**با نشاط ترين ورزش گروهي  -همگاني كشور**

آيين نامه و قوانين داخلي رشته ورزشي داژبال
رشته ورزشي داژ بال (بازی وسطي)
ورزش داژبال به معنای گرفتن توپ مي باشد كه در اصطالح فارسي به اين ورزش بازی وسطي ميگويند.
اهداف:

 .1بسط و گسترش ورزش تک بال به عنوان يک ورزش سنتي ايراني.
 .2ايجاد نشاط و سالمت جسمي و روحي برای تمامي سنين با كمترين هزينه و امکانات.
 .3پر نمودن اوقات فراغت اقشار مختلف مردم در جهت فعاليت و ورزش گروهي.
 .4ايجاد انگيزه برای خانواده ها و دعوت به ورزش همگاني به منظور ايجاد سالمت اجتماعي.
 .5برگزا ری رقابت های سالم و پرنشاط به منظور ارتقا سطح كيفي اين رشته ورزشي.

ابعاد زمين بازی  81 * 9 :به شكل مستطيل
تعداد بازيکنان  :بازی تک بال بين دو تيم (تيم کنار و تيم وسط)با  4بازیكن اصلی و  2بازیكن ذخيره برگزار
ميگردد.
توپ بازی  :توپ این رشته ورزشی از جنس چرم یا مشابه با ابعاد محيطی  44سانتی متر و وزن تقریبی 244
گرم(شبيه به توپ هندبال) ميباشد.
زمان بازی  :دو نيمه  84دقيقه ای با  3دقيقه استراحت (به صورت تایم اطوت برای تيم وسط ميدان)در بين دو
نيمه ميباشد.
نحوه بازی:

.8بين دو تيم  4نفره برگزار می شود.

.2تيم کنار در دو گروه  2نفره در دو طرف زمين (قسمت عرض زمين) و  4بازیكن تيم وسط در وسط زمين(خط
وسط) مستقر ميگردند.
 .3بازیكنان تيم کنار باید با پاس دادن توپ به یكدیگرو پرتاب توپ به سوی بازیكنان تيم وسط نسبت به حذف
آنهااز زمين بازی و اخذ امتياز اقدام نمایند.
توضيح:برخورد توپ به هر یک از بازیكنان تيم وسط منجر به حذف آن بازیكن و کسب یک امتياز برای تيم پرتاب
کننده می گردد.
 .4در صورتيكه تيم کنار موفق به حذف چهار 4بازیكن وسط شود برنده آن نيمه خواهد بود.
الف:در صورت حذف هر یک از بازیكنان تيم وسط،ادامه بازی در آن نيمه با نفرات باقيمانده صورت می پذیرد.
ب :در صورتيكه تيم وسط دارای امتياز گرفتن توپ باشد ،بازیكنی که مورد اصابت توپ قرار گرفته حذف نگردیده
و فقط از امتياز تيم کسر ميشود.
 .5بازیكنان تيم وسط باید با جاخالی دادن خود را از خطر برخورد با توپ دور ساخته و همچنين با گرفتن توپ
توسط دست ها(بل) اقدام به اخذ امتياز نمایند.
توضيح:گرفتن هر توپ توسط بازیكنان تيم وسط منجر به اخذ یک امتياز برای تيم فوق ميباشد.
 .6در صورتيكه بازیكنان تيم وسط در مدت زمان  84دقيقه به طور کامل حذف نگردد برنده آن نيمه خواهد بود.
 .7هر تيم در هر نيمه فقط مجاز به تعویض دو بازیكن ميباشد.
 .1در صورت حذف یک بازیكن که منجر به خطا گردیده عضو ذخيره نميتواند جایگزین وی گردد.
 .9در صورت اتمام زمان بازی و مساوی شدن دو تيم،ادامه بازی در در وقت اضافه برگزار ميگردد.
 .84زمان برگزاری وقت اضافه،دو نيمه 3دقيقه ای با تعویض تيم ها در نيمه دوم ميباشد.
توضيح:زمان وقت اضافه،فاقد استراحت و تایموت بين دو نيمه خواهد بود.در صورت تساوی مجدد دو نيمه یک
دقيقه ای برگزار ميگردد.
 .88در زمان وقت اضافه،فقط یک نفر از تيم وسط در زمين بازی قرار می گيرد(.تعویض با اعالم نفر ذخيره به داور
آزاد است).
 .82برخورد اولين توپ از سوی تيم کنار به بازیكن تيم وسط به منزله پيروزی تيم کنار در آن نيمه خواهد بود.

 .83دریافت اولين توپ از سوی بازیكن تيم وسط و یا جا خالی دادن وی در مدت زمان  3دقيقه،به منزله پيروزی
تيم وسط در آن نيمه خواهد بود.
 .84برنده بازی تيمی خواهد بود که فاتح دو نيمه باشد.
 .85در صورت تساوی دو تيم،بازی وقت اضافه یک دقيقه ای مجددا تكرار خواهد شد.
 .86این بازی توسط چهار داور کنار و یک سر داور قضاوت می گردد.
 .87در صورت بروز اعتراض ،صدور رای قطعی توسط کميته فنی صورت می پذیرد( .هيت پنج نفره داوران)

معاونت منابع انساني و پشتيباني
تربيت بدني سايپا پرس

