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 کبدیکبدی در مدارس ای از قوانین و مقررات  چکیده

 (زو)کبدی

 .مي باشد (نفر ذخيره1نفراصلي و  4)بازيكن  5هرتيم شامل  .1

 .لباس بازيكنان بايد متحدالشكل باشد .2

 .سانتي متر باشد 12در جلو پيراهن  سانتيمتر و 22شماره پيراهن بازيكنان در پشت پيراهن  .3

 .پيش بيني نشده به عهده كميته فني مسابقات خواهد بود مواردهرگونه تصميم گيري در  .4

 

 متر عرض مي باشد و 7متر طول و  11يعني  11×  7به ابعاد  ابتدايي وزمين بازي براي راهنمائي  :شرح بازی

قسممت   متر و 3قسمت كه قسمت اول از خط وسط  به دو قسمت مساوي تقسيم مي شود هر نيمه بازي به دو

 .متر مي باشد 5/2ي دوم تا خط انتهاي

اين تيم ميتواند حمله يا زمينمي را انتخماك كنمد بما      تيم برنده مشخص مي شود و ،با قرعه كشي بين دو تيم 

يك نفر از تيم مهاجم به زمين مدافع حمله مي كند وبا صداي بلند وبا فاصله  سوت داور بازي شروع مي شود و

با لمس كردن يك يا چند بازيكن  مرتب تكرار مي كند وكبدي را  ،كبدي ،يك نفس كشيدن عميق كلمه كبدي

بمه   مدافع به زمين خود برمي گردد هريك از بازيكنان مدافع توسط مهاجم لمس شوند از بازي خارج شمده و 

اگر مدافعيني مهاجم را گرفتند بطموري كمه از خمط     تعداد نفرات لمس شده به تيم مهاجم امتياز داده ميشود و

 .يك امتياز به تيم مدافع داده مي شود  اشد مهاجم خارج مي شود ونيمه عبور نكرده ب

 ن تيم مدافع مي شوند وبه زمين خود برگشت آ اينكه حمله او تمام شد و بعد از تيم يك بار حمله مي كند و هر

نيمه يا سمت بمازي كمه     تيمي در هر تيم مقابل مهاجم كه يك نفر را براي حمله به زمين حريف مي فرستد هر

نيممه دوم را   شدن نيمه در داخل زمين بودندتعداد بازيكنان داخل بازي كه قبل از تمام با همان مام مي شود ت

 .تيمي كه امتياز بيشتري را كسب كرد برنده بازي شناخته مي شود  نند در انتهاي بازي هرشروع مي ك



 :مقررات قوانین و

 .دقيقه اي انجام مي شود 12بازي در دو نيمه  .1

 .را كسب كرده باشد بيشترياست كه امتياز  تيمي برنده بازي .2

 .برود از بازي خارج مي شود بيرونبازيكني كه از محوطه زمين خودش  هر .3

 .بازيكن يا بازيكناني كه توسط مهاجم لمس شوند از بازي خارج مي شوند .4

يك امتياز به  شده و راجاخكبدي را نگويد از بازي ، اگر مهاجم كه به زمين مدافعي مي آيد كلمه كبدي  .5

 .تيم حريف داده مي شود

خط را  مهاجم خود را به خط وسط زميني برساند و اگر مهاجم توسط مدافع يا مدافعيني گرفته شود و .6

 .لمس كند نفراتي كه مهاجم را گرفته اند از بازي خارج مي شوند

بمه زممين خمود     ا لمس كنمد و در موقع حمله يك يا چند مدافع ر اگر مهاجم يا يارانش خارج باشند و .7

برگردد به تعداد مدافعيني كه از زمين خارج مي شوند به همان تعداد ياران مهماجم بمه زممين بمازي     

 .برمي گردند

اگر در پايان بازي دو تيم مساوي شدند تيمي برنده بازي مي شود كه تعداد نفرات بيشتري در زممين   .8

 .به پايان مي رسداگر تعداد مساوي بود بازي مساوي  بازي دارد و

غيراينصورت از بازي اخراج   از اينكه از خط نيمه عبور كرد خط دوم را نيز قطع كند در مهاجم بايد بعد .9

 .امتياز به تيم حريف داده شود كو يشده 

چه مهاجمين نمي توانند از زمين بازي بيرون بروند اگر از خط خارج شموند   بازيكن چه مدافعين و هر .12

 .به تيم حريف داده ميشود امتيازك ي از بازي خارج و

 شورت بازيكن خطا محسوك شده بازيكن خطاكمار از زممين اخمراج و    پيراهن و گردن و و گرفتن سر .11

 .يك امتياز به تيم حريف داده مي شود

ثانيمه   32ثانيه در زمين تيم مقابمل حملمه را انجمام دهمد و پمس از       32هر حمله كننده حداكثر زمان  .12

 .زمين خود برگرددبالفاصله بايد به 


