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 مقدمه

راق، قضاوت یکی از مهمترین و حساسترین مشاغل دنیا غبدون ا

محسوب می شود. اهمیت این شغل به دلیل تعیین و تکلیف وضعیت یک 

 ه ای برخوردار است.شخص و یک تیم و یا یک جامعه از جایگاه ویژ

و نزدیک تر نزدیک  را قضاوت صحیح مسیر رسیدن افراد به اهدافشان

نیست و  یدستگاه ورزش نیز از این قاعده مستثن . در این راستاکندمی 

 محسوب می شودامر داوری و قضاوت جزء الینفک رشته های ورزشی 

ش     عدالت در ورزعامل صد درصد اثرگذار برای اجرای ، که این مهم

 می باشد. 

ات ورزش کبدی را ترین قوانین و مقررّهمین منظور برآن شدیم به روزبه 

نفره، سالنی،  21که شامل مجموعه ی کامل از قوانین و مقررات کبدی 

به تألیف رسانده تا گام مهمی برای ارتقاء ساحلی و دایره می باشد را 

 سطح داوری در کشور برای رسیدن به عدالت برداریم.

 باس اورسجیع

 فدراسیون کبدی ورئیس 

 نائب رئیس فدراسیون کبدی آسیا و جهان

 



 خرین قوانین و مقررات فدراسیون کبدی آسیا وری کبدی برگرفته از آمقررات دا و نکتاب قوانی

 

 

متعهد است که داوران  کبدی فدراسیونکمیته داوران  وظایف داوران :

را نسبت به وظایف و مسئولیتهایشان آگاه ساخته تا آنها موارد مشروحه 

 رعایت نمایند.  ذیل را کامالً

ن مرور قوانین، از کلیه تغییررات  قوانین کبدی را مطالعه کرده و ضم .2

 مطلع باشند .

 تابع کلیه دستورات واستانداردهای بین المللی باشند. .1

مادام از لحاظ ظاهری مرتب بوده وسطح براالی تناسرب فیزیکری و     .5

 ذهنی را حفظ کنند.

شخصیت خود را در درون و در بیرون زمین حفظ کنند و برای اجرای  .8

 نزلت خود تالش  نمایند.بازی عادالنه و حفظ جایگاه و م

ز قرانون و قواعرد و   باعث درگیری در مسائل حاشیه ای نشروند ، و ا  .3

 در حوزه کاری آنها وجود دارد پیروی کنند.اختیاراتی که 

مسئولیتهای مربوط به خود را انجام دهند. ایرن مسرئولیتها شرامل     .0

برا   شرکت در کلینیک های داوری و ارائه مقاالت و... می باشد .ضمناً

 سایر داوران جهت برگزاری مسابقات نهایت همکاری را بعمل آورند.
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انتصابی را بپذیرند مگر آنکه به دلیل  با حفظ احترام هرگونه تغییر و .7

بیماری یا هر گونه ضرورت شخصی نتواننرد امرور محولره را انجرام     

 دهند.

هیچگونه بیانیه رسمی در رسانه ها در ارتباط با هری  برازی صرادر     .3

 نکنند.

 پیروی کنند. AAKFتمام خطوط صحیح ارتباطی با هیئت داوران  از .9

تمام داوران رسمی باید تابع فعالیتهای انضباطی بوده و از این قوانین  .26

 تخطی ننمایند.

را برعملکررد  بازدارنرده از اغتشراش    در حدامکان اصول انضرباطی  .22

 اعمال نمایند. و ورزشکاران مربیان 

 

 

 

 ج.ا.اکمیته داوران فدراسیون کبدی 
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 قوانین و مقررات کبدی

Rules of Kabaddi 

 

و  اداره بین المللی کبدی نفره تحت قوانین فدراسیون 21بازی کبدی 

 شود. میبرگزار 

 Play feild: بازی  زمین

و یا  خاک نرم پوشیده شده باشداز سطح زمین می بایست صاف و  .2

  باشد. Evaتوسط فوم)تاتامی( تایید شده 

 فوم )تاتامی (کبدی باید دارای ویژگیهای زیر باشد: الف:

 نی + استات وینیل اتیلن پفوم الستیکی ژا

 سانتی متر 4سانتی متر الی  5/2ضخامت 

برای قرار باید  مناسب و هموار زمینقبل از پهن شدن تاتامی ،  ب:

 ؛ در نظر گرفته شود.گرفتن تاتامی در داخل آن
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می بایست  ی که تاتامی روی آن پهن می شودزمینبرای مناسب  ابعاد . 1

 طول زمینمتر  27). متر باشد 23در  27 و حداقل  متر 16در  16حداکثر 

متر فضای خالی در انتهای  1حداقلبایست می در نظر گرفته شده است )

 (داشته باشد. متر فضای خالی در هر طرف زمین وجود 8هر زمین و 

 Play Field Measurement . اندازه زمین بازی : 5

  متر می باشد. 01× 01  (جوانان )بزرگساالن و آقایانابعاد زمین برای 

  متر می باشد. 02× 8  )بزرگساالن و جوانان( بانوانابعاد زمین برای 

  متر می باشد. 00× 8  (دختر و پسر)ابعاد زمین برای نوجوانان 

 هرنیمه از زمین بازی که با خط وسط از نیمه دیگر جدا شده  :زمین حریف

 ف تلقی می گردد.یاست زمین حر

  متر می باشد. 8×51/6)بزرگساالن و جوانان(ابعاد زمین حریف برای آقایان 

  می باشد. متر 6× 6)بزرگساالن و جوانان(برای بانوان حریف ابعاد زمین 

  Terminologeis of field of play. اصطالحات زمین بازی :8

 Boundaryخطوط مرزی   الف: 

  خطوط چهار طرف زمین مسابقه به عنوان خط مرزی خوانده می شود

(AB,BC,CD,DA  عرض تمام خطوط می بایست )سانتی متر باشد،  5تا  1

 که جزء زمین محسوب می شود.



 خرین قوانین و مقررات فدراسیون کبدی آسیا وری کبدی برگرفته از آمقررات دا و نکتاب قوانی

3 

 

  متر فضای  4در انتهای هر زمین و متر فضای خالی  2حداقل الزم است که

 در هر طرف زمین وجود داشته باشد.  خالی

  Lobbiesراهروها(  البی )ب: 

  که البی  متر در دو طرف طول زمین کشیده شده است0راهروهائی به پهنای

  .شوندمی درگیری البی ها جزو زمین بازی محسوب  نامیده می شود. در صورت

 )د.متر می باش 0× 01  ابعاد البی برای آقایان )بزرگساالن و جوانان 

 )متر می باشد. 0× 02  ابعاد البی برای بانوان )بزرگساالن و جوانان 

  Sitting Blockجایگاه بازیکنان   :پ

 این جایگاه می بایست با فاصله دو متر از خطوط انتهایی زمین قرار داشته باشد.

بازیکنان اخراجی و ذخیره می بایست جدا از همدیگر در این جایگاه قرار بگیرند. 

   مشخص این جایگاه توسط مسئول برگزاری مسابقات یا نماینده فنی  موقعیت

  می گردد. 

 می باشد. متر 0×8 )بزرگساالن و جوانان(برای آقایان  بازیکنان ابعاد جایگاه  

  بزرگساالن و جوانان( و نوجوانان پسر و دخترابعاد جایگاه بازیکنان برای بانوان( 

 متر می باشد.  0×6
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تیم و ست که فقط برای نشستن افراد فنی طه ای امحدوده فنی: محو

افرادی که می توانند در  تعداد بازیکنان ذخیره در نظر گرفته شده است.

 این منطقه بنشینند براساس مقررات حاکم بر مسابقه تعیین خواهد شد.

قه حضور دارند تابع مقررات رفتار مربی و سایر افرادیکه در این منط

 اشد.می بمسابقه  هنمسئوال

 Midline خط نیمه ت: 

  و به طول ده متر  ا به دو قسمت مساوی تقسیم می کندزمین رافقی که خط 

 خط نیمه نام دارد. می باشد و دو خط کناری را به هم وصل میکند

 Halfنیمه زمین   ث: 

هر نیمه از زمین مسابقه که  بوسیله خط نیمه تقسیم شده است ، به عنوان نیمه 

 ی شود.زمین خوانده م

  Baulk Lineخط باک  ج: 

برای  متر8) خط موازی با خط نیمه زمین در هر دو نیمه زمین می باشد اولین

فاصله  .متر برای بانوان )بزرگساالن و جوانان( و نوجوانان دختر و پسر( 6آقایان و 

 1و همچنین  آقایان )بزرگساالن و جوانان(متر برای  55/1این خط از خط نیمه 

 نوجوانان پسر و دختر می باشد.  )بزرگساالن و جوانان( و  بانوان متر برای
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 Crossing of baulk lineعبور از خط باک چ: 

هنگامی عبور از خط باک صورت گرفته که قسمتی از بدن مهاجم با زمین بین 

در همان زمان هیچ . حریف تماس یابد از نیمه زمین امتیازی)بوینس(باک و خط 

زمین بین خط باک و خط میانی تماس داشته  م نباید باقسمت از بدن مهاج

 باشد.

  Bonus Lineخط بوینس  ح: 

متر برای بانوان  6برای آقایان و  متر8))است موازی با خط باک ، این خط 

و خط انتهایی باک و بین خط )بزرگساالن و جوانان( و نوجوانان دختر و پسر(( 

 متر می باشد. 0ینس فاصله خط باک تا خط بو زمین قرار دارد.

 Crossing of bonus line عبور از خط بوینسخ :

خط امتیازی مهاجم با زمین بین امتیازی صورت گرفته که هنگامی عبور از خط  

تماس یابد در همان زمان هیچ قسمت از بدن مهاجم نباید بازمین  و خط انتهایی

 تماس داشته باشد. امتیازیو خط  میانی بین خط 

متر و  55/0فاصله خط بوینس تا خط انتهایی زمین آقایان  زمین: خط انتهای

 متر برای بانوان می باشد. 8متر برای آقایان و  01متر ، و طول خط  2بانوان 
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 creteria  Weight-Age. وزن و سن بازیکنان  3

 وزن سن مشخصات ردیف

 کیلو گرم 33زیر  بزرگساالن آزاد  مردان بزرگسال   .2

 کیلو گرم 36زیر  سال 15زیر  مردان امید  .1

 کیلو گرم 76زیر  سال ) بر اساس آخرین روز سال میالدی( 16زیر  و 16 پسران جوان  .5

 کیلو گرم 33زیر  سال ) بر اساس آخرین روز سال میالدی ( 20زیر و  20 پسران نوجوان  .8

 کیلو گرم 73زیر  بزرگساالن آزاد  زنان بزرگسال  .3

 کیلو گرم 76ر زی سال 15زیر  زنان امید  .0

 کیلو گرم 03زیر  سال ) بر اساس آخرین روز سال میالدی ( 16زیر  دختران جوان  .7

 کیلو گرم 33زیر  سال ) بر اساس آخرین روز سال میالدی ( 20زیر  دختران نوجوان  .3

تاریخ تولد و اصالت بازیکنان شرکت  دبخشهای مربوطه ، موظفن  :توجه. 0

رک شناسایی بازیکنان اعم از کپی پاسپورت، تاییدیه کننده را برابر یکی از مدا

ثبت احوال  ، کارت ملی ، گواهینامه رانندگی ، کارت شناسایی و هرگونه مدرک 

شناسایی عکسدار معتبر دیگری که نام و  تاریخ تولد بازیکنان را دقیق  نشان 

، دهد را بررسی نمایند که بتوان بر اساس آن وزن و سن بازیکن مشخص گردد 

سپس صحت تاریخ تولد و عکس بازیکنان توسط مقام مسئول فدراسیون تایید و 

ارائه گردد. فدراسیون کبدی رسیدگی به این امر را به عهده هیئت استانها 

اما چنانچه هیأتی از این قانون تخطی نموده باشد تیم آن استان به مدت  گذاشته

  واهد گردید.سال از همان تاریخ از شرکت در مسابقات محروم خ 1

به فدراسیون  "همچنین کلیه مدالها و مقامهای کسب شده توسط تیم مجددا

 کبدی بازگردانده خواهد شد.
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 Terminologies of Game:اصطالحات بازی 

 Cant. آهنگ کبدی   7

       طور واضح و یکنواخت را آهنگ کبدیتکرار کلمه کبدی بدون وقفه و به 

 می گوییم. 

 Raidحمله   .3

مانی که مهاجم با گفتن آهنگ کبدی وارد زمین حریف می شود این عمل را ز

 حمله می گوییم.

 Raiderمهاجم .9

می شود را  بازیکنی که با گفتن کلمه کبدی )آهنگ کبدی( وارد زمین حریف

می نامیم. مهاجم باید آهنگ کبدی را قبل از ورود به زمین حریف « مهاجم»

 شروع کند.

 Defender. مدافع   26

 می شود. هر بازیکنی که در زمین او حمله صورت می گیرد ، مدافع خوانده

 To Put Out a Defender.  خارج کردن یک مدافع : 22

چنانچه مهاجم بدون نقض قوانین بازی با قسمتی از بدن یا لباس مدافع تماس 

 پیدا کند یا مدافع با بدن یا قسمتی از لباس مهاجم تماس پیدا کند و سپس با
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آهنگ کبدی به زمین خود باز گردد ، به تعداد مدافعین لمس شده از زمین 

 خارج شده و به همان تعداد امتیاز به مهاجم تعلق می گیرد.

  catch.گرفتن مهاجم  21

مهاجم را در زمین خود نگه  ،چنانچه مدافع یا مدافعین بدون نقض قوانین بازی

ا ندهند تا زمانی که آهنگ کبدی دارند و به او امکان بازگشت به زمین خود ر

را بزند و یا اینکه  حملهپایان سوت  ،داور و یا سر داور اینکه  یا  مهاجم قطع شود

 ، در واقع مهاجم نگه داشته و گرفته شده است. ثانیه حمله پایان یابد 11

 To reach safely. صحیح رسیدن به زمین  25

 11در همان کرار آهنگ کبدی چنانچه مهاجم پس از عبور از خط باک ، با ت

و بدون نقض قوانین بازی از خط نیمه عبور کند ، حمله پایان یافته تلقی و ثانیه 

 می گوئیم مهاجم صحیح به زمین خود رسیده است.

 Touch (TAG)تاچ ) لمس کردن ( .28

هنگامی که مهاجم با مدافع یا مدافعین با هر قسمت از بدن یا لباس کفش و ... 

 س پیدا کند لمس کردن یا تاچ می گوئیم.آنها تما

 Struggle. درگیری 23

       هنگامی که مدافع یا مدافعین با مهاجم تماس پیدا می کنند را درگیری 

 می گوییم.  بعد از درگیری یا تاچ )زدن( البی به زمین اضافه می گردد.
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 Empty Raid   اثر. حمله بی 20

ز عبور از خط باک ، با تکرار آهنگ هرگاه مهاجم در طول زمان حمله پس ا

 بی آنکه امتیازی رد وکبدی و بدون نقض قوانین بازی به زمین خود بازگردد ،

 می گوئیم. اثرحمله بی  بدل شود.

 Productive امتیاز آور. حمله 27

 امتیاز آورمنجر به کسب امتیاز گردد حمله  هاتیم حمله توسط هر کدام ازهرگاه 

 می گوئیم.

 Pursuitب یا پرسو  . تعقی23

زمانی که یك مدافع پس از پایان حمله مهاجم با آهنگ کبدی و بدون تخطی از 

قوانین مسابقه به قصد تعقیب و لمس مهاجمی که بازگشته به داخل زمین 

 حریف می رود، به این کار تعقیب یا پرسو می گویند.

هر چیز  بازی توسط سوت داور،  یاتوجه: پرسو بعد از درگیری یا توقف 

 مجاز  نمی باشد.دیگری که باعث کنسل شدن حمله شود 

 Super Catch  )فوق العاده(امتیاز ویژه. 29

به  یاموفق به گرفتن مدافعین چنانچه سه یا تعداد کمتر مدافع در زمین باشد و 

 Super Catch. به این عمل و یا کسب امتیاز از مهاجم گردنداوت فرستادن 
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حالت مدافعین دو امتیاز ویژه کسب می کنند و یك  می گویند. که در این

 بازیکن احیاء می شود.

 Do or Die Raid سوم یا حمله خالی. حمله 16

یعنی می گوئیم   Do or dieبی اثر را پی در پی از دو حمله  پسسومین حمله 

در صورتی که امتیازی در هیچ نوع امتیازی بین مهاجم و مدافع رد و بدل نشود . 

    وم کسب نگردد مهاجم اوت اعالم و یك بازیکن از تیم حریف احیا حمله س

 می گردد.

        همه بازیکنان تعلیقی به عنوان بازیکنان حاضر در زمین بازی تلقی  .12

 بازیکنی که بواسطه گرفتن کارت زرد تعلیق شده است(  )مثالً می گردند.

 All out  بیرون راندن . 11

که همه بازیکنان حریف را به زی را طوری مدیریت کند با، که یك تیم زمانی 

بدست )لونا(   All out امتیاز ،بازیکنان احیا گردند تیم مجدداً بیرون بفرستد و 

کسب شده در حمله امتیازات به اضافه   All outامتیاز اضافه برای  2می آورد . 

 به تیم اهدا خواهد شد.

 Rules of play قوانین بازی

ه برنده قرعه شده باشد می تواند زمین یا حمله را انتخاب کند و تیمی ک .15

 که قرعه را از دست داده باشد حق انتخاب ندارد. یتیم
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 زمینها تعویض می گردد. ،در نیمه دوم بازی .18

اول مهاجم خود را نفرستاده ، در نیمه دوم نوبت  ، تیمی که در شروع بازی  .13

 .به او داده می شودحمله 

 و امتیازات مانده در داخل زمین بازیکنان تعداد ازی در نیمه دوم با همانب .10

 نیمه اول ادامه داده می شود.

. چنانچه در حین بازی ، بازیکنی به خارج از خطوط مرزی برود ، این بازیکن 17

 کمك منشی در ابتدا برای چنین بازیکنانی اوت ثبت  اوت محسوب می شود.

        ا به خارج از زمین فرابا اعالم شماره بازیکن او ر می کند. سرداور یا داور

 مهاجم به حمله خود ادامه می دهد. بطوریکهنخواهد شد زده سوت  و می خواند

را به چالش  خطمقاومت کند و یا تصمیم داور  ناگر بازیکنی برای بیرون رفت

براینکه  بکشد یا درست رفتار نکند یا به زور خودش را درگیر بازی کند عالوه

کارتی متناسب با حرکتش به وی نشان داده می شود یك امتیاز فنی نیز به تمام 

 و بدل شده است، به تیم مقابل اضافه می شود. امتیازاتی که در آن حمله رد

اقدام به چنانچه یك مدافع یا مدافعان که از خطوط خارج شده باشد . 13

و  بیرون فرا خوانده می شودبه  یا مدافعین مدافع ،نگهداری مهاجم بکنند 

 .مهاجم محفوظ است
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در  ،در طول درگیری اگر قسمتی از بدن بازیکن بیرون از زمین را لمس کند .19

اعالم  اوت از بدن وی با زمین بازی در تماس است  صورتی که قسمتی دیگر

 در این شرایط خطوط زمین بازی اعمال نمی شود. نمی گردد.

ک در طول حمله اش عبور کند در صورت تخطی از مهاجم باید از خط با. 56

مگر در صورتی که بتواند پیش از رسیدن به خط  ،این قانون اوت اعالم می گردد

به زمین خود برگردد که در این  مباک یك یا چند مدافع را لمس کند و سال

 صورت نیازی به عبور از باک نیست.

اضافه می شود. در حین  زمانی که درگیری آغاز می شود البی به زمین .52

درگیری و بعد از درگیری مهاجم و بازیکنانی که در درگیری بودند می توانند از 

 است. ءالبی استفاده نمایند. این قانون فقط در زمین مدافعین قابل اجرا

. مهاجم باید آهنگ کبدی را قبل از تماس با زمین مدافعین شروع کند. 51

م دهد داور یا سرداور به او دستور بازگشت داده چنانچه گفتن کبدی را دیر انجا

یك امتیاز فنی به تیم مقابل تعلق می گیرد و حق حمله با همان تیم خواهد و 

 بود.

خارج از نوبت حمله کند، داور یا سرداور به او دستور  بازیکنان تیمی. چنانچه 55

 بازگشت داده و یك امتیاز فنی به تیم مقابل تعلق می گیرد.
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ش از یك مهاجم در یك نوبت حمله نباید به زمین حریف وارد شود. . بی58

چنانچه بیش از یك مهاجم در یك نوبت حمله به زمین حریف وارد شود، داور یا 

 تیم مقابل تعلق می گیردبه یك امتیاز فنی  ،سرداور به آنها دستور بازگشت داده 

 و حق حمله با همان تیم خواهد بود.

 5اجم به زمین خود بازگشت و حمله پایان یافت ، مدافعین . بعد از اینکه مه53

ثانیه فرصت دارند تا مهاجم خود را بفرستند و تا پایان مسابقه این روند ادامه 

ثانیه را از دست بدهد ،  یك امتیاز فنی به تیم  5دارد. چنانچه مهاجم زمان 

 ، و حق حمله با همان تیم خواهد بود.مقابل تعلق می گیرد

و بتواند از دست آنها فرار کند و  درگیرمدافع یا مدافعین  بانانچه مهاجم . چ50

صحیح به زمین خود برسد، پرسو نمی تواند انجام شود. اما چنانچه مهاجم با 

 لمس کردن)تاچ( مدافع یا مدافعین به زمین خود بازگردد، پرسو مجاز می باشد.

 نماید اوت خواهد شد. . اگر مهاجم در زمین مدافعین آهنگ کبدی را قطع57

، مدافعین نباید دهان او را گرفته و یا با درگیر شودمدافعین  با. وقتی مهاجم 53

استفاده از تکل خشن یا صدمه یا هر نوع قیچی یا استفاده از هر روش نادرست 

دیگر باعث شوند که خواندن کبدی او قطع شود و چنانچه این اعمال انجام شد 

می کند که مهاجم ایمن می باشد و با توجه به نوع و شدت  داور یا سرداور اعالم

 خطا، از کارتهای اخطار و اخراج استفاده می نماید.



 خرین قوانین و مقررات فدراسیون کبدی آسیا وری کبدی برگرفته از آمقررات دا و نکتاب قوانی

14 

 

 11اگر یك مهاجم نتواند امتیازی کسب کند یا از دست بدهد یا بیش از  .59

  Raid) سومصرف کند مهاجم حمله  Raid  Do or Dieثانیه در طول حمله

Do or Die  ) و یك و یك امتیاز به تیم مقابل داده میشود اوت می گردد

 بازیکن تیم حریف احیا می شود.

در حین حمله مهاجم، هیچ مدافعی حق تماس با زمین مقابل را ندارد و . 86

اوت  این خطا را انجام دهند،قبل از پایان حمله  ی کهچنانچه مدافع یا مدافعین

 .مهاجم ایمن می باشد و دتیم مقابل به همان تعداد امتیاز کسب می کنو شده 

سعی در نگه داری و یا کمك در نگه داری مهاجم  (اوتیمدافعین ). چنانچه 82

کند، مهاجم ایمن می باشد ) اوت نیست( و مدافع یا مدافعینی که قانون را نقض 

 کرده اند اوت می شوند.

یم تمام بازیکنان ت بازی را طوری مدیریت کند که . زمانی که یك تیم بتواند81

مقابل را از زمین خارج کند و هیچ یك از مدافعین حق بازگشت به زمین )احیا( 

دو امتیاز  All outرا کسب می نماید.  All Outرا نداشته باشند آن تیم امتیاز 

می باشد که تیم حمله این ق العاده )ویژه( عالوه بر امتیازات بدست آمده در فو

سابقه کلیه بازیکنان خارج شده از م کسب می نماید. سپس بازی ادامه یافته و

ثانیه به زمین خود بازمی گردند . در غیر اینصورت  05اوت شده( در مدت زمان )

ثانیه به زمین باز نگردد ، سرداور یا داور یك امتیاز فنی  05چنانچه تیم در زمان 
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تیم برای ورود به زمین یك دقیقه دیگر به تیم مقابل می دهد اما چنانچه آن 

 نتیجه به نفع تیم مقابل می باشد.  مسابقه حذف شده و آن ، ازن صرف کندزما

 مشاورهخود در زمین حریف  مربی یا هم تیمی ها و.چنانچه مهاجمی توسط 85

 و راهنمائی شود سرداور یا داور یك امتیاز فنی به تیم مقابل می دهد.

بدن به خارج را با هیچ قسمتی از  کسیمجاز نیست  . هیچ مدافع یا مهاجمی88

را انجام دهد داور یا  خطااز خطوط مرزی هل دهد. چنانچه مهاجم یا مدافع این 

سرداور به مهاجم یا مدافعی که به خارج هل داده شده اعالم می دارد که ایمن 

 را انجام داده اوت است. خطااست ) اوت نیست( و بازیکنی که این 

ه ، بدون فعالیت مفید در زمین . زمانی که یك یا دو بازیکن در حین مسابق83

)اجازه  به خارج از زمین بروند آنهامانده باشند کاپیتان می تواند اعالم کند که 

تا مجددا کلیه بازیکنان به زمین بازگردند . در این  لونا کردن تیم را بدهد( 

را نیز کسب  All outامتیاز بازیکنان اوت شده امتیاز بر صورت تیم مقابل عالوه 

 ماید.می ن

. بازیکن یا بازیکنانی که اوت شده اند ، در زمانی که یك یا چند بازیکن از 80

  تیم مقابل به اوت بروند احیا می گردند )به زمین باز می گردند(.
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 Rules of the match قوانین مسابقه

  Team Squadتیم: ترکیب . 87

   در سطوح  و می باشد بازیکن 02الی  01متشکل از تیم هر در سطوح ملی 

 بازیکن می باشد. 04الی  01از  متشکلبین المللی هر تیم 

  Playing. بازی 83

بازیکن داخل  5 بازیکن می باشد )  02و حداکثر  01هر تیم متشکل از حداقل 

نفر  1)باید حداقل  زمین و بقیه )پنج نفر یا سه نفر( بازیکنان ذخیره می باشند

به دقیقه قبل از مسابقات  01می بایست زیکن با 02تا  01اسامی  .ذخیره باشد(

در صورتیکه به دلیل محرومیت و  .)سرپرست فنی( ارائه گردد فنیکمیته 

نفر کاهش پیدا کند ،  5مصدومیت بازیکنان ، تعداد نفرات یك تیم به کمتر از 

 بازی ادامه نخواهد یافت. 

ه اند مصداق ندارد این قانون در خصوص بازیکنانی که موقتاً از بازی بیرون رفت

بازیکن باشد  5تیم دارای کمتر از  هر یك از دو پیش از شروع بازی لذا چنانچه

 مسابقه آغاز نخواهد شد.

 Duration of the Matchمدت زمان مسابقه: .89

 آقایان )بزرگساالندقیقه ای برای  21مدت زمان مسابقه می بایست دو نیمه 

         مدت زمان مسابقه  و نیمه باشد.دقیقه استراحت بین د 5و  (و جوانان
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دو  و نوجوانان دختر و پسربانوان )بزرگساالن و جوانان (می بایست برای 

 دقیقه استراحت بین دو نیمه باشد. 5دقیقه ای و  05نیمه 

تعداد بازیکنان و شماره بازیکنان تیمها بعد از تایم استراحت جابجا می شوند و 

بایست همان تعداد و شماره بازیکنان در پایان نیمه  در شروع نیمه دوم بازی می

 اول باشد.

حتی  حمله آن آخرین حمله در پایان هر نیمه مسابقات باید تا کامل شدن :الف

 بعد از تمام شدن زمان قانونی مسابقه انجام پذیرد.

  System of Scoring: امتیازسیستم . 36

کسب می کند.  زك امتیایك تیم با اوت شدن هر بازیکن از تیم مقابل ی

 دو امتیاز ویژه نیز بدست می آورد . All Outهمچنین تیم با کسب 

 قابل اجرا می باشد.قانون اوت و احیا نیز 

 Time Outتایم اوت: . 32

ثانیه ای در هر نیمه مسابقه استفاده  11تایم اوت  2هر تیم می تواند از  الف(

ا مربی تیم از سرداور درخواست شود. کند. این تایم اوت باید بوسیله کاپیتان ی

 زمان تایم اوت به زمان مسابقه اضافه می شود.

  ،قانون در حین تایم اوت تیمها اجازه ترک زمین را ندارند. با تخطی از این ب(

 یك امتیاز فنی به تیم مقابل تعلق می گیرد.
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تعلیق رسمی بوسیله سرداور یا داوران در صورت صدمه بازیکنان، اوت تایم  ج(

خط کشی مجدد زمین، و یا هر شرایط ناخواسته دیگر ، بوسیله عوامل بیرونی 

مدت زمان تایم  شود. زمان تایم اوت به زمان مسابقه اضافه می شود. گرفته می

 اوت رسمی دو دقیقه می باشد.

 توسط کمیته برگزاری می تواند IKFقانون تایم اوت با موافقت و تاییدیه  د(

 شود. بازنگری

 Substitutionتعویض: .31

بازیکن ذخیره می توانند با اجازه سرداور در طول تایم اوت یا زمان  5 الف(

 5اگر تیم از حداکثر تعویض مجاز خود )) استراحت بین دو نیمه تعویض شوند.

تعویض( استفاده کرده باشد ، چنانچه بازیکن یا بازیکنانی در حین بازی مصدوم  

داشته باشد پس از برای بار ششم تعویض  استفاده ز بهشده باشند و آن تیم نیا

 شرح کامل به داور و با اجازه داور ، تعویض بازیکن آسیب دیده انجام می گردد

که این بازیکنان آسیب دیده تعویض شده که بخاطر تمام شدن پنج تعویض تیم 

ای بر .(با صالحدید سرداور تعویض می شوند دیگر آن بازی اجازه بازی ندارند

کاپیتان یا مربی تیم باید داور را درجریان قرار دهد.  ،انجام هرگونه تعویض

بازیکنان ذخیره هنگامی می تواند وارد زمین شود که بازیکن قبلی از زمین خارج 

 شده باشد و اجازه ورود به بازیکن ذخیره داده شده باشد.
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 بازیکنان تعویضی می توانند دوباره تعویض شوند. ب(

ه بازیکنی تعلیق شود )دیسکالیفه( یا صالحیت بازی را نداشته باشد چنانچ ج(

  تعویض او مجاز نمی باشد و تیم با تعداد کمتر به بازی ادامه می دهد. ،(ی)اخراج

چنانچه بازیکن ذخیره بدون اجازه داور وارد زمین شود به تیم حریف یك امتیاز 

 فنی داده می شود.

 ز نمی باشد.تعویض بازیکنان اوت شده مجا د(

محدوده بازیکنی که مقرر است تعویض شود باید با اجازه داور کمك ثبت در  ه(

 یستد.با معین در کنار خط وسط 

ر صورت دارا بودن داور یا سرداور پس از اتمام حمله در یك زمان مناسب و د و(

، تیم مقابل نیز می تواند تعویض آن تیم اجازه تعویض خواهد دادحق حمله به 

 .   ام دهدانج

  Bonus Pointامتیاز بوینس:  .35

توسط مهاجم می تواند کسب شود که تعداد  صورتیامتیاز بوینس فقط در  الف:

 .نفر باشد 6بازیکنان مدافع حداقل 
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بازیکنی که از خط بوینس عبور کامل داشته باشد یك امتیاز کسب می کند.  ب:

و نتواند  گرفتهسط مدافعین حتی اگر این بازیکن پس از کسب امتیاز بوینس تو

به زمین خود بازگردد امتیاز بوینس را حفظ می نماید. این امتیاز توسط داور یا 

سرداور در پایان حمله با نشان دادن انگشت شصت به سمت امتیاز گیرنده  اعالم 

 می شود .

چنانچه مهاجم در حین عبور از خط بوینس توسط مدافعین گرفته شود،  :پ

 س را کسب نمی کند.امتیاز بوین

چنانچه مهاجم پس از عبور کامل از خط بوینس یك یا چند مدافع را نیز  :ت

لمس کند )تاچ کند( به تعداد مدافعین تاچ شده به اضافه امتیاز بوینس، امتیاز 

 نماید. کسب می

مهاجم می بایست قبل از لمس مدافع یا مدافعین و یا قبل از درگیری از خط  :ث

. پس از تاچ یا درگیری عبور از  آورداید تا این امتیاز را بدست بوینس عبور نم

 خط بوینس امتیازی ندارد.

 با امتیاز بوینس بازیکن احیا نمی شود. :ج
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چنانچه بازیکن یا بازیکنانی اخراج و یا دیسکالیفه شده باشند ، تیم با تعداد  :چ

ز بوینس توسط بازیکنان کمتر بازی را ادامه می دهد ، اما برای کسب امتیا

 افراد داخل زمین محسوب می شوند.  جزءمهاجم ، این بازیکنان نیز 

 Resultنتیجه: . 38

 تیمی که باالترین امتیاز را بدست آورد در پایان مسابقه برنده اعالم میشود.

 Tie in Knock Outدر مسابقات حذفی:  تساوی. 33

 یابد: یب ادامه میاگر در مسابقات حذفی دو تیم مساوی شوند ، بدین ترت

 بازیکن در زمین داشته باشند. 5هر دو تیم باید  .2

هر دو تیم باید مسابقه را روی خط باک انجام دهند.خط باک تبدیل به خط  .1

 بوینس شده و قانون امتیاز بوینس  اعمال میشود.

عبور کامل داشته که تبدیل به خط بوینس شده چنانچه مهاجم از خط باک  .5

 را کسب می نماید. باشد امتیاز بوینس 

چنانچه مهاجم پس از عبور کامل از خط باک که تبدیل به خط بوینس شده  .8

یك یا چند مدافع را نیز لمس )تاچ( کند به تعداد مدافعین تاچ شده به اضافه 

 امتیاز بوینس امتیاز کسب می نماید.
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 محاسبه می شود.قانون اوت و احیا اجرا نمی گردد . فقط امتیاز  .3

بازیکن مهاجم خود را به ترتیب حمله  5می بایست نام و شماره هر دو تیم  .0

 بازیکن داخل زمین مجاز نمی باشد. 5به سرداور بدهد. تعویض 

   مهاجم مختلف خود را در نوبت حمله انجام   5حمله بوسیله  5هر تیم  .7

 می دهد. 

در صورتی که یکی از مهاجمین قبل از انجام حمله خود دچار آسیب  .3

نفر داخل زمین( می تواند  5یکی از دو بازیکن موجود در زمین )از  دیدگی شود،

 حمله را انجام دهد.

تیمی که در شروع مسابقه اولین حمله را انجام داده در این زمان نیز اولین  .9

 حمله را انجام  می دهد .

می بایست براساس  به نتیجه مساوی برسند محمله اگر دو تی 5حتی بعد از  .26

 ی مسابقه ادامه یابد.قانون حمله طالی

چنانچه بازیکن یا بازیکنانی در طول تای برک به طور موقت تعلیق شوند و   .22

صالحیت بازی را نداشته باشند و اخراج گردند ، بازی با تعداد بازیکنان کمتر 

ادامه می یابد و این بازیکنان جهت کسب امتیاز بوینس توسط مهاجم داخل 

 زمین محسوب می شوند.
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 Golden Raidالیی:حمله ط.30

بازی با حمله طالیی ادامه  ،حمله  5حتی بعد از تساوی امتیازات دو تیم در  .2

باشد شانس  تاسمجدد انجام شده و تیمی که برنده  )تاس( می یابد. قرعه کشی

 اولین حمله طالیی را خواهد داشت.

به تیم دوم ، وجود داشت تساویحمله طالیی باز هم این چنانچه پس از  .1

  .حمله طالیی داده می شودشانس 

مسابقه برنده ، را بگیرد بیشتر اولین امتیاز کهدر قانون حمله طالیی تیمی  .5

 می گردد.  اعالم

با قرعه  نتیجه معلوم نشد تیم برنده باز هم حمله طالیییك چنانچه پس از  .8

 انتخاب می شود. )انداختن سکه(  کشی

   League System: سیستم لیگ. 37

تیمی که مسابقه را می برد دو امتیاز و تیم بازنده صفر امتیاز  در سیستم لیگ

 می گیرد. در صورت مساوی شدن هر دو تیم یك امتیاز می گیرند.

 امتیاز برای هربرد دو 

 تساوی هر امتیاز برای یک 

 امتیاز برای هر باخت صفر 
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 Tie in the league points.تساوی در امتیازات لیگ 33

 .می گردد ا تساوی باشد برابرمحاسبات زیر امتیازها تعیینچه امتیازات تیمهنچنا

اگر تیمی از یك مسابقه محروم شود از مسابقات حذف و امتیازات مثبت و منفی 

 . آن برای تیمها محاسبه نمی گردد

از امتیازات لیگ را کسب نموده باشد نمی تواند  %25 کمتر از تیمی که الف(

 شود.« لیگ تساوی در مسابقات» وارد محاسبات 

قرار گیرد که « تساوی در مسابقات لیگ» تیمی می تواند در محاسبات  ب(

 امتیازات لیگ را کسب نموده باشد. %25بیشتر از و یا  25%

باالترین « امتیازات کسب شده و از دست داده » تیمی که پس از تفاضل  پ(

 امتیاز را داشته باشد، برنده اعالم می گردد. 

تیمها در حالت تساوی قرار گیرند در فرمول  "ز تفاضل ، مجدداچنانچه بعد ا ت(

  قرار می گیرند.« امتیازات کسب شده» محاسبه 

نتیجه امتیازات تیمها « امتیازات کسب شده» چنانچه بعد از انجام محاسبه  (ث

 انجام می گیرد. )سکه انداختن(هنوز مساوی باشد ، بین آنها قرعه 

 قابل بازنگری می باشد.توسط کمیته برگزاری    IKFسیستم لیگ با موافقت (ج
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نکته: قوانین مشابه قابل درخواست برای تیمهای حاضر در مسابقات 

 خواهد بود.

چنانچه مسابقه به دلیل قطع برق، بارندگی شدید و یا هر مورد غیرقابل  (39

انجام  "پیش بینی دیگر متوقف گردد، آن بازی در زمان و جلسه دیگری مجددا

برگزاری مجدد  امکانو اگر  شود و کلیه بازیکنان می توانند تعویض یابندمی 

مسابقه نباشد برگزار کنندگان این حق را دارند که مسابقه را معلق اعالم نمایند 

و به هر کدام از تیم ها یك امتیاز لیگ تعلق می گیرد و اگر این اتفاق در مسابقه 

 ن مشترک اعالم می شوند.فینال بیافتد هر دو تیم به عنوان برندگا

 با بایدو زمین بازی تعویض زمین، نیمه  یا تعلیق موقت بازی صورتدر  (06

 می یابد.ادامه احتساب همان امتیازات کسب شده و زمان قبلی 

کوتاه باشد و هیچگونه وسیله غیرورزشی به کامالً ناخنهای بازیکنان باید  (02

ده در صورت صالحدید داور مجاز بند سبك تأیید شهد همراه نداشته باشند.

 است.

تمام بازیکنان می بایست شماره مشخص بر روی تی شرت خود داشته ( 01

سانتیمتر(  در پشت. هر  0اینچ ) 6سانتیمتر( در جلو و  6اینچ  ) 4باشند حداقل 

 تیم می بایست از لباس اجباری و تایید شده پیروی کند.
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 نمی باشد. رم کننده برای بازیکنان مجازگونه روغن و مواد ناستفاده از هر (05

 در صورت مشاهده: 

رو به بازیکن خاطی اعالم و برای اولین بار داور درخواست پاک کردن مواد  الف:

 یك امتیاز فنی به تیم حریف می دهد.

در صورت مشاهده به دفعات داور امتیاز فنی به حریف نمیدهد بلکه بازیکن  ب:

 مدت دو دقیقه دیسکالیفه می شود. با نشان دادن کارت زرد به

 و بدون استوک «تاتامی» کفش بازیکنان می بایست متناسب با زمین بازی (08

  باشد.

 Warning Cardsکارتهای اخطار 

 Green Cardالف(کارت سبز: اخطار

برای اخطار به بازیکنان ، تیم ، و مربی و سرپرست تیم فقط از کارت سبز 

سبز به بازیکن/ مربی/ مدیر/ تیم نشان داده شود  اگر کارت استفاده می شود.

 با دادن کارت سبز امتیازی رد کارت زرد خواهد بود. سپس کارت بعدی مستقیماً

 و بدل نمی شود. 

 



 خرین قوانین و مقررات فدراسیون کبدی آسیا وری کبدی برگرفته از آمقررات دا و نکتاب قوانی

27 

 

 Yellow Cardدیسکالیفه(:) دقیقه 1ب(کارت زرد: تعلیق موقتی برای  

ی/ مدیر تیم چنانچه به بازیکن/ مربیك امتیاز فنی به تیم حریف داده می شود. 

دقیقه اخراج موقت )دیسکالیفه( می گردد . اگر  2کارت زرد نشان داده شود وی

کارت  ، سپس کارت بعدی مستقیماًباشدقبالً کارت زرد دریافت کرده بازیکنی 

 قرمز خواهد بود. 

 توجه: 

 می باشد. موقت بازیکن از زمانی شروع می شود که وی در زمین بازی تعلیق .0

دقیقه اخراج موقت وی بعد از  2اوت شده کارت زرد دریافت کند، چنانچه بازیکن  .2

تیمها اجازه ندارند به جای بازیکنی  احیا و بازگشت او به زمین مسابقه شروع می شود.

 که هم اوت شده و هم کارت زرد دریافت کرده بازیکن اوت بعدی را به زمین وارد کنند.

 یا حذف از مسابقات تعلیق از مسابقه     Red Cardج(کارت قرمز: 

زمانی که بازیکن/ مربی/ و یا یك امتیاز فنی به تیم حریف داده می شود. 

و چنانچه برای بار  اخراج مسابقهآن سرپرست تیم کارت قرمز دریافت می کند از 

و یا  دوم کارت قرمز به همان بازیکن/ شخص نشان داده شود از کل مسابقات

 تورنمنت اخراج می شود. 

مربی و بازیکنانی که کارت قرمز دریافت نموده اند می بایست سرپرست، 

 از محدوده فنی مسابقات خارج شوند.
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 مجازات و اقدام – قوانینتخطی از 

 اقدام جازاتم خطا ردیف

 حمله مجدد یک امتیاز فنی به تیم مقایل قطع آهنگ/ تاخیر در آهنگ  .0

 - یک امتیاز فنی به تیم مقایل حمله خارج از نوبت  .2

 حمله مجدد یک امتیاز فنی به تیم مقایل ورود بیش از یک مهاجم به زمین حریف برای حمله  .1

 حمله مجدد یک امتیاز فنی به تیم مقایل ثانیه 3حمله مهاجم بعد از   .4

بازی خطای گرفتن/صدمه بازیکنان/ حرکات قیچی/  .5

مهاجم  قسمتهایی از بدن ناجوانمردانه/ عمدا نگه داشتن

 مله وی متوقف شودبرای اینکه ح

بودن  وظاوت مدافعین و محف

 مهاجم

 در ابتدا کارت سبز و

در صورت تکرار کارت زرد 

 نشان داده می شود.

زمانی که یک مهاجم توسط تیمش در طول حمله مربیگری   .6

 یا هدایت  می شود

 - یک امتیاز فنی به تیم مقایل

پس از اعالم سوت داور اگه مهاجم حمله خود را شروع   .5

 کندن

 حمله مجدد یک امتیاز فنی به تیم مقایل

ربی/ تیم در طول تایم مبازیکن/  توسطتخطی از قانون   .8

 اوتها و تعویض

 - یک امتیاز فنی به تیم مقایل

    بیرون هدایت بازیکن به  یک امتیاز فنی به تیم مقایل استفاده از روغن یا هرنوع ماده دیگری بر روی بدن  .0

 کند پاکتا مواد را  می شود 

 در ابتدا کارت سبز و یک امتیاز فنی به تیم مقایل اگر مربی در طول بازی وارد زمین شود  .01

در صورت تکرار کارت زرد 

 نشان داده می شود.

اگر بازیکن در طول تعلیق موقت یا تایم اوت رسمی محوطه   .00

 را ترک کند

 - یک امتیاز فنی به تیم مقایل

رود دوباره به زمین پس از ثانیه زمان صرف و 23اگرتیم    .02

 بکند  All Out اعالم 

 در ابتدا کارت سبز و یک امتیاز فنی به تیم مقایل

در صورت تکرار کارت زرد 

 نشان داده می شود.

از  پساگرتیم یک دقیقه زمان صرف ورود دوباره به زمین   .01

 بکند  All Out اعالم 

  بازی به تیم مقابل واگذار می شود.

 



 خرین قوانین و مقررات فدراسیون کبدی آسیا وری کبدی برگرفته از آمقررات دا و نکتاب قوانی

29 

 

 Technical Official اعضا فنی

اعضای فنی از طرف فدراسیون کبدی آماتور آسیا به رسمیت شناخته می شوند 

سال( موظفند هر دو  51سال داشته باشند. این اعضاء )باالی  58و باید حداکثر 

سال یکبار تست آمادگی جسمانی و صالحیت عملکرد زیر نظر فدراسیون کبدی 

 آسیا انجام دهند.

ی اجباری می باشد که این موارد را بر اساس وظایف فنی فن یبرای تمام اعضا

 خود همراه داشته باشند:

 (.رنومتورساعت الکترونیکی زمان سنج دار.)ک 

  لباس رسمی شامل شلوار مشکی. تی شرت آستین کوتاه آبی آسمانی

 یقه دار. کفش کتانی سفید با جوراب سفید. 

 .سوت 

 .کارتهای اخطار 

 .خودکار 

 یجیتالی )توسط نماینده فنی بررسی و تأیید تراوزی وزن کشی د

 گردد(

 دفترچه ثبت خطاهای فردی و تیمی. 

  نفره. 21کبدی بین المللی آخرین کتاب قوانین 
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شی، نکمك مشی و دو نو یك م کنارشامل یك سر داور، دو داور (اعضا رسمی2

 .دمیباشناعضای ژوری  نفر 5یا  5یا  1و داوران میز، نفر  4خط و پشت دو داور 

در زمین نهایی بوده ولی در شرایط خاص سر داور تصمیم  (تصمیمات داوران1

 اختالف میان دو داور اعالم می کند. و در صورت خود را بر اساس مصالح بازی

 Gross Violations & Foulخطا و تخطی های مهم:  

سر داور و داوران قدرت اخطار، تعلیق، پس گرفتن امتیازات و اخراج 

یا تیم را دارند. در صورتیکه یکی از تخطی های زیر را انجام بازیکن و 

 داده باشند.

 موارد قابل احتیاط:

 با سماجت بخواهد نظر کادر داوری را به تصمیم خاصی معطوف کند. (2

نسبت به کادر فنی اقدامات توهین آمیز انجام دهند یا کارهایی کنند که منجر (1

 به تاثیر در تصمیم آنها شود.

 ان دادن انگشت بوسیله مهاجم یا مدافع برای تصمیم داور.نش( 5

 خفه کردن مهاجم با بستن دهان او و یا هر روش نادرست دیگری.(8

 تکل خطرناک که باعث صدمه به بدن بازیکن شود. ( 3

 ثانیه برای شروع حمله. 5زمان بیش از (0
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 گرفتن مهاجم با  کمك قیچی کردن پاها.(7

 م در نوبت حمله او.ممانعت از ورود مهاج(3

برای اخطار یا اخراج موقت اخراج  ی اخطارسر داور و داوران می توانند از کارتها

از مسابقه یا ممنوع کردن بازیکن/ مربی/ مدیر/ تیم/ برای شرکت در مسابقه 

 استفاده کند.

  Duties of Technical official وظایف کادر فنی

 Duties of the Referee وظایف سر داور:

 سرداور می بایست:

 سکه بیاندازد )انجام قرعه کشی(؛(2

 ؛نگهداری زمان مسابقه (1

 وع دوباره مسابقه را اعالم نماید؛توقف و شر-شروع (5

 دقیقه پایانی هر نیمه مسابقه؛ 5ر اعالم امتیاز تیمها د (8

 نظارت کلی و اداره مسابقه؛ (3

 تعویض و جایگزینی بازیکنان را اعالم کند؛( 0

 دوم. دقیقه پایانی نیمه 5اعالم زمان پایان هر دقیقه در  (7
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 Duties of the Umpire:وظایف داوران

بعد از اعالم شروع بازی توسط سرداور داوران می بایست مسابقه را  اداره کنند  .0

 و تصمیمات را بر اساس قوانین بازی و مسابقات تا پایان بازی اتخاذ کنند.

 به سرداور کمك می کند. آنها شماره پیراهنزیکنان اوتی و با شناسایی. داور با 2

 . داور در طول تایم اوت و تعویض به سرداور کمك می کند.1

 Duties of the Scorer:وظایف منشیان

پرکردن برگه امتیاز و اعالم امتیازات با اجازه سر داور در  پایان هر نیمه و   .0

 اعالم نتیجه در پایان مسابقه.

 یم برنده سکه در شروع بازی.مشخص کردن ت .2

 همی بایست در برگ متمام امتیازات گرفته شده بوسیله تمام بازیکنان هر تی .1

 مربوطه عالمت گذاری شود. شامتیاز با عالمت /  در بخ

 با عالمت  =  در برگه منشی. All Outثبت امتیاز  .4

 ثبت امتیاز بوینس با عالمت            در برگه منشی. .5

 یمی که اولین امتیاز را گرفته با عالمت          در برگه منشی.ثبت امتیازت .6

ثبت امتیاز فنی که توسط سرداور یا داور اعالم می شود با عالمت             .5

 در برگه منشی.

 در برگه منشی.  Tبا عالمت  مثبت تایم اوت درخواست شده از طرف هر تی .8

 در برگه منشی.  Xثبت امتیاز ویژه  با عالمت  .0
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 یبت وضعیت هر تیم در پایان هر نیمه در برگه منشی شامل تایم اوت هاث .01

 رسمی و تعویضها. یدرخواست شده از طرف هر تیم ، تایم اوت ها

 رفتن امضای داوران و سرداور در برگه منشی.گپس از تکمیل برگه منشی،  .00

 تایپ لیست اسامی و شماره بازیکنان تیمها در برگه منشی .02

 

 Duties of the Asistant Scorer: وظایف کمک منشی

شماره بازیکنانی که از زمین خارج شده اند و احیا می شوند را  به ترتیب  .0

 ورود و خروج  آنها، در برگه ثبت می کند.

می بایست مطمئن شود از اینکه بازیکنانی که از زمین خارج شده اند در  .2

 جایگاه مخصوص قرارگرفته اند.

تیم مقابل و امتیازات از  و سوپر امتیاز فنیامتیاز  ،ثبت امتیازات بوینس .1

 دست رفته.

 Duties of the line Umpire:وظایف داوران خط

به داوران یا  ،بازیکنانی که از زمین خارج شده اند  به سمت با اشاره کردن .0

 .سرداور کمك می کند

 می کند. شماره پیراهن بازیکنان اوت شده به سرداور کمك در شناسایی .2
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 ی خطوط زمین بازیاندازه ها

مردان و  خطوط زمین ردیف

 ان جوانپسر

و دختران زنان 

 جوان

نوجوانان پسر و 

 دختر

خطوط طولی زمین    .2

AB,CD,EF,GH 

 متر 22 متر 21 متر 25

 متر 3 متر 3 متر AD,BC 26خطوط انتهایی زمین   .1

 متر 2 متر 2 متر AE,BF,GD,HC 2البی   .5

خط باک)از خط نیمه(   .8

LN,KM,LR,KQ 

 متر 5 متر 5 متر 73/5

 متر 0 متر 0 متر RQ,NM 3طول خط باک   .3

 متر 3 متر 3 متر IJ 26خط نیمه   .0

خط بوینس )تا خط باک(   .7

PN,OM,RT,QS 

 متر 2 متر 2 متر 2

 متر 0 متر 0 متر OP,ST 3خط بوینس   .3

جایگاه بازیکنان اوت)سیتینگ بالک(   .9

 با فاصله دو متر از خط انتهایی زمین

2×3 2×0 2×0 

زمین هر نیمه )از خط نیمه(    .26

KG,LE,KH,LF 

3×3/0 0×0 0×3/3 

 متر 8 متر 8 متر 8 خالی خارج از خطوط مرزیفضای   .22

 16-3-16 زمان بازی  .21

 دقیقه

23-3-23 

 دقیقه

23-3-23 

 دقیقه
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 بخش  دوم

 

 

 

 

 قوانین و مقررات کبدی سالنی

Rules of Indoor Kabaddi 
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 مقررات کبدی سالنی قوانین و

Rules of Indoor Kabaddi 

 

 و اداره بین المللی کبدیبازی کبدی سالنی تحت قوانین فدراسیون 

 می شود.برگزار 

  Play feild: بازی زمین 

 بازی کبدی می بایست روی زمین صاف و هموار برگزار گردد. .2

 الف: فوم )تاتامی (کبدی باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

 الستیکی ژاپنی + استات وینیل اتیلن فوم 

 سانتی متر 4سانتی متر الی  5/2ضخامت 

ب: قبل از پهن شدن تاتامی ، زمین مناسبی باید برای قرار گرفتن تاتامی 

 .در داخل آن؛ در نظر گرفته شود

 23در  23باید  که تاتامی روی آن قرار می گیرد .  سایز مناسب زمین1

 در راستایمتر  23متر باشد ) 27در  23متر از متر باشد نهایتاً نباید ک

متر فضای  1در نظر گرفته شده است )یعنی می بایست حداقل  طول

وجود  متر فضای خالی در هر طرف زمین 8و  زمین انتهای هرخالی در 

 داشته باشد.(
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 Play Feild Measurmentsاندازه زمین بازی : .5

 متر می باشد. 0×00 و جوانان( آقایان )بزرگساالنالف( ابعاد زمین برای 

و نوجوانان)دختر و  )بزرگساالن و جوانان( بانوانب( ابعاد زمین برای 

 متر می باشد. 8×01 پسر(

      A                                 M                                     B 

  

 

 

 

 

 

  

     C                                    N                                     D 

 Weight-Age. وزن و سن بازیکنان      8

 وزن سن مشخصات ردیف

 کیلو گرم 33زیر  آزاد مردان بزرگسال  .2

 کیلو گرم 76زیر  سال ) بر اساس آخرین روز سال میالدی( 16زیر و  16 پسران جوان  .1

 کیلو گرم 33زیر  سال میالدی(سال ) بر اساس آخرین روز  20زیر و  20 پسران نوجوان  .5

 کیلو گرم 73زیر  آزاد زنان بزرگسال  .8

 کیلو گرم 03زیر  سال ) بر اساس آخرین روز سال میالدی( 16زیر  دختران جوان  .3

 کیلو گرم 33زیر  سال ) بر اساس آخرین روز سال میالدی( 20زیر  دختران نوجوان  .0



 خرین قوانین و مقررات فدراسیون کبدی آسیا وری کبدی برگرفته از آمقررات دا و نکتاب قوانی

39 

 

و اصالت بازیکنان شرکت کننده تاریخ تولد  دبخشهای مربوطه ، موظفن توجه:. 3

را برابر یکی از مدارک شناسایی بازیکنان اعم از کپی پاسپورت، تاییدیه ثبت 

احوال  ، کارت ملی ، گواهینامه رانندگی ، کارت شناسایی و هرگونه مدرک 

شناسایی عکسدار معتبر دیگری که نام و  تاریخ تولد بازیکنان را دقیق  نشان 

که بتوان بر اساس آن وزن و سن بازیکن مشخص گردد ،  دهد را بررسی نمایند

سپس صحت تاریخ تولد و عکس بازیکنان توسط مقام مسئول فدراسیون تایید و 

ارائه گردد. فدراسیون کبدی رسیدگی به این امر را به عهده هیئت استانها 

 اما چنانچه هیأتی از این قانون تخطی نموده باشد تیم آن استان به مدت گذاشته

 سال از همان تاریخ از شرکت در مسابقات محروم خواهد گردید. 1

به فدراسیون  "همچنین کلیه مدالها و مقامهای کسب شده توسط تیم مجددا

 کبدی بازگردانده خواهد شد.

 Termonologies of feild of play ات زمین بازیاصطالح

 Boundary. خطوط مرزی   0

ان خط مرزی خوانده می شود خطوط چهار طرف زمین مسابقه به عنو

(AB,CD,AC,BD  عرض تمام خطوط می بایست )سانتی متر باشد،  5تا  1

 که جزء زمین محسوب می شود.

 در کبدی سالنی خط باک و خط بوینس وجود ندارد.نکته: 
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  Lobbiesراهروها(  البی ) .7

  راهروها در دو طرف طول زمین به عرض یك متر کشیده شده است. زمانی 

که درگیری بین مدافع و مهاجم صورت شوند،  زمین بازی شامل می ءها جزالبی 

 . گرفته باشد

 متر می باشد. 0×00 الف( ابعاد البی برای آقایان )بزرگساالن و جوانان(

و نوجوانان )دختر و  ب( ابعاد البی برای بانوان )بزرگساالن و جوانان(

 متر می باشد. 0×01پسر(

 Midline .خط نیمه 3

 مه زمین بازی را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.خط نی

 Half.نیمه زمین  9

به عنوان نیمه که هر نیمه از زمین بازی بوسیله خط نیمه تقسیم شده است 

 زمین خوانده می شود.
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 Terminologies of Gameاصطالحات بازی 

  Cant :. آهنگ کبدی26

نواخت توسط مهاجم را آهنگ تکرار کلمه کبدی بدون وقفه و به طور واضح و یک

 کبدی می گوییم. 

   Raid  :. حمله22

زمانی که مهاجم با آهنگ کبدی وارد زمین حریف می شود این عمل را حمله 

 می گوییم.

  Raider. مهاجم 21

شود را  می بازیکنی که با گفتن کلمه کبدی )آهنگ کبدی( وارد زمین حریف

ی را قبل از ورود به زمین حریف می نامیم. مهاجم باید آهنگ کبد« مهاجم»

 شروع کند.

 Defender. مدافع   25

 حمله صورت گیرد ، مدافع خوانده می شود. شهر بازیکنی که در زمین

 To Put Out Defender: مدافع کسب امتیاز از. 28

چنانچه مهاجم بدون نقض قوانین بازی با قسمتی از بدن یا لباس مدافع تماس 

بدن یا قسمتی از لباس مهاجم تماس پیدا کند و سپس با  پیدا کند یا مدافع با



 خرین قوانین و مقررات فدراسیون کبدی آسیا وری کبدی برگرفته از آمقررات دا و نکتاب قوانی

42 

 

ثانیه به زمین خود باز گردد، به تعداد مدافعین لمس  11آهنگ کبدی و در زمان 

 شده امتیاز کسب می نماید.

 Catchمهاجم   گرفتن . 23

ثانیه در  11چنانچه مدافع یا مدافعین بدون نقض قوانین بازی مهاجم را بیش از 

ه دارند یا زمانی که مهاجم آهنگ کبدی را قطع کند داور و یا سر زمین خود نگ

 داور حمله را پایان یافته اعالم می کند و یك امتیاز به نفع تیم مدافع می باشد.

 To reach court safely. صحیح رسیدن به زمین  20

در طول حمله  اگر مهاجم با هریك از اعضای بدن در حین تکرار آهنگ کبدی

با زمین خود تماس پیدا کند و قوانین بازی را نیز نقض نکرده باشد، او  ثانیه 11

 صحیح به زمین خود رسیده است.

 Touchتاچ ) لمس کردن (   .27

منظور تماس مهاجم با مدافع یا مدافعین با هر قسمت از بدن، لباس، کفش و ... 

 آنها  می باشد.

 Struggle. درگیری  23

با مهاجم تماس پیدا می کنند را درگیری میگوییم.  هنگامیکه مدافع یا مدافعین

 بعد از تماس و درگیری البی جزو زمین محسوب می شود.
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 Pursuit. تعقیب یا پرسو  29

زمانی که یك مدافع پس از پایان حمله مهاجم با آهنگ کبدی و بدون تخطی از 

قوانین مسابقه به قصد تعقیب و لمس مهاجمی که بازگشته به داخل زمین 

 حریف می رود، به این کار تعقیب یا پرسو می گویند.

توجه: پرسو بعد از درگیری یا توقف بازی توسط سوت داور ، یا هر چیز 

 دیگری که باعث کنسل شدن حمله شود مجاز نمی باشد.

  Productive raidحمله مؤثر:  .16

لف یك حملۀ مفید می بایست منجر به کسب امتیاز/ امتیازات/ امتیاز فنی/ س

اوت )خروج یا اوت مدافع از زمین/ نگه داشته شدن مهاجم( گردد. حتی در 

مواقعی که مدافع یا مدافعین اوت شده باشند حمله خاتمه یافته و مهاجم به 

 زمین خود باز می گردد و امتیاز آن حمله را می گیرد.

و یا چنانچه مهاجم بدون کسب امتیاز یا حملۀ موثر، سالم به زمین خود برگردد  

    ثانیه طول کشیده باشد ، تیم مقابل یك امتیاز بدست  11حمله او بیشتر از 

 می آورد.
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 RULES OF PALY قوانین بازی

با توجه به اینکه در کبدی سالنی اخراج و احیاء نداریم منظور از اوت 

 بدل شدن امتیاز است. بازیکن ، رد و

شد می تواند زمین یا حمله را شده با )سکه انداختن( تیمی که برنده قرعه .12

 انتخاب کند.

 نیمه دوم بازی زمینها تعویض می شود.در   .11

       در نیمه دوم، فرستادهاول مهاجم خود را  ،تیمی که در شروع بازی .15

 نمی تواند آغازگر حمله باشد.

چنانچه قسمتی از بدن بازیکن با زمین خارج از مرزها تماس پیدا کند،  .18

، اما چنانچه در حین امتیاز ردو بدل می شود(فقط ) می شوداعالم اوت بازیکن 

درگیری قسمتی از بدن وی به خارج از مرزها برود، و تماس او با بازیکنان داخل 

. )باید (و بدل می شود فقط امتیاز رد) زمین برقرار باشد، او به اوت نمی رود

 قسمتی از ارتباط در داخل مرزها باشد.(
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درگیری اگر قسمتی از بدن بازیکن بیرون از زمین را لمس کند  در طول .13

از  دیگر قسمتی( در صورتیکه و بدل می شود فقط امتیاز رد) اوت نمی گردد

 بدن وی با زمین بازی در تماس است.

مهاجم را نگه دارد   ،خارج شده  خطوط مرزیچنانچه یك مدافع که از .10

 متیاز از دست می دهد.خواهد بود و مدافع یك ا محفوظ ممهاج

زمانی که درگیری آغاز می شود البی به زمین اضافه می شود. در حین  .17

درگیری و بعد از درگیری مهاجم و بازیکنانی که در درگیری بودند می توانند از 

 البی استفاده نمایند. این قانون فقط در زمین مدافعین قابل اجرا است.

از تماس با زمین مدافعین شروع کند.  مهاجم باید آهنگ کبدی را قبل.13

چنانچه گفتن کبدی را دیر شروع کند. داور یا سرداور به او دستور بازگشت داده 

  .حق حمله محفوظ می باشدو  و یك امتیاز فنی به تیم مقابل تعلق می گیرد

خارج از نوبت حمله کند، داور یا سرداور به بازیکن یا بازیکنان تیمی چنانچه .19

 تور بازگشت داده و یك امتیاز فنی به تیم مقابل تعلق می گیرد.او دس

بیش از یك مهاجم در یك نوبت حمله نباید به زمین حریف وارد شود.  .56

چنانچه بیش از یك مهاجم در یك نوبت حمله به زمین حریف وارد شود، داور یا 
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       تعلق یك امتیاز فنی به تیم مقابل سرداور به آنها دستور بازگشت داده و 

 می گیرد و حق حمله محفوظ می باشد.

بعد از اینکه مهاجم به زمین خود رسید و یا توسط مدافعین نگه داشته شده  .52

ثانیه فرصت دارند تا مهاجم خود را بفرستند.  5و حمله پایان یافت، مدافعین 

قابل یك امتیاز فنی به تیم مثانیه را از دست بدهد،  5چنانچه مهاجم این زمان 

 تعلق می گیرد و حق حمله محفوظ می باشد.

شود و بتواند از دست آنها  درگیرچنانچه مهاجم توسط مدافع یا مدافعین .51

فرار کند و صحیح به زمین خود برسد، پرسو نمی تواند انجام شود. اگر مهاجم، 

 مدافع یا مدافعین را لمس کند و صحیح به زمین برسد، پرسو اجرا شود.

 مهاجم در زمین حریف آهنگ کبدی را قطع کند اوت خواهد شد چنانچه.55

 .و بدل می شود( )فقط امتیاز رد

نباید عمداً دهان او را گرفته  درگیر شود، مدافعین مدافعین باوقتی مهاجم  .58

و یا با استفاده از تکل خشن یا صدمه یا هر نوع قیچی یا استفاده از هر روش 

 خطااندن کبدی او قطع شود و چنانچه این نادرست دیگر باعث شوند که خو

و از طریق  انجام شد داور یا سرداور اعالم می کند که مهاجم ایمن می باشد

 نشان دادن کارت اخطار مناسب  اقدام می کند.
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در حین حمله مهاجم هیچ مدافعی حق تماس با زمین مقابل را تا پایان  .53

دافعی با زمین مقابل تماس داشته انجام شود و م خطاحمله ندارد. چنانچه این 

 باشد، اوت شده و تیم مقابل به همان تعداد امتیاز کسب می کند.

و یا کمك در نگه داری  مهاجم را نگه دارندچنانچه مدافعین اوت شده  .50

 د، مهاجم ایمن می باشد و مدافع یا مدافعینی که قانون را نقض نمهاجم کن

 .و بدل می شود( ز ردامتیافقط ) کرده اند اوت می شوند

و  مشاورهچنانچه مهاجم توسط یکی از اعضای تیمش در طول حمله اش  .57

 می دهد. امتیاز فنی به تیم مقابل كراهنمائی شود داور یا سرداور ی

را با هیچ قسمتی از بدن به خارج  کسیمجاز نیست  هیچ مدافع یا مهاجمی.53

را انجام دهد داور یا  خطااین  از خطوط مرزی هل دهد چنانچه مهاجم یا مدافع

سرداور به مهاجم یا مدافعی که به خارج هل داده شده اعالم می دارد که ایمن 

 امتیاز ردفقط )را انجام داده اوت است خطااست ) اوت نیست( و بازیکنی که این 

 .و بدل می شود(
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 RULES OF MATCH قوانین مسابقه

  Squad Team  تیم:.59

 بازیکن ذخیره. 2بازیکن داخل زمین و  5بازیکن می باشد.  5 هر تیم متشکل از

 Duration of the match مدت زمان مسابقه:.86

دقیقه ای برای مردان، زنان، و جوانان  05مدت زمان مسابقه می بایست دو نیمه 

آخرین حمله در هر نیمه  دقیقه استراحت بین دو نیمه باشد. 5دختر و پسر و 

مان کامل شدن آن حتی بعد از تمام شدن زمان قانونی مسابقه مسابقات باید تا ز

 انجام پذیرد.

  System of match  سیستم بازی:.82

 قانون اخراج و احیا اجرا نمی گردد. فقط امتیازات کسب شده محاسبه  میشود.

 Productive:  حمله مؤثر.81

فنی/ سلف یك حملۀ مفید می بایست منجر به کسب امتیاز/ امتیازات/ امتیاز 

اوت )خروج یا اوت مدافع از زمین/ نگه داشته شدن مهاجم( گردد. حتی در 

ه یافته و مهاجم به مواقعی که مدافع یا مدافعین اوت شده باشند حمله خاتم

می گردد و امتیاز آن حمله را می گیرد. چنانچه مهاجم بدون زمین خود باز

 11ردد و یا حمله او بیشتر از کسب امتیاز یا حملۀ موثر، سالم به زمین خود برگ

 ثانیه طول کشیده باشد ، تیم مقابل یك امتیاز بدست  می آورد.
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 Time out  : تایم اوت.85

ثانیه ای در هر نیمه مسابقه استفاده  11تایم اوت  2هر تیم می تواند از  الف(

 کند. این تایم اوت باید بوسیله کاپیتان یا مربی تیم از سرداور درخواست شود.

 زمان تایم اوت به زمان مسابقه اضافه می شود.

در طول تایم اوت تیمها اجازه ترک زمین را ندارند. در صورت تخطی از این  ب(

 قانون یك امتیاز فنی به تیم مقابل تعلق می گیرد.

تایم اوت رسمی بوسیله سرداور یا داوران در صورت صدمه بازیکنان، تعلیق  ج(

شی مجدد زمین، و یا هر شرایط ناخواسته دیگر ک بوسیله عوامل بیرونی خط

 گرفته می شود. زمان تایم اوت به زمان مسابقه اضافه می شود.

 مسابقاتتوسط کمیته برگزاری   IKFقانون تایم اوت می تواند با تاییدیه د(:

 بازنگری شود.

  Substitiutionتعویض: .88

زمان استراحت بین دو بازیکن ذخیره می توانند در طول تایم اوت یا  2 الف(

       )اگر تیم از حداکثر تعویض مجاز خود .نیمه با اجازه سرداور تعویض شوند

چنانچه بازیکن یا بازیکنانی در حین بازی ، تعویض( استفاده کرده باشد 2)

مصدوم  شده باشند و آن تیم نیاز به استفاده تعویض برای بار سوم داشته باشد 

   و با اجازه داور، تعویض بازیکن آسیب دیده انجام پس از شرح کامل به داور 
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می گردد.( برای انجام هرگونه تعویض کاپیتان یا مربی تیم باید داور را درجریان 

قرار دهد. بازیکنان ذخیره هنگامی می تواند وارد زمین شود که بازیکن قبلی از 

 شد.زمین خارج شده باشد و اجازه ورود به بازیکن ذخیره داده شده با

 بازیکنان تعویضی می توانند دوباره تعویض شوند. ب(

چنانچه بازیکنی تعلیق شود )دیسکالیفه( یا صالحیت بازی را نداشته باشد  ج(

 تعویض او مجاز نمی باشد و تیم با تعداد کمتر به بازی ادامه می دهد.

 مجاز نمی باشد. تعلیقیتعویض بازیکنان  د(

در منطقه تعیین شده  یا سرداورداور  اجازهد با ، بای شدهبازیکنی که تعویض  ه(

 یستد.با

در صورتی که حق داور یا سرداور پس از اتمام حمله در یك زمان مناسب و  و(

 اجازه تعویض خواهد داد.    حمله با آن تیم باشد

  Result نتیجه:.83

 تیمی که باالترین امتیاز را بگیرد در پایان مسابقه برنده اعالم می شود.
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 Tie in Knock Outتساوی در مسابقات حذفی:  .80

 می یابد: مسابقه بدین ترتیب ادامه تساوی باشداگر در مسابقات حذفی 

 بازیکن در زمین داشته باشند. 5هر دو تیم باید الف: 

بازیکن مهاجم متفاوت را با شماره آنها به ترتیب  1هر دو تیم باید اسامی ب:

   بازیکن داخل زمین( مجاز  5عویض بازیکنان )حمله به سرداور اعالم کند. ت

 نمی باشد.

حمله بوسیله مهاجمان متفاوت انجام می دهد که به نوبت حمله  1هر تیم  ب:

 می کنند.

 2در صورتیکه یکی از سه مهاجم قبل از انجام حمله صدمه ببیند، یکی از  ت:

 بازیکن می تواند حمله را انجام دهد. 5بازیکن داخل زمین از 

)تای برک(  تیمی که در شروع مسابقه اول حمله کرده بعد از مساوی شدن ث:

 نیز اول حمله می کند.

حمله اگر دو تیم به نتیجه مساوی برسند می بایست بر اساس  1حتی بعد از  ج:

 قانون حمله طالیی مسابقه ادامه یابد.
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انچه بازیکنی تعلیق شود )دیسکالیفه( یا صالحیت بازی را نداشته باشد چن چ(

 تعویض او مجاز نمی باشد و تیم با تعداد کمتر به بازی ادامه می دهد.

 Golden Raid حمله طالئی:.87

حمله، بازی با حمله طالیی ادامه  1حتی بعد از تساوی امتیازات دو تیم در  الف :

باشد شانس  تاسمجدد انجام شده و تیمی که برنده  )تاس( می یابد. قرعه کشی

 اولین حمله طالیی را خواهد داشت.

 حریفبه تیم ، وجود داشت تساویحمله طالیی باز هم این چنانچه پس از  ب:

 . شانس حمله طالیی داده می شود

    برنده اعالمرا بگیرد  بیشتر اولین امتیاز کهدر قانون حمله طالیی تیمی  ج:

  می گردد.

با قرعه  نتیجه معلوم نشد تیم برنده باز هم حمله طالیییك چنانچه پس از  د:

 کشی )انداختن سکه(  انتخاب می شود.

  League System(سیستم لیگ:83

در سیستم لیگ تیمی که مسابقه را می برد دو امتیاز و تیم بازنده صفر امتیاز  

  ی گیرند.می گیرد. در صورت مساوی شدن هر دو تیم یك امتیاز م
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  هر برددو امتیاز برای 

 یک امتیاز برای هر تساوی 

 صفر امتیاز برای هر باخت 

  Tie in league points :ساوی در امتیازات لیگت: 89

اگر تیمی از یک مسابقه محروم شود از مسابقات حذف و امتیازآن مثبت 

 و منفی آن تیم برای تیمها محاسبه نمی گردد.

در برنده یا بازنده مسابقه لیگ مساوی باشد  رد اگر امتیازات کسب شده

 می شود. )تساوی درمسابقات لیگ( محاسبهقانونبراساس سیستم لیگ 

از امتیازات لیگ را کسب نموده باشد نمی تواند  %25تیمی که کمتر از  الف(

 شود.« تساوی در مسابقات لیگ» وارد محاسبات 

قرار گیرد که « قات لیگتساوی در مساب» تیمی می تواند در محاسبات  ب(

 امتیازات لیگ را کسب نموده باشد. %25یا بیشتر از  25%

باالترین « امتیازات کسب شده و از دست داده » تیمی که در فرمول  پ(

 امتیازات تفاضل را داشته باشد، برنده اعالم می گردد. 

فرمول چنانچه بعد از تفاضل ، مجدداً تیمها در حالت تساوی قرار گیرند در  ت(

 قرار می گیرند.« امتیازات کسب شده» محاسبه 
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نتیجه امتیازات تیمها « امتیازات کسب شده» چنانچه بعد از انجام محاسبه  ج(

 هنوز مساوی باشد ، بین آنها قرعه )سکه انداختن(انجام می گیرد.

چنانچه پس از طی تمامی این مراحل هنوز دو تیم مساوی بودند ، بین آنها  ر(

 جام می گیرد.قرعه ان

با تأیید فدراسیون   توجه: قوانین مشابه برای تیمهای حاضر در مسابقات

 خواهد بود. بازنگریقابل  بین المللی کبدی 

چنانچه مسابقه به دلیل قطع برق، بارندگی شدید و یا هر مورد غیرقابل ( 36

 پیش بینی دیگر متوقف گردد، آن بازی در زمان و جلسه دیگری مجدداً انجام

در این صورت نیازی نیست که بازیکنان همان بازیکنان مسابقه قبلی می شود .

 .باشند

در زمان تعلیق موقت بازی، مسابقه با احتساب همان امتیازات کسب شده و  (32

 محاسبه می گردد.  باقیمانده زمان

کوتاه باشد و هیچگونه وسیله غیرورزشی به کامالً ناخنهای بازیکنان باید  (31

داشتن هدبند سبك تأیید شده در صورت صالحدید داور  نداشته باشند. همراه

 مجاز است.
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تمام بازیکنان می بایست شماره مشخص بر روی تی شرت خود داشته  (35

سانتیمتر(  در پشت. هر  0اینچ ) 6سانتیمتر( در جلو و  6اینچ  ) 4باشند حداقل 

 د.تیم می بایست از لباس اجباری و تایید شده پیروی کن

در  گونه روغن و مواد نرم کننده برای بازیکنان مجاز نمی باشد.استفاده از هر( 54

 صورت مشاهده: 

برای اولین بار داور درخواست پاک کردن مواد رو به بازیکن  الف:

 خاطی اعالم و یك امتیاز فنی به تیم حریف می دهد.

د بلکه در صورت مشاهده به دفعات داور امتیاز فنی به حریف نمیده ب:

 بازیکن با نشان دادن کارت زرد به مدت دو دقیقه دیسکالیفه می شود.

و بدون استوک « تاتامی» کفش بازیکنان می بایست متناسب با زمین بازی (33

  باشد.

 Warning Cardsکارتهای اخطار 

 Green Cardالف(کارت سبز: اخطار

رپرست تیم استفاده از کارت سبز برای اخطار به بازیکنان ، تیم ، و مربی و س

یم نشان داده شود سپس کارت میشود. اگر کارت سبز به بازیکن، مربی، مدیر، ت

این کارت امتیازی رد و بدل  نبا نشان داد مستقیماً کارت زرد خواهد بود.بعدی 

 نمی شود.
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 Yellow Cardدقیقه )دیسکالیفه(: 1ب(کارت زرد: تعلیق موقتی برای 

چنانچه به بازیکن/ مربی/ مدیر تیم داده می شود.  یك امتیاز فنی به تیم حریف

دقیقه اخراج موقت )دیسکالیفه( می گردد . اگر  2کارت زرد نشان داده شود وی

، سپس کارت بعدی مستقیماً کارت باشدقبالً کارت زرد دریافت کرده بازیکنی 

 قرمز خواهد بود. 

 : توجه

که وی در  دقیقه تعلیق موقت بازیکن از زمانی شروع می شود 1 .2

 زمین بازی می باشد.

تعلیق گردد ، تعلیق او بعد از احیاء دقیقه  1بازیکن اوت شده ،  اگر .1

اوت شده هم تیمها اجازه ندارند به جای بازیکنی که  وی آغاز می گردد .

 .احیاء کنندبازیکن اوت بعدی را  در تعلیق استهم و 

 ز مسابقات.از مسابقه یا حذف ا اخراج   Red Cardج(کارت قرمز: 

زمانی که بازیکن/ مربی/ و یا یك امتیاز فنی به تیم حریف داده می شود. 

اخراج و چنانچه برای بار  مسابقهآن سرپرست تیم کارت قرمز دریافت می کند از 

و یا  دوم کارت قرمز به همان بازیکن/ شخص نشان داده شود از کل مسابقات

 تورنمنت اخراج می شود. 

ازیکنانی که کارت قرمز دریافت نموده اند می بایست سرپرست، مربی و ب

 از محدوده فنی مسابقات خارج شوند.
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 Technical  Official اعضا فنی

       اعضای فنی که از طرف فدراسیون کبدی آماتور آسیا به رسمیت شناخته

سال(  51سال داشته باشند . این اعضاء )باالی  58می شوند باید حداکثر 

سال یکبار تست آمادگی جسمانی و صالحیت عملکرد زیر نظر  موظفند هر دو

 فدراسیون کبدی آسیا انجام دهند.

برای تمام اعضا فنی اجباری می باشد که این موارد را بر اساس وظایف فنی خود 

 همراه داشته باشند:

 (.رساعت الکترونیکی زمان سنج دار)کرونومت 

 وتاه آبی لباس رسمی شامل شلوار مشکی. تی شرت آستین ک

 آسمانی یقه دار. کفش کتانی سفید با جوراب سفید. 

 .سوت 

 .کارتهای اخطار 

 .خودکار 

  تراوزی وزن کشی دیجیتالی )توسط نماینده فنی بررسی و تأیید

 گردد(

 .دفترچه ثبت خطاهای فردی و تیمی 

  قوانین کبدی سالنی.آخرین کتاب 
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 کمك منشی دو  شامل یك سر داور، دو داور و یك منشی و ( اعضا رسمی2

 می باشند. 

در زمین نهایی بوده ولی در شرایط خاص و همچنین اگر  ( تصمیمات داوران1

اختالفی میان دو داور باشد سر داور تصمیم خود را بر اساس مصالح بازی اعالم   

 می کند.

 Gross Violations & Foul( خطا و تخطی های مهم:  5

، پس گرفتن امتیازات و اخراج بازیکن و یا سر داور و داوران قدرت اخطار، تعلیق

 تیم را دارند. در صورتیکه یکی از تخطی های زیر را انجام داده باشند.

 موارد قابل احتیاط:

 با سماجت بخواهد نظر کادر داوری را به تصمیم خاصی معطوف کند. (2

نسبت به کادر فنی اقدامات توهین آمیز انجام دهند یا کارهایی کنند که  (1

 منجر به تاثیر در تصمیم آنها شود.

 نشان دادن انگشت بوسیله مهاجم یا مدافع برای تصمیم داور. (5

 خفه کردن مهاجم با بستن دهان و گلوی او و هر روش نادرست دیگری. (8

 تکل خطرناک که باعث صدمه به بدن بازیکن شود.  (3

 ثانیه برای شروع حمله.  5زمان بیش از  (0

 خارج از زمین بوسیله مربیان و بازیکنان.مربیگری از  (7
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 ممانعت از ورود مهاجم در نوبت حمله او. (3

سر داور و داوران می توانند از این کارتها برای اخطار یا اخراج موقت  (8

اخراج از مسابقه یا ممنوع کردن بازیکن، مربی، مدیر، تیم، برای شرکت در 

 مسابقه استفاده کند.

 Duties of technical official  وظایف کادر فنی

 Duties of the Referee:وظایف سر داور

 سرداور می بایست:

 سکه بیاندازد )انجام قرعه کشی(؛(2

 نگهداری زمان مسابقه (1

 توقف و شروع دوباره مسابقه را اعالم نماید.-شروع (5

 دقیقه پایانی هر نیمه مسابقه. 5اعالم امتیاز تیمها در  (8

 اداره مسابقه؛نظارت کلی و  (3

 دقیقه پایانی نیمه دوم. 5اعالم زمان پایان هر دقیقه در  (0

 Duties of the Umpire:وظایف داوران 

بعد از اعالم شروع بازی توسط سرداور داوران می بایست  مسابقه را  اداره .2

 کنند  و تصمیمات را بر اساس قوانین بازی و مسابقات تا پایان بازی اتخاذ کنند.
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 اور با شناسایی بازیکنان اوتی و شماره پیراهن آنها به سرداور کمك می کند.د .1

 داور در طول تایم اوت و تعویض به سرداور کمك می کند. .5

 Duties of the Scorer:وظایف منشیان

پرکردن برگه امتیاز و اعالم امتیازات با اجازه سر داور در  پایان هر نیمه و   .2

 ابقه.اعالم نتیجه در پایان مس

 مشخص کردن تیم برنده سکه در شروع بازی. .1

 همی بایست در برگ متمام امتیازات گرفته شده بوسیله تمام بازیکنان هر تی .5

 مربوطه عالمت گذاری شود. شامتیاز با عالمت /  در بخ

 ثبت امتیازتیمی که اولین امتیاز را گرفته با عالمت          در برگه منشی. .8

وسط سرداور یا داور اعالم می شود با عالمت            ثبت امتیاز فنی که ت .3

 در برگه منشی.

 در برگه منشی.  Tبا عالمت  مثبت تایم اوت درخواست شده از طرف هر تی .0

 یثبت وضعیت هر تیم در پایان هر نیمه در برگه منشی شامل تایم اوت ها .7

 رسمی و تعویضها. یدرخواست شده از طرف هر تیم ، تایم اوت ها

 رفتن امضای داوران و سرداور در برگه منشی.گاز تکمیل برگه منشی، پس  .3

 Duties of theAsistant Scorer  وظایف کمک منشی

 .اتثبت امتیاز .0
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 قوانین و مقررات کبدی ساحلی

Rules of Beach Kabaddi 

و  اداره بین المللی کبدیتحت قوانین فدراسیون بازی کبدی ساحلی 

 برگزار  می شود.

 Play Feild: بازی زمین

 سانتیمتر و مسطح باشد.  11زمین باید با ماسه به عمق حداقل  :2 

  Measurementاندازه زمین مسابقه: .1

متر می باشد که توسط  5در 00 الف( ابعاد زمین برای مردان و جوانان پسر

 دو قسمت مساوی تقسیم شده است. به خط میانی

 متر می باشد. 6در01 ب( ابعاد زمین برای زنان و دختران جوان

 متر می باشد. 6در 0 ج( ابعاد زمین برای نوجوانان پسر و دختر

 
                        A                            M                              B  

 

 

 

 

 

                      D                              N                              C       
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 Terminologies of play feild.اصطالحات زمین بازی : 5

  Boundaryخط مرزی: الف: 

خطوط چهار طرف زمین مسابقه بعنوان خط مرزی می باشد که  

AB,BC,CD,DA) )احی شود و همه خطوط باید از نوار با موادی سخت طر

 سانتیمتر باشد 2سانتیمتر تا حداکثر  0قطر طناب حداقل 

که با یك سانتیمتر  5سانتیمتر تا حداکثر  1حداقل عرض خطوط می بایست 

 نوار مشخص می شود.

 متر فضای خالی خارج از خط مرزی باشد. 1الزم است که  

 نکته: در کبدی ساحلی خط باک، بوینس و البی وجود ندارد.

 Midlineط:ب:خط وس

   (MN)خطی است که زمین مسابقه را به دو نیمه مساوی تقسیم می کند.

 Weight – Ageبازیکنان: سن و وزن . 8

 وزن سن مشخصات ردیف

 کیلوگرم 33 زیر آزاد مردان بزرگساالن  .2

 کیلوگرم 76زیر سال و کمتر )بر اساس آخرین روز سال میالدی( 16 پسران جوان  .1

 کیلوگرم 33زیر  ال و کمتر )بر اساس آخرین روز سال میالدی(س 20 پسران نوجوان  .5

 کیلوگرم 73زیر آزاد زنان بزرگساالن  .8

 کیلوگرم 03زیر  سال و کمتر)بر اساس آخرین روز سال میالدی( 16 دختران جوان  .3

 کیلوگرم 33زیر  سال و کمتر )بر اساس آخرین روز سال میالدی( 20 دختران نوجوان  .0
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تاریخ تولد و اصالت بازیکنان شرکت کننده را برابر  دطه ، موظفنبخشهای مربو .3

یکی از مدارک شناسایی بازیکنان اعم از کپی پاسپورت، تاییدیه ثبت احوال  ، 

کارت ملی ، گواهینامه رانندگی ، کارت شناسایی و هرگونه مدرک شناسایی 

شان دهد را عکسدار معتبر دیگری که نام و  تاریخ تولد بازیکنان را دقیق  ن

بررسی نمایند که بتوان بر اساس آن وزن و سن بازیکن مشخص گردد ، سپس 

صحت تاریخ تولد و عکس بازیکنان توسط مقام مسئول فدراسیون تایید و ارائه 

اما  گذاشتهگردد. فدراسیون کبدی رسیدگی به این امر را به عهده هیئت استانها 

سال از  1اشد تیم آن استان به مدت چنانچه هیأتی از این قانون تخطی نموده ب

همچنین کلیه مدالها و  همان تاریخ از شرکت در مسابقات محروم خواهد گردید.

به فدراسیون کبدی بازگردانده خواهد  "مقامهای کسب شده توسط تیم مجددا

 شد.

 Terminologies of gamesحات بازیصطالا

 Cantآهنگ کبدی:. 0

در یك تنفس با صدای واضح و بلند و با کلمه  تکرار کلمه کبدی بدون انقطاع و

 خوانده می شود. Cantتایید شده کبدی آهنگ کبدی یا 

 Raid.حمله:7

       زمانی که مهاجم با آهنگ کبدی وارد زمین حریف می شود به آن حمله 

 می گویند.
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  Raiderمهاجم:.3

     نده بازیکنی که با آهنگ کبدی به  زمین  حریف وارد می شود مهاجم خوا

می شود. مهاجم می بایست  آهنگ خود را قبل از آنکه با زمین حریف تماس 

 پیدا کند شروع کند.

 Defenderمدافع یا ضد مهاجم : .9

 هر بازیکنی که در زمین او حمله صورت می گیرد مدافع خوانده می شود.

 To Put Out Defender:کسب امتیاز از مدافع.26

ز قانون مسابقه مدافع را لمس کند یا هر قسمت از اگر یك مهاجم بدون تخطی ا

بدن مدافع با مهاجم تماس پیدا کند و سپس مهاجم به زمین خود با آهنگ 

 کبدی بطور موفق بازگردد در این حالت یك امتیاز به تیم مهاجم داده می شود.

 To Hold a Raiderیک مهاجم: نگهداشتن.22

تخطی از قوانین مسابقه بگیرند و مهاجم  اگر مدافع یا مدافعان ، مهاجم را بدون

 دارند و به او اجازه ندهند که به زمین خود برگردد تا وقتی را در زمین خود نگه

که آهنگ کبدی را قطع کند یا با سوت سر داور یا داوران حمله پایان یابد و 

 می باشد. امتیاز به نفع تیم مدافع
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 To Reach Court Safely:صحیح رسیدن به زمین.21

اگر مهاجم با هر بخشی از بدن خود از خط وسط با آهنگ کبدی بدون تخطی از 

قوانین مسابقه بعد از تماس با مدافع یا مدافعین به زمین خود بطور سالم رسیده 

 باشد نوبت حمله او پایان مییابد. 

 Touchتماس:.25

با بدن اگر مهاجم با هر قسمت از بدنش حتی با لباس ،کفش یا هر چیز دیگری 

 مدافع یا مدافعان تماس پیدا کند اینکار تماس یا لمس کردن خوانده می شود.

 Struggleدرگیری.28

زمانی که مدافع یا مدافعان با مهاجم به درگیری می پردازند اینکار را درگیری 

 می نامند.

 Pursuitتعقیب یا پرسو:.23

ین حریف با یك مدافع پس از پایان حمله مهاجم به داخل زم حرکت سریع 

با هدف تماس با نفرات تیم مقابل و آهنگ کبدی بدون تخطی از قانون مسابقه 

 .نامیده می شودتعقیب یا پرسو 

توجه: پرسو بعد از درگیری یا توقف بازی توسط سوت داور ، یا هر چیز 

 دیگری که باعث کنسل شدن حمله شود مجاز نمی باشد.
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 Rules of play قوانین بازی

انتخاب زمین یا حمله از سکه استفاده می شود و تیمی که در قرعه برای  (20

کشی برنده شود حق انتخاب زمین یا حمله را خواهد داشت و تیمی که در قرعه 

کشی بازنده شود انتخاب دیگر را دارد. در نیمه دوم زمین تعویض می شود و  

اجمی را به تیمی که در نیمه اول حمله را انتخاب کرده بود در نیمه دوم مه

 حمله متعلق به تیم مقابل می باشد. و زمین حریف نمی فرستد

اگر بازیکنی هر قسمت از بدنش با زمین خارج از خط مرزی تماس پیدا  (27

کند امتیاز از دست می دهد. ولی در طول درگیری اگر قسمتی از بدنش با زمین 

تیکه قسمتی از در صور نمی شود اوت اعالمخارج از خط مرزی تماس پیدا کند 

 .بدنش با داخل زمین تماس داشته باشد

اگر هر بازیکن در طول مسابقه به خارج از خط مرزی برود امتیاز از  الف(   ( 23

دست می دهد. داوران یا سر داور باید امتیاز این حمله را اعالم و حمله پایان 

 یافته تلقی می شود. 

اشتن مهاجم از خط خارج اگر یك مدافع یا مدافعان که برای نگه د ب(

نمی شود فقط تیم  اوت اعالم( مهاجم 05شده باشند )براساس قانون 

 مدافع یا مدافعان امتیاز  از دست می دهند.
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مهاجم می بایست آهنگ کبدی را بعنوان آهنگ تایید شده ادامه دهد. اگر  (29

و به  نتواند آنرا در زمین حریف ادامه دهد به زمین خود بر گردانده می شود

حریف یك امتیاز فنی و شانس حمله داده می شود. در این شرایط او تعقیب یا 

 پرسو نمی شود.  

یك مهاجم می بایست قبل از تماس با زمین حریف آهنگ کبدی را آغاز  (16

   خیر شروع کند توسط داوران یا سر داور اعالم أکند. اگر آهنگ کبدی را با ت

و به تیم حریف یك امتیاز فنی و نوبت حمله  می شود که به زمین خود برگردد

 شود. داده می

خارج از نوبت حمله کند. داوران یا سر داور او را به زمین  بازیکن تیمیاگر  (12

 خود باز میگرداند و یك امتیاز فنی به تیم حریف داده می شود.

فقط یك مهاجم می تواند به زمین حریف وارد شود. اگر بیش از یك مهاجم  (11

وارد شوند داوران یا سر داور آنها را به زمین خود بر می گردانند و یك امتیاز 

 فنی و نوبت حمله به تیم حریف داده می شود.

بعد از اینکه مهاجم به زمین خود رسید یا در زمین حریف امتیاز از دست  (15

ثانیه به زمین بفرستد. هر دو طرف  5داد. تیم حریف باید مهاجم خود را ظرف 

اید تا زمان پایان بازی به نوبت مهاجم خود را به زمین حریف بفرستند. در ب
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ثانیه آغاز نکند آن تیم نوبت حمله  5صورتی که مهاجم حمله خود را در طول 

 خود را از دست می دهد و تیم حریف یك امتیاز فنی می گیرد.

فرار کند و اگر مهاجم که بوسیله مدافع یا مدافعان گرفته شده از دست آنها  (18

خود را به سالمت به زمین خود برساند تعقیب یا پرسو نمی شود. پرسو پس از 

 درگیری مجاز نمی باشد.

ولی اگر یک مهاجم با مدافع یا مدافعان تماس پیدا کند و به زمین  توجه:

   خود بطور سالم برگردد می تواند تعقیب یا پرسو می شود.

ین حریف می باشد آهنگ کبدی را قطع حالی که در زم اگر یك مهاجم در (13

کند یا به زمین خود بدون تماس یا درگیری برگردد به تیم حریف یك امتیاز 

 تعلق  می گیرد.  

نباید عمداً با بستن  درگیر شود، مدافعان مدافعان بازمانی که یك مهاجم  (10

از هر  دهان او یا با استفاده از تکل خشن یا صدمه یا هر نوع قیچی یا استفاده

 خطا انجام شود داورد. اگر این نکبدی او شو قطع تلفظروش نادرست دیگر باعث 

 . اوت اعالم نمیکند )امتیازی از دست نمی دهد( مهاجم را یا سرداور 

نباید بطور عمدی مهاجم را با هیچ یك از قسمتهای  هیچ مدافع و مهاجمی (17

خارج از خط مرزی کشیده  اگر مهاجم به بدنش به خارج از خط مرزی هل بدهد.
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شود یا مدافع به خارج از خط مرزی کشیده یا هل داده شود داوران یا سر داور 

بلکه مدافع اوت اعالم نمیکند )امتیازی از دست نمی دهد( . مهاجم یا مدافع را 

و خطا کند  یا مهاجمی که حریف را به خارج از خط مرزی بکشد یا هل بدهد

 د.  امتیاز از دست می ده

در طول زمان حمله هیچ یك از مدافعان نباید تا زمان پایان حمله با زمین  (13

مهاجم تماس پیدا کنند. در صورتی که هر مدافع یا مدافعان با زمین مهاجم قبل 

 از کامل شدن حمله تماس پیدا کند تیم حریف آن امتیازات را میگیرد.

از قانون  و از دست داده( )امتیازی اوت شده مدافع یا مدافعان که  یكاگر  (19

اوت اعالم نمی شود )امتیازی از مهاجم ، تخطی کند و مهاجم را بگیرند  01

بلکه مدافع یا مدافعان که با زمین مهاجم تماس پیدا کرده اند دست نمی دهد( . 

 امتیاز از دست می دهند. 

ان یا ر نحو و بخاطر یکی از اعضای تیمش اخطار بگیرد داوره اگر مهاجم به (56

 سر داور یك امتیاز فنی به تیم حریف  می دهند.

با هیچ قسمت از بدنش بجز باالتنه و دست عمداً یك مهاجم یا مدافع نباید  (52

 . اقدام به لمس یا گرفتن نمایندو پا  
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بجز  کسی که از این قانون تخطی کند امتیاز از دست می دهند. اگر مهاجم عمداً

داوران یا سرداور این مهاجم را خشن گرفته شود  کاتحربا باالتنه یا دست و پا 

 اوت اعالم نمیکند )امتیازی از دست نمی دهد( . 

اوت اعالم لباس یا مو گرفته شود مهاجم  توجه: اگر مهاجم بوسیله

بلکه مدافع یا مدافعانی که از این نمیکند )امتیازی از دست نمی دهد( . 

 ز از دست می دهند.( تخطی کرده اند امتیا20قانون )قانون 

 RULES OF MATCH قوانین مسابقه

با توجه به اینکه در کبدی ساحلی اخراج و احیاء نداریم منظور از اوت 

 بازیکن ، رد وبدل شدن امتیاز است.

  Team(تیم:51

بازیکن اصلی در زمین بازی می کنند  8بازیکن می باشد. 0هر تیم شامل 

 بازیکن ذخیره که تعویض می شوند. 1و 

 Duration of the Match(مدت زمان مسابقه:55

، زنان بزرگسال  و مردان برایدقیقه  05مدت زمان مسابقه می بایست دو نیمه 

نوجوانان دقیقه برای  01دو نیمه حت  و دقیقه استرا 5با  دختران و پسران جوان
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بعد از  حت می باشد. دو تیم زمین خود رادقیقه استرا 5با ( دختران و پسران)

 وقت استراحت تعویض می کنند. 

توجه: آخرین حمله هر نیمه مسابقه باید تا زمان کامل شدن آن حتی 

 بعد از تمام شدن زمان قانونی در نظر گرفته شده در باال  ادامه یابد.

 System of Play(سیستم بازی:58

قانون اخراج و احیا قابل اجرا نمی باشد. فقط امتیازات کسب شده 

 د.محاسبه می شو

 Productive Raid: (حمله مؤثر53

هر حمله می بایست امتیاز آور باشد یا بوسیله امتیاز/ امتیاز فنی/ سلف اوت یا 

حمله. حتی اگر یك مدافع یا مدافعان خودش به خارج برود حمله تمام شده 

تلقی می شود و به تیم مهاجم آن امتیازات داده می شود. اگر مهاجم بطور سالم 

به تیم مدافع یك امتیاز برگردد گرفتن یا حمله موثر به زمین خود  بدون امتیاز

 داده می شود.

 Time Out(تایم اوت:50

ثانیه ای در هر نیمه استفاده کند این تایم  11تایم اوت  1هر تیم می تواند الف(

 یاوت می بایست بوسیله کاپیتان یا مربی یا هر بازیکن دیگر و یا یکی از اعضا

 . درخواست شوده سر داور و با اجازتیم 



 خرین قوانین و مقررات فدراسیون کبدی آسیا وری کبدی برگرفته از آمقررات دا و نکتاب قوانی

73 

 

در طول تایم اوت تیمها نباید زمین را ترک کنند در صورت تخطی یك ب(

 امتیاز فنی  به تیم حریف داده می شود.

تایم اوت رسمی بوسیله سر داور یا داوران درصورت صدمه بازیکن یا خط ج(

هر شرایط کشی دوباره یا هر اشکالی در زمین یا تعلیق بوسیله عوامل بیرونی و یا 

 ناخواسته دیگر گرفته میشود.این تایم اوت به زمان مسابقه اضافه میشود.

 Substitution(تعویض:57

بازیکن رزرو می توانند در طول تایم اوت یا زمان استراحت بین دو نیمه  2الف(

 با اجازه سرداور تعویض شوند.

اشد ، چنانچه تعویض( استفاده کرده ب 2)اگر تیم از حداکثر تعویض مجاز خود )

بازیکن یا بازیکنانی در حین بازی مصدوم  شده باشند و آن تیم نیاز به استفاده 

تعویض برای بار سوم داشته باشد پس از شرح کامل به داور و با اجازه داور ، 

تعویض بازیکن آسیب دیده انجام می گردد.( برای انجام هرگونه تعویض کاپیتان 

جریان قرار دهد. بازیکنان ذخیره هنگامی می تواند یا مربی تیم باید داور را در

وارد زمین شود که بازیکن قبلی از زمین خارج شده باشد و اجازه ورود به بازیکن 

 ذخیره داده شده باشد.

 بازیکنان تعویضی می توانند دوباره تعویض شوند.ب(
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شد چنانچه بازیکنی تعلیق شود )دیسکالیفه( یا صالحیت بازی را نداشته با ج(

 تعویض او مجاز نمی باشد و تیم با تعداد کمتر به بازی ادامه می دهد.

 .مجاز نمی باشد تعلیقیتعویض بازیکنان  د(

بازیکنی که تعویض شده باید با اجازه داور کمك ثبت در منطقه تعیین شده  ه(

 بایستد.

داور یا سرداور پس از اتمام حمله در یك زمان مناسب و دراختیار آن تیم  و(

 اجازه تعویض خواهد داد.   

 Resultنتیجه: (53

 تیمی که باالترین امتیاز را بگیرد در پایان مسابقه برنده اعالم می شود.    

 Tie in Knock Out(مساوی در مسابقات حذفی:59

 مساوی شود مسابقه بر این مبنا محاسبه می شود:     بازی اگر در مسابقات حذفی

 یکن در مسابقه داشته باشند.باز 4هر دو تیم باید  الف(

مهاجم متفاوت را با شماره آنها به ترتیب حمله به  1هر دو تیم باید اسامی  ب(

 بازیکن داخل زمین مجاز نمی باشد. 4سرداور اعالم کند. تعویض بازیکنان از 

 که به نوبت حمله کنند.   را داراستمهاجمان متفاوت  باحمله  1 حق هر تیم ج(
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 حق نیز اول حمله کرده بعد از مساوی شدن ،شروع مسابقهتیمی که در  د(

  با آن تیم می باشد. حمله

درصورتیکه یکی از سه مهاجمین در لیست قبل از نوبت حمله صدمه ببینند  ر(

 نفر( باقیمانده می تواند حمله را انجام بدهد. 4که در زمین )از آن  کسی

زی می بایست  براساس قانون حمله نتیجه مساوی باشد با 1حتی اگر بعد از  ه(

 حمله طالیی انجام شود. 

توجه: اگر بازیکن یا بازیکنان بطور موقتی تعلیق شوند و یا صالحیت 

بازی را نداشته باشند. در طول تای برک تیم با تعداد کمتر بازیکنان بازی 

 می کند.

 Golden Raidحمله طالیی:.86

می شود  اوی باشند سکه انداختههنوز مس تیمها حمله اگر 1-1 از حتی بعدالف:

 را خواهد داشت. )حمله طالیی(و تیمی که برنده شود شانس انجام 

به تیم طالیی ساوی باشد نوبت حمله تحمله طالیی  این اگر باز هم بعد از ب:

 حریف داده می شود.

 را بگیرد بعنوان برنده خواندهبیشتر امتیاز اولین در حمله طالیی تیمی که  ج:

 می شود.
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  League System(سیستم لیگ:82

در سیستم لیگ تیمی که مسابقه را می برد دو امتیاز و تیم بازنده صفر امتیاز  

 می گیرد. در صورت مساوی شدن هر دو تیم یك امتیاز می گیرند.

 1 امتیاز برای هر برد 

  یک امتیاز برای تساوی 

 صفر امتیاز برای هر باخت 

 Tie in League Pointsمساوی در سیستم لیگ:.81

اگر در امتیازات لیگ مساوی باشند در سیستم لیگ تیم برنده گروه بر 

 :پایه امتیازات گرفته و از دست داده و با این فرمول محاسبه می شود

امتیازات لیگ را بگیرد بر اساس فرمول امتیازات   25تیمی که کمتر از %الف(

 گرفته و از دست داده محاسبه نمی شود.

امتیازات گرفته و از دست داده تیم  ،ساویتیم گیری در مورد برای تصمب(

یا بیشتر از امتیازات لیگ را کسب کرده باشند %25مربوطه در مقابل تیمها که 

 در نظر گرفته می شود و اختالف آنها محاسبه می شود.
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بگیرد را که باالترین اختالف امتیاز از امتیازات گرفته و از دست داده  تیمیج(

 گروه خوانده می شود.  برنده 

حتی بعد از در نظر گرفتن امتیازات گرفته و از دست داده اگر باز هم مساوی د(

 می شود. باشد کل امتیازات گرفته شده فقط برای تیم در نظر گرفته

نتیجه مسابقه میان تیمها در نظر گرفته   شونداگر بعد از این باز هم مساوی ه(

 می شود.

 %25اشد باالترین امتیاز گرفته شده بدون در نظر گرفتن اگر باز هم مساوی بو(

 قوانین در نظر گرفته می شود.

 می شود.  بازنده انتخاببرنده و سکه انداختناگر باز هم مساوی باشد براساس ی(

توجه: قانون واک اور توسط سرداور در موارد زیر اعمال می شود و این 

 مساوی در نظر گرفته می شود.تیم ها از بازیهای حذف و امتیاز آن بازی 

 عدم تحویل گزارش و یا تأخیر در تحویل گزارش ارنج تیم درزمان مسابقه 

 )مشکالت فنی تیم )که منجر به خروج تیم ها از مسابقات می شود 

  خروج تیم از زمین بازی قبل از اتمام زمان بازی )غیبت و عدم حضور تیم

 در زمین بازی(
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شکل نور یا باران سنگین یا هر مشکل خاص مسابقه در صورت داشتن م (85

دیگر ادامه نمی یابد. در جلسه بعد انجام نمی شود و در صورت تکرار بازی 

 استفاده از همان بازیکنان اجبار نمی باشد.

در صورت تعلیق موقتی  مسابقه این مسابقه با همان امتیازات و زمان  (88

ول تعلیق موقتی بازیکنان نباید باقیمانده ادامه می یابد در همان جلسه. در ط

تخطی از این قانون ترک کنند. اگر یك تیم بدون اجازه سرداور زمین خود را 

 می شود.    دادهبه تیم حریف کند یك امتیاز فنی 

همراه داشتن گرفته شده باشد و  ناخنهای بازیکنان می بایست کامالً (83

تایید شده سبك با  مجاز  نمی باشد. داشتن هدبند هیچگونه زیور آالت

 صالحدید سرداور مجاز است.

تمام بازیکنان می بایست شماره مشخص بر روی تی شرت خود داشته  (80

سانتیمتر(  در پشت. هر  0اینچ ) 6سانتیمتر( در جلو و  6اینچ  ) 4باشند حداقل 

 تیم می بایست از لباس اجباری و تایید شده پیروی کند.

 نمی  باشد.نرم کننده دیگر بر روی بدن مجاز  مادهاستفاده از روغن یا هر  (87
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 warning cardsکارتهای اخطار 

 Green Cardالف(کارت سبز: اخطار

و مربی و سرپرست تیم استفاده  تیم، از کارت سبز برای اخطار به بازیکنان،

اگر کارت سبز به بازیکن، مربی، مدیر، تیم نشان داده شود سپس کارت  میشود.

با دادن کارت سبز هیچ امتیازی ردو بدل  ماً کارت زرد خواهد بود.بعدی  مستقی

 نمی شود.

 Yellow Cardدقیقه )دیسکالیفه(: 1ب(کارت زرد: تعلیق موقتی برای 

چنانچه به بازیکن/ مربی/ مدیر تیم یك امتیاز فنی به تیم حریف داده می شود. 

ه( می گردد . اگر دقیقه اخراج موقت )دیسکالیف 2کارت زرد نشان داده شود وی

، سپس کارت بعدی مستقیماً کارت باشدقبالً کارت زرد دریافت کرده بازیکنی 

 قرمز خواهد بود. 

 : توجه

دقیقه تعلیق موقت بازیکن از زمانی شروع می شود که وی در  1الف: 

 زمین بازی می باشد.

 تعلیق گردد ، تعلیق او بعد از احیاءدقیقه  1بازیکن اوت شده ،  ب: اگر

تیمها اجازه ندارند به جای بازیکنی که اوت شده و  وی آغاز می گردد .

 .احیاء کنندبازیکن اوت بعدی را  در تعلیق است
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 تعلیق از مسابقه یا حذف از مسابقات.    Red Cardج(کارت قرمز: 

زمانی که بازیکن/ مربی/ و یا یك امتیاز فنی به تیم مقابل داده می شود. 

اخراج و چنانچه برای بار  مسابقهآن مز دریافت می کند از سرپرست تیم کارت قر

و یا  دوم کارت قرمز به همان بازیکن/ شخص نشان داده شود از کل مسابقات

 تورنمنت اخراج می شود. 

سرپرست، مربی و بازیکنانی که کارت قرمز دریافت نموده اند می بایست 

 از محدوده فنی مسابقات خارج شوند.

 Technical Official فنی یاعضا

برای تمام اعضا فنی اجباری می باشد که این موارد را بر اساس وظایف فنی خود 

 همراه داشته باشند:

 (.رساعت الکترونیکی زمان سنج دار.)کرونومت 

  لباس رسمی شامل شلوار مشکی. تی شرت آستین کوتاه آبی

 آسمانی یقه دار. کفش کتانی سفید با جوراب سفید. 

 .سوت 

  اخطار.کارتهای 

 .خودکار 

  تراوزی وزن کشی دیجیتالی )توسط نماینده فنی بررسی و تأیید

 گردد(



 خرین قوانین و مقررات فدراسیون کبدی آسیا وری کبدی برگرفته از آمقررات دا و نکتاب قوانی

81 

 

 .دفترچه ثبت خطاهای فردی و تیمی 

  کبدی ساحلی.آخرین کتاب قوانین 

 دو کمك منشیشامل یك سر داور دو داور و یك منشی و  اعضا رسمی (2

 میباشند. 

ط خاص و در صورت در زمین نهایی بوده اما در شرای (تصمیمات داوران1

 اختالفی میان دو داور، سر داور تصمیم خود را بر طبق مصالح بازی اعالم میکند.

 Gross Violations & Foul(خطا و تخطی های مهم:  5

سر داور و داوران قدرت اخطار، اعالم امتیاز بر علیه تیم  و سلب 

ای زیر صالحیت بازیکن یا تیم را از مسابقه در صورتیکه یکی از تخطی ه

 را انجام داده باشند.

 با سماجت بخواهد نظر کادر داوری را به تصمیم خاصی معطوف کند. (2

نسبت به کادر فنی اقدامات توهین آمیز انجام دهند یا کارهایی کنند که منجر (1

 به تاثیر در تصمیم آنها شود.

 نشان دادن انگشت بوسیله مهاجم یا مدافع برای تصمیم داور. (5

 ردن مهاجم با بستن دهان او و یا هر روش نادرست دیگریخفه ک(8

 تکل خطرناک که باعث صدمه به بدن بازیکن شود.  (3

 ثانیه برای شروع حمله. 5زمان بیش از (0
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 گرفتن مهاجم با  کمك قیچی کردن پاها.(7

 جلوگیری کردن مهاجم برای گرفتن نوبت حمله او.(9

کارتها برای اخطار یا تعلیق موقت تعلیق می توانند از این (سر داور و داوران 8

از مسابقه یا ممنوع کردن بازیکن/ مربی/ مدیر/ تیم/ برای شرکت در مسابقه 

 استفاده کند.

  Duties of Technical Official وظایف کادر فنی

 Duties of the Referee:وظایف سر داور

 سرداور می بایست:

 سکه بیاندازد )انجام قرعه کشی(؛(2

 دقیقه پایانی هر نیمه مسابقه. 5الم امتیاز تیمها در اع (1

 نظارت کلی و اداره مسابقه؛ (5

 تعویض و جایگزینی بازیکنان را اعالم کند؛ (8

 دقیقه پایانی نیمه دوم. 5اعالم زمان پایان هر دقیقه در  (3

 Duties of the Umpire:وظایف داوران 

ان می بایست  مسابقه را  اداره کنند  .بعد از اعالم شروع بازی توسط سرداور داور2

 و تصمیمات را بر اساس قوانین بازی و مسابقات تا پایان بازی اتخاذ کنند.
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 داور با شناسایی بازیکنان اوتی و شماره پیراهن آنها به سرداور کمك می کند. .1

 داور در طول تایم اوت و تعویض به سرداور کمك می کند. .5

 Duties of the Scorer:وظایف منشیان

پرکردن برگه امتیاز و اعالم امتیازات با اجازه سر داور در  پایان هر نیمه و   .2

 اعالم نتیجه در پایان مسابقه.

 مشخص کردن تیم برنده سکه در شروع بازی. .1

 همی بایست در برگ متمام امتیازات گرفته شده بوسیله تمام بازیکنان هر تی .5

 المت گذاری شود.مربوطه ع شامتیاز با عالمت /  در بخ

 ثبت امتیازتیمی که اولین امتیاز را گرفته با عالمت          در برگه منشی. .8

ثبت امتیاز فنی که توسط سرداور یا داور اعالم می شود با عالمت             .3

 در برگه منشی.

 در برگه منشی.  Tبا عالمت  مثبت تایم اوت درخواست شده از طرف هر تی .0

 یدر پایان هر نیمه در برگه منشی شامل تایم اوت ها ثبت وضعیت هر تیم .7

 رسمی و تعویضها. یدرخواست شده از طرف هر تیم ، تایم اوت ها

 رفتن امضای داوران و سرداور در برگه منشی.گپس از تکمیل برگه منشی،  .3

 Duties of theAsistant Scorer:وظایف کمک منشی

 ثبت امتیازات. .2
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 بخش چهارم

 

 

 

 

 ای ررات کبدی دایرهقوانین و مق

Rules of Circle Kabaddi 
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 ای قوانین و مقررات کبدی دایره

Rules of Circle Kabaddi 

و  ادارهکبدی بین المللی بازی کبدی دایره تحت قوانین فدراسیون 

 برگزار می شود.

  Measurment of play field اندازه زمین کبدی ( 2

متر  22و جوانان پسر دایره ای به شعاع  اندازه زمین مسابقه برای مردان الف:

 می باشد ، که توسط خط نیمه به دو قسمت تقسیم می شود. 

اندازه زمین مسابقه برای زنان و جوانان دختر و نوجوانان دختر و پسر  ب:

تقسیم  قسمت متر می باشد که توسط خط نیمه به دو 06دایره ای به شعاع 

 می شود.

 Groundزمین (1

 مین می بایست نرم و هموار باشد.ز 
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  Boundaryخط مرزی: .5

 5الی  1زمین کبدی، دایره مرز بندی شده است به وسیله خطوطی که  الف:

آقایان و جوانان  متر برای 22سانتیمتر عرض دارند ، همچنین شعاع این دایره 

     متر برای زنان و جوانان دختر و همچنین نوجوانان دختر و پسر  06پسر و 

 می باشد.

سانتیمتر باشد .الزم  5سانتیمتر و حداکثر  1عرض خطوط می بایست حداقل ب:

 متر فضای خالی خارج از خط مرزی باشد. 1است که  

 رد.نکته: در کبدی دایره خط البی و بوینس  وجود ندا

 Midlineخط وسط: .8

 خطی است که زمین مسابقه را به دو نیمه مساوی تقسیم میکند. 

 Courtنیمه زمین:

هر نیمه از زمین مسابقه تقسیم شده بوسیله خط وسط بعنوان نیمه زمین 

 می نامند.

 Raiders Standing Area ینمنطقه ایستادن مهاجم .3

ایی نشان داده شده مت خط انتهه منحنی شکلی است که از مرکز به سمنطق

 است و محل قرار گیری مهاجمین است.
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  Palaپاال :   .0

پاال به عنوان یك دروازه در مرکز زمین بازی قرار گرفته است . منطقه پاال به 

به طول ز هر طرف خط نیمه قرار گرفته است و متر ا 1وسیله خطوطی با فاصله 

ند به طور صحیح به زمین و مهاجم تنها از طریق منطقه پاال می توا است متر  6

سانتی  21سانتی متر و ارتفاع  05خود بازگردد. در محوطۀ پاال دو نقطه به قطر 

 متر که با ماده نرم یا پودر آهك پوشیده است قرار دارد.

 Weight – Ageوزن و سن بازیکنان: .3

 وزن سن مشخصات ردیف

 آزاد آزاد مردان بزرگساالن  .2

 کیلوگرم 73 )بر اساس آخرین روز سال میالدی( سال و کمتر 16 پسران جوان  .1

 کیلوگرم 03 سال و کمتر )بر اساس آخرین روز سال میالدی( 20 پسران نوجوان  .5

 آزاد آزاد زنان بزرگساالن  .8

 کیلوگرم 76 سال و کمتر)بر اساس آخرین روز سال میالدی( 16 دختران جوان  .3

 کیلوگرم 03 وز سال میالدی(سال و کمتر )بر اساس آخرین ر 20 دختران نوجوان  .0

تاریخ تولد و اصالت بازیکنان شرکت کننده را  دبخشهای مربوطه ، موظفن توجه:

برابر یکی از مدارک شناسایی بازیکنان اعم از کپی پاسپورت، تاییدیه ثبت احوال، 

کارت ملی ، گواهینامه رانندگی ، کارت شناسایی و هرگونه مدرک شناسایی 

ی که نام و  تاریخ تولد بازیکنان را دقیق  نشان دهد را عکسدار معتبر دیگر

بررسی نمایند که بتوان بر اساس آن وزن و سن بازیکن مشخص گردد ، سپس 
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صحت تاریخ تولد و عکس بازیکنان توسط مقام مسئول فدراسیون تایید و ارائه 

اما  گذاشتهگردد. فدراسیون کبدی رسیدگی به این امر را به عهده هیئت استانها 

سال از  1چنانچه هیأتی از این قانون تخطی نموده باشد تیم آن استان به مدت 

 همان تاریخ از شرکت در مسابقات محروم خواهد گردید.

به فدراسیون  "همچنین کلیه مدالها و مقامهای کسب شده توسط تیم مجددا

 کبدی بازگردانده خواهد شد.

 Terminologies of gameبازی اصطالحات 

 Cantگ کبدی : .آهن9

      تکرار کلمه کبدی بدون وقفه و به طور واضح و یکنواخت را آهنگ کبدی 

 ثانیه می باشد. 11می گوییم. حداکثر زمان تکرار کبدی 

 To Hold a Raiderگرفتن یک مهاجم:  .26

ثانیه در زمین  11اگر مدافع، بدون تخطی از قوانین مسابقه مهاجم را بیش از 

او اجازه ندهد که به محوطه خودش بازگردد تا هنگامی که خود نگه دارد و به 

آهنگ کبدی را از دست بدهد و یا سرداور یا داوران پایان حمله را اعالم کند، 

 یك امتیاز به نفع مدافعین می باشد.
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 To Reach Court Safelyرسیدن به زمین خود بطور سالم: .22

ثانیه با  11دی و در طی اگر مهاجم بدون تخطی از قوانین مسابقه با آهنگ کب

عبور از منطقه پاال به زمین خود برگردد می گوئیم سالم به زمین رسیده است و 

 حمله پایان یافته تلقی می شود.

 Rules of play قوانین بازی 

برای انتخاب زمین یا حمله از سکه استفاده می شود و تیمی که در قرعه  .21

ه را خواهد داشت و تیمی که در قرعه کشی برنده شود حق انتخاب زمین یا حمل

 کشی بازنده شود انتخاب دیگر را دارد. 

  در نیمه دوم بازی ، زمین تعویض می شود و  تیمی که در نیمه اول حمله را

انتخاب کرده بود در نیمه دوم مهاجمی را به زمین حریف نمی فرستد حمله 

 متعلق به تیم مقابل می باشد.

حض فرارسیدن نوبت حمله از منطقه ایستادن چنانچه مهاجمی به م .25

مهاجمین خارج نشود یك امتیاز فنی به تیم مقابل اهدا خواهد شد و نوبت حمله 

 وی نیز به تیم حریف داده می شود.
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نها نباید صورت زنجیر در زمین قرار بگیرند آمدافع می بایست به  چهار. 28

امتیاز فنی به تیم مهاجم زنجیر را جدا کنند. در صورت جدا کردن زنجیر یك 

 می شود. داده

به سمت خط  پاالمنطقه مدافع باید در جلوی  4 ،یش از شروع حملهپ .23

زنجیر می تواند به هر طرفی ، قرار بگیرند. در طول حمله و پشت به خط انتهایی 

 حرکت کند.

  نفر از مدافعین را لمس نموده 0در کبدی دایره ای ، مهاجم تنها می تواند  .20

و تنها یك مدافع می تواند مهاجم را نگه داشته و متوقف کند. چنانچه مهاجم 

 بیش از یك مدافع را لمس نماید ، یك امتیاز به نفع تیم مقابل داده میشود.

حمله متوالی )یکی بعد از دیگری ( را نمی تواند داشته  2هیچ بازیکنی  .27

 باشد.باشد. حداقل یك فاصله باید بین دو حمله بازیکن 

چنانچه بیش از یك مدافع جهت نگه داشتن مهاجم اقدام نماید ، مهاجم .23

 ایمن و یك امتیاز به تیم مهاجم داده می شود.

در طول درگیری اگر بازیکنی از خطوط مرزی یا خط نیمه عبور کند یك .29

 امتیاز به تیم مقابل تعلق می گیرد.
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اند در صورت انجام این عمل یك یك مهاجم نباید مدافع را با شدت بیرون بر.16

 امتیاز فنی به تیم حریف داده می شود.

در طول درگیری چنانچه هر دو بازیکن مهاجم و مدافع از خطوط مرزی و .12

خط نیمه از طریق پاال به طور همزمان عبور کنند. هیچ امتیازی به تیمی داده 

بور کند ایمن بوده و مهاجم از طریق پاال از خط نیمه عاگر  ، درحالیکهنمی شود 

 یك امتیاز کسب می نماید.

چنانچه مدافعی از خطوط مرزی خارج شده باشد مهاجم را نگه دارد ، یك .11

 امتیاز به نفع مهاجم می باشد.

ثانیه زمان ببرد ، دستور  11در زمین مدافعین بیش از  مهاجم حملهچنانچه .15

 می گیرد.ه تیم مقابل تعلق ز و حق حمله ببازگشت به او داده شده و یك امتیا

اگر مهاجمی خارج از نوبت حمله کند. داور یا سر داور او را به زمین خود باز .18

 میگرداند و یك امتیاز فنی به تیم حریف داده می شود.

فقط یك مهاجم می تواند به زمین حریف وارد شود. اگر بیش از یك مهاجم .13

ه زمین خود بر می گردانند و یك امتیاز وارد شوند داوران یا سر داور آنها را ب

 فنی و نوبت حمله به تیم حریف داده می شود.
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زمانی که مهاجم پس از پایان حمله به زمین خود باز می گردد. تیم حریف .10

  ثانیه به زمین بفرستد و این تا پایان بازی ادامه  01باید مهاجم خود را ظرف 

ثانیه آغاز نکند آن تیم  01را در زمان  می یابد. در صورتی که مهاجم حمله خود

 شانس حمله خود را از دست می دهد و تیم حریف یك امتیاز فنی می گیرد.

زمانی که یك مهاجم توسط مدافع نگه داشته شده باشد مدافع نباید عمداً  .17

با بستن دهان او یا با استفاده از تکل خشن منجر به صدمه مهاجم گردد. اگر این 

 4و  1فتد داور یا سرداور مهاجم را ایمن اعالم می کند. )مطابق قانون اتفاق بیا

 رفتار می شود.(

در طول زمان حمله هیچ یك از مدافعان نباید تا زمان پایان حمله با زمین .13

مهاجم تماس پیدا کنند. در صورتی که هر مدافع یا مدافعان با زمین مهاجم قبل 

ك امتیاز به تیم مهاجم  داده شده و حمله از کامل شدن حمله تماس پیدا کند ی

 موفقیت آمیز می باشد.

 Rules of matches قوانین مسابقه

  Team( تیم 19

نفر بازیکن  0نفر بازیکن اصلی و  3–بازیکن می باشد   28هر تیم شامل 

 ذخیره که تعویض می شوند.
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 Duration of the match( مدت زمان مسابقه : 56

 دقیقه  5دقیقه ای با  21 ان ،  جوانان پسر دو زمانزمان بازی برای مرد

 استراحت بین دو نیمه می باشد.

  دو  نوجوانان دختر و پسرزنان و دختران جوان و زمان بازی برای

 دقیقه استراحت بین دو نیمه می باشد.  5دقیقه ای با  05زمان 

آخرین حمله درهر نیمه تعداد حمله های هر تیم باید باهم برابر باشد.  در  توجه:

هر نیمه مسابقه باید تا زمان کامل شدن آن حتی بعد از اتمام زمان قانونی انجام 

 و کامل شود .

 System play( سیستم بازی: 52 

قانون اخراج و احیاء قابل اجرا نمی باشد . فقط امتیازات کسب شده  

 محاسبه  می شود. 

 Productive Raid( حمله امتیاز آور :51

ی بایست با کسب امتیاز یا امتیازات/ امتیاز فنی/ سلف اوت )خروج هر حمله م

مدافع از زمین یا نگه داشته شدن مهاجم( امتیازآور باشد. حتی اگر یك مدافع یا 

مدافعان خودش به خارج برود حمله تمام شده تلقی می شود و به تیم مهاجم 

از گرفتن )لمس آن امتیازات داده می شود. اگر مهاجم بطور سالم بدون امتی
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ثانیه زمان حمله  11مدافع( به زمین خود باز گردد و یا چنانچه مهاجم بیش از 

 را ادامه دهد یك امتیاز به تیم مدافع داده می شود.

 Time Out( تایم اوت:55 

ثانیه ای در هر نیمه استفاده کند این تایم  11تایم اوت  2هر تیم می تواند الف(

 یتان یا مربی از سرداور درخواست شود.  اوت می بایست بوسیله کاپ

در طول تایم اوت تیمها نباید زمین را ترک کنند در صورت تخطی یك ب(

 امتیاز فنی  به تیم حریف داده می شود.

تایم اوت رسمی بوسیله سر داور یا داوران درصورت صدمه بازیکن یا خط ج(

ل بیرونی و یا هر شرایط کشی دوباره یا هر اشکالی در زمین یا تعلیق بوسیله عوام

 ناخواسته دیگر گرفته میشود. این تایم اوت به زمان مسابقه اضافه میشود.

 Water Break(زمان آب خوری 58

 دقیقه زمان آبخوری داده شود. 2از هر ده دقیقه بازی ، می بایست  پس الف:

در صورت تخطی از این  در این تایم تیمها مجاز به ترک زمین نمی باشند.ب:

 قانون یك امتیاز فنی به تیم مقابل داده می شود.
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بوسیله سر داور یا داوران درصورت صدمه بازیکن یا خط  ج(تایم اوت رسمی

کشی دوباره یا هر اشکالی در زمین یا تعلیق بوسیله عوامل بیرونی و یا هر شرایط 

 ناخواسته دیگر گرفته میشود. این تایم اوت به زمان مسابقه اضافه میشود.

  Substitution( تعویض:53

 6 .بازیکن ذخیره با اجازه سرداور می توانند تعویض شوند 

 .بازیکنان تعویض شده می توانند مجدداً تعویض شوند 

  اگر بازیکن تعلیق شود یا صالحیت بازی را نداشته باشد تعویض او مجاز

 نمی باشد و تیم با تعداد کمتر به بازی ادامه می دهد.

 Result( نتیجه:50

 می شود.     تیمی که باالترین امتیاز را بگیرد در پایان مسابقه برنده اعالم 

 Tie in Knock Out( مساوی در مسابقات حذفی: 57

چنانچه در مسابقات حذفی امتیازات تیمها مساوی شود مسابقه بر این مبنا 

 محاسبه می شود:    

 د .داشته باشن زمین بازیبازیکن در  8هر دو تیم باید  الف(

مهاجم متفاوت را با شماره آنها به ترتیب حمله به  5هر دو تیم باید اسامی  ب(

حمله  5سرداور اعالم کند. این  بازیکنان قابل تعویض نمی باشند. به هر تیم 

 بوسیله مهاجمان متفاوت داده می شود که به نوبت حمله کنند.  
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وی شدن )تای برک( تیمی که در شروع مسابقه اول حمله کرده بعد از مسا د(

 نیز اول حمله می کند.

حمله نتیجه مساوی باشد بازی می بایست  براساس قانون  5حتی اگر بعد از  ه(

 حمله طالیی انجام شود. 

  Golden Raid Ruleحمله طالیی:. 53

  نتیجه امتیازات تیمها برابر باشد از قانون  حمله، 5چنانچه بعد از انجام

ود. بین دو تیم مجدداً قرعه کشی انجام گرفته حمله طالیی استفاده می ش

 و برنده قرعه کشی شانس انجام اولین حمله طالیی را بدست می آورد .

  حمله به تیم یك باشد نوبت  تساویحمله طالیی این اگر باز هم بعد از

 حریف برای حمله طالیی داده می شود.

  اعالمد برنده را بگیربیشتر امتیاز اولین حمله طالیی تیمی که این در    

 شود. می

  League System(سیستم لیگ:59

در سیستم لیگ تیمی که مسابقه را می برد دو امتیاز و تیم بازنده صفر امتیاز   

 می گیرد. در صورت مساوی شدن هر دو تیم یك امتیاز می گیرند.
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 دو امتیاز برای هر برد 

  یک امتیاز برای هر تساوی 

 صفر امتیاز برای هر باخت 

 : Tie in league points مساوی در امتیازات لیگ.86

اگر که مساوی در امتیازات لیگ کسب شده، در سیستم لیگ باشد برنده 

 یا بازنده مسابقه براساس )تساوی در مسابقات لیگ( محاسبه می شود.

از امتیازات لیگ را کسب نموده باشد نمی تواند  %25تیمی که کمتر از  الف(

 شود.« ساوی در مسابقات لیگت» وارد محاسبات 

قرار گیرد که « تساوی در مسابقات لیگ» تیمی می تواند در محاسبات  ب(

 امتیازات لیگ را کسب نموده باشد. %25یا بیشتر از  25%

باالترین « امتیازات کسب شده و از دست داده » تیمی که در فرمول  پ(

 . امتیازات تفاضل را داشته باشد، برنده اعالم می گردد

چنانچه بعد از تفاضل ، مجدداً تیمها در حالت تساوی قرار گیرند در فرمول  ت(

 قرار می گیرند.« امتیازات کسب شده» محاسبه 
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نتیجه امتیازات تیمها « امتیازات کسب شده» چنانچه بعد از انجام محاسبه  ج(

 د. هنوز مساوی باشد ، نتیجه بازی رو در رو ، برنده بازی را مشخص خواهد نمو

چنانچه نتیجه بازی رو در روی دو تیم نیز مساوی باشد، باالترین امتیاز  د(

 می کند. قانون امتیازات، برنده را مشخص %25بدست آمده بدون اجرای 

چنانچه پس از طی تمامی این مراحل هنوز دو تیم مساوی بودند ، بین آنها  ر(

 انجام می گیرد. )انداختن سکه( قرعه

ه تیم حریف توسط سرداور بنا به تأخیر در گزارش یا توجه: واک اور ب

عدم گزارش) گزارش وضعیت زمان حضور بازیکنان برای مسابقه( و یا 

مشکالت فنی تیم داده می شود.این تیم از مسابقه حذف می شود و 

امتیاز این گونه تیمها در تساوی برای تصمیم گیری محاسبه نمی شود. 

ه مسابقه را واگذار می کنند نیز قابل اجرا این قانون در مورد تیمهایی ک

 است.  

چنانچه مسابقه به دلیل قطع برق، بارندگی شدید و یا هر مورد غیرقابل  (82

پیش بینی دیگر متوقف گردد، آن بازی در زمان و جلسه دیگری مجدداً انجام 

 می شود.
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شده و  در زمان تعلیق موقت بازی، مسابقه با احتساب همان امتیازات کسب (81

 زمان محاسبه می گردد. 

      در طول تعلیق موقت بازیکنان بدون اجازه سرداور ، مجاز به ترک زمین 

نمی باشند و چنانچه تیمی از این قانون تخطی کند ، تیم مقابل یك امتیاز فنی 

 کسب می نماید.

ناخنهای بازیکنان باید کوتاه باشد و هیچگونه وسیله غیرورزشی به همراه  (85

 هد بند سبك تایید شده با صالحدید داور مجاز است. نداشته باشند.

تمام بازیکنان می بایست شماره مشخص بر روی تی شرت خود داشته  (88

سانتیمتر(  در پشت. هر  0اینچ ) 6سانتیمتر( در جلو و  6اینچ  ) 4باشند حداقل 

 تیم می بایست از لباس اجباری و تایید شده پیروی کند.

 نمی باشد. گونه روغن و مواد نرم کننده برای بازیکنان مجازاده از هراستف (83
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 warning cardsکارتهای اخطار 

 Green Cardالف(کارت سبز: اخطار

از کارت سبز برای اخطار به بازیکنان ، تیم ، و مربی و سرپرست تیم استفاده 

داده شود سپس میشود. اگر کارت سبز دو بار به بازیکن، مربی، مدیر، تیم نشان 

با دادن کارت سبز امتیازی رد و  کارت بعدی  مستقیماً کارت زرد خواهد بود.

 بدل نمی شود.

 Yellow Cardدقیقه )دیسکالیفه(: 1ب(کارت زرد: تعلیق موقتی برای 

چنانچه به بازیکن/ مربی/ مدیر تیم یك امتیاز فنی به تیم حریف داده می شود. 

دقیقه اخراج موقت )دیسکالیفه( می گردد. اگر  2کارت زرد نشان داده شود وی

، سپس کارت بعدی مستقیماً کارت باشدقبالً کارت زرد دریافت کرده بازیکنی 

 قرمز خواهد بود. 

 : توجه

دقیقه تعلیق موقت بازیکن از زمانی شروع می شود که وی در  1 .5

 زمین بازی می باشد.

ق او بعد از احیاء تعلیق گردد ، تعلیدقیقه  1بازیکن اوت شده ،  اگر .8

تیمها اجازه ندارند به جای بازیکنی که اوت شده و  وی آغاز می گردد .

 .احیاء کنندبازیکن اوت بعدی را  در تعلیق است
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 تعلیق از مسابقه یا حذف از مسابقات.    Red Cardج(کارت قرمز: 

زمانی که بازیکن/ مربی/ و یا  یك امتیاز فنی به تیم مقابل داده می شود.

اخراج و چنانچه برای بار  مسابقهآن رپرست تیم کارت قرمز دریافت می کند از س

و یا  دوم کارت قرمز به همان بازیکن/ شخص نشان داده شود از کل مسابقات

 تورنمنت اخراج می شود. 

سرپرست، مربی و بازیکنانی که کارت قرمز دریافت نموده اند می بایست 

 .از محدوده فنی مسابقات خارج شوند

 Technical Official اعضا فنی

      اعضای فنی که از طرف فدراسیون کبدی آماتور آسیا به رسمیت شناخته 

سال(  51سال داشته باشند . این اعضاء )باالی  58می شوند باید حداکثر 

موظفند هر دو سال یکبار تست آمادگی جسمانی و صالحیت عملکرد زیر نظر 

 ند.فدراسیون کبدی آسیا انجام ده

برای تمام اعضا فنی اجباری می باشد که این موارد را بر اساس وظایف 

 فنی خود همراه داشته باشند:

 (.رساعت الکترونیکی زمان سنج دار.)کرونومت 

  لباس رسمی شامل شلوار مشکی. تی شرت آستین کوتاه آبی

 آسمانی یقه دار. کفش کتانی سفید با جوراب سفید. 



 خرین قوانین و مقررات فدراسیون کبدی آسیا وری کبدی برگرفته از آمقررات دا و نکتاب قوانی

112 

 

 .سوت 

 .کارتهای اخطار 

 کار.خود 

  تراوزی وزن کشی دیجیتالی )توسط نماینده فنی بررسی و تأیید

 گردد(

 .دفترچه ثبت خطاهای فردی و تیمی 

 .آخرین کتاب قوانین کبدی دایره 

و دو کمك منشی شامل یك سر داور ، دو داور و یك منشی  ( اعضا رسمی2

 می باشند. 

و همچنین اگر در زمین نهایی بوده ولی در شرایط خاص  ( تصمیمات داوران1

اختالفی میان دو داور باشد سر داور تصمیم خود را بر اساس مصالح بازی اعالم   

 می کند.

 Gross Violations & Foul( خطا و تخطی های مهم:  5

سر داور و داوران قدرت اخطار، تعلیق ، پس گرفتن امتیازات و اخراج بازیکن و یا 

 ای زیر را انجام داده باشند.تیم را دارند. در صورتیکه یکی از تخطی ه
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 موارد قابل احتیاط:

 با سماجت بخواهد نظر کادر داوری را به تصمیم خاصی معطوف کند. (2

نسبت به کادر فنی اقدامات توهین آمیز انجام دهند یا کارهایی کنند (1

 که منجر به تاثیر در تصمیم آنها شود.

 تصمیم داور. نشان دادن انگشت بوسیله مهاجم یا مدافع برای (5

مهاجم با بستن دهان و گلوی او و یا هر روش نادرست  گرفتن دهان(8

 دیگری.

 که باعث صدمه به بدن بازیکن شود.  خشنتکل  (3

 ثانیه برای شروع حمله.  01زمان بیش از (0

 مربیگری از خارج از زمین بوسیله مربیان و بازیکنان.(7

 ممانعت از ورود مهاجم در نوبت حمله او.(3

(سر داور و داوران می توانند از این کارتها برای اخطار یا اخراج موقت 8

اخراج از مسابقه یا ممنوع کردن بازیکن، مربی، مدیر، تیم، برای شرکت 

 در مسابقه استفاده کند.
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  Duties of Technical Official وظایف کادر فنی

 Duties of the Referee:وظایف سر داور

 سرداور می بایست:

 سکه بیاندازد )انجام قرعه کشی(.(2

 دقیقه پایانی. 5اعالم امتیاز هر تیم قبل از  (1

 نظارت کلی و اداره مسابقه . (5

 و پایان مسابقه. شروعاعالم زمان  (8

 اعالم تعویض و جایگزینی بازیکنان. (3

 دقیقه پایانی. 5اعالم زمان پایان هر دقیقه در  (0

 Duties of the Umpire:وظایف داوران

داوران می بایست مسابقه را اداره کنند و تصمیمات را بر اساس قوانین بازی و 

 مسابقات تا پایان بازی اتخاذ کنند.

 Duties of the Scorer:وظایف منشیان

پرکردن برگه امتیاز و اعالم امتیازات با اجازه سر داور در پایان هر نیمه و  .2

 اعالم نتیجه در پایان مسابقه.

 ن تیم برنده سکه در شروع بازی.مشخص کرد .1
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 همی بایست در برگ متمام امتیازات گرفته شده بوسیله تمام بازیکنان هر تی .5

 مربوطه عالمت گذاری شود. شامتیاز با عالمت /  در بخ

 ثبت امتیازتیمی که اولین امتیاز را گرفته با عالمت          در برگه منشی. .8

با عالمت                   داور اعالم می شودثبت امتیاز فنی که توسط سرداور یا  .3

 در برگه منشی.

 در برگه منشی.  Tبا عالمت   مثبت تایم اوت درخواست شده از طرف هر تی .0

 یثبت وضعیت هر تیم در پایان هر نیمه در برگه منشی شامل تایم اوت ها .7

 رسمی و تعویضهای انجام شده. یدرخواست شده از طرف هر تیم ، تایم اوت ها

پس از تکمیل برگه منشی، رفتن جهت امضای داوران و سرداور در برگه  .3

 منشی.
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 بخش پنجم

 

 

 

 عالئم داوری 

 در حین برگزاری مسابقات
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 شروع مسابقه

 دست خود را باال عمود بردن

 
دست به سمت راست و باالبردن به  1

 عالمت ایستادن و رفتن

 
 بیرون بودن

و باالبردن به  دست به سمت داخل 1

 عالمت بیرون بودن

 "سوت بلند "

 
 نگفتن کبدی

گلوی خود را گرفته  یبا دست جلو

 وسوت کوتاه می زند
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 دستور برگشت مهاجم

دست چپ به کمر و دست راست با انگشت 

بار سوت کوتاه  1اشاره به سمت شانه باال و 

 زدن

 
 هر دو بیرون

هر دودست  با انگشت اشاره به سمت 

 بار سوت بلند زدن 1امتداد شانه باال و 

 

 اوتگفتن امتیاز و 

       دست راست تعداد افرادی که بیرون 

می روند و دست چپ به سمت باال امتیاز را 

 نشان می دهد.

 

 امتیاز بونیسدادن 

 امتیاز:

دست چپ پایین و شصت دست راست با  

 سمت راست امتداد شانه
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 هول دادن

صورت موازی و رو به پایین کف  دو دست به

 دست به سمت جلو و سوت بلند زدن 

 

 
 حرکات خطرناک از بازیکن

 انگشت دو دست را به هم گذاشته .  

 

 

 هشدار

نگشت اشاره به سمت فرد یا تیم دست ا 

 مورد نظر و هشدار دادن. 

 

 
 تایم اوت/ تعلیق موقت

دست راست انگشت اشاره رو به باال و دست 

 پ کف دست روی انگشت راست چ

 "سوت کوتاه و بلند زدن"
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 صبر کردن و ایستادن

دست چپ به کمر و دست راست پنجه 

 دست رو به جلو به معنی ایستادن. 

 

 
 تعویض نیمه

دو دست ضربدر به سمت سینه چسبانده به 

 عالمت پایان نیمه بازی

 

 پایان مسابقه

هم دست خود را به سمت جلو ا متداد  1

قرار داده به معنی پایان مسابقه و سوت 

 بلند زدن
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 بخش ششم

 

 

 

 

 برگه های داوری
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 :نکته

الف: حق اجرای هی  گونه آگهی تجاری چه حقیقی و چه مجازی از 

زمانی که تیم وارد زمین می شود تا وقتی که تیم در نیمه بازی از میدان 

و دوباره به زمین باز می گردد، وجود ندارد. به خصوص خارج می شود 

 هی  نوع برند تبلیغاتی نباید برروی زمین موجود باشد.

 ب: هی  نوع آگهی نباید در محدوده فنی وجود داشته باشد.

*** تبصره: درصورت مجوز فدراسیون در جهت درآمد زایی بالمانع 

 است.

 


