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 (ات)عذد املؤطرين (ات)عذد الالعبين الجنس العمريةالفئة  املشاركات واملشاركون  ثاريخ ومكان التنظيم

 الناظىز 
ًىليىش  13إلى  11من 

2023 

 الفائصةفسق املؤطظاث 
ت البطىالثب  الجهٍى

U18   
 وما بعد 2005مىاليد 

 (اث)العبين  03 إهاث
 زطميين 02

 احخياط 01 

 (ة)مؤطس 1
 ذكىز  لكل فٍسق 

 البطولة الوطنية املذرسية للكرة الطائرة الشاطئية

ق ًخكىن 1.  .(ة)مؤطس (ة)وأطخاذ (اث)العبين 3 من الفٍس

في حالت إصابت  اطخثناءافي وزقت املقابلت وال ًحق إجساء الخبدًل إال ( 02)العبين  املؤطسخالل كل مقابلت ٌسجل ألاطخاذ 2.
 .   أحد الالعبين

 املؤطسال ٌظمح لالعب املصاب الري اطدبدل اطخثنائيا السجىع إلى املبازاة التي وقع فيها الخبدًل، لكن ًمكن لألطخاذ 3.
 . إذا جم شفائه الاعخماد على هرا الالعب املصاب في املبازاة الالحقت

 .بشىطين ًفىش  الري هى الفائص الفٍسق4.

ق ًفىش 5. قين حعادل حالت وفي ،21 للنقطت وصىله عند بالشىط الفٍس  أحد ًخقدم أن إلى اللعب ٌظخمس 20/20 ب الفٍس
قين  (.... 24/22 ،23/21 ،22/20) بنقطخين الفٍس

قين حعادل حالت في6. قان ًحخكم منهما، واحد لكل بشىط الفٍس ق به ًفىش  ثالث شىط إلى الفٍس  15 للنقطت ًصل الري الفٍس
 .هقطخين فازق  مع

 

 :الشبكة علو 7.
 
 

 م 8  وعسضه  م 16 امللعب طىل 8.

 .وحيدة هقطت على املنهصم الفٍسق ًحصل بينما هقطخين على ًحصل الفائص الفٍسق9.
قين حظاوي  حالت في10.  :الخالي النحى على جسجيبهم ًخم النقط في أكثر أو فٍس

 .خظسها التي ألاشىاط كل عدد على املكدظبت ألاشواط جميع عدد قظمت عن الناجج للحاصل جناشلي بترجيب جسجيبهم•
قين بين الخعادل اطخمس إذا•  الناجج للحاصل جناشلي بترجيب جسجيبهم فظيخم املحدد، القظمت حاصل على بناء   أكثر أو فٍس

 .ألاشىاط جميع خالل خظسها التي النقاط جميع عدد على املكدظبت النقاط جميع عدد قظمت عن
ت فظخعطى النقاط، حاصل أطاض على التساوي  استمرار  حالة في• ق ألاولٍى  بين ألاخيرة املبازاة في فاش الري للفٍس

قين هرًن  .الفٍس

 املذرسية طائرة الشاطئيةكرة الالقواهين الخاصة بال

ركور    إهاث 

 م   2.24 م   2.35

.يعتمذ قاهون الاثحاد الذولي للكرة الطائرة الشاطئية فيما يخص القواهين ألاخرى للعبة*  


