البطولة الوطنية املدرسية للكرة الطائرة املختلطة
تاريخ ومكان التنظيم

املشاركات واملشاركون

الفئة العمرية /الجنس

عدد الالعبين(ات)

عدد املؤطرين(ات)

مكناس
من  7إلى  10فبراير 2022

فرق املؤسسات املختلطة
(إناث وذكور) املؤهلة
عن البطوالت الجهوية

مواليد 2006/2005/ 2004
مختلط (إناث وذكور)

)6 + 6( 12
 3العبات و 3العبين رسميين
 3 +العبات و 3العبين احتياطين

 1مؤطر(ة) لكل فريق

 يتكون الفريق من ستة العبين رسميين ( 3إناث و 3ذكور) ستة العبين احتياطيين ( 3إناث و 3ذكور) وأستاذ(ة) مؤطر. الفريق الفائز هو الذي يفوز بجولتين. يفوز الفريق بالشوط عند وصوله للنقطة  ،25وفي حالة تعادل الفريقين ب  24/24يستمر اللعب إلى أن يتقدم أحد الفريقين بنقطتين().... 28/26 ،27/25 ،26/24
 في حالة تعادل الفريقين بشوط لكل واحد منهما ،يحتكم الفريقان إلى شوط ثالث يفوز به الفريق الذي يصل للنقطة  15مع فارق نقطتين. علو الشبكة 2،24 :م الفريق الفائز يحصل على نقطتين بينما يحصل املنهزم على نقطة وحيدة. في حالة تساوي فريقين أو أكثر في النقط يتم ترتيبهم على النحو التالي: +ترتيبهم بترتيب تنازلي للحاصل الناتج عن قسمة عدد جميع األشواط املكتسبة على عدد كل األشواط التي خسرها.
 +إذا استمر التعادل بين فريقين أو أكثر بناء على حاصل القسمة املحدد ،فسيتم ترتيبهم بترتيب تنازلي للحاصل الناتج عن قسمة عدد جميع
النقاط املكتسبة على عدد جميع النقاط التي خسرها خالل جميع األشواط.
 +في حالة استمرار التساوي على أساس حاصل النقاط ،فستعطى األولوية للفريق الذي فاز في املباراة األخيرة بين هذين الفريقين.
مراكزالالعبين
في بداية كل جولة يجب أن يسجل األستاذ املؤطر مراكز الالعبين في ورقة الدوران على الشكل التالي:
 +اإلناث في املراكز  5 – 3 – 1والذكور في املراكز  6 – 4 – 2أو
 +الذكور في املراكز  5 – 3 – 1اإلناث في املراكز 6 – 4 – 2
تبديل الالعبين
تبدل الالعبات اإلناث بالالعبات اإلناث ويبدل الالعبون الذكور بالالعبين الذكور.
حركات اللعب
يحق لالعب الذكر أن يكمل الضربة الهجومية عند أي ارتفاع من خلف املنطقة األمامية.
يجب أال تلمس قدم الالعب الذكر (قدماه) عند ارتقائه خط الهجوم أو تتعداه في حالة إكمال الضربة الهجومية والكرة أعلى كليا من
الحافة العليا للشبكة عند لحظة اللمسة.
يحق لالعب الذكر أيضا أن يكمل الضربة الهجومية من املنطقة األمامية إذا كان جزء من الكرة أسفل من الحافة العليا للشبكة عند
لحظة اللمسة.
إذا استعمل الفريق  3ضربات إلرجاع الكرة يلزم أن تكون إحدى الالعبات على األقل قد ملست الكرة.
*يعتمد قانون االتحاد الدولي للكرة الطائرة فيما يخص القوانين األخرى للعبة.
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