a fault? 

 Ruling  پاسخ

 بوده، آن براي تالش یا توپ با بازي "عمل" در که ازآنجایی بله.
 باشد. نکردهتوپ را لمس  اگر حتی خطاست،

 4.4.11، 1.3.11هاي   طبق قانون

 Yes – since this is “in the action” of playing or 
attempting to play the ball, even though no 
contact was made. 
Rules 11.3.1, 11.4.4 

   
20.3  3.20 

 در و داد عبور تور روي از را هایش وسط تیم، دست دفاع بازیکن
شد را  انجام می او نزدیکی در حمله ترکیبی که دفاع قصد که حالی

 لمس کرد. آیا خطایی صورت گرفته است؟ را تور باالي داشت، نوار

 A middle blocker reached over the net and 
touched its top band while attempting to stop a 
combination play close to him. Is this a fault? 

 Ruling  پاسخ

 توپ با بازي عمل در نزدیکی مدافع است. "خطاي تور" قطعاً بله،
 آنتن بوده برخورد کرده است. دو تور بین به همچنین و بوده

 4.4.11، 1.3.11هاي   طبق قانون

 Yes – the touch of the net was indeed a “net 
fault”: the blocker was close to the action, and the 
contact was between the antennae.  
Rules 11.3.1, 11.4.4  

   
 (VIDEO) 3.21  (ویدیو) 21.3

 دو سپس آمد، فرود زمین روي پایدار صورت به کننده حمله بازیکن
 آنتن پشت تور به بود، بازي در هنوز توپ که درحالی و برداشت قدم

 است؟ افتاده اتفاق خطایی آیا. کرد برخورد

 An attacker landed securely on the floor then took 
two steps and brushed against the net outside of 
the antenna while the ball was still in play. Is this 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/attacker%20hits%20the%20net%20without%20touching%20%20ball.mp4
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a fault? 
 Ruling  پاسخ

 توپ با بازي عمل ثانیاً برخورد کرده، آنتن پشت تور به اوالً زیرا خیر،
 عنوان به تور از بوده و ثالثاً جدید عمل آماده و رسانده پایان را به
 نکرده است. استفاده نگهداشتن خودشاي براي  گاه یا وسیله تکیه

 4.4.11، 1.3.11،2.3.11هاي   طبق قانون
 

 No the player did not commit a fault because: 
First: 
 the contact was outside the antenna 
Then 
 he/she has already finished the action of 

playing the ball and was ready for a new 
action 

 he/she did not use the net as support or 
stabilizing aid 

Rules 11.3.1, 11.3.2, 11.4.4 
   

22.3  3.22 

 قدم دو آمد، سپس فرود زمین روي تعادل بدون کننده حمله بازیکن
تور بین دو  اش به سینه بود، بازي در هنوز توپ که درحالی و برداشت

 افتاد. می مقابل تیم به زمین گرفت، نمی را تور اگر کرد. برخورد آنتن
 افتاده است؟ اتفاق خطایی آیا

 An attacker landed on the floor off balance, took 
two steps and pushed with his chest against the 
net between the antennae while the ball was still 
in play. If the player had not caught the net, 
he/she would have fallen onto the opponent’s 
court. Is this a fault? 

 Ruling  پاسخ

اي  گاه یا وسیله تکیه عنوان به آنتن دو بین تور از بازیکن اگر بله.
 بازي ایجاد مزاحمت در کند، عمل او استفاده براي نگهداشتن خودش

 شود. محسوب می
 4.4.11، 1.3.11هاي   طبق قانون

 Yes, if a player is using the net as a support or 
stabilizing aid, between the antennae, his/her action is 
considered as interference with the play. 
Rules 11.3.1, 11.4.4 

   

23.3  3.23 

 زد، ضربه توپ به مهاجم که زمانی و داد کوتاه پاس یک پاسور تیم
 که شد باعث پاسور به زانو برخورد این کرد. برخورد پاسور به زانویش

 اتفاق افتاده است؟ خطایی آیا کند. برخورد تور به او

 A setter made a short set and when the attacker 
hit the ball, he/she also hit the setter with his/her 
knee. This hit caused the setter to brush against 
the net. Is this a fault? 

 Ruling  پاسخ

 است. بوده توپ با بازي عمل جریان در پاسور چون بله،
 4.4.11، 1.3.11هاي   طبق قانون

 Yes, because the setter was in the action of 
playing the ball. 
Rules 11.3.1, 11.4.4 

   

 (VIDEO) 3.24  (ویدیو) 24.3

 این آیا .کرد برخورد تور به توپ، با بازي جریان در پاي بازیکنی
 ؟بود قانونی عمل

 A player hit the net with a foot while playing the 
ball. Was this action legal? 

 Ruling  پاسخ

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/net%20touch%20with%20foot%20casebook.mp4
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 با بازي عمل جریان در که کرده برخورد تور با زمانی بازیکن خیر.
 پا با تور قائل یا دست بازو، برخورد بین تفاوتی قانون است. بوده توپ
 است. نشده

 4.4.11، 1.3.11هاي   طبق قانون

 No. This action is not legal. The player touching 
the net was in the action of playing the ball, when 
she hit the net. The rule does not make any 
difference if the net is hit by arm, hand or foot. 
Rules 11.3.1, 11.4.4 

   

 (VIDEO) 3.25  (ویدیو) 25.3

 عمل این آیا. کرد برخورد تور به ،توپ با بازي حین در بازیکنی موي
 ؟بود قانونی

 A player hit the net with her hair while the 
playing the ball. Was her action legal? 

 Ruling  پاسخ

 شود محسوب خطا باید صورتی در تور تنها این حالت برخورد به بله.
 یا داده قرار تأثیر تحت توپ با بازي براي را حریف تیم توانایی که

 اگر کند). گیر تور در اسبی دم موي (مثالً کند متوقف را رالی اینکه
 نباید نیامد، داوران وجود به رالی در یا حریف تیم بازي در مزاحمتی

 کنند. متوقف را بازي
 4.4.11، 1.3.11هاي   طبق قانون

 Yes. This must only be considered a fault if it is 
clear, that the net touch affected the opponent’s 
ability to play the ball or it interrupted the rally 
(e.g. a pony-tail gets tangled in the net). If there 
was no interference either on the opponent’s play, 
or on the rally, the referees must not stop the 
game. 
Rules 11.3.1, 11.4.4 

   
 (VIDEO) 3.26  (ویدیو) 26.3

 که مدافع به دست توپ، به ضربه از زدن پس مهاجم دست بازیکن
 به که دست مدافع شد این باعث و کرداصابت  شده، تور رد روي از

 اتفاق خطایی عمل، این جریان در آیا کند. برخورد تور باالي نوار
 افتاده است؟

 An attacker after spiking the ball hit the blockers 
hand which had reached over the net plane and 
drove it to touch the top band of the net. Was 
there any fault during this action? 

 Ruling  پاسخ

 مدافع بود، برخورد مهاجم تأثیر عمل تحت این برخورد اینکه دلیل به
  محسوب کرد. خطا توان را نمی تور به

 تیم بازیکن دست ،مهاجم که شد متوجه اول داور اگرحال،  بااین
 حریف بازي در مهاجم بازیکن داده، اصابت تور به عمداً راحریف 

 بنابراین، نیست. جوانمردانه بازي با مطابق که ایجاد کرده مزاحمت
 ناشایست او با رفتار ادبانه محسوب شده و باید رفتار بی مهاجم عمل

 شود. مناسب، جریمه مجازات
 1.2.20، 1.3.11هاي   طبق قانون

 The blocker’s net touch cannot be considered as a 
faulty one, because his action was modified by 
the attacker. 
However, if the 1st referee realises, that the 
attacker drove the opponent’s hand into the net 
with a deliberate movement, the attacker made a 
fault by interfering with the opponent’s play, 
which is not according to the spirit of FAIR 
PLAY. Therefore the attacker’s action should be 
penalised, considered as rude conduct, with the 
application of the appropriate misconduct 
sanction. 
Rules 11.3.1, 20.2.1 

   
 (VIDEO) 3.26.1  )ویدیو( 1.26.3

 پایان به را دفاع عمل کرده، شرکت جمعی دفاع یک در که بازیکنی
 جمعی دفاع که در اش تیمی هم بازیکن. است آمده فرود و رسانده
 که شد باعث و کرد برخورد او به آمدن فرود زمان در داشت، حضور

 A player participating in a collective block 
already finished the blocking action and landed. 
However, the “blocking-mate” player during the 
landing fell down on the previous player and 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/net%20touch%20with%20hair.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/net%20touch%20with%20hair.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/net%20touch%20with%20hair.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/attacker%20drove%20block%20into%20net%20CB.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/attacker%20drove%20block%20into%20net%20CB.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/attacker%20drove%20block%20into%20net%20CB.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/case_3.26.1_strange_net_touch_s3_21_20.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/case_3.26.1_strange_net_touch_s3_21_20.mp4
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 را تور به برخورد این آیا. کند برخورد آنتن دو بین تور به بازیکن آن
 گرفت؟ نظر در خطا باید

drove her into the net between the antennae. Can 
be this net touch considered as a faulty one?  

 Ruling  پاسخ

 محسوب "بازیکن یک" جمعی دفاع در حاضر بازیکنان تمام بله.
 باشد، توپ با بازي جریان عمل در هنوز ها آن از یکی اگر. شوند می
 توپ با بازي جریان عمل در ها آن تمامی که است آن معناي به

 .محسوب کرد خطا باید را تور به بازیکناین  برخورد بنابراین. هستند
 1.3.11طبق قانون 

 Yes. The players of a collective are counted as a 
“unit”. If one of them is still in the action of 
playing of the ball, it means the entire unit is in 
the action. Therefore the other player’s net touch 
should be considered as a fault.  
Rules 11.3.1 

   

 (VIDEO) 3.26.2  (ویدیو) 2.26.3

هرگونه برخورد فیزیکی با بازیکنان وقوع تواند بدون  آیا بازیکنی می
آنان را دچار تیم حریف، از زیر تور به فضاي تیم حریف نفوذ نموده و 

 هول و هراس کند؟

 Is it allowed for a player to penetrate into the 
opponent’s space under the net when although 
there is no physical contact with the opponent 
player, the opponent is shocked by it? 

 Ruling  پاسخ

 حریف بازیکن تیمچنین مزاحمتی، این کار درصورتی مجاز است که 
 .نکندمانع از بازي با توپ  را

نشود، باز هم ممکن  محتی اگر برخورد فیزیکی بین بازیکنان انجا
داور اول این حق را دارد که بازي را  است مزاحمت اتفاق بیافتد.

دلیل خطاي بازیکنی نفوذکرده، متوقف کند و اگر الزم است، به او  به
 اخطار دهد یا مجازات نماید.

 1.2.11طبق قانون 

 It is allowed provided, that the opponent player is 
not interfered with, preventing him playing the 
ball. 
Interference may occur even if there is no 
physical contact between the players. The 1st 

referee has the right to stop the game due to the 
fault of the penetrating player and if necessary, to 
warn/sanction him. 
Rule 11.2.1 

   

 (VIDEO) 3.26.3  (ویدیو) 3.26.3

پ به تور نزدیک نوار کناري یاعث شد که تو تیم بدریافت ضعیف 
، کامالً واضح به طرف 2برخورد کند. بازیکنی از تیم الف در منطقه 

که ساعدهایش به سمت باال بود، از داخل  توپ حرکت کرد و درحالی
تور به توپ ضربه زد. چون جهت برگشت توپ از تور تغییر کرد، 

ند. داور اول خطاي تور بازیکن تیم ب نتوانست با توپ بازي ک
 بازیکن تیم الف را اعالم کرد. آیا تصمیم او صحیح بود؟

 After a weak service reception of team B the ball 
went into net close to the sideband. A player of 
the team A in position 2 did a clear sideway 
movement towards the ball, hit it with high 
elevated forearms through the net. The opponent 
player was not able to play the ball due to the 
different rebounding from the net. The 1st referee 
whistled net fault by the player of team A. Was it 
a correct decision? 

 Ruling  پاسخ

گونه که نزدیک تور بود، بدون حرکت  بله. اگر بازیکن تیم الف همان
ایستاد و یا از صورت یا بدن خود در برابر آبشار  به طرف توپ می

کرد، و در این دو حالت توپ  پرقدرت بازیکن تیم حریف محافظت می
شد. اما اگر بازیکن به طرف توپ  کرد، خطا اعالم نمی به برخورد می

اي بزند که منجر  کند و عمداً به آن ضربه "تعقیب"حرکت و آن را 
به تغییر جهت و تغییر سرعت توپ برگشتی شود، مرتکب عمل 

 Yes, it was a correct decision. It wouldn’t be a 
fault, if the ball hits the player through the net in 
a situation, where the player standing close to the 
net is in a passive/neutral position without any 
movement towards the ball OR protect his/her 
face/body against a strongly spiked ball. But if 
the player moves towards the ball, “chasing” it 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/Vincic%20scaring%20opponent%20case%203_26_3.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/Vincic%20scaring%20opponent%20case%203_26_3.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/deliberate_net_touch.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/deliberate_net_touch.mp4
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 and deliberately hits it and changing the direction غیرمجاز شده است.
and/or the speed of the rebounding ball, it is not 
allowed. 

 Rule 11.4.4  4.4.11طبق قانون 

   
 SERVICE  سرویس

   
27.3  3.27 

 بازیکن" نویسنده زد، را سرویس ضربه بازیکن به محض اینکه
 را هم بازي او و کرد اعالم دوم داور به را چرخش خطاي یا "اشتباه

 بود؟ صحیح نویسنده عمل آیا نمود. متوقف

 As soon as a player had hit the ball for service, 
the scorer signalled “wrong server” or rotational 
fault to the 2nd referee, who stopped the game. Is 
this the correct action by the scorer? 

  Ruling 
 باید نویسنده است، سرویس زدن آماده اشتباه بازیکن که بله. وقتی

 به سپس خطا را و شده کامالً انجام سرویس عمل تا کند صبر
 دهد. اطالع داوران

 2.2.2.25، 1.7.12، 1.2.12، 1.7.7هاي   طبق قانون

 Correct action by the scorer. When a wrong 
server is ready to serve the ball, the scorer must 
wait until the service action has been completed 
before notifying the referees of the fault. 
Rules 7.7.1, 12.2.1, 12.7.1, 25.2.2.2 

   
28.3  3.28 

 اشتباه بازیکن که شد متوجه زننده سرویس تیم سرویس، سوت از بعد
 و منطقه وارد صحیح بازیکن گرفته است. قرار سرویس منطقه در

 بزند؟ سرویس تواند می بازیکن اکنون این آیا شد. سرویس زدن آماده

 After the whistle for service, the serving team 
recognized it was the wrong server. The correct 
server then entered the service zone ready to 
serve. Can this player now serve? 

 Ruling  پاسخ

 پس ثانیه 8 تا و صحیح بازیکن توسط سرویس آنکه بر مشروط بله،
 زند. نمی سوت دوباره اول داور شود. زده ،سرویس سوت از

 4.4.12طبق قانون 

 Yes – provided the service is made by the correct 
player within 8 seconds from the whistle for 
service. 
The 1st referee does not whistle a second time. 
Rule 12.4.4 

   
 (VIDEO) 3.29  (ویدیو) 29.3

 به را توپ که پشتش به زمین بود، درحالی زننده سرویس بازیکن
 8 زمان پایان از را گرفت و قبل توپ سپس کرد. پرتاب باال سمت
 بوده است؟ قانونی این عمل آیا سرویس زد. اي ثانیه

 The server threw the ball up into the air with his 
back to the court. He/she then caught the ball and 
immediately served before the end of the 8 
seconds allowed for service. Was this a legal 
action for the server? 

 Ruling  پاسخ

 باال از پس آن، از قسمتی هر یا دست یک با باید ضربه به توپ بله.
 که عملی هر شود. زده ها) دست (یا دست از شدن یا رها انداختن
 محسوب "براي زدن سرویس انداختن توپ باال" اول، داور توسط
 یابد. خاتمه توپ به ضربه با باید شود،

 2.4.12طبق قانون 

 The action of the server was legal. The ball must 
be hit with one hand or any part of the arm after 
being tossed or released from the hand(s). Any 
action considered by the 1st referee to be a “toss 
for service” must end with the ball being hit for 
the service. 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/strange%20service%20preparation%203_29.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/strange%20service%20preparation%203_29.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/strange%20service%20preparation%203_29.mp4
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Rule 12.4.2 
   

30.3  3.30 

سرویس ضربه ، شود کننده دریافت تیمتوپ وارد زمین اینکه  از قبل
 و زد سوت اول داور کرد. برخورد اول داور سمت آنتن و تور به

 بود؟ صحیح اول داور تصمیم را اعالم نمود. آیا سرویس خطاي

 The served ball touched the net and the antenna 
on the 1st referee’s side before being played by 
the receiving team. The 1st referee whistled for a 
service fault. Is this a correct decision by the 1st 
referee? 

 Ruling  پاسخ

 با توپ این اگر است. "اوت" کند، می برخورد آنتن به که توپی بله.
 کند. اعالم را خطا باید دوم داور کند، برخورد دوم داور سمت آنتن
آنتن  روي یا پشت از توپ تیم، سوم ضربه از بعد رالی جریان در اگر

 عالمت و زده سوت باید داور مربوطه کرد، رد شد و یا به آن برخورد
 دهد. نشان را اوت

، 8.2.3.24.ط، 3.2.3.23، 3.4.8هاي   طبق قانون
3.1.2.27 

 The decision of the 1st referee is correct. A ball 
touching the antenna is “out”. 
By the actual rules if this case occurs on the 2nd 
referee’s side, the 2nd referee is bound to whistle 
the fault. If during the rally after the 3rd team hit 
the ball passes/hits the antenna, then the action is 
to whistle and the signal is also OUT. 
Rule 8.4.3, 23.3.2.3. i, 24.3.2.8., 27.2.1.3 

   
31.3  3.31 

در حال فرود  و کرد برخورد تور به توپ سرویس زد. الف بازیکن تیم
 از را هایش دست ب تیم بازیکن الف بود. تیم زمین سمت آمدن در
 گرفت. برخورد کند، به زمین از اینکه قبل را توپ و رد کرد زیر تور

 است؟ مجاز کار این آیا

 Team ‘A’ served. The ball hit the net and dropped 
towards the floor on A’s side of the net. A player 
of ‘B’ reached under the net and caught the ball 
before it hit the floor. Is this allowed? 

 Ruling  پاسخ

واضح است از فضاي مجاز  که براي توپی باید فوراً اول داور بله.
باشد.  کند، سوت بزند. در این لحظه، توپ خارج از بازي می عبور نمی

داور اول نباید منتظر بماند تا توپ به زمین یا بازیکنی از تیم 
 زننده برخورد کند. سرویس

 1.2.6.12طبق قانون 

 Yes – the 1st referee must whistle immediately it 
is clear the ball will not cross the net through the 
crossing space. At this moment the ball is out of 
play. The 1st referee must not wait until the ball 
hits the floor or a player of the serving team. 
Rule 12.6.2.1 

   
 (VIDEO) 3.32  )ویدیو( 32.3

 Is this allowed to execute the jump service hitting  سرویس پرشی، با دو دست به توپ ضربه زد؟توان در انجام  می آیا
the ball with 2 hands? 

 Ruling  پاسخ

 اینکه از صرف نظر سرویس، جریان در که کرده مشخص قانون خیر.
بنابراین زدن  شود. زده دست یک با باید توپ ایستاده، یا است پرشی
 خطاست. و ممنوع دست دو با توپ به ضربه

 2.1.6.12، 1.4.12هاي   طبق قانون

 No, the rule determines that during the service, no 
matter jump or on floor, the ball should be hit 
with one hand/arm, therefore to hit the ball with 2 
hands is forbidden and faulty.  
Rule 12.4.1, 12.6.1.2 

   

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/QAT_Mexico.mp4
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 ATTACK HIT  حمله ضربه
   

33.3  3.33 

، از درون منطقه جلو پریده و بود عقب ردیف بازیکن تیم که پاسور
 مهاجم سمت به بود، تور فوقانی لبه از باالتر کامالً که توپی را

 از بزند، پاس او ضربه توپ به بتواند مهاجم اینکه از قبل .داد پاس
 خطایی آیا .شد دفاع حریف تیم پاسور توسط و کرده عبور تور روي

 صورت گرفته است؟

 A back row setter jumped from within the front 
zone and set the ball while it was completely 
above the height of the net, directing it towards 
an attacker. Before the attacker could contact the 
ball, it penetrated the vertical plane of the net 
where it was blocked by the opponent’s setter. 
Was there a fault? 

 Ruling  پاسخ

 عقب ردیف بازیکن غیرقانونی حمله ضربه به تبدیل پاسور پاس بله.
 با تماس از طریق اینجا (در است شده حمله کامل ضربه این که شده

 برنده رالی است. کننده دفاعتیم  حریف). تیم مدافع
 3.1.13طبق قانون 

 Yes. The set became an illegal attack hit by a 
back row player when the attack hit was 
completed (in this case by contacting the 
opponent’s block). The rally should have been 
won by the opponents. 
Rule 13.1.3 

   

 (VIDEO) 3.34  (ویدیو) 34.3

این ولی  به توپ زدبازیکن تیم الف، ضربه دوم را در نزدیکی تور 
 اول، داور نظر در در حال عبور به سمت زمین تیم حریف بود. ضربه،

 ب تیم مدافع برسد. توپ به توانست نمی الف تیم از بازیکنی هیچ
 تصمیم آیا کرد. را دفاع توپ و داد عبور تور روي از را هایش دست
 بود؟ صحیح اول داور

 On a second hit, a player passed the ball near the 
net towards the opponent’s court. In the 1st 
referee’s opinion, no player of ‘A’ could possibly 
reach the ball. The blocker of ‘B’ reached across 
the plane of the net and blocked the ball. What is 
the correct decision of the 1st referee? 

 Ruling  پاسخ

 تیم زمین سمت به توپ اگر ولی بود، تیم دوم ضربه بله. اگرچه
شود. چون در نظر داور اول،  می محسوب حمله ضربه برود، حریف

 تمایلی براي و یا برسد توپ به توانست نمی الف تیم از بازیکنی هیچ
 بود. قانونی ب تیم بازیکن دفاع توپ نداشت، با بازي با

، کتاب راهنما و 3.14، 1.1.13هاي   طبق قانون
 دستورالعمل داوري

 Even though it was only the second team hit, if 
the ball is moving in the direction of the 
opponent’s court, it is an attack hit. Because, in 
the referee’s opinion, no player of ‘A’ could 
possibly have reached and was willing to play the 
ball, the block of ‘B’ was legal. 
Rules 13.1.1, 14.3, Refereeing Guidelines and 
Instructions 

   
35.3  3.35 

 که را تیم دوم ضربه و پرید جلو منطقه در عقب ردیف بازیکن
به نوار تور برخورد  توپ آبشار زد. بود، تور فوقانی لبه از باالتر کامالً
 افتاده است؟ اتفاق خطایی آیا .رد نشد روي از کرد و

 A back row player took off in the front zone and 
as a second hit spiked the ball which was 
completely higher than the top of the net. The ball 
rebounded from the net band and did not cross to 
the opponent. Is this a fault? 

 Ruling  پاسخ

 مدافع نه با و کرده تور عبور روي از نه توپ که جایی آن از خیر.
 یابد. می ادامه رالی است. نشده کامل حمله ضربه داشته، تماس

 No. Since the ball neither crossed the plane of the 
net nor was contacted by the blocker, the attack 
hit was not completed. The rally continues. 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/forearm%20attack%20blocked.mp4
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 Rules 9.1, 13.1.3, 13.2.2, 13.3.3 3.3.1، 2.2.13، 3.1.13، 1.9هاي   طبق قانون

   
36.3  3.36 

 که سرویس را و توپ پرید حمله خط پشت از الف تیم کننده دریافت
تماس او با توپ پشت  .کرد لمس ،بود تور فوقانی لبه از باالتر کامالً

پس از این تماس، به سمت زمین تیم  و توپ افتادخط حمله اتفاق 
 ؟یافت می ادامه باید بازي آیا زننده برگشت. سرویس

 A’s’ receiver jumped from behind the attack line 
and contacted the served ball from completely 
higher than the top of the net. The contact was 
behind the attack line and the ball returned to the 
serving team's side of the net. Should play 
continue? 

 Ruling  پاسخ

بله، چون این عمل قانونی بود. اگرچه دفاع سرویس یا حمله کامل 
 که یازآنجای ولی روي آن، کامالً باالتر از تور در منطقه جلو خطاست،

این عمل قانونی ، افتادهاتفاق  حمله خط پشت کامالً توپ با تماس
 .بوده است

 3.1.3.19، 4.3.13هاي   طبق قانون

 Yes, because it was a legal action. Although it is 
illegal to block or to complete an attack on the 
service from completely above the height of the 
net over the front zone, the attack was legal since 
the contact point of the hit was completely behind 
the attack line. 
Rules 13.3.4, 19.3.1.3 

   
 BLOCK  دفاع

   
37.3  3.37 

در حال عبور از ، بد یکی از بازیکنان تیم الف ضربهتوپ ناشی از 
 در .زد ضربه تور روي در توپ به ب، تیم وسط مدافع. روي تور بود

 عقب ردیف بازیکن که الف تیم پاسور، و در نزدیکی تور مقابل او
هایش  ه و دستکرد بلند را هایش دست که درحالی ؛حضور داشت بود،

 کرد برخورد پاسور دستان به توپ. بود تور فوقانی لبه از باالتر کامالً
 است؟ شده خطا مرتکب کسی چه. برگشت ب تیم زمین سمت به و

 ‘A’ passed badly and the ball crossed the plane of 
the net. The middle blocker of ‘B’ hit the ball 
across the net against the raised arm of the back 
row setter from ‘A’, who was still close to the net 
and above the height of the net. The ball then 
rebounded across the net into ‘B’s’ court. Who 
committed the fault? 

 Ruling  پاسخ

 غیرقانونی او "دفاع" ،بود عقب ردیف بازیکن الف تیم پاسور چون
توسط بازیکن  خود تیم زمین بهحریف توپ  ورود از جلوگیري .است

 لبه از باالتر بدن از قسمتی که است دفاع درصورتی ،نزدیک به تور
 باشد. تور فوقانی

 2.6.14، 3.1.14، 1.1.14هاي   طبق قانون

 The setter’s "block" was illegal because he/she 
was a back row player. Intercepting a ball from 
opponents close to the net is a block if a part of 
the body is above net height. 
Rules 14.1.1, 14.1.3, 14.6.2 

   
38.3  3.38 

 "پاس"و  دهد عبور تور روي از را هایش دست تواند می مدافع آیا
 پاسور تیم حریف را دفاع کند؟

 Is it legal for a blocker to reach over the net to 
block an opponent’s “setting” action? 

 Ruling  پاسخ

 داور که است ضروري کامالً  این حال، با خطاست. پاس کردن دفاع
 تور با موازي پاس که بداند باید کند. او بررسی را پاسور عمل اول،

 It is a fault to block a set. However, it is 
absolutely necessary for the 1st referee to 
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 به تبدیل که رود می تور سمت به یا مدافع) (خطاي کند می حرکت
 نبوده توپ نزدیکی در پاسور هاي تیمی هم (اگر شود می حمله ضربه

  نخواهد بود). باشند، خطایی نداشته توپ با بازي براي تمایلی یا
 3.14، 1.1.14 هاي  طبق قانون

determine the action of the setter. He/she must 
know whether the set was 
 made parallel to the net (block fault) or 
 was going towards the net, thus making it an 

attack hit (no fault, if there is no setter’s 
teammate close to the ball and willing to play 
it). 

Rules 14.1.1, 14.3 
   

39.3  3.39 

 سپس کرد. ب را دفاع تیم بازیکن حمله ضربه الف، تیم بازیکن
 توپی دفاع آیا کرد. دفاع الف را تیم بازیکن دفاع ب، تیم میانی مدافع

 است؟ مجاز به دفاع برخورد کرده که

 A player of ‘A’ blocked the attack of ‘B’. Then 
the middle blocker of ‘B’ blocked the block of 
‘A’. Is it legal to block a blocked ball? 

 Ruling  پاسخ

زمین حریف به  تیم سوي از توپ ورود از کردن، جلوگیري دفاع بله.
 باشد. می مجاز حریف تیم دفاع کردن دفاع بنابراین است. خود

 1.1.14طبق قانون 

 Yes, to block is to intercept a ball coming from 
the opponent, thus it is legal to block an 
opponent’s block. 
Rule 14.1.1 

   
40.3  3.40 

تیم  زمین سمت به مستقیم و کرد ضربه حمله به دفاع برخورد
 کند، برخورد زمین به توپ اینکه از قبل درست رفت. کننده حمله

 نفوذ مقابل تیم زمین به که مدافعین از یکی پاي به ،خفیف طور به
 آیا اول تیم مدافع را برنده رالی دانست. داور کرد. برخورد کرده بود،

 نظر او صحیح بود؟

 A ball was blocked straight down. Just before the 
ball landed on the opponent’s floor, the ball 
slightly touched the penetrating foot on the 
ground of one of the blockers. The 1st referee 
ruled a successful block. Is this correct? 

 Ruling  پاسخ

 بله.
 1.2.11طبق قانون 

 Correct ruling by the 1st referee this time. 
Rule 11.2.1 

   
41.3  3.41 

 تور روي از را خود هاي دست قانونی صورت به که ب تیم مدافع
 متر چند توپ اینکه از ضربه حمله را دفاع کرد. پس بود، داده عبور

 تیم زمین سمت ب در تیم از دوم کرد، بازیکن حرکت تور با موازي
 ب تیم فضاي وارد هرگز توپ ضربه زد.به توپ  دفاع حالت الف در

 زند؟ می را بعدي سرویس کسی چه نشد.

 A ball blocked by the legally penetrating blocker 
of team B flew some meters parallel to the net 
before a second player of B hit the ball with a 
blocking action down to the floor on the side of 
team ‘A’. The ball had never penetrated into the 
air space of ’B’. Who gets next service? 

 Ruling  پاسخ

 چون کرد، محسوب دفاع توان را نمی دوم عمل بازیکن الف. تیم
 تیم فضاي در او بنابراین آمده بود. اش تیمی هم بازیکن دفاع از توپ

 خطاست. قوانین طبق که کرده حمله به اقدام حریف

 Team A. The second player’s action cannot be 
considered as block, because the ball was coming 
from the block of his/her teammate. 
Thus, he/she was attacking in the opponent’s 
space - which is a fault according to the rules. 
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 Rules 11.1.2, 14.1.1, 14.2, 14.3 3.14، 2.14، 1.1.14، 2.1.11هاي   طبق قانون

   
42.3  3.42 

 آید می هایش تیمی هم دریافت ی که ازتوپ تواند می مهاجم آیا بازیکن
 کند؟ هدایت مقابل تیم زمین به دفاع عمل طریق از دست، دو با را

 Can an attacker hit the ball coming from the 
reception of his/her teammate with both hands 
using a blocking action, directing the ball to the 
other side of the net? 

 Ruling  پاسخ

 توپ به ضربه نباشد. پرتاب یا گرفتن ضرب، دو آنکه بر مشروط بله،
 حریف. تیم زمین در نه بیفتد اتفاق خودش زمین سمت در باید

 

 It is a legal play, provided it is not a double 
contact or a catch or throw. The contact must be 
on the player’s own side of the net, however not 
on the opponent’s. 

   
43.3  3.43 

 عمل این آیا کرد. برخورد مدافعان هاي دست و سر با بار چند توپ
 ؟بود مجاز

 The ball made multiple contacts with the head 
and hands of several blockers. Should this be 
permitted? 

 Ruling  پاسخ

 نباشند، هم از مجزا دفاع، در قالب چند عمل عملیات آنکه بر مشروط
 است مجاز شوند. تیم می محسوب دفاع ضربه برخوردها این تمامی

 بزند. ضربه توپ به مرتبه دیگر سه
 1.4.14، 2.14، 1.9هاي   طبق قانون

 Provided it is a blocking action and not separate 
actions, this counts as one block contact. After 
the block, a team is allowed three more ball 
contacts. 
Rules 9.1, 14.2, 14.4.1 

   
44.3  3.44 

 عقب ردیف بازیکن غیرقانونی حمله اعالم شود، ضربهکدام خطا باید 
 تیم فضاي در (همزمان با ضربه حمله) غیرقانونی دفاع یا

 کننده؟ حمله

 Back row player’s illegal attack versus illegal 
block (simultaneous contact) in the attacker’s 
team space. What is the fault? 

 Ruling  پاسخ

 غیرقانونی ردیف بازیکن حمله ضربه رالی. تکرار و طرفین خطاي
 فضاي در چون غیرقانونی بود، نیز حمله ضربه با همزمان دفاع بود.
 انجام شد. کننده حمله تیم

، 1.6.14، 1.1.14، 3.3.13، 1.3.13هاي   طبق قانون
2.6.14 

 Double fault and therefore replay. The attack hit 
by the back row player was illegal. The 
simultaneous block by the blocker was also 
illegal, because the hit was done in the attacker’s 
team space. 
Rules 13.3.1,13.3.3, 14.1.1,14.6.1, 14.6.2 

   
45.3  3.45 

 فاصله تور و با فوقانی لبه از تر پایین عقب که ردیف توپ به بازیکن
 غیرقانونی دفاع . آیا اینکرد برخورد ،داشتجمعی قرار  دفاع از جدا و

 است؟

 A back row player is separate in distance from a 
collective block and lower than the top of the net 
– but is hit by the ball. Is this an illegal block? 

 Ruling  پاسخ
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نیز باالتر از لبه فوقانی  و جمعی دفاعی از بخشی بازیکن این خیر.
 محسوب دفاع او عمل بنابراین .نبود توپ با تماس لحظه در تور

 باشد. تیم می اول ضربه نشده و
 1.1.14، 1.3.9هاي   طبق قانون

 No. The player was not part of the collective 
block and was not higher than the top of the net 
when the ball contacted him/her. Therefore he/she 
cannot be a blocker. This contact is considered as 
a first team hit. 
Rules 9.3.1, 14.1.1 

   
46.3  3.46 

 مدافع به توپ داشت، قرار تور باالتر از دست مدافع از قسمتی اگرچه
محسوب  این عمل دفاع آیا .برخورد کرد تور فوقانی لبه از تر پایین

 شود؟ می

 The contact with the ball by a blocker was lower 
than the top of the net, although part of his/her 
hand was above the net. Is this a block? 

 Ruling  پاسخ

 تیم است. بنابراین مهم تور از بدن از قسمتی بودن باالتر .بله
 بزند. توپ به دیگر ضربه تواند سه می

 1.4.14، 1.1.14، 1.9هاي   طبق قانون

 Yes – having part of the body above the net is 
critical; the team would, therefore, have three 
more hits. 
Rules 9.1, 14.1.1, 14.4.1 

   
47.3  3.47 

 او بدن تمام و بود آمده فرود که برخورد کرد مدافع به توپ زمانی
 زد، ضربه توپ به دوباره وقتی قرار داشت. تور فوقانی لبه از تر پایین
 بود؟ تصمیم داور درست آیا کرد. اعالم را "دوضرب خطاي" داور

 A blocker hit the ball when he had already come 
down from his jump and his whole body was 
lower than the top of the net. When he hit the ball 
again, the referee called a “double hit”. 
Was this correct? 

 Ruling  پاسخ

 لبه از باالتر مدافع بدن از قسمتی هیچ توپ، لمس لحظه در بله.
این  کرد. محسوب دفاع توان نمی را او عمل بنابراین نبود. تور فوقانی
 شد. دوضرب خطاي باعث او بعدي ضربه و بود تیم اول ضربه ضربه،

 1.4.14، 1.1.14، 1.9هاي   طبق قانون

 The decision was correct. At the moment of the 
ball contact, no part of the body of the blocker 
was higher than the top of the net. So the action 
could not be considered as a block, but the first 
contact of the team and his later contact made this 
a double hit. 
Rules 9.1, 14.1.1, 14.4.1 

   

48.3  3.48 

 ردیف بازیکن غیرقانونی حمله ضربه افتد، می اتفاق زودتر خطا کدام
 لیبرو؟ به دفاع قصد یا عقب

 Illegal attack hit by back row player versus 
attempted Libero block- which occurs first? 

 Ruling  پاسخ

 کرده عبور تور روي از کامالً توپ که خطاست زمانی حمله ضربه
 از قبل که است عملی لیبرو دفاع به قصد کند. برخورد دفاع به یا

 بنابراین و شده انجام مقابل تیم بازیکنان حمله ضربه شدن کامل
 افتد. می اتفاق که زودتر است خطایی

 3.1.3.19طبق قانون 

 The attack hit becomes a mistake at the moment 
when the ball has crossed the net totally or the 
block touched it. The attempt of the Libero to 
block was an action before the completion of the 
opponent’s attack hit and is therefore the first 
mistake. 
Rule 19.3.1.3 
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 (VIDEO) 3.49  (ویدیو) 49.3

اي روي توپ انجام داد که توسط بازیکنی  حمله بازیکنی از تیم الف
از تیم ب دفاع شد. پس از برخورد توپ به دستان مدافع، توپ از 

کرد و در زمین تیم ب فرود آمد. کدام تیم برنده فضاي زیر تور عبور 
 رالی است؟

 A player of the team A attacked the ball, which 
was blocked by the blocker of team B. After the 
block hit, the ball crossed the lower space (i.e. 
under the net) and landed on the court of the team 
B. Which team won the rally? 

 Ruling  پاسخ

 It should be considered as a perfect block, the  دفاع کامالً صحیح بوده و تیم ب برنده رالی است. 
rally has been won by the team B. 

   
 (VIDEO) 3.50  (ویدیو) 50.3

ولی توپ به موي  ،ضربه حمله مهاجم در حال رفتن به اوت بود
اسبی مدافع برخورد کرد. این برخورد توسط فیلم ویدیوچلنج تأیید  دم

امتیاز را  و کند "لمس توپ"شد. داور اول تصمیم گرفت که اعالم 
 کننده بدهد. آیا تصمیم او صحیح بود؟ به تیم حمله

 An attacker spiked the ball OUT, but the 
blocker’s pony tail hit the ball. The hit was 
proved by the video challenge footage. The 1st 
referee decided “touched ball” and the next 
service to the attacking team. Was this decision 
correct? 

 Ruling  پاسخ

شود، مگر  خیر. تماس موي بازیکن با تور خطا محسوب نمی
طور مشابه،  که این تماس در بازي تأثیرگذار باشد. به درصورتی

شود. تیم  لمس توپ محسوب نمی نیز برخورد توپ به موي مدافع
 بود. کننده باید برنده این رالی می دفاع

 No. The net touch by hair is not considered as a 
fault, unless this net touch has influence on the 
game. Keeping consistency to this approach, the 
touch by blocker’s hair is not counted as a touch. 
The rally would have to be won by the defending 
team. 

   
 (VIDEO) 3.51  (ویدیو) 51.3

توپ پس از برخورد به دفاع تیم الف، وارد فضاي تیم حریف شد. در 
باالتر هایش را  نزدیکی تور، بازیکنی از تیم ب حضور داشت که دست

بود و پس از اینکه توپ به نوار باالیی تور برخورد برده  ارتفاع تور از
همین بازیکن مجدداً به توپ ضربه زد. سپس کرد، به آن ضربه زد. 
 آیا کار او قانونی است؟

 The ball rebounded high from the opponent block 
of the team A, then returned to the opponent 
space. There a player close to the net, reaching 
over the top of the net, hit the ball, which 
rebounded from the top band and the same player 
hit it again. Is this a legal play? 

 Ruling  پاسخ

 بله، تصمیم داور اول براي ادامه دادن رالی صحیح بود.
هایش را  که دست تور است و درحالیعمل بازیکنی که در نزدیکی 

باالتر از ارتفاع تور برده، به توپی که از سمت زمین تیم حریف 
زند، ممکن است دفاع یا حمله باشد. در حین  آید، ضربه می می

هاي بدن بایستی در  ها) یا سایر قسمت داوري، موقعیت دست (دست
 نظر گرفته شود و به ارتفاع توپ ربطی ندارد.

اگر بازیکنی بدون اینکه حرکت کالسیک زدن آبشار (به عقب بردن 
دست قبل از زدن ضربه) را انجام دهد، یک دست یا هر دو دست 
خود را از روي تور عبور دهد تا جلوي عبور توپ را بگیرد، ضربه این 

 Yes, the 1st referee made a good decision for 
allowing the rally continue.  
If a player, close to to the net and reaching over 
the top of the net, hits the ball coming from the 
opponent, the action might be either block or 
attack hit. During the judgment, the position of 
the player’s hand(s) or other part of body should 
be counted, but the height of the ball is irrelevant. 
The player’s hit is considered as a “block”, if the 
player stretches reaching over the net to intercept 
the ball with one or two hands without a classical 
spiking/backswing movement (refer case 3.54). 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/perfect%20block%203_50.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/perfect%20block%203_50.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/Minas%20(BRA)%20vs%20Vakifbank%20(TUR)%20-%20hair%20touch%203_51.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/Minas%20(BRA)%20vs%20Vakifbank%20(TUR)%20-%20hair%20touch%203_51.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/3_52_block%20or%20first%20team%20hit.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/3_52_block%20or%20first%20team%20hit.mp4
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رجوع  54.3شود (به مورد  محسوب می "دفاع"بازیکن به توپ، 
 کنید).

عمل بازیکن تیم ب دفاع محسوب شده و براساس این تفسیر، 
 باشد. قانونی می

Based on the above interpretation the situation 
illustrated by the video should be considered as a 
blocking, legal action. 

   
 (VIDEO) 3.52  (ویدیو) 52.3

کننده  توپ به دفاع برخورد کرد و قبل از اینکه در زمین تیم حمله
تاده بود، برخورد فرود بیاید، به پاي مدافع وسط که روي زمین ایس
اگر  واضح بود که کرد و این مدافع هیچ عمدي در زدن توپ نداشت.

کننده  درون زمین تیم حملهداشت،  نمیتوپ با پاي مدافع برخوردي 
د. آیا چنین حالتی مزاحمت در بازي حریف محسوب یآ فرود می

 ؟شود می

 A ball was blocked straight down. Before the ball 
landed on the opponent’s floor, the ball touched 
the leg of the middle blocker, who was already 
standing on the floor without the intention of 
kicking the ball. If there was no leg hit, the ball 
would have landed clearly on the floor on team 
B’s side. Can the middle blocker’s leg touch be 
considered as an interference to the opponent’s 
play? 

 Ruling  پاسخ

به غیرعمدي بودن این برخورد و اینکه مدافع روي زمین   خیر. باتوجه
 است. رخ ندادهایستاده بوده، خطایی 

 بودخیلی باالتر از سطح زمین بازیکن،  بهتوپ حال، اگر برخورد  بااین
توانست با توپ  میکه  داشتو بازیکنی هم از تیم حریف حضور 

  .شد میبازي کند، مزاحمت محسوب 

 No. Because the middle blocker’s leg touch was 
unintentional and he already stood on the floor, 
he made no mistake. 
However if the contact was well above the floor, 
and there was an opponent player with a potential 
play on the ball, then this is interference. 

   
 (VIDEO) 3.53  (ویدیو) 53.3

سمت زمین تیم خود  تیم که بازیکن ردیف عقب و صورتش بهپاسور 
بود، در نزدیکی تور پرید و در همین هنگام، ضربه حمله بازیکن تیم 

 دفاع غیرقانونی است؟ ،و برخورد کرد. آیا این حرکتحریف به سر ا

 A back row setter facing towards his own end line 
jumped close to the net when the attacked ball 
from the opponent hit his head. Can this action be 
considered as an illegal block? 

 Ruling  پاسخ

عملی دفاع محسوب شود، سه شرط باید همزمان محقق براي اینکه 
 گردد:
 بازیکن در نزدیکی تور باشد •
 توپ از طرف زمین تیم حریف بیاید •
 قسمتی از بدن بازیکن باالتر از لبه فوقانی تور باشد •

بازیکن به چه سمتی است. اگر داور تشخیص  صورتربطی ندارد که 
داد که هر سه شرط همزمان محقق شده است، چنین عملی دفاع 

 خواهد بود.

 To consider that an action is a block 3 conditions 
should be fulfilled simultaneously: 

• the player is close to the net 
• the ball is coming from the opponent 
• the player has some part of his body 

projecting above the top of the net. 
It is not relevant which direction the player is 
facing. If the referee judges that the 3 conditions 
have been fulfilled, the action was a block. 

   
 (VIDEO) 3.54  (ویدیو) 54.3

آرامی به سمت زمین تیم حریف فرستاد.  بازیکنی از تیم ب، توپ را به
ارتفاع تش را باالتر از دسبازیکنی از تیم الف که در نزدیکی تور بود، 

 A player of team B sent the ball slightly to the 
opponent. A player of team A close to the net, 
reaching over the top of the net, hit the ball, 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/case%203_53%20knee%20hit%20in%20the%20opponent%20space.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/case%203_53%20knee%20hit%20in%20the%20opponent%20space.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/case%203_54_block%20or%20not.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/case%203_54_block%20or%20not.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/spike%20net%20block.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/spike%20net%20block.mp4
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تور برده، به توپ ضربه زد و پس از اینکه توپ به نوار باالیی تور 
آیا داور اول  برخورد کرد، همین بازیکن دوباره به توپ ضربه زد.

 تصمیم درستی گرفت که رالی را ادامه داد؟

which rebounded from the top band and the same 
player hits it again. Had the 1st referee a good 
decision allowing the rally to continue? 

 Ruling  پاسخ

 است. 51.3خیر. این مورد تا حدي شبیه ولی نهایتاً متفاوت با مورد 
هایش را  که دست عمل بازیکنی که در نزدیکی تور است و درحالی

سمت زمین تیم حریف تور برده، به توپی که از ارتفاع باالتر از 
در حین  زند، ممکن است دفاع یا حمله باشد. آید، ضربه می می

هاي بدن بایستی در  ها) یا سایر قسمت داوري، موقعیت دست (دست
 نظر گرفته شود و به ارتفاع توپ ربطی ندارد.

اگر بازیکنی حرکت کالسیک زدن آبشار (به عقب بردن دست قبل از 
براي فرستادن توپ به زمین تیم حریف  زدن ضربه) را انجام دهد و

 به آن ضربه بزند، چنین عملی حمله و ضربه اول تیم خواهد بود.
حمله کرد و  "آبشار"بنابراین اگر بازیکنی، ضربه اول تیم را به شکل 

، دوباره به توپ ضربه زد، نمودپس از اینکه توپ به تور برخورد 
 شده است. "دوضرب"مرتکب خطاي 

محسوب شده  "دوضرب"براساس این تفسیر، عمل بازیکن تیم الف 
 شد. رالی باید فوراً متوقف و امتیاز به تیم ب داده می .خطاستو 

 No. The situation is similar, but still different to 
the case 3.51. 
If a player, close to the net and reaching over the 
top of the net, hits the ball coming from the 
opponent, the action might be either block or 
attack hit. During the judgment, the position of 
the player’s hand(s) or other part of body should 
be counted, but the height of the ball is irrelevant. 
The player’s hit is considered as an attack, i.e. 
first team hit, if the player uses a classical 
spiking/backswing movement of the arm as on 
video shown, then hits the ball directing it 
towards the opponent. 
Therefore, if the player for this first hit executes 
an attack “spike”, then hits again the ball 
rebounding from the net, he/ she commits a 
“double hit” fault. 
Based on the above interpretation the situation 
illustrated by the video should be considered as a 
“double hit”, faulty action. The rally should 
immediately be stopped and won by team B. 
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 CHAPTER 4 - INTERRUPTIONS AND  تأخیرها و ها وقفه: چهارم فصل
DELAYS 

 SUBSTITUTIONS  ها تعویض
   

 (VIDEO) 4.1  (ویدیو) 1.4

 شناسایی و تأیید از شدند. پس تعویض منطقه وارد بازیکن دو
 تعویض یک فقط که گرفت تصمیم مربی نویسنده، توسط درخواست

 چیست؟ دوم داور وظیفه حالت این در دهد. انجام

 Two substitute players entered the substitution 
zone. After the request was recognized and 
acknowledged by the scorer, the coach decided to 
make only one substitution. What is the 
procedure for the 2nd referee? 

 Ruling  پاسخ

 مجاز نشود، بازي در تأخیر ایجاد باعث که زمانی تا عمل این انجام
 دهد. می انجام تعویض یک دوم داور بنابراین است.

هایی را ثبت کند که در واقع انجام  نویسنده موظف است فقط تعویض
هاي  چنینی، داور دوم باید تعداد تعویض شده است. در موارد این

دقت کنترل  شده در برگه امتیازات کاغذي یا الکترونیکی را به ثبت
 کند.

، 4.10.15.الف، 3.10.15، 2.10.15هاي   قانونطبق 
1.16 

 This is legal as long as this does not cause a 
delay. Therefore, the 2nd referee simply carries 
out one substitution. 
The scorer is responsible for recording only 
substitutions which actually take place. In such a 
case, the 2nd referee should carefully check how 
many substitutions were recorded in the score 
sheet, regardless of whether a paper or an 
electronic one is used. 
Rules 15.10.2, 15.10.3a, 15.10.4, 16.1 

   
2.4  4.2 

 درآورد. صدا به را زنگ نویسنده شد. تعویض منطقه وارد بازیکن یک
 حال در و کرد ترك را کردن  گرم دیگري ناحیه بازیکن ،هنگام این در

 تعویض چند اجازه انجام قوانین، طبق بود. تعویض منطقه به ورود
 شود؟ داده باید

 One substitute player entered the substitution 
zone (the scorer sounded the horn) while another 
one was just leaving the warm-up area to try to 
enter the substitution zone. How many 
substitutions should be allowed under the current 
rules? 

 Ruling  پاسخ

بازیکنان به منطقه تعویض، لحظه درخواست یا  لحظه ورود بازیکن
  تعویض است.

 را تعویض یک فقط اجازه باید دوم داور وضعیت، این خصوصدر
 است. شده تعویض منطقه وارد که بازیکنی براي هم آن بدهد و

 دوم داور مواقعی، چنین شود. در رد باید دوم درخواست تعویض
قصد  بازیکنی که نابجا، درخواست یک از جلوگیري منظور به تواند می

 انجام این با کند. دور آن منطقهاز  را ورود به منطقه تعویض دارد
 را درك کرده است. "داوري هنر"خوبی مفهموم  دوم به داور ،کار

.ب، 3.10.15.الف، .3.10.15هاي   طبق قانون
3.1.11.15 

 

 The moment of the request is the entrance of the 
substitute player(s) into the substitution zone. In 
this case the 2nd referee should grant only the one 
for the player who actually entered the 
substitution zone. The second action should be 
rejected as not a part of the original request. 
However, in such a situation the 2nd referee has 
the right to wave away the player trying to enter 
the substitution in order to prevent an improper 
request. With such action the 2nd referee 
understood very well what is meant by the "art of 
refereeing". 
Rules 15.10.3a, 15.10.3b, 15.11.1.3 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/NED%20RUS%20s3%2017_19%20double%20sub%20but%20only%20one%20applied%204_1.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/NED%20RUS%20s3%2017_19%20double%20sub%20but%20only%20one%20applied%204_1.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/NED%20RUS%20s3%2017_19%20double%20sub%20but%20only%20one%20applied%204_1.mp4
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 (VIDEO) 4.3  (ویدیو) 3.4

شد. پس  واسطه مصدومیت بازیکن تیم الف، رالی باید متوقف می به
از مداواي کوتاهی در داخل زمین، بازیکن مصدوم تشخیص داد که 
آماده بازي کردن است. قبل از سوت سرویس بعدي، تیم الف 

 درخواست تعویض کرد. آیا این کار مجاز است؟ 

 A rally had to be interrupted due to the injury of a 
player of team A. After a short therapy on court 
the injured player was judged ready to play. 
Before the whistle for the next service, team A 
requested a substitution. Is it allowed? 

 Ruling  پاسخ

ورود  مانندواسطه مصدومیت یا مزاحمت خارجی  بهیک رالی اگر 
پاره شدن تور، قطع برق یا غیره متوقف شود، توپ به زمین بازي، 

، مگر تعویض درخواست هرگونه وقفه در بازي نابجا خواهد بود
 شده. اجباري بازیکن مصدوم یا مجازات

 طبق کتاب راهنما و دستورالعمل داوري 
 

 If a rally has been interrupted due to an injury, or 
an external interference, for example a ball 
rolling onto the court, the net has been broken, 
failure of electricity, etc., it is improper to request 
any regular game interruption, except a forced 
substitution for an injured or sanctioned player. 
Refereeing Guidelines and Instructions 

   
4.4  4.4 

 منطقه وارد) خودش مثالً راکت( اشتباه راکت با تعویضی بازیکن
 را تیم اول داور. را پیدا کند درست راکت نتوانست او. شد تعویض

. کرد صادر نیز را تعویض اجازه ولی نمود، مجازات تأخیر ایجاد براي
 بود؟ درست اول داور واکنش آیا

 The substitute player had entered the substitution 
zone with the wrong “numbered paddle” (e.g. 
own paddle) for substitution. He fumbled to get 
the correct one. The 1st referee awarded a delay 
sanction, but allowed the substitution. Is this the 
correct response by the 1st referee? 

 Ruling  پاسخ

 استفاده دار شماره هاي از راکت ها آن در که مسابقاتی در خیر.
 تعویض منطقه وارد صحیح راکت با باید تعویضی بازیکن شود، می

صورت، موجب سردرگمی نویسنده، تیم و همه افراد  درغیراین .شود
 درخواست بنابراینکند.  شده و به احتمال زیاد، تأخیر ایجاد می

 .گردد اعمال تأخیر مجازات و شده رد باید تیم تعویض
 2.16، 1.1.16.ج، 3.10.15هاي   طبق قانون

 Not correct. In competitions where numbered 
paddles are in use, the substitute player must 
enter the substitution zone with the correct 
paddle. To do otherwise causes confusion for the 
scorer, the team and the public – and will likely 
create a delay. Thus, the request for substitution 
by the team must be rejected, and a delay 
sanction must be awarded. 
Rules 15.10.3c, 16.1.1, 16.2 

   
5.4  4.5 

 منطقه وارد زدن سرویس لحظه در درست تعویضی، بازیکن اگر
 بدهد؟ را انجام تعویض اجازه باید دوم داور آیا شد، تعویض

 If a substitute steps into the substitution zone just 
as the whistle sounds for service, should the 2nd 
referee permit the substitution? 

 Ruling  پاسخ

 رد درخواست است: نابجا درخواست نوعی وضعیت، این عموماً
باشد،  تیم نابجاي درخواست اولین نشده و متوقف بازي اگر و شود می

 یابد. می بازي ادامه
 (بازیکن شد متوقف درخواست این واسطه به بازي اگر حال،بااین
 داور تصمیم منتظر ها تیم رفت، تعویض منطقه سمت به زمین داخل

 Generally, this situation is a typical case of an 
improper request: reject and allow the game to 
continue if the game has not been stopped and it 
was the first improper request for this team. 
However, if the game has been stopped due to 
this request (the player on court goes to the 
substitution zone or the teams wait for the 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/BUL_RUS_case%204_22_3.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/BUL_RUS_case%204_22_3.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/BUL_RUS_case%204_22_3.mp4
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 داور سوت با باید رالی محسوب کرد. تأخیر آن را باید غیره)، یا بودند
 اعمال تأخیر مجازات و شده رد تعویض درخواست شود، متوقف

 گردد.  می
باعث  چون اگر چنین درخواستی، درخواست نابجاي دوم تیم بود،

 گیرد. انجام باید اقدامات شود، همین در بازي می ایجاد تأخیر
، 3.11.15، 1.1.11.15.الف، 3.10.15هاي   قانونطبق 
2.16 

referee’s decision, etc) it should be considered as 
delay. The rally should be interrupted by the 
whistle, the substitution should not be granted, 
and a sanction for delay will result.  
The same procedure should be followed if it was 
a repeated improper request by this team - which 
is considered as delay. 
Rules 15.10.3a, 15.11.1.1, 15.11.3, 16.2 

   
6.4  4.6 

 شد. تعویض منطقه وارد 10 شماره راکت با تیم 8 شماره بازیکن
از  بعد شود. انجام 9 بازیکن شماره با تعویض که داشت اصرار مربی
 اخطار با تیم و کرد رد را تعویض دوم داور کوتاه، گوي و گفت یک

 بود؟ درست تصمیم این آیا شد. مجازات تأخیر

 Player #8 entered the substitution zone with 
paddle #10. The coach insisted on the substitution 
with #9. After a short discussion, the 2nd referee 
rejected the substitution and the team was 
sanctioned with a delay warning. 
Was the decision correct? 

 Ruling  پاسخ

 مربی ولی ،بود قانونی 10 شماره با 8 شماره بازیکن تعویض بله.
 شود. انجام 9 شماره با 8بازیکن شماره  تعویض که داشت اصرار

 داور شد، بازي در تأخیر ایجاد باعث و بود اشتباه چون شماره راکت
 شد. می رد تعویض باید کرد. را اعمال تأخیر مجازات درستی به

 2.16، 1.1.16هاي   طبق قانون

 The decision was correct. The substitution of #8 
and #10 would have been legal. However, the 
coach insisted on the substitution of #8 for #9. 
Because the wrong paddle was shown and this 
caused a delay, the referee correctly sanctioned 
the team for delay. Substitution should be 
rejected. 
Rules 16.1.1, 16.2 

   
7.4  4.7 

 تعویض استثنایی تعویض طریق از باید و شد مصدوم بازیکنی
 داور کرد. تعویض درخواست تیم وقفه، همان جریان در شد. می
 بود؟ صحیح دوم داور تصمیم آیا پذیرفت. را درخواست دوم

 A player became injured and had to be 
substituted exceptionally. During the same game 
interruption, the team requested an additional 
substitution. The 2nd referee accepted the request. 
Was the 2nd referee’s decision correct to accept 
the request? 

 Ruling  پاسخ

 استثنایی تعویض طریق از باید مصدومیت دلیل به اول بازیکن .بله
 دیگري را تعویض درخواست حق وقفه، همان در تیم شد. می تعویض
 .داشت

 7.15طبق قانون 

 Yes, the decision was correct. The first player had 
to be substituted by an exceptional substitution 
due to injury. The team still had the right to 
REQUEST a substitution in the same 
interruption. 
Rule 15.7 

   
8.4  4.8 

 7 شماره بازیکن با قانونی طور به و محروم الف تیم 6 شماره بازیکن
 بازیکن سه و بود ست آن در الف تیم تعویض اولین این شد. تعویض

 Player #6 of team ‘A’ was disqualified from the 
match, and legally substituted by #7. This was the 
first substitution for team ‘A’ during the set, and 
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 بازیکن رالی بعدي، جریان در داشتند. حضور نیمکت روي دیگر
 بازي توانست به بازي ادامه دهد. نمی و شد مصدوم هم تیم 7 شماره
 باید ادامه یابد؟ چگونه

there were three more players on the bench. 
During the next rally, team ‘A’ player #7 became 
injured and was not able to continue to play. How 
should the game be continued? 

 Ruling  پاسخ

 بازیکن که ازآنجایی بود، تیم تعویض دومین تنها این که اگرچه
 تعویض طریق از باید شود، تعویض طور قانونی به تواند نمی 7 شماره

 گردد. تعویض استثنایی
 8.15، 7.15هاي   طبق قانون

 Since the injured player #7 cannot be substituted 
legally, although this would be only the second 
substitution in the set for this team, he/she should 
be substituted exceptionally. 
Rules 15.7, 15.8 

   

9.4  4.9 

 مسابقه شروع از قبل ،بود تیم آرایش برگه در اش که شماره بازیکنی
 کرد؟ تعویض را او مسابقه شروع از قبل توان می شد. آیا مصدوم

 A player listed on the line-up sheet was injured 
before the start of the match. Can he be 
substituted before the match? 

 Ruling  پاسخ

 داور و مربی توسط( شود استفاده رسمی دست از عالمت باید بله، اما
 یک به عنوان امتیازات برگه شوند) و درب شرایط متوجه همهتا  دوم،

 گردد. ثبت قانونی تعویض
 4.3.7، 2.3.7هاي   طبق قانون

 Yes – but it should be shown formally by 
substitution signal (coach and 2nd referee so that 
everyone understands the situation) and must be 
recorded on the score sheet as a regular 
substitution. 
Rules 7.3.2, 7.3.4 

   

10.4  4.10 

قرار  تیم نیمکت روي باید که زمانی در الف، تیم 7 شماره بازیکن
 انجام را خود تعویض شش هر الف تیم بود. بازي زمین در داشت، می
براي تیم الف وجود  قانونیامکان تعویض  که ازآنجایی بود. داده

 بود؟  چه داوران صحیح العمل عکس ،نداشت

 Player #7 of team ‘A’ was found to be on the 
court when he should have been on the bench. 
Team ‘A’ had used the allowable six team 
substitutions. Since there were no legal 
substitutions remaining, what was the proper 
procedure to be used by the officials? 

 Ruling  پاسخ

 بود، اشتباه الف تیم آرایش غیرقانونی، تعویض واسطه که به آنجایی از
 شود: اجرا باید 2.9.15 قانون در شده اشاره روند

 شود. می داده ب تیم به بعدي سرویس زدن حق و امتیاز الف) یک
 بازیکن و خارج شده 7 شماره بازیکن شود. اصالح باید ب) تعویض

 قانونی تعویض یک اصالح این برگردد. زمین داخل به صحیح
 شود. نمی محسوب

 بازیکن در زمان حضور غیرقانونی الف، تیم که امتیازاتی تمامیج) 
 تیم امتیازات اما شود، لغو در زمین به دست آورده، باید 7 شماره
 ماند. می باقی خود قوت به حریف

 شود. نمی منظور الف تیم براي دیگري د) جریمه
 2.9.15طبق قانون 

 Since team ‘A’ had an incorrect line-up, which 
was caused by an illegal substitution, the 
procedure given in Rule 15.9.2 should be the 
following: 
a. Point and service for team ‘B’. 
b. The substitution must be rectified. #7 has to be 
removed from the set and the correct player must 
return to the court. This correction does not count 
as regular substitution. 
c. All points scored by team ‘A’ while #7 was in 
the game illegally must be cancelled, but the 
score of the opponent’s team will remain as it is. 
d. There is no further penalty for team ‘A’. 
Rule 15.9.2 
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11.4  4.11 

 وارد بازیکن دو داد، انجام را خود تعویض پنج ب تیم اینکه از بعد
 چیست؟ دوم داور صحیح واکنش شدند. تعویض منطقه

 After team ‘B’ had used five substitutions, two 
substitute players entered the substitution zone. 
What is the proper response of the 2nd referee? 

 Ruling  پاسخ

 تعویض یک تواند می فقط که کند یادآوري مربی به باید دوم داور
 آنکه بر مشروط شود. انجام تعویض که کدام بپرسد او از و دهد انجام

 نابجا درخواست و شده رد دیگر تعویض ،نشود ایجاد بازي در تأخیري
 شد.خواهد ثبت  امتیازات برگه در که گردد می محسوب

 1.16، 11.15، 6.15، 5.15هاي   طبق قانون

 The 2nd referee has to remind the coach that only 
one substitution will be possible and ask the 
coach which one will be made. Provided there is 
no delay, the other substitution will be rejected as 
an improper request which is marked in the score 
sheet. 
Rules 15.5, 15.6, 15.11, 16.1 

   
12.4  4.12 

 شد، بررسی ها درخواست که وقتی کرد. تعویض دو درخواست تیمی
 دیگري و قانونی ها تعویض این از یکی که کرد اعالم نویسنده

 چیست؟ دوم داور صحیح واکنش است. غیرقانونی

 A team requested two substitutions. When 
checking the substitutions, the scorer indicated 
that one of the requests for substitution was legal 
and the other request for substitution was illegal. 
What is the proper response of the 2nd referee? 

 Ruling  پاسخ

 تعویض کند. می صادر را قانونی انجام تعویض اجازه دوم داور
 چه با تعویضی بازیکنان که شود. مهم نیست رد غیرقانونی باید

 تعویض درخواست براي شوند. می نزدیک کناري خط به ترتیبی
 شود. صادر باید "تأخیر مجازات" نیز غیرقانونی

 3.1.16، 6.15هاي   طبق قانون

 The 2nd referee allows the legal substitution to 
take place. The illegal substitution must be 
refused no matter in which order the substitute 
players approach the side line. The request for an 
illegal substitution must be sanctioned with a 
“delay sanction”. 
Rules 15.6, 16.1.3 

   
13.4  4.13 

 رد نویسنده توسط زنگ مجدد دادن فشار با تیم تعویض درخواست
 که شد متوجه کرد، بررسی را امتیازات برگه دوم داور که وقتی شد.

 که کرد اصالح را وضعیتدوباره  و بوده قانونی واقع در تعویض
 صحیح بود؟ داور آیا واکنش بود. آور شرم مقداري

 A team was refused a requested substitution by 
the scorer pressing the buzzer a second time. 
When the 2nd referee checked the score sheet, she 
discovered that the substitution was, in fact, 
“legal”, and “re-corrected” the situation. This was 
quite embarrassing. What should have been the 
response of the 2nd referee? 

 Ruling  پاسخ

نسبت  نامطلوبی بسیار احساس تواند می تصمیم بله، هر چند که تغییر
 ایجاد کند. داوري تیم به

 The procedure of the 2nd referee was correct. 
Changing decisions, however, can create a very 
unfavourable impression about the refereeing 
team. 

   
14.4  4.14 

 زمین به ورود آماده و ایستاده تعویض منطقه در ،تعویضی بازیکن
وضعیت،  این آیا کرد. امتناع زمین ترك از زمین داخل بازیکن بود.

 A substitute player was standing in the 
substitution zone, ready to enter. However, the 
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 .player on court initially refused to leave the court شود؟ رد باید تعویض آیا است؟ تأخیر در بازي ایجاد
Is this delay? Should the substitution be refused? 

 Ruling  پاسخ

تعویض داده شود؛ بار بایستی اجازه  حال، این بااین .است تأخیر بله،
چون طبق قوانین، درخواست تعویض درست بوده و عامل ایجاد 

 تأخیر، بازیکن درون زمین بوده، نه بازیکن تعویضی.
 و نبود آماده شود) می زمین وارد (که تعویضی بازیکن اگروجود،  بااین
 و تعویض کردن رد قانون، صحیح اجرايشد،  تأخیر ایجاد باعث

 .است تأخیر اعمال مجازات
 3.2.23، 1.1.16هاي   طبق قانون

 Yes, it is delay. 
However, the substitution THIS TIME should be 
allowed, because the request was legal according 
to the rules and the player in play caused this 
special case, and the substitute player did not 
cause the delay. 
However, where the substitute (entering) player is 
not ready and causes a delay, the correct 
application of the rule is to reject the substitution 
and give a sanction to the team for delay. 
Rules 16.1.1, 23.2.3 

   
15.4  4.15 

 مطابقت زمین در بازیکنان جایگیري موقعیت با تیم آرایش برگه اگر
 چیست؟ دوم داور وظیفه نداشت،

 If the line-up sheet does not match the court 
positions what does the 2nd referee do? 

 Ruling  پاسخ

چه  که بپرسد او از و دهد نشان مربی به را آرایش برگه باید دوم داور
 زمین در زمین، داخل بازیکن خواست مربی اگر گیرد. تصمیمی می

 از یکی این دهد. انجام قانونی تعویض 0:0 امتیاز در باید بماند،
 عالمت از تفاهم، سوء از جلوگیري براي باید مربی که است مواقعی
 رسمی صورت به را این کار باید هم دوم کند. داور استفاده دست
 باشد. فهم قابل همه براي شرایط تا دهد انجام

 3.5.3.7، 2.5.3.7هاي   طبق قانون

 The 2nd referee should show the line-up sheet to 
the coach and ask what he wants to do. If the 
coach wishes to keep what is on court, he needs 
to make legal substitutions at 0:0. This is one of 
the situations, where the coach must give the 
hand signal to avoid misunderstandings. The 2nd 
referee also must carry this out formally for 
public understanding of the situation. 
Rules 7.3.5.2, 7.3.5.3 

   
16.4  4.16 

 آماده و شد تعویض منطقه وارد 6 شماره در جریان یک وقفه، بازیکن
 این در کرد. تأیید زنگ از استفاده با را درخواست نویسنده بود. بازي

 به که داد دستور بازیکن به و کرد عوض را تصمیمش مربی لحظه،
 صحیح روند شد؟ می انجام باید تعویض آیا برگردد. کردن  گرم ناحیه

 بود؟ چه باید می

 Player #6, ready to play, entered the substitution 
zone during an interruption. The scorer 
acknowledged the request by using the buzzer. At 
that moment the coach changed his/her mind and 
ordered the player back into the warm-up area. 
Should the substitution have been applied and 
what should have been the correct procedure? 

 Ruling  پاسخ

 نویسنده توسط زنگ از استفاده با و بود صحیح تعویض درخواست
 اجباري هیچ شد. متوقف بازي درخواست، این واسطه به شد. تأیید

 گردید تأخیر ایجاد باعث عمل این اما شود، انجام تعویض که نیست
 شود. مجازات باید و

 1.1.16.ج، 3.10.15.الف، 3.10.15هاي   طبق قانون

 The request for substitution was correct and 
already acknowledged by the scorer in using the 
buzzer. Due to the request, the game was stopped. 
It is not obligatory to apply the substitution, but 
the procedure caused a delay and should be 
sanctioned. 
Rules 15.10.3a, 15.10.3c, 16.1.1 
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 (VIDEO) 4.17  (ویدیو) 17.4

به  نویسنده شد. تعویض منطقه وارد بازیکنی سرویس، سوت از بعد
 به دوم داور رالی، پایان از بعد نشد. متوقف بازي و اعتنا نکرد آن

 ثبت نابجا درخواست امتیازات، برگه در تیم براي که گفت نویسنده
 بود؟ صحیح اقدام او آیا کند.

 After the whistle for service, a substitute player 
entered the substitution zone. The scorer ignored 
this, and the game didn’t stop. After the end of 
the rally the 2nd referee told the scorer to record 
an improper request in the score sheet. Was this 
the right procedure? 

 Ruling  پاسخ

 امتیازات برگه در باید که ستنابجا درخواست نوعی ،مورد بله. این
 با مجازات ، تیم بایدبود دوم نابجاي درخواست این اگر شود. ثبت

 .شد می مواجه تأخیر
 1.1.16، 2.11.15هاي   طبق قانون

 The 2nd referee was correct. This was a typical 
case of an improper request, which had to be 
recorded in the score sheet. If this was a repeated 
improper request, a delay sanction must have 
been issued. 
Rules 15.11.2, 16.1.1 

   
18.4  4.18 

 سوت از (بعد درآورد صدا به اشتباهاً را زنگ تعویض، براي نویسنده
 تیم براي باید آیا نشده). تعویض منطقه هنوز وارد بازیکنیا  سرویس

 شود؟ ثبت نابجا درخواست

 If a scorer presses the buzzer for substitution by 
mistake (after the whistle for service/ player 
doesn’t enter the substitution zone), should the 
team be charged with an improper request? 

 Ruling  پاسخ

 نه و نابجا ، نه درخواسته استبود مقصر نویسنده که ازآنجایی خیر.
 .براي تیم منظور خواهد شد تأخیر

 .ج3.10.15.الف، 3.10.15هاي   طبق قانون

 No, since the fault is made by the scorer, this 
should not be considered either as improper 
request or as a delay. 
Rules 15.10.3a, 15.10.3c 

   
19.4  4.19 

 بود. بازي زمین در نشده، ثبت تیم لیست در نامش که بازیکنی
 چیست؟ وضعیت این در داوران وظیفه

 An unregistered player was found to be on court. 
What do the officials do? 

 Ruling  پاسخ

 با و کنترل را شده ثبت بازیکنان دارند وظیفه تیم کاپیتان و مربی
  کنند. تأیید را  آن امضاي خود،

 بازي در نشده که ثبت شدن این وضعیت، بازیکنان متوجه محض به
 وارد شده ثبت قانونی بازیکنان شده و خارج زمین از باید دارند، حضور
 بازیکن حضور زمان در تیم که امتیازاتی تمامی شوند. زمین
 یک مقابل تیم و به شود می دست آورده، لغو به بازي در نشده ثبت

 داده خواهد شد. بعدي سرویس زدن حق و امتیاز
اگر این اشتباه بعد از پایان ست مشخص شد، تیم خاطی بازنده آن 

 به شد، مشخص بازي پایان از بعد اشتباه این ست خواهد بود. اگر
بازنده  خاطی تیم داشت، حضور بازي در نشده ثبت بازیکن اینکه دلیل

 کل مسابقه خواهد بود.

 The coach and the team captain have the duty to 
control the registration of players and confirm it 
with their signature. 
Unregistered players who have played in the 
match will be removed from the court as soon as 
this is discovered, in favour of a legitimate 
registered player. All points scored while this 
unregistered player was on court will be 
cancelled, and the opponents will gain a point and 
the next service. 
If the mistake is detected after the end of the set, 
the set would be lost by the team at fault. If the 
mistake is discovered after the end of the match, 
the whole match would be lost due to the 
unregistered player in the match. 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/15_late_sub_IR.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/15_late_sub_IR.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/15_late_sub_IR.mp4
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، 4.5.3.7، 2.2.5، 1.1.5، 2.2.4، 3.1.4هاي   طبق قانون
2.9.15 

Rules 4.1.3, 4.2.2, 5.1.1, 5.2.2, 7.3.5.4, 15.9.2 

   
20.4  4.20 

 درخواست بود، کننده دریافت که الف تیم وقفه، یک جریان در
 تیم که گردید باعث و شد جریمه ب تیم حین همین در کرد. تعویض

 کرد. درخواست دیگري تعویض الف تیم سپس بچرخد. الف یک دور
 ؟استپذیر  درخواست امکان  این آیا

 During an interruption, the receiving team ‘A’ 
requested a substitution. During this interruption, 
team ‘B’ was penalized, which caused team ‘A’ 
to rotate one position. After this, team ‘A’ 
requested a new substitution. Is this possible? 

 Ruling  پاسخ

 یک درخواست، دو کرده، بین اشاره قانون که همانطور بله، چون
 است. شده انجام کامل رالی

 2.2.15طبق قانون 

 Yes. Because there was in fact a completed rally 
(as defined in the rules) between the two requests 
for substitution. 
Rule 15.2.2 

   
21.4  4.21 

 در لیبرو شماره که شد متوجه دوم داور تیم، آرایش کنترل لحظه در
 را آرایش برگه که خواست مربی از او دارد. وجود کننده شروع آرایش

 بازي رساند. هم نویسنده اطالع به را این موضوع و کند تصحیح
 بود؟ صحیح این اقدام آیا شد. شروع

 At the control of the line-up, the 2nd referee 
detected that the number of the Libero was in the 
starting line-up. He asked the coach to correct the 
line-up sheet and informed the scorer about it. 
After this the match started. Was the procedure 
correct? 

 Ruling  پاسخ

 بخواهد صحیح و جدید آرایش ،مربی از باید دوم داور مورد، این در
گیرد که شماره لیبرو نوشته  اي تغییر صورت می منطقه در فقط (که

 شده است). 
 داخل بازیکنان با را شده تصحیح آرایش ،دوم داور اینکه محض به

 شود. زمین وارد تواند می لیبرو داد، مطابقت زمین
 2.5.3.7قانون طبق 

 In this case, the 2nd referee should ask the coach 
for a new and correct line-up sheet (which can be 
changed only in the position, where the Libero 
was recorded by mistake). Once the corrected line 
up sheet has been checked against the new line up 
on court, the 2nd referee will allow the Libero to 
enter the court. 
Rule 7.3.5.2 

   
 (VIDEO) 4.22  (ویدیو) 22.4

 با ،اشتباه بودن شماره راکت دلیل به که کرد تعویض درخواست تیمی
 بگیرد؛ تأخیر جریمه تیم که شد باعث عمل این نشد. موافقت آن

 تعویض جدیدي تواند می آیا تیم بود. گرفته اخطار قبالً تیم چون
 کند؟ درخواست

 A team requests a substitution, which is not 
granted because of a wrong paddle. This action 
caused a delay penalty, because the team had 
already had a warning. Can the team make a new 
request for substitution? 

 Ruling  پاسخ

 شوند، می محسوب کامل رالی (نه اخطارها) ها جریمه چون .بله
 است. پذیر امکان تعویض جدید درخواست

 3.1.11.15، 1.2.15، 15، 3.1.6هاي   طبق قانون
 

 Yes. As penalties (not warnings) are considered 
as completed rallies, the new request can be 
accepted in this case. 
Rule 6.1.3, 15, 15.2.1, 15.11.1.3 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/rejected%20sub%20DW.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/rejected%20sub%20DW.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/rejected%20sub%20DW.mp4
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 (VIDEO) 4.22.1  )ویدیو( 1.22.4

 آماده ،بازیکنان از یکی دهد. انجام تعویض دو قصد داشت تیمی
 راکت یافتن حال در دیگر بازیکن و شد تعویض منطقه وارد بازي
منطقه  در دوم بازیکن اول، به تعویض مربوط امور اتمام از قبل بود.

 دو هر انجام با رابطه در داوران عملکرد آیا حاضر شد. تعویض
 بود؟ صحیح مداخله هرگونه بدون تعویض

 A team wished to apply a double substitution. 
One player entered the substitution zone ready to 
play; meanwhile the other player was still looking 
for the numbered paddle. Before the finishing of 
administrative duties for the first substitution, he 
was already in place. Was the procedure of the 
referees correct to allow both substitutions 
without intervention? 

 Ruling  پاسخ

 انجام خوب خیلی را چندتایی هاي تعویض جدید شیوه داورانبله. 
 باید داوران در بازي ایجاد نشد، تأخیري هیچ واقعاً  اگر دادند.

 باشند. پذیر انعطاف
 طبق کتاب راهنما و دستورالعمل داوري

 Yes. The referees applied well the new approach 
of the multiple substitutions. If there is no real 
delay, the referees should be flexible. 
Refereeing Guidelines and Instructions 

   
 (VIDEO) 4.22.2  )ویدیو( 2.22.4

 تعویض منطقه وارد شرت تی و دار شماره راکت با تعویضی بازیکن
که  شد متوجه ،نزدیک خط کناري تعویض حال انجام در شد.
 ترك را زمین که بازیکنی به و درآورد را آن. به تن داردشرت  تی
 بود؟ قانونی تعویض روند این آیا داد. کرد، می

 A substitute player wearing a warming up shirt 
entered the substitution zone with a numbered 
paddle. During the exchange on the side line, he 
reaIised this, pulled off the shirt and gave it to the 
player leaving the court. Is it a legal procedure for 
a substitution? 

 Ruling  پاسخ

 بازي آماده تعویض، درخواست لحظه در باید تعویضی بازیکن خیر.
 بازي آماده توان نمی را داردبه تن  شرت تیکه  بازیکنی باشد.

 تأخیر مجازات و شد می رد باید درخواست بنابراین، کرد. محسوب
 گردید. می صادر

 .ب3.10.15.الف، 3.10.15هاي   طبق قانون

 No. A substitute player should be ready to play in 
the moment of the request for substitution. A 
player wearing a warming up shirt cannot be 
considered being ready to play; therefore this 
request has to be denied and a delay sanction is to 
be issued. 
Rules 15.10.3a, 15.10.3b. 

   

 TIME-OUTS AND TECHNICAL  فنی استراحت هاي وقت و استراحت هاي وقت
TIME-OUTS 

   
23.4  4.23 

 از پس ست، همان در خطا این زد. سرویس ب تیم اشتباه بازیکن
 داوران که این از بعد شد. مشخص بعدي فنی استراحت وقت پایان

 امتیازات تمام (لغو کردند اعمال صحیح طور به مربوطه را پیامدهاي
 آرایش، اصالح اشتباه، چرخش در زمان ب تیم توسط آمده دست هب

 وقت باید آیا الف)، تیم به حق زدن سرویس بعدي و امتیاز دادن یک
 کنند؟ اعمال مجدداً را فنی استراحت

 Team B executed a service by a wrong player. 
This fault was discovered later in the set, at the 
end of the next TTO. After that the referees 
applied correctly the respective consequences 
(cancellation of points gained by team ‘B’ with 
the faulty rotation, rectifying the line-up, service 
and point to team ‘A’). Should the referees apply 
again a TTO, when the leading team reaches the 
same score for TTO? 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/correct_multiple_sub.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/correct_multiple_sub.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/VRCK%20-%20Kranj%20%20sub%20player%20in%20warm%20up%20shirt.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/VRCK%20-%20Kranj%20%20sub%20player%20in%20warm%20up%20shirt.mp4
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 Ruling  پاسخ

 ابتدایی ست چهار در یک مرتبه تنها فنی استراحت هاي وقت خیر.
 و 8 امتیازهاي به زودتر تیمی است: هنگامی که اعمال قابل بازي

 برسد. 16
 1.4.15طبق قانون 

 No, only 1 TTO is to be applied in the first 4 sets 
at the following score: when the leading team 
reaches the 8th and 16th points. 
Rule 15.4.1 

   
24.4  4.24  

 درخواست یا فنی استراحت وقت شود، می اعمال زودتر یک کدام
 مربی؟ توسط استراحت وقت

 Which comes first – an automatic Technical Time 
out or a request for time out by a coach? 

 Ruling  پاسخ

 شود. اعمال بازي در قانونی وقفه هر از قبل باید فنی استراحت وقت
 عادي استراحت وقت درخواست مربی فنی، استراحت وقت از بعد اگر

 درخواست خود را مطرح کند. دوباره باید هم داشت،
 2.4.15طبق قانون 

 A TTO has to be granted before a regular game 
interruption. If after the TTO the coach wanted to 
have also a normal TO, the team should request 
this again. 
Rule 15.4.2 

   
 IMPROPER REQUESTS  نابجا هاي درخواست

   
 (VIDEO) 4.25  (ویدیو) 25.4

 تعویض درخواست استراحت، وقت از بعد و قبل تواند می آیا یک تیم
 گیرد؟ انجام وقفه یک در ها آن تمام که اي گونه به کند،

 Can a team request a substitution before AND 
after a time out, all taking place in the same 
interruption in play? 

 Ruling  پاسخ

 درخواست استراحت وقت دو وقفه، یک در تواند می تیم اگرچه خیر.
 باید دوم تعویض و نیست مجاز متوالی تعویض دو درخواست کند،

 شود. محسوب نابجا درخواست
.الف، 3.10.15، 2.3.15، 1.3.15هاي   طبق قانون
3.1.11.15 ،6.2.2.25 

 No – while two Time outs can be called by the 
same team in the same interruption, two 
successive substitution requests are NOT allowed 
and the second one should be considered as an 
improper request. 
Rules 15.3.1, 15.3.2, 15.10.3a, 15.11.1.3, 
25.2.2.6 

   
 (VIDEO) 4.26  (ویدیو) 26.4

 قبول مورد که داد درخواست استراحت وقت سومین تیم، براي مربی
 سومین که شد متوجه نویسنده حین، همین در گرفت. قرار دوم داور
 رساند. دوم داور اطالع به را موضوع این و است تیم استراحت وقت

 چیست؟ داوران صحیح اقدامات

 A coach made a third request for time-out, which 
was granted by the 2nd referee. At that moment 
the scorer realized that it was the third time-out 
for this team and notified the 2nd referee about 
this. What is the proper procedure for the 
officials? 

 Ruling  پاسخ

بازي ایجاد  تأخیر در اینجا در اما نابجاست، درخواست یک این عموماً
 شود، بالفاصله مختصر رد یا باید وقت استراحت بنابراین، است. شده

 Normally this is an improper request – but here 
an actual delay occurred. So reject or 
immediately curtail the time-out. Players return to 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/15_substitution%20requests%20without%20a%20rally%20CB.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/15_substitution%20requests%20without%20a%20rally%20CB.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/15_substitution%20requests%20without%20a%20rally%20CB.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/HUN_ROM_DW_CB.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/HUN_ROM_DW_CB.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/HUN_ROM_DW_CB.mp4
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 و شده مطلع ایجاد تأخیر از بازي کاپیتان برگردند، زمین به بازیکنان
 گردد. صادر تأخیر مجازات

 6.2.2.25، 5.1.16، 4.1.11.15هاي   طبق قانون

court. The Game Captain is informed of the 
actual delay and a delay sanction is applied. 
Rules 15.11.1.4, 16.1.5, 25.2.2.6 

   
27.4  4.27 

 دریافت تأخیر جریمه یا اخطار اینکه از بعد تیم که دارد امکان آیا
 کند؟ نابجا درخواست کرد،

 Is it possible to have an improper request AFTER 
the team has already been awarded a DELAY 
warning or penalty? 

 Ruling  پاسخ

شود،  می ایجاد تأخیر باعث نابجا درخواست معموالً حالی که بله. در
 !نیست تأخیر تشدیدکننده نابجا درخواست حالت این در

 مواردي چه و نابجا درخواست مواردي چه اینکه خصوص در قانون
 قبالً  تیم اگر بنابراین، حتی باشد. می مشخص کامالًاست،  تأخیر

 درخواست فقط اعمال از بعضی باشد، کرده دریافت تأخیر مجازات
 ندارند. قبلی تأخیر به ربطی و هستند نابجا

 1.16، 5.15هاي   طبق قانون

 Yes, it is. While unusual, a delay can be followed 
by an improper request – it is not an escalation of 
the delay! 
The rule regarding improper requests and the rule 
for delay are both quite specific in what 
constitutes an improper request/ what constitutes 
a delay. So that, even if the team has already been 
guilty of delay, some actions are ONLY improper 
requests and are not combined within the earlier 
delay. 
Rule 15.5, 16.1 

   
1.27.4   4.27.1  

 باشد، شده صادر تأخیر اخطار و رد در بازي وقفه آیا اگر تقاضاي
بازیکن در همان  عادي تعویض یا استراحت وقت درخواست جدید

 است؟ پذیر وقفه امکان

 Is it allowed to request a Time-out or normal 
player substitution, if a request for game 
interruption has already been rejected and 
sanctioned with a delay warning? 

 Ruling  پاسخ

 کند صبر بعدي کامل رالی پایان تا باید تیم ،شرایطی چنین در. خیر
 به( نماید اعالم را خود درخواست بازي، در وقفه براي بتواند تا

 هنوز تیم اگر). بیماري یا مصدومیت علت به تعویض استثناي
 یادآوري باید به تیم فقط و گردد محسوب نابجا نباید دارد، درخواستی

 .کند اعالم بعدي کامل رالی اتمام از پس را خود درخواست که کرد
 طبق کتاب راهنما و دستورالعمل داوري

 No. By the new approach in such a situation the 
team has to wait until the end of the next 
completed rally for the next request for game 
interruption (with the exception of a substitution 
due to an injury/illness). If the team still makes a 
request, it should not be considered as an 
improper request, just the team should be 
reminded to this. 
Refereeing Guidelines and Instructions 

   
 INJURIES  ها مصدومیت

   
 (VIDEO) 4.28  (ویدیو) 28.4

 ?Can a player play with a nose bleed  تواند بازي کند؟ ریزي دارد، می اش خون بینیآیا بازیکنی که 

 Ruling  پاسخ

 Referees must use discretion if an injury occurs in  باید ریزي شد، داوران اگر مصدومیتی رخ داد که بازیکن دچار خون
which a player bleeds. If an immediate medical 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/17_bloody_nose_player.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/17_bloody_nose_player.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/17_bloody_nose_player.mp4
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 نکرد، برطرف بازیکن را سریع مصدومیت درمان اگر کنند. احتیاط
 از خون و متوقف نریزي خو تا گردد جابجا یا تعویض باید بازیکن

زمان  تعویضی هم باید بازیکن شود. به پاك بازیکن لباس روي
  شود. بازي وارد و درآورده را گرمکن خود تا داد معقولی

بخواهد که  تیم از نه و بدهد تیم به تأخیري نه اول داور اینکه
 است. قبول وقفه کند، قابل درخواست

.الف، 3.10.15، 2.10.15، 5.15، 4.4هاي   طبق قانون
1.1.17 

treatment does not rectify the injury, he/she must 
be substituted or replaced until the bleeding is 
stopped and the blood is removed from the 
player’s uniform. A substitute player must be 
permitted a reasonable time to take off his/her 
training suit and enter the game.  
It is an acceptable procedure by the 1st referee to 
give neither a delay sanction nor to ask the team 
for a game interruption. 
Rules 4.4, 15.5, 15.10.2, 15.10.3a, 17.1.1 

   
 (VIDEO) 4.29  (ویدیو) 29.4

 لیبرو کوتاه، درمان یک از بعد شد. مصدوم گیري توپ جریان در لیبرو
 او حضور با را بازي داور دهد. ادامه بازي به تواند می که کرد اعالم
 بود؟ صحیح اول داور تصمیم آیا داد. ادامه

 A Libero injured his hand while playing defence. 
After a short therapy, the Libero declared that he 
was able to play again. The referee then signalled 
to continue the match with him. Was this the 
correct decision by the 1st referee? 

 Ruling  پاسخ

 سالمتی منظور به باید اول داور دهد، رخ می مصدومیتی که بله. وقتی
 یا تیم پزشک که دهد اجازه و کند متوقف را رالی بازیکن، فوراً

 بود، و شدید جدي مصدومیت اگر شود. زمین وارد پزشکی دستیار
  شود. خارج زمین از رالی یک حداقل براي باید بازیکن

بازیکن و یا  به معقولی زمان که داور اول است قاعده کلی این
چنین  کردن محدود را بسنجد. مصدومیت شدت تا پزشک تیم بدهد

 است. ضروري تعویض از قبل زمانی
 2.1.17، 7.15هاي   طبق قانون

 The decision of the 1st referee was correct. For 
the safety of the player, the 1st referee must stop 
the rally immediately when an injury occurs and 
permit the team doctor and/or medical assistance 
to enter the court. If the injury appears to be 
serious and severe enough, the player should be 
removed from the court for at least one rally.  
The principle decision by the 1st referee is to give 
the player or/and the team doctor a reasonable 
time to know the seriousness of the injury, yet to 
limit the time before the substitution is required. 
Rules 15.7, 17.1.2 

   
 (VIDEO) 4.30  (ویدیو) 30.4

اي رخ داد که باعث شد بینی بازیکن  در لحظه تعویض، حادثه
 ریزي شود. اقدام صحیح در این وضعیت چیست؟ تعویضی دچار خون

 An accident occurs at the moment of a 
substitution, which causes the substitute player’s 
nose to bleed. What is the correct procedure? 

 Ruling  پاسخ

ابتدا داور باید درخواست کمک پزشکی کند. الزم است که بازي 
متوقف شود. اگر بازیکن بهبود پیدا نکرد، باید از طریق تعویض 
قانونی، تعویض شود، هرچندکه دومین تعویض در همان وقفه باشد. 

پذیر نبود، تعویض استثنایی انجام خواهد  اگر تعویض قانونی امکان
 شد.

 3.1.11.15 طبق قانون
 

 First of all the referee should request medical 
assistance. It is necessary to stop the game. If the 
player cannot recover, a legal substitution should 
be applied although it is a second substitution 
within the same interruption. If no legal 
substitution is possible an exceptional substitution 
will be applied. 
Rules 15.11.1.3 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/Libero_injured_remains_on_court.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/Libero_injured_remains_on_court.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/Libero_injured_remains_on_court.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/15_injury%20during%20substitution.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/15_injury%20during%20substitution.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/15_injury%20during%20substitution.mp4
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31.4  4.31 

 وضعیت چگونه به این شد. مصدوم مسابقه شروع از قبل تیم کاپیتان
 کرد؟ رسیدگی باید

 The team captain is injured before the start of the 
match. How should the situation be handled? 

 Ruling  پاسخ

 شود. می مشخص آن رسیدگی به روند مصدومیت، لحظه به بسته
 توسط امتیازات برگه وقتی که شده ذکر 3.1.4 قانون در قاعده کلی

 حق ها تیم کشی، قرعه از بعد یعنی ،شد امضا مربیان و ها کاپیتان
 نتواند به و شده مصدوم لیبرو اینکه (مگر ندارند را اسامی لیست تغییر
ي لیبرو عنوان به را تیم کاپیتان که بخواهد مربی و دهد ادامه بازي
 کند). انتخاب جدید

 و هشد مصدوم کشی قرعه از قبل تیم کاپیتان اگر اساس، این بر
 تیم براي جدیدي کاپیتان باید مربی دهد، ادامه بازي به تواند نمی

 امتیازات، برگه درنیز  و دهدقرار را  او شماره زیر نوارو  کند انتخاب
 و وظایف تمام تیم، جدید کاپیتان .کشیده شود شماره او خط دور

کشی  قرعه در تیم نماینده (یعنی به عنوان دارد عهده به را حقوق
 کند). شرکت می

 تواند نمی مربی شد، مصدوم کشی قرعه از بعد تیم اصلی کاپیتان اگر
 باید مربی کند. انتخاب تیم کاپیتان عنوان به را دیگري بازیکن

 و داراست را تیم کاپیتان وظایف و حقوق تمام که را "بازي کاپیتان"
  کند، انتخاب نماید. می امضا را امتیازات برگه مسابقه پایان در
 شود. ثبت امتیازات برگه در باید مصدومیت حالت، این دو هر در

، 5.2.4.19 ،2.2.5، 1.2.5، 1.5، 3.1.4هاي   طبق قانون
7.2.2.25 

 

 The process is determined by the moment of the 
injury. The main principle is written in rule 4.1.3, 
when the score sheet has been signed by captains 
and coaches, i.e. after the toss, the team has no 
right to change the team roster (except, when the 
Libero is injured, has no chance to play and the 
coach wants to re-designate the original team 
captain as the new Libero). 
Based on this if the injury of the team captain 
occurred before the toss and he/she cannot play, 
the coach should designate a new team captain, 
putting a stripe under the number and circling the 
player's number in the score sheet. This new team 
captain will have all duties and rights (i.e. 
represents his/her team at the toss). 
If the original team captain's injury occurred after 
the toss, the coach has no right to designate 
another player as team captain. However, the 
coach should designate a "general game captain" 
who takes the rights and duties of the original 
team captain and signs the score sheet after the 
match. 
In both situations the fact of the injury should be 
recorded in the score sheet. 
Rule 4.1.3, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 19.4.2.5, 25.2.2.7 

   
32.4  4.32 

 الف تیم ی ازالف، رالی به دلیل مصدومیت بازیکن تیم تعویض پس از
 اینکه به توجه با آیا دهد. ادامه بازي به نتوانست بازیکن شد. متوقف

 توان می نشده، انجام  تعویض هاي درخواست بین کاملی رالی هیچ
 کرد؟ تعویض را مصدوم بازیکن

 Following a substitution by team “A”, the rally 
has been interrupted due to the injury of a team 
“A” player; the player cannot continue in the 
game. Although there is no completed rally 
between the requests for substitution, is it legal to 
substitute the injured player? 

 Ruling  پاسخ

کامل  انجام رالی بدون تعویض دوم درخواست که اگرچه بله.
رخ  اتفاق این مانند ماژور فورس وضعیت وقتی اما نابجاست،

 زمین از تعویض از طریق را بیمار یا مصدوم بازیکن توان می دهد، می
 کرد. خارج

 3.1.11.15طبق قانون 

 Yes, it is. Although it is improper to request a 
second substitution without a completed rally, 
where there is a force majeure situation like this, 
it is permitted to remove the injured/ill player on 
court by a substitution. 
Rule 15.11.1.3 
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 (VIDEO) 4.33  (ویدیو) 33.4

 از رسمی شکل انجام فرآیند تعویض به به قادر مصدوم بازیکن اگر
 اقدام )،او را به بیرون از زمین ببرندنبود (مثالً  تعویض منطقه طریق

 بود؟ خواهد چه صحیح

 What is the correct procedure, if an injured player 
is not able to complete the substitution formally 
through the substitution zone? (e.g. carried off the 
court)? 

 Ruling  پاسخ

 باید تعویضی بازیکن باشد، واضح همه براي تعویض براي اینکه
 دوم داور شود. تعویض منطقه وارد و برداشته را مصدوم بازیکن راکت

 دهد. تحویل تیم به و آن را بگیرد را راکت باید
 1.1.17، 1.10.15هاي   طبق قانون

 In order, that the substitution is clear for 
everybody, the substitute player should take the 
numbered paddle of the injured player and enter 
the substitution zone. The 2nd referee should be 
given the paddle to return it to the team. 
Rules 15.10.1, 17.1.1 

   
 DELAYS TO THE GAME  بازي در تأخیرها

   
34.4  4.34 

 وارد ها تیم تا زد تسو اول داور مسابقه، سوم ست شروع از قبل
 خیلی پس از اینکه نداد. نشان واکنشی ها یکی از تیم شوند. زمین
 تأخیر اخطار تیم به اول داور دادند، نشان العمل و آهسته عکس آرام
 بود؟ مناسب اول داور عملکرد آیا شد. زمین وارد تیم سپس داد.

 Prior to the start of the third set of a match, the 1st 
referee whistled the teams to enter the court. One 
team did not react. When they were too slow to 
respond, the 1st referee issued a delay warning to 
them. The team then entered the court. Was this 
the appropriate action by the 1st referee? 

 Ruling  پاسخ

 قرار بازي زمین در در موقعیت خود تا شوند فراخوانده باید ها بله. تیم
 تأخیر اخطار ها آن به باید اول داور ندادند، نشان واکنشی اگر گیرند.
 بایستی ندادند، نشان العملی عکس ها پس از آن هم تیم اگر بدهد.

 این وضعیت نبود، مؤثر هم جریمه این اگر گردد. اعمال تأخیر جریمه
 حالت، این در یابد. خاتمه  بازي و محسوب شده بازي از امتناع باید

  بود. خواهد 0:25 امتیازات با 0:3 بازي نتیجه
مشابهی  روند برگشت، زمین به آهسته تیم استراحت، وقت از بعد اگر
 شود.  انجام باید

 1.16، 1.4.6هاي   طبق قانون

 Yes, the 1st referee acted correctly. The teams 
must be summoned to take their positions on the 
court. If they do not react, the 1st referee must 
issue a delay warning to them. If the team still did 
not react, a delay penalty would have been given. 
If this also proved to be ineffective, it would have 
been judged a refusal to play, the team would 
have been declared to be in default and the match 
would 
have been forfeited. In such a case, the score 
would have been recorded as 0:3 (0:25, 0:25, 
0:25). 
If a team is returning slowly to the court after a 
time-out, the same procedure should be followed. 
Rules 6.4.1, 16.1 

   
35.4  4.35 

 با باید به تیم شوند، جمع هم کنار زمین و درون تیم، اعضاي اگر آیا
 داده شود؟ تأخیر مجازات

 Will a team be sanctioned for delay if it forms a 
huddle on court? 

 Ruling  پاسخ

 There is no requirement for the 1st referee to  بازیکنان به معقولی، از زمان بیشتر اول داور که نیست الزامی هیچ
allow more than a reasonable time for the players 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/17_injury%20out%20of%20court.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/17_injury%20out%20of%20court.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/17_injury%20out%20of%20court.mp4
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 آغاز بعدي رالی تا گیرند قرار خودشان هاي موقعیت در که دهد اجازه
 اما ها بدهد، به آن را شادي و تشویق اجازه باید او هرچند که شود.
 تیم از باید اول داور ایجاد شود. تأخیر در بازي که دهد اجازه نباید

 که شد او متوجه اگر بگیرند. قرار خودشان موقعیت در که بخواهد
 بازي در تأخیر تاکتیک یک عنوان به کار این از بازیکنان همیشه

 صادر کند. تأخیر باید براي تیم مجازات کنند، می استفاده
 5.1.16، 2.1.16هاي   طبق قانون

to move to their positions for the next rally. 
However, he must allow for appropriate 
enthusiasm and cheering but cannot allow the 
game to be delayed. The 1st referee should urge 
the team to take their position. If he realises, that 
the players use this behaviour as a tactic for 
delaying the game consistently, the team should 
be sanctioned by delay. 
Rules 16.1.2, 16.1.5 

   
36.4  4.36 

 شیرجه که ناشی از زمین، از قسمتی بودن خیس دلیل به بازیکنی
 صحیح العمل عکس کند. می امتناع بازي از اش بود، تیمی بازیکن هم

 چیست؟ اول داور

 A player refused to play because of a wet place 
on the floor caused by a team member diving for 
a ball. What is the proper response of the 1st 
referee? 

 Ruling  پاسخ

درخواست خشک کردن زمین  دربارهاین وظیفه داور اول است که 
طور واضح ایجاد  ها به کار آناگر تصمیم بگیرد که  ،توسط بازیکنان

 .مجازات تأخیر صادر کندو نیز اگر لزوم دارد،  تأخیر در بازي است
 کنند. خشک را زمین خیس نقطه باید "سریع هاي کننده خشک"

 استفاده نیز خود کوچک هاي حوله از توانند می همچنین بازیکنان
 ها کننده خشک توسط باید زمین که شد متوجه اول داور وقتی کنند.
 کمیته که درصورتی دهد. دستور مداخله ها آن به باید شود، تمیز

 اول داور اختیار در همواره بازي کنترل کنترل وجود نداشته باشد،
 مجازات تواند می سر باز زد، داور ادامه بازي از همچنان تیم اگر است.
 کند. تیم اعمال  را براي آن بازي از امتناع یا تأخیر

 2.16، 1.4.6، 2.2.1.5، 5.1هاي   طبق قانون

 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 a delay sanction for these actions. 
 The “quick moppers” should mop the wet spot 
on the floor. Players may also use their own small 
towels to mop the floor. When the 1st referee 
deems it necessary to mop the floor by the 
moppers, he may give the order. The control of 
the match is always by decision of the 1st referee, 
if there is no Control Committee. If, finally, the 
team still refuses to play, the referee can sanction 
the team with either delay or default sanctions. 
Rules 1.5, 5.1.2.2, 6.4.1, 16.2 

   
37.4  4.37 

 بعد و رفته رختکن به تیم تمام ست، دو بین زمانی فاصله جریان در
 بازي و تأخیر اعمال مجازات تیم براي اول داور برگشتند. دقیقه 5 از

 بود؟ مناسب داور واکنش کرد. آیا پیدا ادامه

 During an interval between two sets, an entire 
team went to their locker room and returned after 
5 minutes. The 1st referee issued a delay sanction, 
and the game was continued. Was this an 
appropriate reaction of the referee? 

 Ruling  پاسخ

 کند. ترك داوران اجازه بدون را مسابقه ناحیه ندارد اجازه تیم اوالً
 باید دوم داور دقیقه از پایان ست، نیم و دو از گذشت بعد وجود، بااین

 تا شوند زمین وارد که فوراً کند یادآوري ها آن به و برود تیم سمت به
 زمین وارد اینکه از بعد نگردد. محسوب بازي از عملشان امتناع

 بدهد. تأخیر مجازات تیم به باید اول شدند، داور
 1.18، 2.4.6، 1.4.6، 2.4هاي   قانونطبق 

 Firstly, a team is not allowed to leave the 
competition area without permission of the 
referees. Nevertheless, after two and a half 
minutes, the 2nd referee should go to the team and 
remind them to enter the court immediately so as 
not to be declared in default. After they are back 
on the court, the 1st referee should issue a delay 
sanction. 
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Rules 4.2, 6.4.1, 6.4.2, 18.1 
   

 EXTERNAL INTERFERENCE  خارجی مزاحمت
   

38.4  4.38 

 العمل عکس ایجاد کنند،وقفه  بازي تماشاگران در که صورتی در
 بود؟ خواهد چه اول داور صحیح

 What is the correct response of the 1st referee if 
spectators interrupt the match? 

 Ruling  پاسخ

 به کنترل کمیته یا برگزارکننده و متوقف را مسابقه باید اول داور
و  مسابقه ادامه براي را اقدامات الزم و کنند پیدا ورود موضوع

 ثبت امتیازات برگه در باید وقفه این .برقراري مجدد نظم انجام دهند
 شود.

 3.17، 2.17هاي   طبق قانون

 The 1st referee should stop the match and the 
organizer or the Control Committee should take 
steps to re-establish the order. This interruption 
should be recorded on the score sheet. 
Rules 17.2, 17.3 

   
 (VIDEO) 4.39  (ویدیو) 39.4

 کرد، گیري توپ انتهایی خط پشت آزاد منطقه در بازیکن اینکه از بعد
 بود، برخورد شده بازي فضاي وارد که برداري فیلم دوربین به توپ
باید توپ  را موضوع این اول داور کردند. متوقف را بازي داوران نمود.

 ؟"خارجی مزاحمت" یا کند محسوب "اوت"

 After a player’s dig in the free zone behind the 
end line, directing the ball back into court, the 
ball hit the crane camera which had penetrated 
into the playing space. The referees should stop 
the game. How should the 1st referee consider this 
action - as “OUT” or an “external interference”? 

 Ruling  پاسخ

اگر فرد یا  دارند. بازي براي تقدم و اولویت بازي، ناحیه بازیکنان در
برداري تلویزیونی یا خبرنگاري که  شیئی خارجی مثل دوربین فیلم

گیرد، به داخل ناحیه بازي نفوذ  دست خورد را دراز کرده و توپ را می
محسوب و  "مزاحمت خارجی"کند و مزاحم بازیکن شود، باید آن را 

 رالی را تکرار نمود.
رو قصد داشت با توپ بازي کند و رالی شود که لیب در ویدیو دیده می

 را ادامه دهد، ولی دوربین مانع او شد. 
گیري کرده، تغییر  اگر توپ پس از تماس با بازیکنی که اقدام به توپ

که بازیکنی  طوري رفت، به سمت تماشاچیان می داد و به جهت می
توانست به آن ضربه بزند، مزاحمت خارجی نبوده بلکه اوت  دیگر نمی

 شد. محسوب می
 2.17   طبق قانون

 Within the playing area the players have the 
priority to play. If the ball hits an outside object 
or a person penetrating from outside the playing 
area, e.g. the crane TV camera or a journalist 
reaching in to catch the ball, it should be 
considered as “external interference” and the rally 
should be replayed. 
On the video the Libero was about to play the ball 
and continue the rally, but the crane camera 
prevented him to do it. This should be considered 
as an "external interference" and the rally was to 
be replayed. 
Had the dig been misdirected towards the 
spectators, with no player able to play it, the 
referee will not judge this as external interference 
but ball OUT. 
Rule 17.2 

   
 (VIDEO) 4.40  )ویدیو( 40.4

 در بود، حمله براي شدن آماده حال در که سرعتی بازیکن یک کفش
 از بعد. داد دست از را رالی تیم و زد آبشار او. افتاد زمین جلوي منطقه

 A middle spiker during the preparation for attack 
lost one shoe, which fell down in the front zone. 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/ball%20hits%20the%20TV%20camera%20brace.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/ball%20hits%20the%20TV%20camera%20brace.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/ball%20hits%20the%20TV%20camera%20brace.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/shoe_is_out_4_40.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/shoe_is_out_4_40.mp4
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 طول در نه داوران. بردارد را خود کفش که کرد تقاضا او رالی، پایان
 چنین باید چگونه داوران. نکردند اي مداخله ،آن از بعد نه و رالی

 نمایند؟ رسیدگی مواردي

He spiked the ball then the team lost the rally. 
After finishing the rally the middle spiker 
requested to take back the shoe. The referees did 
not intervene either during or after the rally. How 
should referees correctly handle such a situation? 

 Ruling  پاسخ

 دهند تشخیص داوران اگر. است بازیکنان امنیت حفظ ،اصلیقاعده 
 خطر ایجاد باعث بازیکن است، تجهیزات از که قسمتی کفش، که
 کفش بازیکن بود واضح چون. کنند متوقف را بازي باید شود، می
 تأخیر کفش برداشتن براي او درخواست ،درنیاورده عمداً را خود

 .نخواهد شد محسوب
 2.17   طبق قانون

 The main principle is the security of the players. 
If the referees judge that the shoe, part of the 
player’s equipment, creates a dangerous object, 
they should stop the game. Because it was 
obvious that the player did not lose the shoe 
intentionally, his request to take it back cannot be 
considered as a delay. 
Rule 17.2 

   
 (VIDEO) 4.41  )ویدیو( 41.4

 برخورد داوري سکوي با دود، می توپ دنبال به که بازیکنی اگر آیا
 گردد؟ تکرار و متوقف باید رالی نماید،

 If a player running to play the ball clashes into 
the referee’s chair, should the rally automatically 
be interrupted and replayed? 

 Ruling  پاسخ

 او فعالیت بر برخورد این آیا که دهد تشخیص باید داور. خیر
 عادي صورت به را خود کار نتواند داور اگر. یا خیر است تأثیرگذار

 برخورد، این واسطه هب اگر. شود تکرار و متوقف باید رالی دهد، ادامه
 ادامه توقفی گونه هیچ بدون رالی نیاید، وجود به مزاحمتی گونه هیچ
 یابد. می

 No. The referee should judge, if this clash has an 
influence on his/her activity. If the referee cannot 
continue normally the work, the rally should be 
stopped and replayed. If there is no interference 
due to the clash, let the rally be continued without 
any interruption. 
Rule 17.2 

   
 (VIDEO) 4.42  (ویدیو) 42.4

ها، توپی وارد  رسان توجهی یکی از توپ خاطر بی به در حین بازي،
زمین شد. داوران اول و دوم متوجه این اتفاق نشدند. بعد از اینکه 

دلیل مزاحمت  رالی خاتمه یافت، داور اول تصمیم گرفت که رالی را به
 خارجی تکرار کند. آیا تصمیم او صحیح بود؟

 During the game, due to an inattentive ball 
retriever, a second ball rolls onto the court. The 
situation was not realized by either the 1st referee, 
or the 2nd referee. After the rally finished, the 1st 
referee decided to replay due to external 
interference. Was it a correct decision? 

 Ruling  پاسخ

قاعده اصلی، حفظ امنیت بازیکنان است. بنابراین اگر داوران متوجه 
شدند که توپ دیگري وارد زمین شده یا در شرف ورود به زمین 
است، باید رالی را متوقف کنند. اگر چنین توپی توسط یکی از 
اعضاي تیم عمداً به درون زمین وارد شود، باز هم رالی متوقف 

تار آن بازیکن را باید پرخاشگرانه محسوب و او خواهد شد، ولیکن رف
 را محروم نمود.

 2.17قانون 

 The main principle is the security of the players. 
Therefore, if the referees realize that a second ball 
is on the court or is about to roll onto the court, 
they should interrupt the rally. If the second ball 
was sent onto the court intentionally by a team 
member, the philosophy should be the same, but 
this action must be considered as an aggressive 
action, leading to the disqualification of the team 
member. 
Rule 17.2 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/case_4.41_player_clashes_to_ref_chair.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/case_4.41_player_clashes_to_ref_chair.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/second%20ball%20no%20interference%20case%204_42.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/second%20ball%20no%20interference%20case%204_42.mp4
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 CHAPTER 5 – LIBERO  لیبرو: پنجم فصل
   

1.5  5.1 

 شروع از قبل را تیم آرایش ،دوم داور اینکه از بعد تواند می لیبرو آیا
 شود؟ زمین وارد اجازه بدون  کرد، کنترل ست

 Can the Libero enter the game without the 2nd 
referee’s permission after checking the line-up 
before the set? 

 Ruling  پاسخ

 باشند. زمین در باید کننده شروع بازیکنان آرایش، کنترل زمان بله. در
 با تواند لیبرو می کرد، کنترل را آرایش دوم داور اینکه محض به

 لیبرو با را بازي که نیست مجبور تیم شود. جابجا عقب ردیف بازیکن
 کند. استفاده او از اینکه یا شروع

 1.3.24، 8.2.3.19، 4.2.3.19هاي    طبق قانون

 Yes, he can. The starting player must be on the 
court at the time of the line-up check. As soon as 
the 2nd referee has checked the line-up, the Libero 
may replace the back row player. The team does 
not need to start with or use a Libero. 
Rules 19.3.2.4, 19.3.2.8, 24.3.1 

   
2.5  5.2 

 که بود داده انجام را ست در خود قانونی هاي تعویض تمام تیمی
 نشسته نیمکت روي لیبرو و شد اخراج زمین داخل بازیکنان از یکی
 یابد؟ ادامه باید چگونه بازي. بود

 A team has already applied all legal substitutions 
in a set when a player on court is expelled and the 
Libero is sitting on the bench. How should the 
match continue? 

 Ruling  پاسخ

 از شود. تعویض به طور قانونی، فوراً باید محروم یا اخراجی بازیکن
 ست و شده اعالم ناقص تیم ندارد، وجود تعویض امکان که آنجایی

به  این حالت در استثنایی هاي تعویض (نکته: دهد می دست از را
 نیستند). عنوان گزینه مطرح

 8.15، 7.15، 3.4.6هاي    طبق قانون

 The expelled/disqualified player should be 
immediately substituted legally. Since there is no 
possibility for that, the team has to be declared 
incomplete and will lose the set. (Note: 
exceptional substitutions are not an option here). 
Rules 6.4.3, 15.7,15.8 

   
3.5  5.3 

 مصدوم بازیکن جاي به ،قانونی تعویض طریق از تواند می لیبرو آیا
 شود؟ زمین وارد

 Can the Libero be allowed to enter the match by a 
regular substitution procedure in place of an 
injured player? 

 Ruling  پاسخ

 کند. شرکت استثنایی یا قانونی تعویض در که نیست مجاز لیبرو خیر.
 17، 7.17، 5.15هاي    طبق قانون

 No. The Libero is not allowed to participate in 
any substitution, regular or exceptional.  
Rules 15.5, 15.7, 17  

   
4.5  5.4 

 روند شد. اخراج ست از و بود زمین در 5 شماره بازیکن جاي به لیبرو
 چیست؟ مسابقه ادامه صحیح

 The Libero was on the court for player #5 and 
was expelled from the set. What is the correct 
process to continue the match? 

 Ruling  پاسخ
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 را شده مجازات عامل لیبروي تواند می مربی داشت، لیبرو دو تیم اگر
 کند.  جابجا 5 شماره بازیکن یا دوم لیبروي با فوراً

 تواند: مربی می داشت، لیبرو اگر تیم یک
 یا بازي ادامه و بفرستد زمین به لیبرو جاي به را 5 شماره بازیکن 

 دهد و یا ادامه لیبرو بدون را ست
 نیستند، زمین در لیبرو مجدد انتخاب لحظه در که بازیکنانی از 

 جاي به مستقیماً و فوراً تواند می که کند انتخاب جدیدي لیبروي
 مجاز اخراجی لیبروي شود. زمین وارد اخراجی عامل لیبروي
 کند. بازي مسابقه پایان تا نیست

، 8.2.3.19، 2.3.19، 1.1.19، 3.4.6 هاي   قانون طبق
4.19 

 If the team has two Liberos, the coach may 
replace the sanctioned acting Libero immediately 
by the second Libero or by the #5. If the team has 
only one Libero, the team may choose: 
 to send player #5 back to the court in place of 

the Libero and play without a Libero for the 
remainder of the set, or 

 the coach re-designates a new Libero from 
the players not on the court in the moment of 
re-designation and the new Libero may 
immediately and directly replace the expelled 
acting Libero (who is not allowed to play for 
the remainder of the match). 

Rules 6.4.3, 19.1.1, 19.3.2, 19.3.2.8, 19.4 

   
 (VIDEO) 5.5  (ویدیو) 5.5

 Can a Libero replacement take place at the same  ممکن است؟ تعویض یک انجام با همزمان لیبرو جابجایی آیا
time as a substitution? 

 Ruling  پاسخ

 بالعکس. و نیست "تعویض" ،لیبرو "جابجایی" بله، چون
 8.2.3.19، 2.3.19، 2.3.15 هاي   قانون طبق

 Yes – because the “replacement” is not a 
“substitution” and vice versa. 
Rules 15.3.2, 19.3.2, 19.3.2.8 

   
 (VIDEO) 5.6  (ویدیو) 6.5

 سرویس، براي داور سوت از پس ،1 منطقه بازیکن با لیبرو جابجایی
 چیست؟ اول داور مناسب العمل عکس شد. انجام ضربه از قبل ولی

 The Libero replacing the player in position 1 did 
it after the referee’s whistle for service but before 
the service hit. What is the proper response by the 
1st referee? 

 Ruling  پاسخ

 پیدا ادامه رالی که دهد اجازه باید اول داور باشد، مرتبه اولین اگر
 روند این که تذکر دهد بازي کاپیتان به باید رالی، پایان از بعد کند.

 به منجر فوراً ،جابجایی در بعدي دیرکرد نیست. یصحیح جابجایی
 به لیبرو جابجاییاما  خواهد شد رالی توقف و تأخیر مجازات

 .ماند می باقی خود قوت
 اول داور شد، می انجام سرویس ضربه از بعد جابجایی این اگر
 کرد. می اعالم را جایگیري خطاي باید

 5.2.3.19    قانون طبق

 If this was the first occurrence in the match, the 
1st referee should allow the rally to continue 
uninterrupted. After the rally, he/she should 
advise the game captain that this is not a correct 
procedure. Subsequent late replacements should 
trigger delay sanctions immediately, interrupting 
the rally. The Libero replacement remains valid, 
however. 
If the replacement has been made after the 
service hit, the 1st referee should whistle this as a 
positional fault. 
Rule 19.3.2.5 

   
7.5  5.7 

 A team made an illegal Libero replacement, but it شد.  مشخص سرویس ضربه از قبل تیم لیبروي غیرقانونی جابجایی
was noticed before the service hit was made. How 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/19_substitute%20replaced%20by%20Libero.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/19_substitute%20replaced%20by%20Libero.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/19_substitute%20replaced%20by%20Libero.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/late_Libero_replacement.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/late_Libero_replacement.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/late_Libero_replacement.mp4
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 ?should this be handled کرد؟ رسیدگی باید چگونه وضعیت این به

 Ruling  پاسخ

 سوت دوم داور شد، مشخص سرویس ضربه از قبل جابجایی اگر
 و شده لغو غیرقانونی جابجایی شود. خارج زمین از بازیکن زند تا می

 گردد. می اعمال تیم تأخیر براي مجازات
 پیامدهاي همان شد، مشخص یافتن بازي ادامه از بعد جابجایی اگر

 را به دنبال دارد. غیرقانونی تعویض
 3.2.23، 9.2.3.19، 1.2.3.19 هاي   قانون طبق

 If noticed, the 2nd referee will use the whistle to 
call back the player. The illegal replacement will 
be cancelled and the team will be sanctioned for 
delay. 
If noticed after the game continued, the 
consequences are the same as for an illegal 
substitution. 
Rules 19.3.2.1, 19.3.2.9, 23.2.3 

   
8.5  5.8 

 دویدن هنگام در بود، زمین در 4 شماره جاي به که تیم لیبروي تنها
 دهد. ادامه بازي به نتوانست و آسیب دید پایش عضله توپ، دنبال به

 انتخاب جدید لیبروي عنوان به را 4 شماره که گرفت تصمیم مربی
 است؟ پذیر امکان کار این آیا کند.

 While running after a ball, the team's only Libero 
(replacing No4) injured his leg muscle and could 
no longer play. The coach then decided that he 
wanted player No4 to become the re-designated 
Libero. Is this possible? 

 Ruling  پاسخ

 بازیکنمجدد لیبرو،  انتخاب در لحظه درخواست چون مستقیماً خیر،
 شماره خواهد می مربی ها باشد. اگر تواند از گزینه نمی  لیبرو جانشین

 لیبروي جاي به باید ابتدا بازیکن این باشد، تیم جدید لیبروي 4
 شود. چون تعویض قانونی طور به سپس و شده زمین وارد مصدوم

 یک انجام از است، او پس غیرقانونی وقفه همان در دوم جابجایی
 شود. زمین وارد جدید لیبروي عنوان به تواند می کامل رالی

 2.4.19، 8.2.3.19، 2.2.3.19، 3.1.19 هاي   قانون طبق

 Not directly because the replacement player is 
excepted from a re-designation at the moment of 
the request for re-designation. If the coach wants 
player No 4 to be the new Libero, No 4 at first 
has to return to court replacing the injured Libero, 
and be substituted legally. Then he can enter the 
court as the new Libero only after one completed 
rally, because the second replacement would be 
an illegal one in the same interruption. 
Rules 19.1.3, 19.3.2.2, 19.3.2.8, 19.4.2 

   
9.5  5.9 

 Is it allowed to be a coach and the Libero at the  هم لیبرو؟ بود و هم مربی همزمان توان می آیا
same time? 

 Ruling  پاسخ

 بازي یا تیم کاپیتان تواند نمی لیبرو که اند کرده اشاره قوانین بله.
 اند. نکرده منع تیم هدایت یا بودن مربی از را لیبرو ،قوانین این باشد.
 4.3.2.5    قانون طبق

 Yes. The rules state that the Libero cannot be the 
team or game captain. The rules do not forbid the 
Libero from being the coach or instructing the 
team behind the coach restriction line. 
Rule 5.2.3.4 

   
10.5  5.10 

 بازي زمین جانشینش، بازیکن وکه لیبرو  شد باعث بازیکن دو اشتباه
 ثبت هنوز لیبرو کنترل برگه در (که کنند ترك براي مدت کوتاهی را

این یک  آیا کردند. تصحیح فوراً  را اشتباه خودشان اما بود)، نشده
 شود؟ می محسوب جابجایی

 A mistake by two players led to the Libero/ 
replacement player leaving the court briefly (this 
event had not yet been recorded on the Libero 
control sheet) – but they corrected the mistake 
immediately themselves. Is this counted as a 
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replacement? 
 Ruling  پاسخ

 انجام لیبرو جابجایی دو بین کامل رالی یک باید حداقل چون خیر،
 محسوب گردد. خطا نباید اما بود، واضحی اشتباه این شود.
 2.2.3.19، 1.2.3.19 هاي   قانون طبق

 No, this does not count as a replacement, because 
there must be one completed rally between two 
Libero replacements. This was an obvious 
mistake but should not be counted as a fault. 
Rules 19.3.2.1, 19.3.2.2 

   
11.5  5.11 

او را  که کرد فراموش تیم رسید، 4 منطقه به و چرخید لیبرو که وقتی
ها  اگر داوران متوجه این اشتباه واضح شدند، وظیفه آن کند. جابجا

 ؟خواهد بود چه

 A team forgot to replace the Libero when he 
rotated to the front row in position 4. What is the 
correct procedure, when the referees realise this 
obvious mistake? 

 Ruling  پاسخ

، 4لیبرو حق بازي در ردیف جلو را ندارد و پس از رسیدن به منطقه 
 زمین را ترك کند. باید

را براي مدت معقولی به تعویق  شروع رالی بعديداور اول بایستی 
بیندازد. اگر کماکان جابجایی انجام نشده بود، باید وظیفه تیم را به 

ها یادآوري کرد و جابجایی لیبرو را انجام داد و سپس، تیم را براي  آن
 ایجاد تأخیر در بازي مجازات نمود. 

 2.2.2.26، 1.2.2.26، 1.1.3.19 هاي   قانون طبق

 The Libero has no right to play in the front row, 
and he has to leave the court after rotating into 
position 4. 
The 1st referee has to delay the signal for the next 
service for a reasonable time. If the replacement 
is still not applied, the team must be reminded 
about their obligation and make a Libero 
replacement and then they should be sanctioned 
for any delay caused. 
Rules 19.3.1.1, 26.2.2.1, 26.2.2.2 

   
12.5  5.12 

 داده نویسنده به آرایش برگه که زمانی رسمی، کردن گرم جریان در
 تیم لیبروي تنها داشت، حضور آرایش در هم تیم کاپیتان شده بود و

 براي شود؟ جدید تیم لیبروي تواند می تیم کاپیتان آیا شد. مصدوم
 گیرد؟ انجام باید اقداماتی چه کار این

 During the official warm-up, when the line-up 
sheet had already been submitted to the scorer, 
including the team captain, the team’s single 
Libero was injured. Can the captain become the 
new Libero and what a procedure should be 
applied? 

 Ruling  پاسخ

 کاپیتان باشد، بازي یا تیم کاپیتان تواند نمی لیبرو اگرچه تواند. می بله
 واگذار را خود با مرتبط وظایف و حقوق تمام و موقعیت تواند می تیم

 کهازآنجایی دهد. ادامه بازي به جدید لیبروي عنوان به و کرده
زیر باید به  داشت، اقدامات حضور کننده آرایش شروع در تیم کاپیتان
 شود:  انجام ترتیب

 شروع از قبل دیگري بازیکن با تیم کاپیتان قانونی تعویض -1
 مسابقه

  میت دیجد تانیکاپ نییتع يبرا یدرخواست مرب -2
 لیبرو انتخاب مجدد -3
 گرمکنی یا کاور از جدید (لیبروي داور درخواست تعویض لباس از -4

 Yes, he can. While it is true that the Libero 
cannot be team or game captain the team captain 
can give up his position and all rights and duties 
linked to it, in order to play as the re-designated 
Libero. Since the team captain was already on the 
line-up sheet, the sequence of actions should be 
as follows: 
1. Substitution of the team captain with another 
player by a regular substitution before the match 
begins. 
2. Request by the coach to appoint a new team 
captain. 
3. Re-designation of the new Libero. 
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 کند) استفاده وجود دارد، ذخیره تجهیزات در منظور همین براي که
 درخواست داور از نویسنده براي: -5
 نام او را  جدید لیبروي عنوان به تیم اصلی مجدد کاپیتان ثبت)

 کند) اصلی لیبروي جایگزین نام
 تیم جدید ثبت کاپیتان 

 در باید مجدد لیبرو انتخاب یا مجدد کاپیتان مربوط به ثبت جزئیات
 شود. نوشته امتیازات برگه "مالحظات" قسمت
 5.2.4.19، 8.2.3.19، 2.19، 5 هاي   قانون طبق

4. Request from the referee that the new Libero 
changes his/her uniform to that of a Libero (or 
covers his/her own uniform by a bib or a jacket 
kept for the purpose in the reserve equipment). 
5. Request the scorer to: 
 Re-register the original team captain as the 

new or re-designated Libero (to replace the 
original Libero), 

 Register the new team captain. 
The details of these re-registrations/re-
designations must be written in the “REMARKS” 
box of the score sheet. 
Rules 5, 19.2, 19.3.2.8, 19.4.2.5 

   
13.5  5.13 

 زمین به کامل) رالی انجام (بدون بالفاصله و تیم جابجا لیبروي
 است؟ مجاز کار این آیا برگشت.

 The Libero was replaced and immediately sent 
back to the court (without any rally between the 
two replacements). Is this permitted? 

 Ruling  پاسخ

 لحظه در است. لیبرو غیرقانونی جابجایی نوعی عمل این .خیر
 تیم باید براي اول داور و کند رد را آن باید دوم داور دوم، جابجایی
 او وظیفه دارد، حضور نویسنده کمک اگر نماید. اعمال تأخیر مجازات

 باید ،همان لحظه در کند که کنترل را لیبرو هاي جابجایی که است
 اعالم نماید. خطا را و بفشارد را زنگ
 3.2.23، 9.2.3.19 هاي   قانون طبق

 No. This is a typical case for illegal Libero 
replacement. At the moment of the 2nd 
replacement the 2nd referee should reject it, and 
the 1st referee should issue a delay sanction. 
Where an assistant scorer acts, it is his/her duty to 
check the Libero replacements. 
In this case, at the moment he/she should press 
the buzzer, signalling the fault committed. 
Rules 19.3.2.9, 23.2.3 

   
14.5  5.14 

 از یکی سرویس، زدن از بعد شد. جابجای از بازیکنان یک با لیبرو
 از قبل گردید. متوقف رالی و شد بازي زمین وارد ذخیره هاي توپ

 جاي به که کرد سعی لیبرو تکراري، رالی شروع براي داور سوت
 عمل آیا برگرداند. را او دوم داور شود. زمین وارد 6 منطقه بازیکن

 بود؟ صحیح دوم داور

 The Libero was replaced by a regular player. 
After the service, a reserve ball penetrated into 
the playing court, and the rally was stopped. 
Before the whistle for the replayed rally, the 
Libero attempted to replace the player in position 
#6. The 2nd referee called him back. Is this a 
correct action by the 2nd referee? 

 Ruling  پاسخ

 هیچ چون باشد، می لیبرو غیرقانونی جابجایی از نوعی حالت بله. این
 جابجایی لحظه در است. نشده انجام جابجایی دو بین کاملی رالی

 تأخیر مجازات تیم به اول باید داور و کند رد را آن باید دوم دوم، داور
 بدهد.
 1.2.3.19   قانون طبق

 

 This is a typical case for illegal Libero 
replacement, because there was no completed 
rally between two Libero replacements. At the 
moment of the 2nd replacement the 2nd referee 
should reject it, and the 1st referee should issue a 
delay sanction. 
Rule19.3.2.1 
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15.5  5.15 

 تیم پزشک به دوم داور و شد مصدوم تیم لیبروي مسابقه، جریان در
 زمین وارد مصدومیت او شدت بررسی براي که داد اجازه مربی و

 بازیکن و کنند خارج زمین از را لیبرو که گرفتند تصمیم ها آن شوند.
 زمین از لیبرو اینکه از درست پس بفرستند. زمین به را او جانشین

 زمین به که نمود اصرار و یافته بهبود که کرد اعالماو  شد، خارج
 بازي و برگردد زمین به لیبرو که دادند اجازه داوران برگردد. بازي
 بود؟ صحیح تصمیم این آیا یافت. ادامه

 The Libero of a team became injured during the 
match, and the 2nd referee authorized the medical 
doctor, with the coach in attendance, to be on the 
court for checking the seriousness of the injury. 
They decided to take the Libero out of the court 
and send the replaced player back on the court. 
After he was led off the court, the Libero claimed 
he had recovered and insisted on returning to the 
court to play. The referees allowed the Libero to 
go back on the court and to resume the match. 
Was this correct? 

 Ruling  پاسخ

 شود. خارج از زمین قانونی جابجایی طریق از توانست می خیر. لیبرو
 اینکه مگر برگردد، بازي به که دشات را حق این هنوزلیبرو  همچنین

 ).2.4.19قانون  طبق( تواند به بازي ادامه دهد نمی شد می اعالم
 جابجایی دو که است این داده، رخ وضعیت این در که اشتباهی

 جابجایی نوعی گرفته که صورت کامل رالی انجام لیبرو بدون متوالی
 است. غیرقانونی لیبرو

 8.2.3.19، 1.2.3.19 هاي   قانون طبق

 No, it should not have been allowed. Even though 
it was the case of injury, the Libero could be 
replaced through a regular replacement. Also, the 
Libero still has the right to participate in the 
match until he/she is declared unable to continue 
(Rule 19.4.2). 
Thus, this situation was a mistake because two 
consecutive replacements took place without any 
completed rally in between. This is a case for 
illegal Libero replacement. 
Rules 19.3.2.1, 19.3.2.8 

   
16.5  5.16 

 جدیدي آسیب دید و لیبروي الف تیم بازوي لیبرو مسابقه، جریان در
 نیمکت روي مسابقه انتهاي لیبروي اصلی تا شد. انتخاب تیم براي

 بود؟ مجاز کار این آیا تیم نشست.

 The Libero of team ‘A’ injured his/her arm 
during the match, and a new Libero was re-
designated. The original Libero sat on the bench 
for the remainder of the match. Should this have 
been permitted? 

 Ruling  پاسخ

 نباشد، هایش تیمی هم سایر و خود براي خطري یا مانع بله. اگر او
 بازیکن به باید است. مهمی نکته این .تحرك داشته باشد تواند می

 درمان به احتیاج اگر بازیکن بماند. نیمکت روي که شود داده اجازه
 یا نیمکت به پشت را بازیکن که گفترا  تیم پزشک به داشت، باید

 منتقل کند. کنترل/مسابقه ناحیه از خارج امنی محل در
 8.2.3.19   .الف و قانون1شکل  طبق

 Yes. The player was mobile, not providing any 
obstruction or danger to himself/herself or team-
mates. This last point is crucial to the ruling. The 
player should be permitted to stay on the bench. 
Had the player to be treated, the team doctor 
should have been advised to place the player 
behind the bench or in a place of safety outside 
the Competition-Control area. 
Diagram 1a and Definitions, Rule 19.3.2.8 

   
17.5  5.17 

 ممکن تیم یک براي وقفه، یک در لیبرو صورتی دو جابجایی در چه
 است؟

 When can two Libero replacements take place in 
the same interruption for the same team? 
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 Ruling  پاسخ

 صورت: دو در فقط
 شود. صادر ها اي براي هر یک از تیم جریمه -1
ورود به  از پسبالفاصله  عامل لیبروي مصدومیت واسطه به -2

 نشود. کامل رالی زمین،
 3.1.6، 1.2.3.19 هاي   قانون طبق

 Only in 2 cases can 2 Libero replacements take 
place in the same interruption. 
1. when a penalty has been issued 
2. when immediately after the Libero entered the 
court, a rally became incomplete due to the injury 
of the Acting Libero 
Rules 6.1.3, 19.3.2.1 

   
18.5  5.18 

 مجاز لیبرو مجدد انتخاب آیا کرد. بیماري احساس عامل لیبروي
 است؟

 The Acting Libero complained of feeling sick. Is 
it permitted to re-designate a new Libero? 

 Ruling  پاسخ

 لیبروي بیماري، یا مصدومیت صورت در داشت، اگر تیم دو لیبرو
 لیبرو یک فقط تیم اگر شود. جابجا دوم لیبروي با تواند می عامل
توانایی خود را هنگام حضور در زمین،  در اینکه لیبروي دوم یا داشت

 است. پذیر امکان لیبرو مجدد انتخاب ،براي بازي از دست داد
 2.2.3.19   قانون طبق

 If the team has two Liberos, in case of injury or 
illness of the Acting Libero, he/she can be 
replaced by the second Libero. In the case where 
a team has only one Libero or the second Libero 
has become unable to play while on court, he/she 
can be replaced by the re-designation procedure. 
Rules 19.3.2.2 

   
19.5  5.19 

 و مربی کرد. ثبت براي لیبرو "5"را به جاي  "15"شماره  ،نویسنده
 شد، مشخص اشتباه این اگر کردند. امضا را تیم لیست هم کاپیتان

 افتد؟ می  اتفاقی چه

 The scorer recorded the number ‘15’ for the 
Libero, instead of “5”. The coach and the team 
captain signed the team list. What should happen 
if discovered? 

 Ruling  پاسخ

 شماره نویسنده ندارد. تیم براي پیامدي و بوده اجرایی اشتباه یک این
 کند. می تصحیح "مالحظات" قسمت در را لیبرو
 2.1.19   قانون طبق

 This is an administrative mistake and will not 
have any consequences for the team. The scorer 
will correct the number in the ‘Remarks’ box. 
Rule 19.1.2 

   
20.5  5.20 

 مشابه ،الف تیم لیبروي پیراهن طرح و رنگ مسابقه، اول ست در
 ب تیم مربی دوم، ست شروع از قبل بود. تیم اعضاي سایرپیراهن 

 رابطه این در صحیح تصمیم کرد. اعتراض وضعیت این به نسبت
 چیست؟

 In the 1st set of a match, the Libero of ‘A’ played 
in a shirt with the same colour and design as the 
rest of the team. Before the start of the 2nd set, the 
coach of ‘B’ protested against this situation. What 
is the correct decision? 

 Ruling  پاسخ

 لغو اول ست نتیجه نداشت، مسابقه در تأثیري اشتباه پیراهن چون
 باید لیبرو هرچند که شود. نمی اعمال الف تیم براي مجازاتی و نشده

 کند. عوض را پیراهنش
 2.19   قانون طبق

 Because the wrong shirt had no influence on the 
game, the result of the 1st set will not be cancelled 
and no sanction is to be issued to team ‘A’. The 
Libero has to change his/her shirt, however. 
Rule 19.2 
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21.5  5.21 

 دفاع را حریف تیم بازیکن حمله ضربه که داشتند سعی بازیکن دو
 دو این بین هم لیبرو پریدند. تور نزدیکی در ،منظور این براي و کنند

 .نبود تور فوقانی لبه از باالتر او بدن از قسمتی پرید ولی هیچ بازیکن
 کرد. آیا اعالم لیبرو را به دفاع قصد و زد سوت دوم داور وجود، بااین
 بود؟ صحیح تصمیم این

 Two players tried to block an opponent’s attack 
and jumped at the net. Between them the Libero 
also jumped, but didn’t reach at any time with 
any part of his/her body higher than the top of the 
net. Nevertheless, the 2nd referee whistled this as 
block attempt. Was this decision correct? 

 Ruling  پاسخ

 ،نبوذ تور فوقانی لبه از باالتر لیبرو بدن از قسمتی هیچخیر. چون 
 کرد. محسوب به دفاع قصد توان را نمی او پریدن
 3.1.14، 2.1.14، 1.1.14 هاي   قانون طبق

 The decision was not correct. Because the Libero 
didn`t reach at any time with any part of his body 
higher than the top of the net, his/her jumping 
could not be considered as a block attempt. 
Rules 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 

   
22.5  5.22 

 ثانیه) 8( سرویس زدن در تأخیر خطاي شد. خارج زمین از لیبرو
 شود؟ زمین وارد تواند دوباره اکنون می گردید. آیا لیبرو اعالم

 The Libero came off court. The server was 
whistled for a delay in service (8 seconds). Can 
the Libero now re-enter the court? 

 Ruling  پاسخ

 لیبرو بنابراین شود. می محسوب کامل رالی ،سرویس خطاي این بله.
 برگردد. زمین به مجدداً که است مجاز
 2.3.19، 1.2.3.19، 3.1.6 هاي   قانون طبق

 This service (fault) is to be considered as a 
completed rally. Therefore, the Libero will be 
allowed to re-enter the court. 
Rules 6.1.3, 19.3.2.1, 19.3.2 

   
23.5  5.23 

 و دهدتواند به بازي ادامه  نمی تیم تنها لیبروي که کرد اعالم مربی
 تواند می کسی چه کند. انتخاب تیم، لیبروي جدیدي براي خواهد می
 صورت زمانی چه انتخاب این و شود انتخاب جدید لیبروي عنوان به

 گیرد؟ می

 The coach declared the single Libero unable to 
play and wanted to re-designate a new Libero. 
Who can be re-designated as the new Libero and 
when? 

 Ruling  پاسخ

لحظه درخواست  در که بازیکنی هر او، جانشین بازیکن غیراز به
 جدید لیبروي عنوان به تواند می روي نیمکت باشد، انتخاب مجدد

برگردد.  مسابقه به تواند نمی هرگز تیم اصلی لیبروي شود. انتخاب
 جدید لیبروي اصلی،لیبروي  جانشین بازیکن که خواست مربی اگر

 شود. تعویض قانونی طور به باید ابتدا شود،
 تواند به بازي ادامه دهد، نمیلیبرو  کند میاعالم مربی  در مواقعی که

 جدید و لیبروي شده جابجا اش قانونی جانشین باید با لیبرو ابتدا
 جابجایی چون شود، زمین وارد کامل رالی یک انجام از بعد تواند می
 بود. خواهد غیرقانونی دوم

 4.2.4.19، 1.2.4.19، 8.2.3.19 هاي   قانون طبق

 Except for the regular replacement player, any 
player on the bench at the moment of the request 
for re-designation can be re-designated as the new 
Libero. The original Libero cannot come back 
into the match at any time. If the coach wants the 
regular replacement player to be the new Libero, 
he/she first must substitute him/her legally. 
If the Acting Libero is declared unable to play, 
he/she must be replaced by the regular 
replacement player and the new Libero has the 
right to enter the court after one completed rally, 
because the second replacement would be an 
illegal one. 
Rules 19.3.2.8, 19.4.2.1, 19.4.2.4 
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 (VIDEO) 5.24  (ویدیو) 24.5

 پیراهن طرح و رنگ داشت. 16 و 11 هاي شماره با تیمی دو لیبرو
 تعویض درخواست تیم بود. سایر بازیکنان با مشابه 16 شماره لیبروي

 بالفاصله شد. حاضر تعویض منطقه در 16 شماره بازیکن و کرد
 بازي ادامه نیست. قانونی درخواست این که داد عالمت نویسنده
 بود؟ خواهد چگونه

 A team had 2 Liberos recorded, No. 11 and 16. 
The latter wore a shirt with the same colour and 
design as the normal players of the team. The 
team requested a substitution and the player No. 
16 appeared in the substitution zone to substitute 
a player on court. The scorer immediately 
signalled that this request was not a legal one. 
How should the game continue? 

 Ruling  پاسخ

 بنابراین ندارد. را استثنایی یا قانونی تعویض در شرکت حق لیبرو
 که این ازآنجایی شود. محسوب غیرقانونی باید تعویض درخواست

 تیم و شده رد درخواستاین  شد، بازي مشخص ادامه از قبل اشتباه
پیراهن  باید لیبرو حال، این شود. با مواجه می تأخیر مجازات با خاطی

 کند. عوض را خود
هاي  لباس ها، تیمباید  داوران ،در وقت مقرر شروع مسابقه از قبل

کنترل دقت  بههاي پیراهن بازیکنان را  ها و شماره آن متحدالشکل
 شود. جلوگیري مواردي چنین وقوع از تا کرده
 2.19، 3.1.16، 7.15، 1.5.15 هاي   قانون طبق

 The Libero has no right to take part either by 
legal or exceptional substitution. Therefore, the 
substitution request should be considered as an 
illegal one. Because this was discovered before 
the game resumed, the request should be denied 
and a delay sanction should be issued for the 
faulty team. The Libero has to change his/her 
shirt, however. 
The referees should control carefully the teams 
and the players’ uniform comparing the players 
and shirt numbers before the match in due time in 
order to avoid such a situation. 
Rule 15.5.1, 15.7, 16.1.3, 19.2 

   
25.5  5.25 

 دوم ست از بعد داشت. امتیازات برگه در شده ثبت لیبروي تیمی دو
 و توانند به بازي ادامه دهند نمی لیبرو دو هر کرد اعالم مربی

این  آیا شود. ها آن جایگزین که کرد انتخاب را جدیدي لیبروي
 است؟ انتخاب مجدد مجاز

 A team had 2 Liberos recorded. After the 2nd set 
the coach declared both Liberos unable to play 
and re-designated one new Libero to replace 
them. Is it allowed? 

 Ruling  پاسخ

توانند به بازي ادامه  نمی همزمان تیم دو لیبروي هر اینکه بله. اعالم
 از بعد توانند نمی اصلی لیبروهاي از کدام هیچ نیست. ممنوع دهند،

 نیمکت روي که دارند را حق این اما شود، زمین وارد مجدد انتخاب
 باشند. کردن حضور داشته  گرم ناحیه در یا دنبنشین
 2.2.4.19، 1.2.4.19 هاي   قانون طبق

 Yes, it is allowed. It is not forbidden to declare 
both Liberos unable to play in the same time. 
None of original Liberos may re-enter the match 
after the re-designation, but they have the right to 
sit on the bench or to be in the warming-up area. 
Rule 19.4.2.1, 19.4.2.2 

   
 (VIDEO) 5.26  )ویدیو( 26.5

 ایستاده بود، خود زمین جلوي منطقه در الف تیم لیبروي که حالی در
 بازیکن. کرد دریافت دست یک پنجه با را ب تیم پاسور خالی جاي
 لحظه در که داد  انجام اي حمله دریافت، این روي بر اش تیمی هم

 عمل این آیا. بود تور لبه فوقانی از باالتر کامالً آن ارتفاع ضربه،
 بود؟ قانونی

 Receiving a fake attack by the setter of team B 
the ball was played with the fingers of one hand 
over the head by the Libero of team A standing in 
the front zone. This ball was spiked by a 
teammate completely over the height of the net in 
the moment of the hit. What is the consideration 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/Libero_in_wrong_jersey.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/Libero_in_wrong_jersey.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/Libero_in_wrong_jersey.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/Liberos_set_one_hand_with_fingers.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/Liberos_set_one_hand_with_fingers.mp4
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of the judgement, if this action was legal or 
illegal? 

 Ruling  پاسخ

 یک مانند باز انگشتان با لیبرو عمل که درصورتی قانون، رویکرد طبق
. گردد می محسوب خطا شود، کالسیک انجام و عمدي پاس
 عمل این نماید، محافظت صورتش یا بدن از لیبرو اگر حال، بااین

 .بود خواهد قانونی
 4.1.3.19، 6.3.13 هاي   قانون طبق

 Based on the approach of the rule, if the Libero’s 
action is done with opened fingers like a classical, 
intentional set, it is considered as a fault. 
However, if the Libero protects the body/face 
instead of setting, it should be a legal play. 
Rule 13.3.6, 19.3.1.4 
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 CHAPTER 6 – PARTICIPANTS’ CONDUCT  کنندگان شرکت رفتار: ششم فصل
   

1.6  6.1 

 دوم مرحله به مستقیماً جزئی بازیکن، ناشایست رفتار براي اول داور
 شود. آیا ثبت امتیازات برگه در تا داد نشان زرد کارت او به و رفت

 بود؟ درست اول داور عملکرد

 The 1st referee warned a player for minor 
misconduct, going directly to STAGE 2 of the 
minor misconduct procedures, and showing the 
player a yellow card, to be recorded on the score 
sheet. Is this a correct action by the 1st referee? 

 Ruling  پاسخ

 شوند. کنترل اول داور توسط باید جزئی ناشایست بله. رفتارهاي
جزئی،  ناشایست رفتار شود. اگر ثبت امتیازات برگه در باید زرد کارت

 تیم به بازي کاپیتان طریق از تواند می اول داور داشت، کلی ماهیت
 اول). (مرحله دهد شفاهی اخطار
 را دوم مرحله تواند او می جزئی، ناشایست رفتار شدت به بسته

هر یک از  یا مربوطه بازیکن به زرد کارت دادن نشان با مستقیماً
 تخلف ماهیت دهد. اگر انجام بازي کاپیتان طریق از تیم اعضاي

 مجازات اعمال مستقیماً که دارد را اختیار این اول بود، داور شدید
 کند.

 2.21، 1.21 هاي   قانون طبق

 This is a correct action by the referee. Such minor 
misconducts must be controlled by the 1st referee. 
The yellow card must be recorded. 
The 1st referee may give a verbal warning to the 
team via the game captain (stage 1) if the minor 
misconduct is of a general nature. 
Although, depending of the seriousness of minor 
misconduct he/she may start with stage 2 showing 
a yellow card directly to the concerned player or 
team member through the game captain. The 
referee has the authority to go directly to the 
issuing of sanctions if an offence is of a serious 
nature. 
Rules 21.1, 21.2 

   
2.6  6.2 

(کشیدن تور توسط  فریب داوران براي بازیکن تالش ،دوم داور
تیم  نفع به رارالی  نتیجه کرد، سوت زد و مشاهده را بازیکن مدافع)

آن کننده اعالم نمود. سپس داور اول با استفاده از کارت زرد، به  حمله
 بود؟ مناسب او براي مجازاتاین  اخطار داد. آیا بازیکن

 The 2nd referee observed an attempted deception 
(a blocker pulled the net) and whistled for the 
attacking team to win the rally. The 1st referee 
then signalled a warning to the player by using a 
yellow card. Is this the correct penalization for 
him/her? 

 Ruling  پاسخ

 حریف تیم بازیکن برخورد چون است کننده حمله تیم رالی برنده خیر.
 رفتار براي باید مدافع بازیکن کرد. مزاحمت ایجاد بازي در تور به
 شد. می داوران، جریمه فریب براي تالش و ادبانه بی

 3.21، 1.2.21 هاي   قانون طبق

 The decision of the 1st referee was not correct. 
The rally should have been won by the attacking 
team because of the net contact by the opposite 
player which interfered with the play. The 
blocker then should have received a penalty for 
the rude conduct of attempting to mislead the 
referees. 
Rules 21.2.1, 21.3 

   
3.6  6.3 

 نشانه به را هایش دست و شد بلند رالی پایان از پس الف تیم مربی
 است؟ مجاز کار این آیا داد. تکان داور تصمیم به اعتراض

 The Coach of ‘A’ stood up at the end of a rally 
and waved his arms in a manner that suggested 
disgust with the referee’s decision. Is this 
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allowed? 
 Ruling  پاسخ

این  اگر نشان دهد. از خودهاي معمولی  که واکنش مربی مجاز است
 اول داور رسید، دوم مرحله به که بود جزئی ناشایست رفتار ها واکنش

 تکرار اگر این رفتار دهد. اخطار مربی به زرد کارت از استفاده با باید
 شود. می جریمه قرمز کارت با ادبانه، بی رفتار براي مربی شد،
بر  و عالوه رالی پایان در شد، انجام رالی جریان در رفتار این اگر

 شود. اعمال جریمه باید ،آن نتیجه
 3.21، 2.21، 1.21، 2.5 هاي   قانون طبق

 The coach should be allowed to express certain 
normal responses. If the response is judged to be 
minor misconduct reaching the stage 2 level, the 
coach should be warned by the 1st referee by use 
of a yellow card. If repeated, he should be 
penalized with a red card for rude conduct. 
If the infraction occurred during a rally, the 
penalty should be given at the end of the rally in 
addition to the result of the rally. 
Rules 5.2, 21.1, 21.2, 21.3 

   
4.6  6.4 

 الف که به تیم ادبانه، بی رفتار براي اول داور ست از بازي، دو بین
 اتفاقی چه داد. نشان قرمز کارت زد، می را بعدي ست سرویس اولین

 افتد؟ می

 Between sets a penalty for rude conduct was 
given by the 1st referee to Team ‘A’ which had 
the first service for the next set. What happens 
next? 

 Ruling  پاسخ

 اعمال بعدي ست شروع در ست، دو بین صادرشده هاي مجازات
را  الف تیم سرویس، اولین از قبل باید اول داور بنابراین، شود. می

 سرویس و چرخد یک دور می گیرد، می امتیاز یک ب تیم .جریمه کند
 زند. می

 5.21   قانون طبق
انجام  ها ست بین که است هایی تخلف مجازات خالصه زیر، موارد

 شود: امتیازات ثبت برگه در و باید گیرد می
 زرد). (کارت تیم اعضاي دو از یک هر به اخطار 
 کننده تیم دریافت ؛زننده سرویس تیم اعضاي از یکی به جریمه 

 سرویس زدن حق و چرخد می دور یک گیرد، می امتیاز یک
 آورد. می دست به را بعدي

 تیم به امتیاز یک ؛کننده دریافت تیم اعضاي از یکی به جریمه 
 شود. می داده زننده سرویس

 یک تیم هر ؛ها آن ترتیب به توجه بدون تیم دو هر به جریمه 
 چرخد. می دور یک و )شده 1-1(امتیازات  آورده دست به امتیاز

 .اند شده جریمه با هم تیمهر دو  که مهم است فقط زمانی امتیاز
 26-24 ، ست را25-24 امتیاز در تیم دو هر جریمه کردن بنابراین،

 خواهد شد. 26-25 امتیازات بلکه دهد، نمی خاتمه

 Sanctions imposed between sets are set against 
the next set. Thus, before the first service, the 1st 
referee should signal the penalty for team A. The 
team B gains one point, rotates and serves. 
Rule 21.5 
The following is a summary of infractions which 
occur between sets, the penalties for which must 
be recorded on the score sheet: 
• Warning against a member of any team 

(yellow card). 
• Penalty against a serving team member; The 

receiving team gains a point, rotates and 
gains the service. 

• Penalty against a receiving team member; 
Point awarded to the serving team. 

• Penalties against each team no matter in 
which order; Each team gains a point (score 
1-1) and each team rotates one position. 

The score is counted only when each team has 
been penalized. Thus, a double penalty at the 
score of 24-25 would not end the set at 24-26, but 
the score would be 25-26. 

   
 (VIDEO) 6.5  (ویدیو) 5.6

 After the end of a rally, the setter pulled down the  .کشید به پایین را تور تحتانی رالی، قسمت پایان از پاسور تیم پس
bottom of the net. Should this have been a fault? 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/video_case_6.05.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/video_case_6.05.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/video_case_6.05.mp4
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 است؟ خطا آیا این عمل
 Ruling  پاسخ

توان آن را خطا  ، نمیداین اتفاق پس از پایان رالی رخ دا چونخیر. 
 محسوب کرد.

 ،رفتار شدت به بسته که دارد را اجازه اول این داور ،3.21قانون  طبق
 ممکن پایین تور به طرف کشیدن کند. مجازات را خاطی بازیکن

 طریق از و باشد ناراحت بازیکن یک عادي احساسی واکنش است
 تور به طرف عمدي کشیدن موارد، بعضی در شود. کنترل داوري هنر

مانند گمراه کردن داور  ؛کرد محسوب ادبانه بی رفتار توان می را پایین
 و یا تیم حریف.

 ناجوانمردانه کلمات یا ها ژست حرکات و دوم داور اگر وجود، یااین
 بازیکنان به تواند می کرد، مشاهده را مشابه رفتارهاي یا و تیم دو بین

 دعوت آرامش به را آنان و کنند اصالح را شانرفتار که دهد دستور
 نماید.

 
، کتاب راهنما و 3.21، 1.2.21، 2.21 هاي   قانون طبق

 دستورالعمل داوري

 No. Because the net touch shown on the video 
occurred after the rally, cannot be considered as a 
technical fault. 
Regarding the misconduct aspect according to 
Rule 21.3, the 1st referee has the authority to 
sanction a player according to the seriousness of 
the offence. Pulling down the net may be a 
normal emotional reaction of a disappointed 
player and can be controlled by the art of 
refereeing. In some cases, intentional pulling 
down of the net may be considered as a rude 
conduct, e.g during the rally misleading the 
referee and/or the opponent. 
However, based on the current approach, if the 
second referee observes unsportsmanlike gestures 
or words between the opponents, or similar 
behaviour, he/she can order the players to change 
his/her behaviour asking the player(s) to calm 
down. 
Rules 21.2, 21.2.1, 21.3, Refereeing Guidelines 
and Instructions 

   
6.6  6.6 

 و حتی بعد رفت اول داور سمت به خشن حرکات و ژست با بازیکنی
 نظر در باید عمل را چگونه این زد. فریاد به او گرفتن اخطار، از

 گرفت؟

 A player walked towards the 1st referee gesturing 
wildly and shouting to him even after a warning. 
How should we consider this action? 

 Ruling  پاسخ

 هم با قرمز و زرد کارت با و محسوب شده آمیز توهین باید رفتار این
 گردد. مجازات دست یک در

 3.21، 2.21، 1.21 هاي   قانون طبق

 This should be regarded as Offensive Conduct, 
and sanctioned by red and yellow cards jointly. 
Rules 21.1, 21.2, 21.3 

   
7.6  6.7 

 باید چگونه شد. اخراج زمین از قبلی، مستقیماً اخطار بدون بازیکنی
 رسیدگی تیمهمان  دیگر اعضاي بعدي جزئی ناشایست به رفتار

 ؟کرد

 A player was expelled directly from the court 
with no prior warning. How should we regard a 
subsequent minor misconduct from any other 
member of the same team? 

 Ruling  پاسخ

 مرحله به مانع رسیدن تیم که کند سعی باید اول داور معموالً
 آمیز واضحی توهین رفتار اول، مرتبه در اگر وجود، بااین شود. مجازات

 اخراج را بازیکن قبلی مجازات هرگونه بدون باید اول داور شد، انجام
 کند.

 The 1st referee should normally try to prevent a 
team from reaching the sanctioning level. 
However, should a clear case of offensive 
conduct be committed in the first instance, the 
referee must expel the player without a previous 
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 بدهد، اخطار تیم اعضاي سایر به تواند می اول داور اخراج، این از پس
از آن  توان نمی شد، دیگر داده نشان زرد کارت مرتبه که یک اما

 استفاده کرد.
 21قانون  طبق

sanction. 
The 1st referee may issue a warning to other team 
members after the expulsion – but once the 
yellow card is shown, it may not be shown again 
to any member of the team. 
Rule 21 

   
8.6  6.8 

 بسیار رفتار ها تیم از یکی کاپیتان مسابقه، پایان از پس
 العمل عکس از خود نشان داد. اول داور به نسبت اي ناجوانمردانه

 چیست؟ اول داور صحیح

 After the match one team captain showed very 
unsportsmanlike behaviour towards the 1st 
referee. What is the correct procedure of the 1st 
referee? 

 Ruling  پاسخ

 جهانی، فدراسیون مسابقات در شود. مجازات نحوي به باید بازیکن
 رفتار یابد، نمی پایان داوران سوت آخرین با مسابقه که ازآنجایی
 جزئیات و شود گزارش مسابقات ژوري کمیته به باید تیم کاپیتان

 برخی گردد. ثبت برگه امتیازات مالحظات قسمت در او نیز رفتار
 از بازیکن تعلیق کهکنترل بوده  کمیتهدر اختیار  را ها مجازات

 .هاست از آن ییک مسابقات

 The player must still be sanctioned in some way. 
However, for FIVB events, since the match is 
regarded as not finished by the last whistle of the 
referees, the behaviour of the team captain must 
be reported to the Game Jury, and the details of 
the misconduct recorded in the REMARKS box 
of the score sheet. The FIVB Control Committee 
has a range of sanctions at its disposal, including 
suspension from the Competition. 

   
9.6  6.9 

 جریمه را او اول داور بود. نشسته نیمکت روي لیبرو جانشین بازیکن
 زدن کف به شروع و ننموده متوقف را خود رفتار بازیکنآن  کرد.
 خود رفتار اخراجی بازیکن کرد. اخراج را او اول داور کرد. داور براي

 چیست؟ وضعیت این در صحیح اقدامات شد. محروم و داد ادامه را

 The Libero replacement was sitting on the bench. 
The 1st referee sanctioned him by issuing a 
penalty. The player did not stop this behaviour 
and applauded the referee. The 1st referee 
sanctioned him with an expulsion. The expelled 
player continued the behaviour and received a 
disqualification. What is the correct procedure? 

 Ruling  پاسخ

 ادامه شود. تعویض قانونی طور به فوراً بایدمحروم  یا اخراجی بازیکن
 است: زیر شرح به روند این
 ترك کند. را مسابقه زمین باید لیبرو 
 شده،  تعویض منطقه وارد مناسب راکت با تعویضی بازیکن

 را تعویض نویسنده حین، همین در و دهد دوم داور به راکت را
 .کند ثبت

 برگردد. زمین به کامل رالی انجام یک از بعد تواند می لیبرو
 8.15، 3.4.6 هاي   قانون طبق

 The expelled or disqualified player should be 
substituted legally immediately. 
The sequence of procedure is the following: 
• the Libero should leave the court, then 
• the substitute player enters the substitution 

zone with the appropriate paddle, gives it to 
the 2nd referee; meanwhile the scorer records 
the legal substitution. 

The Libero may enter to the court after one 
completed rally. 
Rules 6.4.3, 15.8 
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 CHAPTER 7 – THE REFEREES AND  آنان هاي مسئولیت و داوران: هفتم فصل
THEIR RESPONSIBILITIES 

   
1.7  7.1 

 را او حواس یا صحبت نویسنده با داور دوم به مربی تیم گفت که
 بود؟ درست دوم داور عمل آیا نکند. پرت

 The 2nd referee told a coach not to talk with or 
distract the scorer. Is this a correct action by the 
2nd referee? 

 Ruling  پاسخ

 انجام بدون هایی را داور دوم بتواند چنین وضعیت اگر داوري، هنر در
 است. پذیر امکان عمل این کند، حل و فصل رسمی تشریفات

 2.2.3.23قانون  طبق

 In the spirit of the art of refereeing, if such 
situations can be resolved by the 2nd referee 
without formality, this can be done. 
Rule 23.3.2.2 

   
2.7  7.2 

 کششی حرکات انجام یا ایستادن جاي به تواند می ذخیره بازیکن آیا
 بنشیند؟ زمین روي کردن،  گرم ناحیه در

 Can a reserve player sit on the floor in the warm-
up area instead of standing or stretching? 

 Ruling  پاسخ

 هرچندکه بایستند. کردن  گرم ناحیه در بازیکنان که الزامی نیست
 ناحیه هاي دیواره یا صندلی، نرده نیمکت، روي نباید بازیکنان

 بنشینند. کردن  گرم
 5.2.24، 4.2.24، 3.2.4، 1.2.4 هاي   قانون طبق

 Players are not required to stand in the warm-up 
area. On the other hand, players may not sit on 
benches, chairs, rails or walls in the warm-up 
area. 
Rules 4.2.1, 4.2.3, 24.2.4, 24.2.5 

   
3.7  7.3 

 توسط شده گرفته استراحت هاي وقت تعداد درباره تواند می مربی آیا
 ؟بگیرد اطالعات نویسنده از ،حریف تیم

 Can a coach ask the scorer for information about 
the number of time-outs that had been taken by 
the other team? 

 Ruling  پاسخ

 گونه هیچ توانند نمی مربیان اصوالً دهد. پاسخ مربی به نباید نویسنده
 امتیازات تابلوي اگر از حال، بااین بخواهند. نویسنده از اطالعاتی

 نشان آن در بازي هاي وقفه تعداد که شود می استفاده الکترونیکی
 در و خود تیم درباره فقط تواند این اطالعات را می مربی نشده، داده

 وجود به تأخیر بازي در نشود و نه او پرت حواس که نهبپرسد  زمانی
 .بیاید

 2.2.25قانون  طبق

 The scorer should not respond to the coach. 
Generally, coaches are not permitted to ask the 
scorers for any information. However, where an 
electronic scoreboard is used, but the number of 
used game interruptions is not indicated, the 
coaches have the right to ask the scorer for this 
information, but only about their own team and at 
a time which is neither distracting to the scorer 
nor delaying the match. 
Rule 25.2.2 

   
4.7  7.4 

 اگر کند، ثبت امتیازات برگه در را رسمی اعتراض تواند می کاپیتان آیا
 باشد؟ نداده اطالع داور به کار این از را خود قصد مسابقه جریان در

 Can a captain make a formal protest on the score 
sheet if he has not notified the referee of his 
intention during the match? 
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 Ruling  پاسخ

 هیچ بازي کاپیتان ،در حین بازي مشکل وقوع لحظه در که درصورتی
 در را رسمی اعتراض تواند نمی نکند، رسمی اعتراض ثبت به اي اشاره
 بنویسد. امتیازات برگه در مسابقه پایان
 4.2.23، 2.3.1.5، 1.2.1.5 هاي   قانون طبق

 If at the time of any incident, the game captain 
made no mention of a protest, he cannot make a 
written protest on the score sheet at the end of the 
match. 
Rules 5.1.2.1, 5.1.3.2, 23.2.4 

   
5.7  7.5 

 Can a refereeing decision be reversed even after  ؟قابل برگرداندن است ست پایان از پس حتی داور تصمیم آیا
the end of the set? 

 Ruling  پاسخ

 شدند، بالفاصله خود اشتباه متوجه داوران اگر ست بعد، شروع تا .بله
 مناسب نحو به امتیازات نیز کنند. تصحیح را خود تصمیمات توانند می

 شد. خواهد اصالح

 Yes. Up to the start of the next set, referees are 
allowed to correct their decisions immediately 
concerning the application of the rules, if they 
realize they were mistaken. The match score will 
be corrected as appropriate. 

   
6.7  7.6 

 تصمیم مربی شد، رد تیم سوم استراحت وقت اینکه درخواست از پس
 این آیا فرستاد. تعویض منطقه به را بازیکنی و کرد عوض را خود

 است؟ مجاز درخواست

 After a request for a third time out was refused, 
the coach changed her mind and sent a player for 
substitution. Is this allowed? 

 Ruling  پاسخ

 باید تعویض اجازه باشد، نشده زده سرویس سوت آنکه بر مشروط
 نابجا خواهد بود. استراحت وقت درخواست فقط و شود داده

 شود. ثبت امتیازات برگه در باید استراحت وقت نابجاي درخواست
، 2.16، 1.16، 11.15، 1.2.15، 1.15 هاي   قانون طبق

6.2.24 ،7.2.24 

 Provided there was no whistle for service, the 
request for substitution should have been allowed 
as proper – only the time out was improper. 
However, the improper request for time-out 
should be recorded on the score sheet. 
Rules 15.1, 15.2.1, 15.11, 16.1, 16.2, 24.2.6, 
24.2.7 

   
7.7  7.7 

 منطقه عقبی گوشه به خود تیم تمام با مربی استراحت، وقت حین در
 است؟ مجاز کار این آیا رفت. کردن  گرم ناحیه نزدیک آزاد

 During a time-out a coach met with his entire 
team in the very back corner of the free zone near 
the warm-up zone. Is this permitted? 

 Ruling  پاسخ

 نیمکت نزدیک آزاد منطقه" به باید تیم استراحت، وقت جریان در
 دهد. انجام را کار این که بگوید تیم به باید دوم داور و برود "خود

 4.4.15قانون  طبق

 The team must “go to the free zone near their 
bench” during a time-out and the 2nd referee 
should tell the team to do so. 
Rule 15.4.4 

   
8.7  7.8 

 The assistant coach came to the sideline to assist  قسمت کند کمک بازیکنان به تا آمد کناري خط به مربی کمک
the players to find a wet spot. The 1st referee 
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 او به و فراخواند را تیم کاپیتان اول داور کنند. پیدا را زمین خیس
 داور تصمیم آیا بماند. تیم نیمکت روي بگوید مربی کمک به که گفت
 بود؟ درست اول

called the game captain and told him/her to tell 
the assistant coach to stay on the bench. Did the 
1st referee make a correct decision? 

 Ruling  پاسخ

 در تواند نمی بنشیند و تیم نیمکت روي تواند می مربی بله. کمک
 کناري خط نزدیکی در تواند می تیم مربی فقط کند. مداخله مسابقه

 برود. راه
 1.3.5، 4.3.2.5 هاي   قانون طبق

 The decision of the 1st referee was correct. The 
assistant coach is allowed to sit on the bench and 
may not intervene in the match. Only the coach 
may walk near the side line. 
Rules 5.2.3.4, 5.3.1 

   
9.7  7.9 

بازیکن  آیا که پرسید دوم داور از مربیان از یکی رالی، پایان از پس
 با را چرخش ترتیب دوم داور است. درست ها آن زننده سرویس
 را بازي اول داور درست است. داد که پاسخ و کرد کنترل نویسنده

 بود؟ صحیح داوران واکنش آیا داد. ادامه

 After a rally a coach asked the 2nd referee if his 
server was correct. The 2nd referee checked the 
rotational order with the scorer and replied that 
the correct player was ready to serve. The 1st 
referee continued the match. Is this the correct 
process of the referees? 

 Ruling  پاسخ

 بازي کاپیتان کند، صحبت داوران با تواند می که تیم عضو تنها خیر.
 ندارد. را دوم داور از اطالعات درخواست حق مربی بنابراین است.
 مربی به که گفت می او به و خواند فرامی را تیم کاپیتان باید اول داور

 ندارد. را داوران از اطالعات درخواست حق کند یادآوري
 2.1.5قانون  طبق

 The process was not correct. The only team 
member allowed to speak with the referees is the 
game captain. Thus, the coach is not authorized to 
request information from the 2nd referee. The 1st 
referee should have called the game captain and 
asked her to remind the coach of the fact that he 
has no right to ask the referees for information. 
Rule 5.1.2 

   
10.7  7.10 

 نزدیکی در که بازیکنان از یکی از غیر استراحت، وقت پایان از پس
 زمین به تیم دو بود، هر آب نوشیدن مشغول هنوز خود تیم نیمکت

معناي اعالم آمادگی  را به "دست دو" عالمت نویسنده برگشتند.
 داور به که دارد را حق این دوم آیا داور نشان داد. بازي ادامه براي
 دهد؟ نشان را "دست دو" عالمت اول

 After the end of time-out both teams returned to 
the court, except one player, who was still 
drinking water close to the bench. The scorer had 
already made the “two hands” signal ready to 
continue the game. Has the 2nd referee the right to 
give his “two hands” signal towards the 1st 
referee? 

 Ruling  پاسخ

 وقت و استراحت وقت از بعد مسابقه ادامه یا ست شروع از خیر. قبل
 وظایف نویسنده کند بررسی که است دوم داور وظیفه فنی، استراحت

 بازي آماده زمین و درون ها که تیم این و داده خاتمه را خود اجرایی
 براي داور او را اینکه از بعد بازیکنان از یک هر اگر بنابراین .باشند
 عالمت تواند نمی دوم داور فراخواند، در زمین حاضر نشد، بازي ادامه

 باید اول داور ،یمعقول از گذشت زمان پس دهد. نشان را "دست دو"
 کند. اعمال را مناسب مجازات و محسوب تأخیر ایجاد را عمل این

 No. Before the start of a set or continuing the 
game after a TO or TTO the 2nd referee’s duty is 
to check if the scorer has finished the 
administrative tasks and if the teams are on the 
court ready to play. Therefore, if any one of the 
players did not enter the court after being 
summoned by the referees to continue, the 2nd 
referee has no right to give the “two hands” 
signal. After a reasonable time, the 1st referee 
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 طبق کتاب راهنما و دستورالعمل داوري 
 

should consider this action as a delay and issue 
the appropriate sanction. 
Refereeing Guidelines and Instructions 

   
 (VIDEO) 7.11  )ویدیو( 11.7

را اعالم  کننده دریافت تیم جایگیري خطاي تواند می اول داور آیا
 ؟کند

 Has the 1st referee the right to whistle positional 
fault at the receiving team? 

 Ruling  پاسخ

 برخی. دارند را خود به مربوط هاي مسئولیت داوران از هرکدام اساساً
 که دارد را حق این اول داور. است داور دو هر به متعلق وظایف از

. کند رد مسابقه طول در را داوري گروه اعضاي ازیک هر رأي
 دوم داور هاي مسئولیت از خطا این اعالم اینکه دلیل به حال، بااین
 .بزند سوت مورد این در اول داور که شود نمی توصیه است،
 1.2.23قانون  طبق

 Basically both referees have own responsibilities. 
Some duties belong to both referees. The 1st 
referee has the right to overrule the decision of 
any member of the refereeing corps on the match. 
However, it is not recommended for the 1st 
referee to call this fault, because it belongs to the 
2nd referee’s responsibilities. 
Rule 23.2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/Fenerbahce%20Knack.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/Fenerbahce%20Knack.mp4
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 CHAPTER 8 – SPECIAL CASES  ویژه موارد: هشتم فصل
   

1.8  8.1 

 Team ‘B’ intentionally slowed down the tempo of  باشد؟ باید چه داور  العمل عکس کرد. کند را بازي تیم ب عمداً ریتم
the game. How should the referee respond? 

 PRINCIPLE  اصل

 عادي صورت به بازي جریان تا دارد نگه ثابت را بازي ریتم باید داور
بازي خوب  خارجی، جریان یک اثرات که دهد اجازه نباید داور .باشد

 این کند. خراب را ها تیم از یکی خوب عملکرد ورا به تأخیر بیندازد 
 است. دیگري در داوري "هنر"

 The referee should keep the game at a constant 
tempo within the normal flow of the game. The 
referee should never allow any external 
influences to retard the flow of a good match and 
ruin the good performance of one of the teams. 
This is another “art” of refereeing. 

   
2.8  8.2 

وظیفه  افتاد. الف تیم زمین تیم ب درون بازیکنان از یکی حوله
 در این وضعیت چیست؟ داوران

 A floor wiping towel from one of the players of 
‘B’ fell on the court of A. What should the 
referees do? 

 Ruling  پاسخ

 سریع باید بود، خطرناك وضعیت این اول، داور قضاوت اساس بر اگر
 افتادن و شد تمام رالی اگر نماید. تکرار را رالی و متوقف را بازي
 نیست. رالی تکرار نیازي به نداشت، تاثیر آن نتیجه روي حوله
 2.17قانون  طبق

 If, according to the judgment of the 1st referee, 
the situation is dangerous, he should stop the 
game immediately and direct a replay. But if the 
rally is finished and the falling towel will have no 
influence on its outcome, there is no need to 
direct a replay. 
Rule 17.2 

   
3.8  8.3 

 دیگري بازي زمین در مسابقه شد، قطع برق سالن که این از پس
 ست مجدد شروع زمان در  محروم بازیکن تکلیف کرد. پیدا ادامه
 چیست؟ سوم

 The match was resumed on another playing court 
after the lights failed. What is the correct ruling 
on the use of a disqualified player in the third set 
when it started again? 

 Ruling  پاسخ

 آرایش همان و ها تیم اعضاي همان با و باید لغو شده، متوقف ست
  شود. تکرار اخراجی، و محروم بازیکنان از غیر کننده، شروع

بازیکن  جاي باید به نبوده، کننده شروع آرایش که در دیگري بازیکن
 برگه در شده هاي ثبت مجازات تمام عالوه، هب وارد زمین شود.  محروم

 منتقل جدید ست شده، باید به قطع برق که امتیازي آن تا امتیازات
 گردد.
 2.2.3.17قانون  طبق

 
 
 

 The interrupted set has to be cancelled and 
replayed with the same team members and the 
same starting line-ups but neither disqualified nor 
expelled players are allowed to participate. 
Another player who was on the team and not in 
the starting line-up must take his place. 
Furthermore, all other sanctions which have been 
recorded on the score sheet up to the point that 
the lights went out must be carried over into the 
new set. 
Rule 17.3.2.2 



72 
 

 (VIDEO) 8.4  (ویدیو) 4.8

 سریع برگردد و تا گرفت را داوري سکوي میله، پشت از بازیکنی
 آیا برگرداند. بازي به بود، شده رد آنتن پشت از که را تیم اول ضربه

 شود؟ می محسوب گرفتن کمک ،عمل این

 When passing the net post to retrieve a 1st hit 
passing outside the antenna, a player grabbed the 
referee’s chair to turn rapidly enough to get to the 
ball. Is this taking support? 

 Ruling  پاسخ

 با بازي لحظه ،یا خیر بوده قانونی عمل این اینکه آیا قضاوت براي
 کمک توپ به ضربهزدن  زمان در بازیکن چون است. مهم توپ

 ضربه براي زدن گرفتن کمک توان نمی را او عمل نگرفته، این
 .بود جذاب و قانونی کار او کرد. محسوب

 3.1.9قانون  طبق

 No. To judge, if the action was legal, the moment 
of the playing the ball is the crucial point. 
Because the player did not take any support while 
he was hitting the ball, his action cannot be 
judged as an assisted hit. Legal and attractive 
play. 
Rule 9.1.3 

   
 (VIDEO) 8.5  (ویدیو) 5.8

رأي خودش  اول داورویدیوچلنج باعث شد که  انجام تعویض، از بعد
 درخواست مربی سپس .کند صادررالی را  دستور تکرار را عوض و

 است؟ پذیر امکان آیا این درخواست .لغو شود تعویض که کرد

 After a substitution, based on the result of the 
challenge procedure the 1st referee had to change 
her original decision and ordered to replay the 
rally. The coach therefore requested to reverse the 
substitution. Is this possible? 

 Ruling  پاسخ

 که این تصمیم، کرد عوض را تصمیمش اول داور که آنجایی از
 پذیرفت. مربی را درخواست توان بود، می تعویض مبناي درخواست

 شود. نمی منظور تیم براي تعویضی هیچ

 Since the 1st referee changed his/her decision, 
which was the basis of the substitution, in the 
spirit of the game the coach’s request could be 
accepted. No substitution would be charged 
against this team. 

   
 (VIDEO) 8.6  (ویدیو) 6.8

دریافت ضعیف تیم الف باعث شد که توپ از روي آنتن به طرف 
حریف برود. بازیکنی به دنبال توپ رفت. وقتی به توپ ضربه زد که 
توپ باالي میز نویسنده و در سمت حریف بود. آیا این کار قانونی 

 بود؟

 After a weak service reception by team A, the 
ball went into the opponent side over the antenna. 
A player ran to replay it. When he hit the ball, it 
was already over the scorer’s table on the 
opponent side. Was his action legal? 

 Ruling  پاسخ

توپی که باالي میز نویسنده و در توان  بله. طبق تفسیر جدید، می
 سمت حریف است را به بازي برگرداند.

وجود، این کار خارج از منطقه آزاد، مانند باالي نیمکت تیم  بااین
 حریف مجاز نیست.

 Yes. By the new interpretation, the ball can be 
replayed from above the scorer’s table on the 
opponent side. 
However this action is not allowed further outside 
of the free zone, e.g. over the opponent’s bench. 

 
 
 
 
 
 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/no_assisted_hit.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/no_assisted_hit.mp4
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 CHAPTER 9 – EXTENDED CASES  بیشتر جزئیات با همراه مواردي: نهم فصل
 و تر منظور خواندن راحت به شد، مطرح قبل هاي قسمت مواردي که در

 دسترس در معنی که بدین خالصه ارائه گردید؛ صورت به ،تر فهم آسان
 بیشتري باشد. مخاطبین

همراه با  مفصل و ویرایش شود، می اشاره ها مواردي که در ادامه به آن
 را تري جامع تحلیل است که قبلی هاي قسمت موارد از برخی جزئیات

 کند. می فراهم که واقعاً هم اتفاق افتاده، وقایعی درباره

 

The cases shown above are specifically designed 
to be short, easily read and easily understood – 

i.e. to make them accessible to a larger audience. 
The following cases contain extended versions of 

some of the same cases, to permit a more 
exhaustive analysis of the event as it actually took 

place. 
   

 (VIDEO) 9.1  (ویدیو) 1.9

 اش تیمی هم بازیکن اگر که دریافت کرد اي گونه به را توپ ،بازیکنی
 در پاسور تیم کرد. می عبور تور روي از توپ زد، نمی ضربه توپ به

 حریف تیم مدافع کند. بازي توپ با قانونی صورت به تا بود موقعیت
 با بتواند پاسور که این از قبل و داد عبور تور روي از را هایش دست
 کرد. اعالم را مدافع خطاي اول داور کرد. آن را دفاع کند، بازي توپ

 بود؟ صحیح اول داور تصمیم آیا

 A player passed the received ball so that it would 
have crossed the net if not touched by another 
player of the same team. The setter was in 
position to make a legal play on the ball. The 
opponent’s blocker reached across the vertical 
plane of the net and blocked the ball before the 
setter could play it. The 1st referee called a fault 
on the block. Is this a correct decision of 1st 
referee? 

 Ruling  پاسخ

 نشده، زده حمله ضربه که زمانی تا بله، عمل دفاع غیرقانونی بود.
 در مگر کنند، دفاع تور دیگر سمت در را توپ توانند نمی مدافعان

 با بازي براي تمایلی یا امکان هیچ اول، داور نظر طبق که حالتی
 نباشد. کننده حمله تیم توسط توپ

 3.14قانون  طبق

 The 1st referee’s decision was correct, and the 
block was illegal. Blockers may not contact the 
ball beyond the net until the attack hit is 
executed, except when in the judgment of the 1st 
referee, no possibility and willingness exists for 
further play of the ball by the attacking team. 
Rule 14.3 

   
2.9  9.2 

 آنجا، در که فرستاد حریف تیم فضاي به را توپ ،الف تیم بازیکن
 فوقانی لبه از باالتر را توپ و پرید جلو منطقه در عقب ردیف بازیکن

 در دست دو با تور دیگر طرف الف در تیم مهاجم کرد. دفاع تور
 را توپ زمان یک در بازیکن دو هر زد. ضربه توپ به دفاع حالت
 داور تصمیم آیا کرد. اعالم را طرفین خطاي اول داور کردند. لمس
 بود؟ صحیح اول

 A player of team ‘A’ sent the ball over the net 
into the opponent’s space, where a back row 
player within the front zone jumped and reached 
higher than the top of the net to block. An 
attacker of ‘A’ contacted the ball beyond the 
plane of the net to hit the ball with two hands in a 
blocking action. Both players touched the ball at 
the same time. The 1st referee signalled a double 
fault. Was the referee’s decision correct? 

 Ruling  پاسخ

 ضربه توپ دفاع به عمل از استفاده با الف تیم مهاجم بله. هرچندکه
 شود. محسوب نمی عمل او دفاع و کرد کامل را حمله او ضربه اما زد،

 آید می حریف تیم زمین از توپی که ورود از که است عملی دفاع
 که آید. ازآنجایی می خودي تیم پاسور از توپی که نه کند، جلوگیري

 محسوب غیرقانونی حمله بوده، مقابل تیم فضاي توپ در به او ضربه

 The referee’s decision was correct. The attacker, 
even though he/she hit the ball with a blocking 
action, completed an attack hit, not a block. A 
block is an action to intercept the ball coming 
from the opponent’s side of the court, not coming 
from his own setter.  
Since the initial contact of the ball by the attacker 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/faulty%20reaching%20block.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/faulty%20reaching%20block.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/faulty%20reaching%20block.mp4
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 فوقانی لبه از باالتر توپ با تماس با عقب، ردیف بازیکن شود. می
 شده است. خطا مرتکب و کرده کامل را دفاع تور،

 با رالی اند، شده خطا مرتکب همزمان بازیکن دو هر که ازآنجایی
 یابد. خاتمه می طرفین خطاي اعالم

 دقت به را بازي باید اول داور تور، روي پیچیده وضعیت این در
 فقط کرد، می لمس را توپ الف تیم ابتدا مهاجم اگر کند. مشاهده
 را توپ عقب ردیف بازیکن ابتدا اگر شد و می اعالم مهاجم خطاي
 بود. مدافع مرتکب خطا شده فقط کرد، می لمس
 2.6.14، 1.1.14، 1.3.13 هاي   قانون طبق

was in the opponent’s space, the attack was 
illegal. The back row player completed the block 
by the contact with the ball higher than the top of 
the net, committing a fault. 
Since both players committed a fault at the same 
time, the rally ended with a double fault. 
Under this complicated situation at the top of the 
net, the 1st referee must observe the play very 
carefully. If the attacker from ‘A’ touched the ball 
first, he should be charged with the only fault. If 
the back row player touched the ball first, he/she 
should be charged with the only fault. 
Rules 13.3.1, 14.1.1, 14.6.2 

   
 (VIDEO) 9.3  (ویدیو) 3.9

 با بازي و آماده تعویضی، کرد. بازیکن تعویض درخواست ب تیم
 داور که شد تعویض منطقه وارد اي لحظه در دار، درست شماره راکت

نه  دهد. نشان الف تیم براي را سرویس عالمت خواست می اول
 نزدیکی در تعویضی بازیکن که نشدند متوجه ،اول نه داور و نویسنده

 را بازیکن داد و تکان را هایش دست دوم داور دارد. قرار کناري خط
 ادامه رالی زد و را سرویس سوت اول داور برگرداند. تیم نیمکت به

 است؟ شده رسیدگی درستی به وضعیت این به آیا یافت.

 Team “B” requested a substitution. The substitute 
player just entered into the substitution zone 
ready to play with numbered card, when the 1st 
referee was about to give the signal for the next 
service of team “A”. Neither the scorer, nor the 
1st referee realized that the substitute player was 
already close to the sideline. The 2nd referee, 
waving her hands, sent back the player to the 
team bench. The 1st referee whistled for the 
service and the rally continued. Was this situation 
handled correctly? 

 Ruling  پاسخ

 آخر لحظه در تعویضی بازیکن که اگرچه است. پیچیده وضعیت این
 قبلدرست،  زمان درتعویض  درخواست اما شد، تعویض منطقه وارد

 تیم اساس، این بر بعدي انجام شده است. سرویس سوت زدن از
 شود. مجازات نباید و نشده مرتکب خطایی

 آیا که کند بررسی است موظف سرویس سوت از هر قبل اول داور
 کافی دقت موضوع این به او دارد. را بازي در وقفه درخواست تیمی

 کافی توجه نیز نویسنده نداد. انجام خوبی به را اش وظیفه و نداشت
 را زنگ، شد تعویض منطقه وارد بازیکن که زمانی در و نکرد

 به صدا درنیاورد.بود،  صحیح ی کهتعویض درخواست تأیید منظور به
 این دوم نکند، داور کافی دقت نویسنده یا نباشددر کار  زنگ وقتی
 بزند. سوت تعویض براي باید

 این از توان می دوم داور قاطع برخورد یا اول داور بهتر همکاري با
 کرد. جلوگیري هایی وضعیت چنین وقوع

 The situation is complex. Although the substitute 
player entered into the substitution zone at the 
very last moment, the request was still in correct 
time, before the whistle for the next service. 
Based on this the team made no fault, and cannot 
be sanctioned. 
The 1st referee is obliged to check before his/her 
authorization for next service, if the teams want 
to request any game interruption. 
She was not attentive enough in this, missing this 
duty. The scorer was also not attentive enough, 
missing the entering player and not pushing the 
buzzer to acknowledge the substitution request, 
which was correct.  
The 2nd referee has the right to whistle at a 
substitution, when there is no buzzer sound or the 
scorer is inattentive. 
With a better collaboration by the 1st referee or a 
more by the 2nd referee such situations can be 
avoided 
 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/sub%20request%20rejected.mp4
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4.9  9.4 

 تعویضی بازیکن کرد. تعویض ست درخواست اواخر در الف تیم مربی
 را سرویس سوت اول داور اینکه وجود با رسید. تعویض منطقه به دیر
 اول داور شد. متوقف به صدا درآورد و بازي را زنگ نویسنده بود، زده

 تأخیر اخطار و نیز به تیم کرد رد را و درخواست تعویض لغو را رالی
 کرد. درخواست استراحت وقت یک و تعویض یک ب تیم داد. سپس

 آن با مرتبه این که کرد تعویض درخواست الف تیم ب، تیم از پس
 بود؟ صحیح اول داور تصمیم آیا شد. موافقت

 The coach of team ‘A’ attempted to request a 
substitution late in the set. The substitute player 
was late arriving in the substitution zone. The 
scorer pressed the buzzer and the game stopped 
although the 1st referee had already whistled for 
service. The 1st referee cancelled the rally, 
refused to allow the substitution and issued a 
delay warning. Team ‘B’ then called a time-out 
followed by a substitution. Team ‘A’ followed 
this with a substitution request which this time 
was granted. Is this a correct ruling by the 1st 
referee? 

 Ruling  پاسخ

 صدور و دیرهنگام تعویض کردن رد با رابطه در داور اول عمل خیر.
  بود. اخطار تأخیر صحیح

 نابجا درخواست یک الف تیم دوم درخواست تعویض وجود، این با
تیم هنوز درخواستی مطابق با شیوه جدید، در چنین مواقعی اگر  بود.

داشت، این درخواست را نباید درخواست نابجا محسوب کرد، بلکه 
 تنها باید به تیم یادآوري کرد.

، 3.10.15، 2.3.15، 1.3.15 هاي   قانون طبق
، کتاب راهنما 6.2.2.25، 2.1.16، 1.1.16، 3.1.11.15

 و دستورالعمل داوري

 This is not a correct ruling by the 1st referee. His 
first action to reject the substitution for the delay 
and to give a delay warning was correct. 
By the new approach in such a situation if the 
team still makes a request, it should not be 
considered as an improper request, just the team 
should be reminded of this.  
Rules 15.3.1, 15.3.2, 15.10.3, 15.11.1.3, 
16.1.1,16.1.2, 25.2.2.6, Refereeing Guidelines 
and Instructions 

   
5.9  9.5 

او  مربی بزند، سرویس تا چرخید تیم ب وسط دفاع بازیکن که وقتی
 از سرویس اینکه از بعد کرد. تعویض خوب زن سرویس یک با را

 به لیبرو که وقتی شد. خوب زن سرویس جایگزین لیبرو رفت، دست
 شد. زمین وارد لیبرو جاي به وسط دفاع بازیکن رسید، جلو منطقه

 جابجایی این که شد متوجه الف تیم دو رالی، گذشت از پس
 زن خوب آن سرویس با وسط دفاع بازیکن چون بوده، غیرقانونی

 کرد. اعتراض وضعیت این به نسبت الف تیم است. نشده تعویض
 خوب زن سرویس آن با را وسط ب دفاع تیم که داد اجازه اول داور

 بود؟ صحیح کار این آیا کند. تعویض

 When the middle blocker of team ‘B’ rotated to 
serve, his coach substituted him by a service 
specialist. After losing the service, the service 
specialist was replaced by the Libero. 
When the Libero had to rotate to the front row, 
the middle blocker raced onto the court to replace 
him. After two rallies, team ‘A’ realized that the 
replacement was not legal because the middle 
blocker had not been substituted back for the 
service specialist. Team ‘A’ protested the 
situation. The 1st referee allowed team ‘B’ to 
substitute the middle blocker into the match for 
the service specialist. Was this the correct ruling? 

 Ruling  پاسخ

 جابجایی دلیل به است. لیبرو غیرقانونی جابجایی عمل نوعی این خیر.
 زدن حق و امتیاز از دست دادن یک با باید لیبرو، تیم غیرقانونی
تأیید  با هم باید امتیازات اضافی و شده جریمه بعدي سرویس

 امتیازات اگر کسر شود. )R-6لیبرو ( کنترل برگه شواهدي مانند

 The process applied by the 1st referee was not 
correct. This is a typical case of an illegal Libero 
replacement. Team B should have been penalized 
with a point and service to the opponents for an 
illegal Libero replacement, and the loss of 
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 از باید باشد، شناسایی قابل غیرقانونی وضعیت این در آمده دست به
امتیاز  هیچ نبود، اگر قابل شناسایی شود و کسر تیم ب امتیازات
 وسط دفاع اینکه بازیکن براي شود. نمی کسر تیم آن از دیگري

آن  با او تعویض ب باید تیم برگردد، زمین به قانونی طور به
 را درخواست کند. زن خوب سرویس

 3.2.23، 1.2.3.19 هاي   قانون طبق

additional points should be confirmed with any 
evidence including the Libero control sheet (R-6). 
If the points gained during the illegal situation 
were able to be identified, they should be 
deducted from the points of the team B. If not, no 
additional points should be deducted. To get the 
middle blocker legally back into the match, team 
‘B’ should have requested a regular substitution 
for the service specialist. 
Rules 19.3.2.1, 23.2.3 

   
 (VIDEO) 9.6  (ویدیو) 6.9

 تور باالي سمت به مستقیماً توپ داد. پنجه پاس جلو منطقه در لیبرو
 تیم مدافع با اش همزمان تیمی هم در این حین، مهاجم که رفت

 باید را مواردي چه خود تصمیم در داوران زد. ضربه توپ به حریف
 کنند؟ لحاظ

 A Libero played the ball within the front zone 
with an overhand finger action. The direction of 
the ball took it to a point directly above the net 
where it was hit by his/her attacker and almost at 
the same time by the opponent blocker. What 
should the referees consider in their decision? 

 Ruling  پاسخ

 به پنجه با را توپ تواند می لیبرو داد. پنجه پاس جلو منطقه در لیبرو
 پنجه پاس روي حمله کردن کامل وجود،بااین بفرستد. حریف زمین
 ضربه خطاست. تور فوقانی لبه از باالتر کامالً و جلو منطقه در لیبرو،
 به یا کند عبور تور روي از کامالً توپ که شود می کامل زمانی حمله
 دارد: وجود حالت مختلف سه مورد، این در نماید. برخورد مدافع
 شرایط با را حمله بزند: او ضربه ضربه توپ به ابتدا مهاجم 

 سرویس کننده) دفاع (تیم حریف تیم کرده است. کامل مذکور
 زند. می را بعدي

 این که ازآنجایی بزنند: ضربه توپ به همزمان مدافع و مهاجم 
 را توپ با بازي حق بازیکن دو هر و شده انجام تور باالي ضربه
 وجود، بااین است. قانونی حمله ضربه با همزمان دفاع دارند،
 را حمله ضربه مهاجم نموده، برخورد مدافع به توپ که زمانی
 تیم شده است. حمله خطاي مرتکب یعنی کرده و این کامل
 زند. می را بعدي سرویس کننده دفاع

 قانونی حمله مدافع، که ازآنجایی بزند: ضربه توپ به ابتدا مدافع 
 نشده است. عمل مرتکب خطایی هیچ کرده، دفاع را لیبرو

 یابد. می ادامه رالی محسوب شود. دفاع باید مهاجم
 4.1.3.19    قانون طبق

 

 A Libero may make an overhand action in the 
front zone. A Libero may direct the ball to the 
opponent by an overhand action. It is a fault, 
however, for the attacker to complete an attack hit 
from an overhand finger pass if the Libero makes 
the overhand finger action from the front zone 
and at the moment of the attack hit the ball was 
entirely higher than the top of the net. The attack 
hit becomes complete when the ball completely 
crosses the plane of the net or contacts the block.  
In this situation there are 3 options:  
• attacker hits the ball first: attacker completed 

an attack within the above condition. 
Opponent team (Blocker’s team) serves next.  

• attacker and blocker hit the ball 
simultaneously: since the hit was made above 
the net, i.e. where both players have the right 
to play the ball, the blocker’s hit in the same 
moment of the attack hit was legal. However, 
the attacker completed 

• his/her attack, when the blocker hit the ball - 
it means he/she made an attack hit fault. 
Blocker’s Team serves next. 

• blocker hits the ball first: since the blocker 
blocked a legal attack hit made by the Libero, 
no fault was committed. The attacker’s play 
should be considered as a block. The rally is 
to be continued. 

Rule 19.3.1.4 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/POL_USA_Libero_set.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/POL_USA_Libero_set.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/POL_USA_Libero_set.mp4
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7.9  9.7 

 دوم براي اعالم داور کرد. استراحت وقت درخواست ب تیم مربی
 اجازه و نشنید را دوم داور سوت اول، داور زد. استراحت سوت وقت

وقت  اجازه تا زد سوت مجدداً دوم داور بزند. سرویس الف تیم که داد
ب  تیم به اول ها، داور این سردرگمی میان در کند. صادر را استراحت

 ب تیم زننده سرویس بازیکن ست، همان در بعداً اخطار تأخیر داد.
 تیم براي تأخیر دوم مجازات شد. مجازات بازي در تأخیر ایجاد براي

الف  تیم به امتیاز یک دادن و تأخیر جریمه باعث مسابقه همان در ب
ب  تیم شد. مسابقه برنده امتیاز، این با و بود 24 الف تیم شد. امتیاز
 حق تیم این کرد. آیا اعتراض شدتبه تأخیر، هاي مجازات نسبت به
 داشت؟ اعتراض

 The coach of ‘B’ requested a time-out. The 2nd 
referee whistled for it. The 1st referee did not hear 
the 2nd referee’s whistle and he authorized the 
service by ‘A’. The 2nd referee whistled again to 
allow the requested time-out. Amidst some 
confusion, the 1st referee awarded a delay 
warning to ‘B’. Later in the same set, a server of 
‘B’ was sanctioned for delaying the game. This 
second delay sanction for ‘B’ in the same match 
resulted in a delay penalty and gave ‘A’ a point. 
This was point 24 and took team ‘A’ to match 
point which they subsequently won. Team ‘B’ 
vehemently protested against the delay sanctions. 
Were they justified in their protest? 

 Ruling  پاسخ

 داوران واقعاً که مواردي در داشت. اعتراض براي خوبی دلیل ب تیم
 اخطار بنابراین، کنند. را جریمه تیم نباید شوند، می سوءتفاهمدچار 
 طور شفاف، به باید دوم داور بالفاصله نداشت. توجیهی اول تأخیر

صورت، داوران  دراین داد. می توضیح اول داور براي را شرایط
 کنند. جلوگیري آنان شکایت از و تیم بعدي مجازات از توانستند می

 1.2.1.5    قانون طبق

 Team ‘B’ had a good reason to protest. In 
instances in which the referees have had a 
genuine misunderstanding, the team should not be 
penalized. Thus the first delay warning was not 
justified. The 2nd referee would have to clarify 
immediately the situation with the 1st referee. In 
this way they could avoid later an unfounded 
sanction and the complaint by team ‘B’. 
Rule 5.1.2.1 

   
8.9  9.8 

تماشاگران قابل  براي در امتیازات که در تابلوي دوم، ست جریان در
 بالفاصله الف تیم احساساتی بود، اشتباهی رخ داد. مربی رؤیت

مسئول هیأت  کشید. چالش به کنترل را کمیته داور و نویسنده،
مسئوالن  براي شده رزرو صندلیاز  را خود که تیم، اعزامی
کنترل رساند،  کمیته میز به تماشاگران جایگاه هاي اعزامی در هیأت

 و فراخواند را الف تیم کاپیتان اول داور .کردحمایت  از مربی تیم خود
 است. جریمه ادبانه، بی رفتار براي مربی مجازات که داد توضیح او به
 داد، اطالع می اش مربی به باید این موضوع را بازي کاپیتان اینکه با

 مجازات دوم داور ها، در ادامه سردرگمی عالوه به نکرد. را کار این
 برگه در ادبانه بی رفتار جریمه او براي و کرد فراموش را مربی

 این اینکه بدون بازي و شد اصالح امتیازات تابلو نشد. ثبت امتیازات
 چگونه واقعه این به یافت. ادامه شود، ثبت امتیازات برگه در اتفاق
 شد؟ می رسیدگی باید

 During the second set, the scoreboard which 
could be seen by the spectators was not correct. 
Immediately, the emotional coach of ‘A’ 
challenged the scorer, the referee, and the Control 
Committee. He was supported by his Head of 
Delegation who appeared at the Control 
Committee table from the spectator seats reserved 
for Heads of Delegation. The 1st referee whistled 
the game captain of ‘A’ and explained that he/she 
was sanctioning the coach with a penalty for rude 
conduct. Although the game captain had to 
communicate this to his coach, he did not do so. 
Furthermore, in the resulting confusion, the 2nd 
referee missed the sanctioning of the coach and 
the penalty for the rude conduct was not recorded 
on the score sheet. The score was corrected and 
the game continued without any mention of an 
incident recorded on the score sheet. How should 
this incident have been handled? 

 Ruling  پاسخ
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 تابلوي اپراتور به مربوط دوم اشتباه بود. نویسنده به مربوط اول اشتباه
 که تطابق بود نویسنده کمک به مربوط سوم اشتباه بود. امتیازات
 بررسی نکرد. نویسنده با را امتیازات

 برگه در جریمه این که داد اطمینان می اول داور باید به دوم داور
 است. شده ثبت امتیازات
 رساند. می اش مربی اطالع به را هاي داور اول گفته باید بازي کاپیتان

 شد. می مجازات باید انجام نداد، را کار این وقتی
 نزدیک میز به تا داد اجازه تیم مسئول به اینکه درباره کنترل کمیته
 و کرد می متوقف را بازي باید ژوري کمیته رئیس کرد. اشتباه شود،
 نویسنده یا در صورت وجود، نویسنده و دوم داور با مشورت از پس
 گرفت. می تصمیم مسابقه ادامه مورد الکترونیکی، در امتیازات برگه

، 7.2.2.25، 6.2.2.25، 1.2.2.25، 21 هاي   قانون طبق
5.2.2.26 

 The initial error was that of the scorer. The 
second one was that of the scoreboard operator. 
The third one was that of the assistant scorer for 
not checking with the official scorer to be certain 
that they were each in agreement. 
The 1st referee, via his 2nd referee, should have 
been certain that the penalty was recorded on the 
score sheet. 
The game captain should have communicated the 
misconduct to his coach. When he did not do this, 
he should have been sanctioned. 
The Control Committee was incorrect in allowing 
the Head of Delegation to approach the Control 
Committee’s table. The Game Jury President 
should have stopped the match and after a 
consultation with the 2nd referee and the scorer or 
e-scorer, if used, he should decide upon the 
continuation of the match. 
Rules 21, 25.2.2.1, 25.2.2.6, 25.2.2.7, 26.2.2.5 

   
9.9  9.9 

 درخواست بازي کاپیتان بود. سرویس زدن آماده 1 شماره بازیکن
 که داد پاسخ نویسنده زننده تأیید شود. سرویس کرد که بازیکن

 اطالعات این به بازي کاپیتان بزند. سرویس باید 6 شماره بازیکن
 همچنان او بزند. سرویس باید 1 شماره که نمود اصرار و کرد شک
 اول داور برود، نویسنده به سمت کرد سعی که وقتی و بود نشده قانع

خطاي  ها، سردرگمی این میان در به صدا درآورد. را سرویس سوت
 برگه در شد. اعالم ثانیه 8 زمان مدت در سرویس نزدن براي تیم

 داده نویسنده به اشتباهی آرایش تیم مربی که شد مشخص امتیازات
 که درصورتی داشت؛ قرار منطقه دو در 6 شماره بازیکن آن، در که

 کاپیتان که طور همان بود. می در آن 1 هم شماره و 6 هم شماره باید
 داور اول صحیح تصمیم زد. می سرویس باید 1 شماره کرد، گمان می
 چیست؟

 The player #1 was ready to serve. His game 
captain requested confirmation of the correct 
server. The scorer gave the information that 
player #6 should be the server. The game captain 
doubted this information and insisted again that 
player #1 should be the server. He was still not 
satisfied and while attempting to approach him, 
the 1st referee whistled for service. Amidst 
confusion, the team was penalized for not serving 
within the allowed 8 seconds. In the score sheet it 
was found that the coach of the team had 
submitted an incorrect line-up, which had player 
#6 in two positions. It should have been #6 and 
#1. Number #1 should have been serving as the 
game captain had surmised. What is the correct 
ruling by the 1st referee? 

 Ruling  پاسخ

 که بود این اول اشتباه باشد. غالب سلیم عقل مورد این حل در باید
 و دوم داور توجهی بی با اشتباه این داده بود. اشتباه آرایش مربی

 اشتباه بازیکن سرویس براي نباید تیم بنابراین شد. ترکیب نویسنده
 که داد می اجازه 1 شماره بازیکن به داور باید و شد می جریمه

 در تأخیر ایجاد باعث مربی این اشتباه دیگر، طرف از بزند. سرویس
 بالفاصله عالوه، به گشت. می باید اعمال تأخیر مجازات و شد بازي
جدید از  آرایش برگه باید دوم داور وضعیت، این شدن روشن از پس

 Common sense must prevail in resolving this 
case. The initial error was that of the coach, when 
he submitted his incorrect line-up. This was 
compounded by the inattention of the 2nd referee 
and the scorer. Therefore, the team should not be 
penalized for the incorrect server, and player #1 
should be allowed to serve. On the other hand, the 
original error of the coach caused a delay of the 
game, thus a delay sanction must be applied. 
Furthermore, immediately after discovering and 
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 clarifying the situation, the 2nd referee must شد. می اصالح امتیازات هم باید برگه و خواست مربی می
request a new line-up sheet from the coach and 
the score sheet should be corrected. 

   
 (VIDEO) 9.10  (ویدیو) 10.9

 تیم از بازیکنی داد، خاتمه خود سوت با را رالی اول داور اینکه از بعد
 تیم از بازیکنی سر به به توپ، محکم ضربه این زد. ضربه توپ به ب

 آمده دست به امتیاز از ناشی خوشحالی مشغول کرد که برخورد الف
شد.  الف تیم بازیکنان تحریک باعث عمل این بود. تیمش توسط

 بازیکن و سعی داشتند به رفتند حریف زمین به تور زیر ها از آن
 این کنترل منظور به هجوم بیاورند. بدش رفتار براي ب تیم 9 شماره

، بلندپایه مقامات حتی و بازي در حاضر افراد تمامآشفته،  وضعیت
 برگشت، داور بازي به آرامش که وقتی .شدند بزرگی سردرگمی دچار
 را او و فراخواند داوري سکوي به را الف تیم از 19 شماره بازیکن اول

 او عمل اول (داور کرد محروم حریف تیم بازیکن ضرب و شتم براي
تیم  از 9 شماره بازیکن اول داور بود). همچنین دیده یشلوغ آن در را
 توپ به ضربه زدن دلیل به او را و فراخواند داوري سکوي به را ب
 که وقتی بود. اعمالی هاي مجازات تنها  این کرد. جریمه سوت از بعد

 باید چگونه اول داور دارند، "پرخاش قصد" تیم یک تمام اعضاي
 کند؟ مدیریت را وضعیت

 A player of team “B” attacked the ball after the 
1st referee blew his whistle to finish the rally. 
Because of the hard attack, the ball hit the head of 
a player of team “A”, who was celebrating the 
point gained by his team. This action provoked 
the reaction of all teammates of the team “A” 
player, who crossed under the net to the opponent 
court trying to lash out at the player #9 of team 
“B” for his bad behaviour. A great confusion 
happened involving all persons involved in the 
game, including top authorities, in order to 
control the turbulent situation. When calm 
returned, the 1st referee directed player #19 of the 
team “A” to the referee chair and disqualified him 
for having beaten an opponent (1st referee saw 
this action during the tumultuous situation). Then, 
the 1st referee called the player #9 of the team 
“B” to the referee chair and sanctioned him with a 
Penalty, due to his action of hitting the ball after 
the whistle. These were the only sanctions. How 
can the referee manage this action, when the 
complete team is involved in a kind of “attempted 
aggression”? 

 Ruling  پاسخ

 رفتار براي آن را پیامدهاي و ها مجازات قانون درستی به اول داور
 نسبت به که بازیکنی است واضح کرد. اعمال تیم دو هر ناجوانمردانه

 باید بالفاصله دهد، می انجام فیزیکی حمله تیم حریف بازیکن
 سمت به توپ به زدن ضربه با مهاجم رفتار حال، بااین شود. محروم

 در شود. محسوب ادبانه بی باید هم داور سوت از بعد مقابل تیم زمین
 و سپس شود اعمال تر سنگین مجازات باید ابتدا شرایطی، چنین

 تیم ابتدا یکسان بود، تیم دو هر مجازات میزان اگر دیگري.
 شد. خواهد زننده مجازات سرویس

 3.2.21، 1.2.21 هاي   قانون طبق

 The 1st referee applied correctly the sanction rule 
and the sequence of sanctions when two 
opponents had unsportsmanlike behaviour. It is 
obvious that the player who committed the 
physical attack against the opponent should be 
immediately disqualified. However, the 
behaviour of the spiker hitting the ball towards 
the opponent after the whistle of the 1st referee 
should be considered as rude conduct. In such 
situations the heavier sanction should be issued 
first, then the other one. Should both sanctions be 
equal in weight, the serving team is punished 
first. 
Rule 21.2.1, 21.2.3 

   
 (VIDEO) 9.11  )ویدیو( 11.9

 درستی به که کرد تعویض درخواست ب تیم سرویس، سوت از بعد
. گردید شروع رالی و نشد متوقف بازي. شد رد دوم داور توسط

 The team B requested a substitution after the 
whistle for service, and it was rejected correctly 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/disqualification_penalty.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/disqualification_penalty.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/disqualification_penalty.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/IR_video_9_11.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/IR_video_9_11.mp4
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 با صحبت مشغول بازي، مشاهده جاي به دوم داور وجود، بااین
 از پس. یا خیر است شده نابجا درخواست متوجه آیا که بود نویسنده

 دوم داور اما کرد تکرار را تعویض درخواست فوراً ب تیم رالی، پایان
او را راهنمایی  نابجا ثبت درخواست درباره تا رفت نویسنده سمت به

. شد انجام داوران نظارت هرگونه بدون تعویض حین، همین در. کند
 بود؟ صحیح داوران عملکرد آیا

by the 2nd referee. The game did not stop and the 
rally started. However, the 2nd referee instead of 
observing the game, was still busy with the 
scorer, checking if he realised the improper 
request. After the end of the rally the team B 
immediately repeated the request for substitution, 
but the 2nd referee went to the scorer to consult 
about the administration of the improper request. 
Meanwhile the substitution was applied without 
any control by the referees. Was this a correct 
procedure by the referees? 

 Ruling  پاسخ

 سپس و شود ثبت نابجا درخواست باید ابتدا شرایطی چنین خیر. در
 بازیکن باید دوم داور. گیرد صورت دوم داور نظارت تحت تعویض
 را کار این باید اول داور صورت، این درغیر کرد. می را متوقف تعویضی

 داور تعویض، درخواست رد از پس که شود می توصیه. داد می انجام
 از پس درخواست تکرار همان براي ذهنی نظر از را خود دوم باید

اقدامات مربوط به  درست ترتیب و او باید کند آماده رالی اتمام
 .بداند درخواست را

 No. In such situations the improper request 
should be recorded first, then the substitution may 
be applied under the control of the 2nd referee. 
The 2nd referee would have to stop the substitute 
player. If he did not do it, the 1st referee would 
have to do it. It is recommended that after a 
rejected substitution the 2nd referee should be 
prepared mentally for a repeated request after the 
end of the rally and must know the correct 
sequence. 

   
 (VIDEO) 9.12  )ویدیو( 12.9

 برگه با را الف تیم بازیکنان شماره دوم داور ست، شروع از قبل
 چرخش چند با تیم این که نشد متوجه ولی کرد کنترل تیم آرایش
 شماره. کند می شروع را بازي آرایش، برگه با مقایسه در اضافی

 آرایش برگه در موجود هاي شماره با زمین در حاضر بازیکنان
 در موجود چرخش ترتیب اساس بر ها آن چرخش ولی داشت مطابقت

 آغاز بازي بود، کننده دریافت الف تیم که درحالی. نبود آرایش برگه
 آورد، دست به 0-1 امتیاز در را سرویس الف تیم اینکه از بعد .شد

 تیم سرویس ترتیب خطاي ولیکن رفت خطا به ها آن سرویس اولین
 هنگامی که آن، از پس رالی دو. نشد اعالم نویسنده جانب از الف

 این. شد زده اشتباه بازیکن توسط سرویس مجدداً شد، 2-2 امتیازات
 ادامه منظور به. شد اعالم نویسنده توسط فوراً چرخش خطاي بار

 دهند؟ انجام باید اقداماتی چه ست، داوران صحیح

 Before the start of a set the 2nd referee checked 
Team A’s player numbers against the line-up 
sheet but missed the fact that this team was 
starting several places round from what the line-
up sheet showed. The players on court were the 
correct ones, but their rotation was not according 
to the rotational order determined by the line-up 
sheet. The match started with Team A receiving. 
After team A gained the service at score 1-0, their 
first service in the set became faulty, but the 
incorrect server of Team A was not signalled by 
the scorer. Two rallies later, with the score now at 
2-2, again an incorrect Team A server hit the ball. 
This time the rotational fault was immediately 
signalled by the scorer. What should the referees 
do in order to continue the set correctly? 

 Ruling  پاسخ

 داخل بازیکنان شماره باید تنها نه دوم داور ست، هر شروع از قبل
 آرایش برگه. کند کنترل نیز را ها آن چرخش و جایگیري بلکه زمین
 بازیکنی که هنگامی .است ابتداي ست در تیم جایگیري دهنده نشان

 از فارغ دهد، می رخ چرخش خطاي یعنی زند، می سرویس اشتباه به
 بعدي سرویس و حق زدن امتیاز یک باشد، چه رالی "نتیجه" اینکه

 Before the start of a set the 2nd referee must check 
not only the player numbers on court, but also 
their placement/rotation. The line-up sheet shows 
the positions the teams must occupy at the start of 
the set. When an incorrect server hits the ball, i.e. 
a rotational fault has been committed, the point 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/JRK%20UTE%20positional%20and%20rotational%20fault.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/JRK%20UTE%20positional%20and%20rotational%20fault.mp4
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 بازي سپس و شده اصالح تیم جایگیري. شود می داده حریف تیم به
 که امتیازي و شد مشخص بعداً خطا که درصورتی. یابد می ادامه

 امتیازات تمام باشد، تعیین قابل افتاده اتفاق آن در چرخش خطاي
 .شود کسر باید خاطی تیم توسط شده کسب

 تعیین و داده رخ الف تیم توسط چرخش خطاي دو مورد، این در
 یک فقط بنابراین،). 0:1(بود  پذیر امکان اول چرخش خطاي امتیاز
 تیم به سرویسحق زدن  و امتیاز یک و کسر الف تیم از باید امتیاز

 ادامه ب تیم سرویس با و 3:1 امتیاز در باید مسابقه .شود داده حریف
 .یابد
 از تا است الف تیم آرایش اصالح بر دقیق نظارت به موظف دوم داور

 شود. جلوگیري بعدي چرخش یا جایگیري خطاي هرگونه بروز
 2.2.2.25، 1.3.24، 2.7.7 هاي   قانون طبق

and next service goes to the opponent, no matter 
what was the “result” of this rally. The team 
positions are corrected, then the match continues. 
If the fault is discovered later in the set and the 
score when the rotational fault was committed 
can be determined, all further points scored by the 
team at fault should be deleted. 
In this case 2 rotational faults were committed by 
Team A and it was possible to determine the 
score of the first rotational fault (1-0). Therefore, 
only a single point should be deducted from 
Team A. A point and service to the opponent is to 
be awarded. The match should continue at 1-3 
with Team B serving. The 2nd referee is obliged 
to supervise carefully the correction of the Team 
A line-up to avoid any further fault with the 
positions/rotation. 
Rules 7.7.2, 24.3.1., 25.2.2.2 

   
 (VIDEO) 9.13  (ویدیو) 13.9

گیري بازیکن تیم الف، توپ از حوالی باالي آنتن رد شد  پس از توپ
شد که نزدیک خط کناري فرود بیاید. تعیین اینکه توپ از  و تصور می

مجاز عبور کرده یا از روي آنتن، دشوار بود. بازیکنی از تیم  فضاي
الف، از زیر تور دوید تا توپ را به بازي برگرداند. در همین حین، 
بازیکنی از تیم ب نیز نزدیک خط کناري و آماده بازي با توپ بود. 

 با موفقیت این دو بازیکن تقریباً به هم برخورد کردند، بازیکن تیم ب
که شد  میمشخص  باید چگونهه زد و رالی ادامه یافت. به توپ ضرب

چه ، بازیکن خاطی گر خطایی رخ دادهخطایی رخ داده یا خیر و ا
 ؟بود کسی

 After a dig by team A the ball went high around 
the antenna and it was supposed to land close to 
the side line. It was difficult to determine if the 
path was within the crossing space or over the 
antenna. A player from team A was running 
under the net to replay the ball. Meanwhile a 
player from team B was also ready to play close 
to the side line. However, the 2 players almost 
collided with each other, the player of team B 
played the ball successfully and the rally 
continued. How should it be determined if a fault 
has been committed and in this case which player 
was at fault? 

 Ruling  پاسخ

 نکته بسیار مهم، مسیر حرکت توپ است.
طور واضح از فضاي بین دو آنتن (فضاي مجاز  اول: اگر توپ بهحالت 

عبور توپ از روي تور) رد شده باشد، تیم الف حق بازي با توپ را 
ندارد. پس بازیکن تیم الف در بازي تیم حریف ایجاد مزاحمت کرده 
و مرتکب خطا شده، فارغ از اینکه بازیکن تیم ب با موفقیت به توپ 

 ضربه زده است.
طور واضح از روي آنتن یا پشت آن رد شده  حالت دوم: اگر توپ به

باشد (بخشی از توپ یا همه آن از فضاي مجاز عبور نکرده باشد)، 
بازیکن تیم الف حق بازي با توپ را دارد. در چنین حالتی، بازیکن 
تیم ب در بازي حریف ایجاد مزاحمت کرده و مرتکب خطا شده، 

 The crucial point is the trajectory of the ball. 
Option 1: if the ball clearly passed the net plane 
within the antennae, i.e. through the crossing 
space, team A had no right to replay it. It means 
the running player of team A interfered with the 
opponent’s play and made a fault regardless, if 
the opponent successfully hit the ball. 
Option 2: if the ball clearly passed the net plane 
over or outside the antennae, i.e. partly or totally 
outside of the crossing space, team A had the 
right to replay it. In this case the team B’s player 
interfered with the opponent’s play and made a 
fault regardless of whether the opponent 
successfully hit the ball. 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/case%209_13_interference%20or%20not.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/case%209_13_interference%20or%20not.mp4
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 زد. با موفقیت به توپ ضربه میحتی اگر بازیکن تیم الف 
حالت سوم: اگر مسیر حرکت توپ مشکوك بود و داوران و داوران 
خط نتوانند مسیر را تشخیص دهند، هر دو بازیکن حق دارند که فکر 

تعیین بازیکن خاطی توانند با توپ بازي کنند.  کنند قانوناً می
، کتاب موارد خاص در داوري در چنین حالتی. غیرممکن است

کند که اگر کسی مزاحم بازیکنی که به  اظهار می 2020ویرایش 
وجود،  زند، نشد، متوقف کردن رالی ارزشی ندارد. بااین توپ ضربه می

با توجه به اینکه مسر توپ مشکوك است (حالت سوم)، اگر بازیکنی 
زند واقعاً تحت تأثیر بازیکن حریف قرار گرفت،  که به توپ ضربه می

 و تکرار شود.رالی باید متوقف 

Option 3: if the ball’s trajectory was in doubt, and 
neither referees, nor line judges could determine 
this, both players may legally think, that their 
action to try to play the ball is legal. It is 
impossible to determine the faulty player. In 
such a situation, Casebook 2020 Page 51/60 
when the player hitting the ball is not interfered in 
playing the ball it is worth not stopping the 
rally. However if in this option the player is 
really influenced by the opponent in playing the 
ball, the rally should be stopped and to replay. 

   
 (VIDEO) 9.14  (ویدیو) 14.9

که توپ به پشت خط انتهایی برود. گیري بازیکنی، باعث شد  توپ
لیبرو دوید که توپ را برگرداند. اگرچه او به توپ ضربه زد، ولی چون 

برداري به درون فضاي بازي وارد شده بود، ضربه او  دوربین فیلم
شدت به او  بردار رفت و به آمیز نبود. مربی تیم به طرف فیلم موفقیت

رالی اعالم کرد و به مربی  اعتراض کرد. داور اول تیم حریف را برنده
 ؟ه استخوبی رسیدگی شد کارت زرد نشان داد. آیا به این وضعیت، به

 After a player’s dig the ball rebounded high and 
flown behind the end line. The Libero run to 
replay it. Although he hit the ball, but due to a 
crane camera which had penetrated into the 
playing space his hit was not successful. Neither 
the ball, nor the player hit the crane. The coach 
approached the cameraman and vehemently 
protested the case. By the 1st referee’s decision 
the rally was won by the opponent team and the 
coach was warned with a yellow card. Was the 
situation handled well? 

 Ruling  پاسخ

بازیکنان براي بازي درون ناحیه  از نظر فنی، داور اول اشتباه کرد.
برداري  مثل دوربین فیلم خارجی شیئیبازي اولویت دارند. اگر فرد یا 

تلویزیونی یا خبرنگاري که دست خورد را دراز کرده و توپ را 
به داخل ناحیه بازي نفوذ کند و مزاحم بازیکن شود، باید آن  ،گیرد می
فقط محسوب و رالی را تکرار نمود.  "مزاحمت خارجی"را 

چون  !شوند برخوردهاي فیزیکی نیستند که موجب ایجاد مزاحمت می
طور  برداري در نزدیکی لیبرو بود، او نتوانست به دوربین فیلم

نتیجه باید این وضعیت  آمیز به توپ ضربه بزند و در موفقیت
 شد.  محسوب و رالی تکرار می "مزاحمت خارجی"

با توجه به اینکه مربی رفتار ناشایستی از خود نشان داد، تصمیم داور 
 اول در خصوص مجازات او صحیح بود.

 1.21، 2.17 ها قانونطبق 

 Regarding the technical aspect the 1st referee had 
a wrong approach. 
Within the playing area the players have the 
priority to play. If an outside object or a person 
penetrating from outside the playing area, e.g. the 
crane TV camera or a journalist reaching in to 
catch the ball, interferes his/her play it should be 
considered as “external interference” and the rally 
should be replayed. The interference means not 
only a physical contact! 
On the video the Libero was not able to play the 
ball successfully due to the near crane camera 
therefore this should be considered as an 
"external interference" and the rally was to be 
replayed. 
 Regarding the misconduct by the coach it was 
correct decision by the 1st referee. 
Rule 17.2 , 21.1 
 
 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/9_14_crane_camera.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/9_14_crane_camera.mp4
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 (VIDEO) 9.15  (ویدیو) 15.9

توپی پس از برخورد به مدافع تیم الف، به دست مهاجم برخورد کرد، 
ن میبه سمت نوار کناري سمت زمین تیم ب رفت و نهایتاً به ز

آمیز دانست و عالمت توپ  برخورد کرد. داور اول، دفاع را موفقیت
براي زننده بعدي تیم الف باشد. تیم ب  داخل را نشان داد تا سرویس

. فیلم نشان داد که توپ داد، درخواست ویدیوچلنج "برخورد به آنتن"
به شکل واضحی به نوار کناري و آنتن برخورد کرده است. متأسفانه 

 ،آخرین تماس را با توپ داشته مشخص نشد و داور اول بازیکنی که
شدت به داور  اولیه خودش را تأیید کرد. مربی تیم ب به رأي اصلی

دوم اعتراض کرد. داور اول به او کارت زرد نشان داد. آیا تصمیم داور 
 ؟ه استخوبی رسیدگی شد اول صحیح بود؟ آیا به این وضعیت به

 The ball rebounded from the blocker of team A, 
hit the attacker’s hand, went to the side band on 
team B’s side, then landed on the court. The 1st 
referee decided the action as a successful block, 
his hand signal was BALL IN and the next 
serving team was team A. The team B requested a 
video check (challenge) for “Antenna touch”. The 
video proved, that the ball clearly hit the side 
band AND the antenna. Unfortunately the player 
who hit last the ball was not shown and the 1st 
referee confirmed his original decision. The 
coach of team B vehemently protested at the 2nd 
referee. A warning second stage (yellow card) 
was issued for him. Was it a correct decision and 
was the situation handled well? 

 Ruling  پاسخ

درستی اعالم کرد، ولی  اگرچه داور اول تیم برنده رالی را به خیر.
مبناي این تصمیم و همچنین مجازات مربوط به رفتار مربی اشتباه 

 بود.  
اگر توپ فقط به نوار کناري برخورد کند، خطا نیست. اما اگر توپ 

بر نوار کناري، به آنتن هم برخورد کند، خطاست. در عمل، اگر  عالوه
توپ به نوار کناري یا آنتن، منجر به تغییر مسیر حرکت برخورد 

طبیعی آن شود، واضح است که توپ به جسم محکمی مانند آنتن 
برخورد کرده؛ اگرچه درواقع، توپ برخوردي با آنتن نداشته چون نوار 

 کناري مانع این برخورد فیزیکی شده است.
 اصابتبه نوار کناري و آنتن  ،چون توپ پس از برخورد به مهاجم

کرد، بالفاصله و قبل از اینکه در زمین فرود بیاید، اوت شده است؛ 
 .داد میداور اول باید عالمت اوت و سپس بازیکن تمی ب را نشان 

هاي طبیعی انسانی فراتر رفت.  رفتار ناشایست مربی از واکنش
ویدیوچلنج و ها بایستی نتیجه  مقررات ویدیوچلنج تصریح دارد که تیم

ادبانه محسوب و با  نیز رأي داور را بپذیرند. رفتار مربی بایستی بی
شد. داور نباید اجازه دهد که مربیان با ادامه  کارت قرمز جریمه می

هاي خود، نمایش اجرا کنند. داوران باید در برخی  دادن اعتراض
 تري انجام دهند. صورت جدي موارد، اعمال قوانین را به

 2.21، 3.4.8، 2.1.1.6هاي  نطبق قانو

 No. Even though the decision for the next service 
was correct, but the base of decision was a 
misinterpretation and the discipline of coach was 
wrong handled. 
If the ball hits only the side band, the action is 
legal. But if the ball hits the antenna as well, it is 
already a fault. In practice if the hit into the side 
band/antenna changes the natural rebound 
(direction) of the ball, it is a clear indication that 
it has hit something solid, like the antenna, 
although in reality it has not “contacted” the 
antenna because the side band prevented the 
physical contact. 
Because the ball from the attacker touched the 
side band AND the antenna, it became OUT 
immediately before it landed, i.e. hand signal 
should be OUT and indicate the player of team B. 
Regarding the misconduct by the coach this 
behavior exceeded the normal human reaction. 
The challenge regulation stipulates, that the team 
should accept the result of the video check and 
the referee’s decision. The behavior should be 
considered as rude conduct and should be 
penalized (red card). The referee should not allow 
the coaches to do a show by continuing their 
protest. In certain cases (as on the video) referees 
must be stricter when applying discipline rules. 
Rule 6.1.1.2, 8.4.3, 21.2 

 
 
 

https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/ball%20hits%20sideband%20and%20antenna.mp4
https://fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/ball%20hits%20sideband%20and%20antenna.mp4
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 CHAPTER 10 – USING TABLET CASES  فصل دهم: موارد استفاده از تبلت
   

1.10  10.1 

 توسط درخواست تأیید از شدند. پس تعویض منطقه وارد بازیکن سه
 دو فقط که گرفت تصمیم مربی ،نویسنده و به صدا درآمدن زنگ

 چیست؟ دوم داور وظیفه حالت این در دهد. انجام تعویض

 Three substitute players entered the substitution 
zone. After the request was recognized and 
acknowledged by the scorer, and the horn 
sounded, the coach decided to make only two 
substitutions. What is the procedure for the 2nd 
referee? 

 Ruling  پاسخ

 مجاز نشود، بازي در تأخیر ایجاد باعث که زمانی تا عمل این انجام
 حال،دهد. بااین می انجام را تعویض دو دوم داور بنابراین است.

گزینه  نباید و کرده توجه تعویضی بازیکنان ترکیب به باید نویسنده
 انتخاب کند. را ")accept all( همه پذیرش"

، 4.10.15.الف، 3.10.15، 2.10.15هاي   قانونطبق 
1.16 

 This is legal as long as this does not cause a 
delay. Therefore, the 2nd referee simply carries 
out a double substitution. However, the scorer 
must pay attention to which combination of 
players actually occurs and must not press 
“accept all” in this instance. 
Rules 15.10.2, 15.10.3a, 15.10.4, 16.1 

   
2.10  10.2 

 بازیکن شد. یک ارسال مربی طرف از تعویض هاي مربوط به دو داده
دیگري  بازیکن هنگام، این در .گردید تعویض منطقه وارد تعویضی

 .بود تعویض منطقه به ورود حال در و کرد ترك را کردن  گرم ناحیه
 شود؟ داده باید تعویض انجام چند اجازه قوانین، طبق

 Data for two substitutions was sent by the coach. 
One substitute player entered the substitution 
zone while another one was just leaving the 
warm‐up area to try to enter the substitution zone. 
How many substitutions should be allowed under 
the current rules? 

 Ruling  پاسخ

لحظه ورود بازیکن/بازیکنان به منطقه تعویض، لحظه درخواست 
 تعویض یک فقط اجازه باید دوم داور وضعیت، این در تعویض است.

 است. شده تعویض منطقه وارد که بازیکنی براي هم آن بدهد و را
 دوم داور مواقعی، چنین شود. در رد باید دوم درخواست تعویض

قصد  نابجا، بازیکنی که درخواست یک از جلوگیري منظور تواند به می
 انجام این با کند. دور را از آن منطقه ورود به منطقه تعویض دارد

 است.را درك کرده  "داوري هنر"خوبی مفهموم  دوم به داور کار،
 کند، عوض را مربی نظر است ممکن بعد رالی نتیجه که ازآنجایی

 مربی مایل اگر شود. می حذف غیرمجاز تعویض به مربوط هاي داده
 باید دهد، انجام بازیکن همان با جدیدي تعویض درخواست که بود

 یک فقط باید مورد، نویسنده این در کند. ارسال مجدداً را داده
 گزینه نباید و پذیرفته امتیازات الکترونیکی برگه در را تعویض

 انتخاب کند. را ")accept allهمه ( پذیرش"
.ب، 3.10.15.الف، .3.10.15هاي   طبق قانون

 The moment of the request is the entrance of the 
substitute player(s) into the substitution zone. In 
this case the 2nd referee should grant only the one 
for the player who actually entered the 
substitution zone. The second action should be 
rejected as not a real request. In such a situation 
the 2nd referee has the right to wave away the 
player trying to enter the substitution in order to 
prevent an improper request. With such action the 
2nd referee understood very well what is the "art 
of refereeing". 
Since the result of the next rally may cause the 
coach to change his mind, the data for the 
disallowed substitution will be deleted. Should he 
wish to make a new request for substitution 
involving this player, he would need to send the 
data again. In this case the scorer should only 
accept the one substitution on the e‐score 
computer, and not press “accept all”. 
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3.1.11.15 Rules 15.10.3a, 15.10.3b, 15.11.1.3 

   
3.10  10.3 

 منطقه به بازیکن فرستادن با ارسال داده به تبلت و پس از آن، تیمی
 نبود بازي آماده بازیکن چون کرد. تعویض "درخواست" تعویض،

 و گرمکن به تن داشت لباس نداشت، راکت داشت، اشتباه (راکت
 به شد. رد تعویضدرخواست  و مواجه تأخیر اخطار با تیم غیره)،
 مجدداً  تیم گردید، همان اعمال تأخیر مجازات اینکه محض

 وقفه همان در تعویض دوم درخواست آیا کرد. تعویض درخواست
 بود؟ مجاز

 A substitution was “requested” by a team, by 
transmitting the data by Tablet, then sending the 
player into the substitution zone. Because the 
player was not ready to play (wrong paddle/ no 
paddle/ track suit, etc.), his team was sanctioned 
with a delay warning and the substitution was 
rejected. As soon as the delay sanction was 
applied, the team again requested the substitution. 
Was it allowed to make this second request 
during the same interruption? 

 Ruling  پاسخ

 درخواست به مجاز تیم شد، رد تعویض اول درخواست چون. خیر
 انجام کامل رالی یک باید حداقل نبود. وقفه همان در دوم متوالی

که دهرچنداشته باشد.  تعویض دیگري درخواست بتواند تیم تا شود
 کامل رالی ها تیم از یک هر کردن جریمه ،اي لحظه چنین در

 گردد.  می محسوب
 2.3.15طبق قانون 

 The substitution was not legal and therefore not 
allowed. As the first request for substitution was 
rejected, the team was not authorized to request a 
second consecutive substitution in the same 
interruption. At least one rally must be completed 
before there can be another request for 
substitution by the same team. However, a 
penalty awarded against either team at this 
moment counts as a completed rally. 
Rule 15.3.2 

   
4.10  10.4 

 کرد ارسال را تعویض به مربوط داده تبلت، از استفاده با مربی تیم
 منطقه وارد زدن سرویس لحظه در درست تعویضی، بازیکن ولی

 بدهد؟ را انجام تعویض اجازه باید دوم داور آیا شد، تعویض

 Using the Tablet, the coach transmits data for a 
substitution but the substitute player steps into the 
substitution zone just as the whistle sounds for 
service, should the 2nd referee permit the 
substitution? 

 Ruling  پاسخ

 گزینه نویسنده که الکترونیکی، الزم است امتیازات در برگه اوالً
 اول داور سوت از پس بالفاصله را ")start rallyرالی ( شروع"

 وقت استراحت و تعویض درخواست انتخاب کند تا از سرویس براي
اگر نویسنده فراموش کرد که گزینه شروع رالی را  شود. جلوگیري

انتخاب کند، موظف است که اگر داور اول سوت سرویس را زد ، 
 درنیاورد. صدا به را زنگ

براي ثبت امتیاز استفاده  نظر از اینکه از چه روشی ثانیاً، صرف
شود، لحظه درخواست تعویض همیشه لحظه ورود بازیکن به  می

 منطقه تعویض است.
موقع ارسال شد و زنگ به  که داده مربوط به تعویض به درصورتی

صدا درآمد، داور اول نیاید سوت سرویس را بزند. اگر بازیکن یا 

 First the e-score requires the scorer to press the 
“start rally” button immediately the 1st referee 
whistles for service to prevent requests for 
substitution and time out. If the scorer has 
omitted to press start rally and sounds the horn, 
he/she has a responsibility not to sound the horn 
if the 1st referee has blown the whistle. 
Secondly 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. 
If the data for substitution is transmitted in time 
and the horn is sounded, the 1st referee has to wait 
with the whistle for service. If the substitute 
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د یا در آن بازیکنان تعویضی قصد ورود به منطقه تعویض داشتن
منطقه بودند، درخواست باید پذیرفته شود. اگر بازیکنی قصد ورود به 
منطقه تعویض را نداشت، یعنی هیچ درخواستی داده نشده است و 

تواند سوت سرویس را بزند. اگر بازیکن در همین لحظه  داور اول می
وارد منطقه تعویض شد، باید این درخواست را نابجا محسوب کرد: 

 اولین نشده و متوقف بازي اگر و شده رد واست تعویضاین درخ
 بازي وجود، اگر یابد. بااین می باشد، بازي ادامه تیم نابجاي درخواست

 سمت به زمین داخل (بازیکن شد متوقف درخواست این واسطه به
 باید غیره)، یا بودند داور تصمیم منتظر ها تیم رفت، تعویض منطقه
به تیم، اخطار یا  و شود تعویض انجام نمی محسوب کرد. تأخیر آن را

 داده خواهد شد. اگر این درخواست نابجاي دوم تیم بود، تأخیر جریمه
 در بازي محسوب چون ایجاد تأخیر گیرد، انجام باید اقدامات همین

 شود. می
، کتاب راهنما و 2.16.الف، 3.10.15هاي   طبق قانون 

 دستورالعمل داوري

player(s) is about to enter the substitution zone or 
already there, the request should be allowed. If 
there is no player about to enter the substitution 
zone, it means no request was given. The 1st 
referee has the right to whistle for the next 
service. If the player enters in this moment the 
substitution zone, this should be considered as 
improper request: to reject it and allow the game 
to continue, if the game has not been stopped and 
it was the first improper request for this team. 
However, if the game has been stopped due to 
this request (e.g. the player on court goes to the 
substitution zone or the teams wait for the 
referee’s decision, etc.) it should be considered as 
delay. The substitution should not be granted, and 
a warning or penalty for delay will result. 
The same procedure should be followed if it was 
a repeated improper request by this team - this is 
considered as delay. 
Rules 15.10.3a, 16.2, Refereeing Guidelines 
and Instructions 

   
5.10  10.5 

 تعویض استثنایی تعویض طریق از باید و شد مصدوم بازیکنی
ارسال کرد و  داده براي تعویض تیم وقفه، همان جریان در شد. می

 درخواستبازیکن را به منطقه تعویض فرستاد، یعنی در همان وقفه، 
 داور تصمیم آیا پذیرفت. را درخواست دوم داور کرد. تعویض اضافی

 بود؟ صحیح دوم

 A player became injured and had to be substituted 
exceptionally. During the same game 
interruption, the team transmitted data and sent in 
a player to the substitution zone – i.e. they 
requested an additional substitution during the 
interruption. The 2nd referee accepted the request. 
Was the 2nd referee’s decision correct to accept 
the request? 

 Ruling  پاسخ

 استثنایی تعویض طریق از باید مصدومیت دلیل به اول بله. بازیکن
 دیگري را تعویض درخواست حق وقفه، همان در تیم شد. می تعویض

 دارد.
 7.15طبق قانون 

 Yes, the decision was correct. The first player had 
to be substituted by an exceptional substitution 
due to injury. The team still had the right to 
REQUEST a substitution in the same interruption  
Rule 15.7 

   
6.10  10.6 

ارسال شده  ی که از طرف تیمآرایش برگه در اش که شماره بازیکنی
 از قبل توان می شد. آیا مصدوم مسابقه شروع از قبل داشت، بود، قرار

 کرد؟ تعویض را او مسابقه شروع

 A player listed on the line‐up transmitted by the 
team was injured before the start of the match. 
Can he be substituted before the match? 

 Ruling  پاسخ

 Yes – but it should be shown formally by  داور و (توسط مربی شود استفاده رسمی دست از عالمت باید بله، اما
substitution signal (coach and 2nd referee so that 
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 امتیازات الکترونیکی برگه بشوند) و در شرایط متوجه تا همه دوم،
 گردد. ثبت قانونی تعویض یک عنوان به

 4.3.7، 2.3.7هاي   قانونطبق 

everyone understands the situation) and must be 
recorded on the e‐score sheet as a regular 
substitution. 
Rules 7.3.2, 7.3.4 

   
7.10  10.7 

 اي داده هیچ اما شد، تعویض مقرر وارد منطقه زمان در بازیکنی
 شود؟ رسیدگی باید چگونه وضعیت این به بود. نشده ارسال

 A player arrived in correct time in the substitution 
zone – but no data had been transmitted. How is 
this handled? 

 Ruling  پاسخ

 به (بازیکنان) لحظه ورود بازیکن تعویض، رسمی لحظه درخواست
قانون  باید اقدامی هر از قبل نویسنده بنابراین .است تعویض منطقه

باید  بود، او قانونی درخواست کند. اگر کنترلرا  بودن این درخواست
ثبت نماید.  افزار دستی در نرم صورت آن را به پذیرفته و را درخواست

 از قوانین داوران و کند رد باید بود، غیرقانونیاین درخواست  اگر
 نمایند. پیروي مربوطه

 3.1.16، 1.5.15هاي   طبق قانون

 The official request for substitution is, when the 
substitute player(s) entered the substitution zone. 
Therefore, the scorer before any action should 
check if the request is legal. If it is, he should 
accept the request manually. 
If the request is illegal, it should be rejected and 
the referees have to follow the respective rules. 
Rules 15.5.1, 16.1.3 

 
 
 


