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 (4:2-6)اداء الرمية الحرة بعد اشارة النهاية  -1
 

في كثير من الحاالت، الفريقق الق ت تكقون لديقص فرصقة لتنفيق  الرميقة الحقرة 
بعقققد انتهقققاء وققققت اللعقققب ال يكقققون مهتمقققا بصقققورة جديقققة بمحاولقققة تسقققجيل 
هقققدف، امقققا بسقققبب ان نتيجقققة المبقققاراة اصقققبحت واضقققحة او بسقققبب وجقققود 

ن مرمق  الفريقق المنقافو، ومقع انقص فنيقا يتطلقب مكان الرمية الحرة بعيدا ع
الققققققانون اداء الرميقققققة الحقققققرة، يجقققققب علققققق  الحكمقققققين اتخقققققا  الققققققرار السقققققلي  
واعتبققار ان الرميققة الحققرة نفقق ت ا ا كققان ال عققب الرامققي يقققف فققي المكققان 

 .الصحيح تقريبا وببساطة ترك الكرة تسقط او يقو  بتسليمها للحكا 
بهققا بقان الفريقق يريققد محاولقة تسقجيل هققدف،  امقا فقي الحققاالت التقي يتضقح

يجقققب علققق  الحكقققا  محاولقققة ايجقققاد التقققواهن مقققا بقققين السقققما  لهققق   الفرصقققة 
والتاكققد بققان الحالققة ال تققادت القق  اطالققة الوقققت ( حتقق  وان كانققت بسققيطة)

ن يققققققو  الحكقققققا  بالتاكقققققد مقققققن تواجقققققد اواالحسقققققاو باالحبقققققاط، هققققق ا يعنقققققي 
مققاكن الصققحيحة بحققه  وسققرعة كققي يققت  ال عبققين مققن كقق  الفققريقين فققي اال

 5:2يجققققب تنفيقققق  القيققققود الجديققققدة فققققي المققققادة . تنفيقققق  الرميققققة بققققدون تققققاخير
 (.7:13وك لك  5:4)بخصوص اماكن ال عبين والتبدي ت 

كما يجب عل  الحكا  ان يكونوا يقظقين لمعاقبقة المخالفقات االخقرت التقي  
المخالفقققة مقققن قبقققل يجقققب معاقبقققة االسقققتمرار ب و تحقققدن مقققن قبقققل الفقققريقين

اضقققققافة الققققق   لقققققك يققققققو  ( د 3:16، ب 1:16، 9:15,4:15)المقققققدافعين 
ال عبقون المهقاجمون فقي كثيقر مقن االحيقان بمخالفقة الققوانين اثنقاء التنفيقق  

يجتقققاه العقققب او اكثقققر خقققط الرميقققة الحقققرة بعقققد الصقققافرة ولكقققن قبقققل : مثقققال
بقالتحرك او بقالقفه فقي او يققو  الرامقي فعق   (، الفقرة الثالثقة 7:13)الرمية 

 (.3:15 ،2:15 ،1:15)اثناء التصويب 
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 .من المه  جدا عد  السما  بتسجيل أت هدف بصورة غير قانونية
 

 

 (8:2)الوقت المستقطع  -2
 

والتققققي يلققققه  فيهققققا  8:2بغققققن النظققققر عققققن الحققققاالت المقققق كورة فققققي المققققادة 
اعطقققاء وققققت مسقققتقطع، يتوققققع مقققن الحكقققا  اسقققتخدا  تققققديره  بخصقققوص 
الحاجقققة ل وققققات المسقققتقطعة ايضقققا فقققي حقققاالت اخقققرت، بعقققن الحقققاالت 
النمو جيققة التققي ال يلققه  فيهققا اعطققاء وقققت مسققتقطع ولكققن مققع  لققك يميققل 

 :العطائص في الظروف العادية هي
 .مثال، يجب تجفيف الملعبا ا كانت هناك تاثيرات خارجية، ( أ
 .يبدو ان هناك العب مصاب (ب
يققققو  الفريقققق باضقققاعة الوققققت بصقققورة واضقققحة، مثقققال، عنقققدما يتقققاخر  (ج

الفريق بتنفي  رمية اساسقية، او عنقدما يققو  ال عقب برمقي الكقرة بعيقدا او 
 .انص ال يتركها

 (1:11)في حالة لمو الكرة بالسققف او أت عقائق مثبقت فقوق الملعقب  (د
اتجهققققت الكققققرة القققق  مكققققان بعيققققد مققققن مكققققان الرميققققة الجانبيققققة وتسقققققببت و 

 .باضاعة الوقت
عند اتخا  القرار بخصوص الحاجة لوقت مستقطع فقي مثقل هق   الحقاالت 
او حققاالت اخققرت، يجققب علقق  الحكققا  االخقق  باالعتبققار فيمققا ا ا كققان هقق ا 
التوقققف فققي المبققاراة بققدون وقققت مسققتقطع سققوف يققادت القق  افضققلية غيققر 

علققق  سققققبيل المثققققال، ا ا كقققان احققققد الفققققريقين فققققائها . ديقققة الحققققد الفققققريقينعا
بنتيجققققة واضققققحة فقققققي مرحلققققة متقققققاخرة مققققن المبققققاراة، عنقققققدها قققققد ال يكقققققون 
ضقققروريا اعطقققاء وقققققت مسقققتقطع خققق ل توقققققف قصقققير لتجفيقققف الملعققققب، 
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وبصققورة مماثلققة ا ا كققان الفريققق القق ت سققوف تضققيع عليققص الفرصققة بسققبب 
طع هو  لك الفريق، ولبعن االسقباب، الق ت سقبب عد  اخ  الوقت المستق

التققققاخير او اضققققاعة الوقققققت، عنققققد  لققققك وبوضققققو  لققققيو هنققققاك أت سققققبب 
 .للوقت المستقطع

هنققاك عامققل مهقق  اخققر هققو الفتققرة المتوقعققة للتوقققف، ان طققول فتققرة التوقققف 
بسبب االصابة من الصقعب تققديرها، عنقدها مقن االسقل  اللجقوء الق  طلقب 

لجانققب االخققر يجققب علقق  الحكققا  عققد  االسققرا  فققي وقققت مسققتقطع، وفققي ا
وعققادة فققي . طلققب الوقققت المسققتقطع بسققبب خققروج الكققرة مققن الملعققب فقققط

مثققل هقق   الحققاالت ترجقققع الكققرة وتكققون مهيققفة للعقققب مباشققرة فققي االغلقققب، 
وا ا لق  يققت   لققك يجققب علقق  الحكقا  التركيققه علقق  ادخققال الكققرة االحتياطيققة 

 .ي يجعل الوقت المستقطع غير ضرورتلك وبدقة (4:3)باللعب بسرعة 
. امتقققار 7تققق  الغقققاء الوققققت المسقققتقطع االجبقققارت باالرتبقققاط مقققع رميقققات القققق 

وممكققن ان يبققق  مققن الضققرورت اعطققاء وقققت مسققتقطع اسققتنادا القق  حكقق  
يتصققققف بالموضققققوعية فققققي بعققققن الحققققاالت و لققققك طبقققققا للمبققققادتء التققققي 

يقققو  احققد الفققريقين وهقق ا ممكققن ان يشققمل الحققاالت عنققدما . نوقشققت اعقق  
بتققاخير االداء بصققورة واضققحة، مققث  مققن خقق ل تبققديل حققارو المرمقق  او 

 .الرامي
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 (10:2)وقت مستقطع للفريق  -3
 

يحقق لكققل فريقق ان يطلققب وقتقا مسققتقطعا لمققدة دقيققة واحققدة فقي كققل شققوط 
 (.ولكن ليو في الوقت االضافي)خ ل وقت اللعب االعتيادت 

الفريقققق الققق ت يرغقققب بطلقققب الوققققت المسقققتقطع للفريقققق يجقققب عليقققص وضقققع 
علقققق  الطاولققققة امققققا  الماقققققت مققققن قبققققل ادارت الفريققققق " البطاقققققة الخضققققراء"
 Tسق  وتحققوت حققرف  20x15ينصقح ان تكققون البطاققة الخضققراء بقيققاو )

 (.كبير من كل جانب
يمكقققن للفريققققق ان يطلققققب الوقققققت المسققققتقطع فققققط عنققققدما تكققققون الكققققرة فققققي 

، بشققرط عققد  (عنققدما تكققون الكققرة فققي اللعققب او فققي اثنققاء التوقققف)تققص حوه 
فقي )فقدان الفريق للكرة قبل ان يكون لقدت الماققت وققت الطق ق صقافرتص 

، عنقدها سقوف يمقنح (ه   الحالة سوف يت  اعادة البطاقة الخضراء للفريق
 .الفريق وقتا مستقطعا فورا

لصققققافرة وايقققققاف السققققاعة يقققققو  الماقققققت بايقققققاف المبققققاراة و لققققك بققققاط ق ا
وياشقققر بققق را   ( 15 رقققق )ويعطقققي اشقققارة اليقققد للوققققت للمسقققتقطع .  (9:2)

  .يقممدودة نحو الفريق ال ت طلب الوقت المستقطع للفر 
توضققع البطاقققة الخضققراء علقق  الطاولققة بجانققب الفريققق القق ت طلققب الوقققت 

 .وتبق  هناك اثناء الوقت المستقطع. المستقطع للفريق
بصققحة الوقققت المسققتقطع للفريققق، يبققدا بعققدها الماقققت بتشققغيل يقققر الحكققا  

ساعة جانبية للتحك  بهمن الوقت المستقطع للفريقق، يققو  المسقجل بتقدوين 
 . لك الوقت المستقطع للفريق في ورقة التسجيل للفريق ال ت طلب  لك

فقي اثنققاء الوققت المسققتقطع للفريققق يبقق  ال عبققون واداريقو الفريققق بمسققتوت 
. لبققدالء الخاصققة بهقق ، سققواء داخققل الملعققب ا  فققي منطقققة البققدالءمنطقققة ا
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ويبققققق  الحكققققا  فققققي وسققققط الملعققققب، ولكققققن يمكققققن الحققققدهما القققق هاب لفتققققرة 
 .قصيرة ال  طاولة الماقت للتشاور
، يعققرف الوقققت المسقتقطع الفرقققي كجققهء 16لغقرن العقوبققات تحققت المقادة 

وكق لك بققاقي  ، لقق ا فقان ات سقلوك غيققر رياضقي(10:16)مقن وققت اللعقب 
ولققيو هنققاك ع قققة فققي هقق ا السققياق . المخالفققات تعاقققب بطريقققة اعتياديققة

وطبقققا  . االدارت المخققالف داخققل السققاحة ا  خارجهققا/فيمققا ا ا كققان ال عققب
وكقق لك  3-1:16لقق لك فققان االنقق ار او االيقققاف او االسققتبعاد تحققت المققواد 

 او( 10-7:8)ممكققققققققن ان تعطقققققققق  للسقققققققققلوك غيققققققققر الرياضقققققققققي  6:16-9
 .ب 6:8للتصرفات التي تقع تحت المادة 

ثانيقة يققو  الماققت باعطقاء اشقارة صقوتية واضقحة مبينقا ان  50بعد مرور 
 .ثوان 10المباراة سوف تستانف خ ل 

ويجققب علقق  الفققرق ان تكققون مسققتعدة السققتئناف اللعققب عنققد انتهققاء الوقققت 
قققت ويسققتفنف اللعققب برميققة مناسققبة للوضققع عنققدما تقق  مققنح الو . المسققتقطع

المسقققتقطع، او برميقققة حقققرة ا ا كانقققت الكقققرة فقققي اللعقققب للفريقققق الققق ت طلقققب 
 .الوقت المستقطع من المكان ال ت كانت فيص الكرة عند ايقاف اللعب

 .عندما يطلق الحك  صافرتص يقو  الماقت بتشغيل الساعة
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 (11:7-12)اللعب السلبي  -4
 
 الخطوط االرشادية العامة. أ

القواعد الخاصة باللعقب السقلبي هقو منقع طقرق اللعقب ان هدف تطبيق 
وهققق ا يتطلقققب ان يققققو  الحكقققا  . غيرالج ابقققة والتقققاخير المتعمقققد فقققي المبقققاراة

 .طوال المباراة بتمييه طرق اللعب السلبي والحك  عليها باسلوب ثابت
تظهقققر اسقققاليب اللعقققب السقققلبي خققق ل جميقققع مراحقققل الهجقققو  مقققن قبقققل 

 و خقل الملعقب خق ل عمليقة بنقاء الهجقالكرة دا عندما تتحرك: الفرق، مثال
 .و او خ ل مرحلة انهاء الهج
بصقققورة متكقققررة فقققي و  بوضقققو تسقققتخد   والتقققيالطقققرق السقققلبية فقققي اللعقققب 

 :الحاالت االتية
 .الفريق فائه بفارق بسيط في نهاية المباراة*
 .الفريق لديص العب موقف*
 .خاصة في الدفا متفوقة الفريق المنافو  قابليةكون تعندما *
يير المققق كورة فققي الحقققاالت الخاصقققة التاليققة نقققادرا  مققا تطبقققق لوحقققدها، االمعقق

وخاصققة . ولكققن بصققورة عامققة يجققب ان تمقققدر بمجموعهققا مققن قبققل الحكققا 
تققفثير العمقققل القققدفاعي الفعققال باالنسقققجا  مقققع مققواد الققققانون التقققي يجقققب ان 

 .تاخ  باالعتبار
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 استخدام اشارة التحذير. ب

 :اع ن اشارة التح ير بالتحديد في الحاالت االتية يجب
عندما يتم تبديل الالعبين بصوورة بييةوة او عنودما اشارة التحذير  .1ب 

 .تتحرك الكرة ببيء واضح داخل الملعب
 :المؤشرات الواضحة هي  
 .يقف ال عبون قرب منتصف الملعب بانتظار اكتمال التبديل * 
التظققققاهر بعققققد  معرفققققة النقطققققة ب)لحققققرة ايققققاخر ال عققققب اداء الرميققققة  * 

باسقققققتعادة الكقققققرة ببطققققق ء مقققققن قبقققققل )، او رميقققققة االرسقققققال (الصقققققحيحة
مناولققة تعوههقا االسققتمرارية القق  الوسققط، او بتعمققد حقارو المرمقق ، او 

، او رميقققة حقققارو مرمققق  او (بالمشقققي البطققق ء مقققع الكقققرة الققق  الوسقققط
مثققل هكقق ا لتققرك ان يكققون الفريققق قققد سققبق تحقق ير   بعققدرميققة جانبيققص 
 .طرق للتاخير

  .يقف ال عب ساكنا عند طبطبة الكرة*  
    لعققب الكققرة للخلققف القق  نصققف الفريققق الخققاص مققن الملعققب، بققالرغ  *  

 .من عد  وجود أت ضغط من الفريق المنافو

 

  مرحلووة  اثنوواءر التبووديل ياالموور بتوواخ عنوودما يتعلوو اشووارة التحووذير . 2ب 
 .ومبناء الهج

 :الواضحة هيالمؤشرات   
 .باخ  مراكهه  الهجومية في  لك الحينقيا  جميع ال عبين  *
علق  شقكل تمريقر الكقرة بصقورة  و و  الفريق ببدء مرحلة بناء الهجقيق *

 .اعدادية
 .ال يقو  الفريق باجراء التبديل اال عند ه   المرحلة *
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 :تعلي 
الخقققاص، الفريققق القق ت حققاول الهجقققو  العكسققي السققريع مقققن نصققف ملعبققص 

ولكن ل  ينجح في الحصقول علق  فرصقة فوريقة للتسقجيل بعقد وصقولص الق  
منتصققف الملعققب الخقققاص بالمنافسققين، يجقققب ان يسققمح لقققص بققاجراء تبقققديل 

 .سريع ل عبين في ه   المرحلة
 

 .اليويل جدا هجومالخالل مرحلة بناء  .3ب 
بصققققورة عامقققققة يجققققب السقققققما  للفريققققق دائمقققققا بمرحلققققة بنقققققاء بوسقققققاطة 

البقققققدء بحالقققققة الهجقققققو  ت االعداديقققققة، قبقققققل ان يتوققققققع مقققققنه  التمريقققققرا
 . الهادف

 :الطويلة جدا هيالهجو  لمرحلة بناء  المؤشرات الواضحة     
 .هجو  الفريق ال يادت ال  أت حركة للهجو  الهادف *    
 :تعلي 

حققائه علقق  حركققة الهجققو  الهققادف تظهققر عققادة عنققدما يسققتخد  الفريققق ال 
ة بققالتحرك بالصقققورة التققي تعطيقققص االفضققلية علققق  لخططيقققاالسققاليب ا الكققرة

او عنقققدما يقومقققون بهيقققادة حركقققة الهجقققو  فيمقققا يتعلقققق بمرحلقققة . المقققدافعين
 :البناء
يتسقققل  ال عبقققون الكقققرة بصقققورة متكقققررة وهققق  واقفقققون او يتحركققققون *   

 .بعيدا عن المرم 
 .الطبطبة المتكررة للكرة في حالة الوقوف*   
د المواجهققة مققن قبققل المنققافو، يسققتدير ال عققب المهققاج  بعيققدا عنقق*   

وبصورة متعمدة وينتظقر مقن الحكقا  ايققاف اللعقب او ال يقتمكن مقن 
 .الحصول عل  افضلية واضحة عل  المدافع
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اسققققاليب القققدفا  النشققققط التققققي تمنققققع  :التحركقققات الدفاعيققققة النشققققطة*   
 التجاهقققات المهققاجمين مقققن هيقققادة السقققرعة بسقققبب اغققق ق المقققدافعين

 .الركنمسارات الكرة المتوقعة و 
المعيقار الخققاص لمراحققل بنققاء الهجققو  الطويلققة جققدا  هققو عنققدما ال *       

الفريقققق المهقققاج  أت سقققرعة واضقققحة مقققن مرحلقققة البنقققاء الققق  يحققققق 
 .مرحلة االنهاء

 
 كيفية اظهار اشارة التحذير. ج

لعقققب ال نشقققوء( حكققق  المرمققق   سقققواء حكققق  الملعقققب ا)الحكققق   ادركا ا 
ال  الفريقق ليوضقح ققرار  بقان(. 17رقق  اشارة اليد )سلبي يرفع  راعص ال

يجقققب . مركقققه الداء التصقققويب علققق  المرمققق يحقققاول الحصقققول علققق  
 .عل  الحك  اآلخر ايضا  ان يعطي اشارة التح ير

تعلققققن اشققققارة التحقققق ير بققققان الفريققققق الحققققائه علقققق  الكققققرة ال يعمققققل ات 
انقققققص يققققققو  بالتقققققفخير المتكقققققرر محاولقققققة لخلقققققق فرصقققققة للتصقققققويب، او 

 .الستئناف المباراة
 :اشارة اليد مرفوعة حت وتبق  
 ، اوانتهاء الهجو * 
 (.النصيحة ادنا انظر )سارية المفعول اشارة التح ير ل  تعد * 

يبدأ الهجقو  عنقدما يقنجح الفريقق باالسقتحوا  علق  الكقرة، ويعقد منتهيقا       
  . الستحوا  عل  الكرةعندما يسجل الفريق هدفا  او يفقد ا
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مققع  لققك اثنققاء . عققادة تطبققق علقق  كققل الهجققو  المتبقققياشققارة التحقق ير 
حالتقققان ال يعقققد بعقققدها احتسقققاب اللعقققب السققققلبي سقققير الهجمقققة هنقققاك 
 :اف اشارة التح يرقصحيحا، ويجب اي

   يققققو  الفريقققق المسققققتحو  علققق  الكقققرة بالتصققققويب علققق  المرمقققق   -أ   
اشقققرة او مب) المرمققق  او حقققارو المرمققق مقققن  وترتقققد الكقققرة اليقققص

 (  عل  شكل رمية جانبية
القققق  العققققب او ادارت مققققن الفريققققق  شخصققققيةعقوبققققة اعطققققاء  -ب   

 . رياضياو سلوك غير  بسبب خطف 16المدافع تحت المادة 

في هاتين الحالتين يجب السما  للفريق المستحو  عل  الكقرة بمرحلقة 
 .بناء هجو  جديدة

 

 اشارة التحذيربعد اعالن . د 
 

بعد اع ن اشارة التح ير يجب عل  الحكا  السقما  بقبعن الوققت   
وفيما يتعلقق بهق ا يجقب . للفريق المستحو  عل  الكرة لتغيير تصرفص

االخ  بنظقر االعتبقار المسقتوت المهقارت للفئقات المختلفقة فقي العمقر 
 .واالداء

ومقققن هنقققا يسقققتوجب السقققما  للفريقققق الققق ت تققق  تحققق ير  مقققن امكانيقققة   
 .التحضير لعمل الهجو  الهادف تجا  المرم 

ا ا لقق  يققق  الفريققق الحققائه علققق  الكققرة بمحاولققة واضققحة ليكققون فقققي         
وضققع التصقققويب علققق  المرمققق ، عنئققق  يققققرر احقققد الحكمقققين حقققدون 

معققققايير  "ادنققققا   انظققققر ايضققققا  (. )12-11:7المققققواد )اللعققققب السققققلبي 
 "(اتخا  القرار بعد اع ن اشارة التح ير
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 :مالحظة
يجققب ان ال نطلققق صققافرة اللعققب السققلبي اثنققاء التحققرك ل مققا  مققع فرصققة 
للتصويب عل  المرم ، او عندما يمبدت ال عب الحقائه علق  الكقرة ماشقرا  

 .بانص عل  وشك المحاولة الداء التصويب
 

 ن اشارة التح يربعد اع معايير اتخاذ القرار 

 الفريق المهاج . 1د
 ال هيادة واضحة في سرعة التقد *   
 ال تصرفات هادفة تجا  المرم *   
 عد  اكتساب فائدة مكانية عند اللعب العب ضد العب*   
مققث   بسقبب غلققق مسقارات المناولققة مقن قبققل   )التقاخير عنقد لعققب الكقرة *   

 (.الفريق المدافع
 الفريق المدافع. 2د
يحقققاول الفريقققق المقققدافع منقققع الهيقققادة فقققي سقققرعة التققققد  او بالتصقققرف *   

 الهادف من خ ل طرق الدفا  الفعالة والصحيحة
يجقققب عقققد  احتسقققاب اللعقققب السقققلبي ا ا تقققدخل القققدفا  العقققدواني فقققي *   

 .خ ل االخطاء المتواصلةمسار الهجو  من 
 

 ملح . هو

 مؤشرات نقص سرعة التقدم   
 الجانبين وليو في العمقاللعب عل  *   
امقققا  المقققدافعين دون وضقققع ( قطريققة)الققركن المتكقققرر بصقققورة مائلقققة *   

 ات ضغط عليه 
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ال نشقققاط فقققي العمقققق مثقققل مواجهققققة المنقققافو العقققب ضقققد العققققب او *   
 مناولة الكرة ل عبين بين خط منطقة المرم  وخط الرمية الحرة

هيقادة الواضقحة فقي سقرعة المناوالت المتكقرة بقين العبقين اثنقين دون ال*   
 التقد  او التصرف تجا  المرم 

العبققوا )مناولقة ال عقب الكقرة مققع كقل ال عبقين فققي المراكقه المحيطقة *   
دون الهيقادة فقي ( الهوايا والعب االرتكاه وك لك العبقوا الخقط الخلفقي

 سرعة التقد  او التصرفات المميهة تجا  المرم 
 

 نية في تصرفات العب ضد العبمؤشرات عدم اكتساب فاةدة مكا   
فقققي حالقققة التصقققرف العقققب ضقققد العقققب ويكقققون واضقققحا  عقققد  وجقققود *   

 (يغلق عدة منافسين مكان االختراق)مكان ل ختراق 
 التصرف العب ضد العب دون ات هدف ل ختراق تجا  المرم *   
التصقققرف العقققب ضقققد العقققب بغقققرن الحصقققول ببسقققاطة علققق  رميقققة *   

ب نفسققص يتعثققر او انهققاء التصققرف العققب ضققد مققث   تققرك ال عقق)حققرة 
 (العب حت  وان كانت هناك امكانية ل ختراق

 

 مؤشرات اساليب الدفاع الفعالة التي تتواف  مع القانون   
 محاولة عد  ارتكاب المخالفة كي يتجنب ايقاف المباراة*   
 سد مسار ركن المهاج ، ربما باستخدا  مدافعين اثنين*   
 التحرك اماما  العتران مسارات المناولة*   
يتحرك المدافعون اماما  الجبقار المهقاجمين علق  الرجقو  لمسقافة ابعقد *   

 في الساحة
 .  اجبار المهاجمين لمناولة الكرة بعيدا  للخلف في مواقع غير خطرة*   
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  (3:10)رمية االرسال -5
 

لحكقققا  التفكيقققر يجقققب علققق   ا 3:10كقاعقققدة ارشقققادية لمخالفقققة المقققادة 
بمبققدا تشققجيع الفققرق السققتخدا  سققريع لرميققة االرسققال، و لققك يعنققي ان 

او   عققادةعققن فققرص لتصققيد اطخطققاء وان اليبحثققوا يتجنققب الحكققا  
 .اعطاء عقوبة للفريق ال ت يحاول اخ  الرمية بسرعة

علقق  سققبيل المثققال يجققب علقق  الحكققا  تجنققب التققدخل مققا بققين تققدوين 
االخقققرت وبقققين اسقققتعداه  للتحققققق مقققن امقققاكن الم حظقققات او المهقققا  
يجققب علقق  حكقق  الملعققب ان يكققون مسققتعدا . تواجققد ال عبققين بسققرعة

الطققق ق صقققافرتص فقققي اللحظقققة التقققي يصقققل بهقققا الرامقققي الققق  المكقققان 
الصقحيح، مفترضقا بانقص ليسقت هنققاك حاجقة واضقحة لتصقحيح امققاكن 
ان ال عبققققين االخققققرين، كمققققا يجققققب علقققق  الحكققققا  االخقققق  باالعتبققققار بقققق

هم ء الرامي يسمح له  بالتحرك الجتياه خط المنتصف بعقد اطق ق 
ويعقققد هقققق ا اسقققتثناء مققققن القواعقققد االساسققققية لتنفيقققق  )الصقققافرة مباشققققرة، 
 (.الرميات االساسية

بققالرغ  مققن ان الققققانون يققنص علققق  ان الرامققي يجقققب ان يضققع قدمقققص 
متققر مققن نقطققة المنتصققف،  1.5علقق  خققط منتصققف الملعققب وبحققدود 

الحكا  ان ال يكونقوا دقيققين بقافراط ومهتمقين فقي احتسقاب  يجب عل 
هقققو تجنقققب عقققد  العدالقققة وعقققد  الدقققققة  السقققنتمترات، الشقققيء الرئيسقققي

 .للمنافسين بخصوص مت  ومن اين تاخ  رمية االرسال
باالضافة ال   لك غالبية الم عب ال توجقد بهقا اشقارة نقطقة الوسقط، 

ل فقي خقط المنتصقف وحت  ان بعن الم عب ققد يكقون هنقاك تقداخ
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بسققبب االع نققات فققي وسققط السققاحة، فققي مثققل هقق   الحققاالت سققوف 
يحتاج الحك  والرامي للتققدير بخصقوص المكقان الصقحيح، وات حالقة 

 .من االصرار عل  الدقة سوف تكون غير واقعية وغير مناسبة
 

 (1:14) تعريف الفرصة الواضحة للتسجيل -6
 

 :للتسجيل توجد عندما، الفرصة الواضحة (1:14)من اجل 
يكقققون ال عقققب حقققائها علققق  الكقققرة ومسقققيطرا علققق  جسقققمص عنقققد خقققط  (أ

للتصققويب علق  المرمقق  بققدون  منطققة مرمقق  المنققافو ويملقك الفرصققة
 .وجود أت منافو يكون قادرا عل  منع التصويب بطرق قانونية

وهقق ا يطبققق ايضققا  ا ا كققان ال عققب ال يملققك الكققرة حاليققا  ولكنققص متهيققف   
السققت   الكقققرة مباشقققرة، ويجققب ان ال يكقققون هنقققاك منققافو فقققي مركقققه 

 . ياهلص منع است   الكرة بصورة قانونية
او )يقققركن ال عقققب الحقققائه علققق  الكقققرة والمسقققيطر علققق  جسقققمص  (ب

  المنقافو فقي هجقو  بمفرد  تجقا  حقارو مرمق( عندما يطبطب بالكرة
جهتققص مققن االمققا  اخققاطف دون وجققود أت منققافو يكققون قققادرا علقق  مو 

 .وايقاف الهجو  الخاطف
وهقق ا يطبققق ايضققا  ا ا كققان ال عققب ال يملققك الكققرة حاليققا  ولكنققص متهيققف   

السققققت   الكققققرة مباشققققرة، وقققققا  حققققارو المرمقققق  المنققققافو مققققن خقققق ل 
.    منعققص مققن اسققت   الكققرة، ب5:8االصقطدا  بققص، كمققا فققي تعليققق المقادة 

فقققي هققق   الحالقققة الخاصقققة فقققان مواققققع ال عبقققين المقققدافعين لقققيو لهقققا 
 .ع قة بالموضو 
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يتققرك حققارو المرمقق  منطقققة مرمققا  مققع وجققود منققافو حققائه علقق   (ج
 الكرة ومسيطر عل  جسمص ويملك فرصة واضحة لرمي الكرة في المرم 

  .الخالي  
 

 (1:18)او المندوب من قبل المؤقت  لتدخلا -7
 

، عندئقق  المبققاراة متوقفققة اصقق   الماقققت او المنققدوب عنققدما تكققون ا ا تققدخل 
 .تستانف المباراة بالرمية التي تتناسب مع سبب التوقف

 واوقفققققت بقققق لك المبققققاراة والكققققرة كانققققت فققققيا ا تققققدخل الماقققققت او المنققققدوب 
 :، عندئ  تطبق التعليمات االتيةاللعب

 

، 3-2:4الموواد )دخوول العوب بصوورة  يور قانونيوةتبديل خايئ او .   أ
6:5      ) 

 

ايققققققاف المبقققققاراة مباشقققققرة بقققققدون ( او المنقققققدوب)يجقققققب علققققق  الماققققققت 
ا ا حققدن . 2:14وكق لك   2:13تحقت المقواد " الفائقدة"االهتمقا  بمبقدأ 

مثل ه ا التوقف بسبب المخالفة مقن الفريقق المقدافع وضقاعت فرصقة 
أمتققار علقق  وفققق  7مققنح رميققة  واضققحة لتسققجيل هققدف، عندئقق  يجققب

وفققققي كققققل الحققققاالت االخققققرت فققققان المبققققاراة تسققققتفنف . أ 1:14المققققادة 
 .برمية حرة

علقق  ات حققال، . أ 3:16يعاقققب ال عققب المخققالف علقق  وفققق المققادة 
، اثنققققاء فرصققققة 6:4ففققققي حالققققة الققققدخول غيققققر القققققانوني تحققققت المققققادة 

 6:16 واضحة لتسجيل هقدف، فقان القق عب يعاققب علق  وفقق المقادة
 .ب 10:8ب بالترابط مع المادة 
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ايقوووال المبووواراة السووووباب اخووورغ، مووووثالف سووولوك  يوووور رياضوووي فووووي            ب   
 منيقة البدالء

 

  التدخل من قبل المؤقت. أ
يجب عل  الماقت االنتظار حت  التوقف التقالي فقي المبقاراة ومقن ثق  

 .يبلغ الحك 
ومققع  لققك ا ا اوقققف الماقققت المبققاراة وكانققت الكققرة فققي اللعققب، عندئقق  
تسققتفنف المبققاراة برميققة حققرة للفريققق القق ت كققان حققائها  علقق  الكققرة عنققد 

ا ا كقققان سقققبب االيققققاف مخالفقققة مقققن الفريقققق المقققدافع . وققققت االيققققاف
وبسقققققببها ضقققققاعت فرصقققققة واضقققققحة لتسقققققجيل هقققققدف، عندئققققق  يجقققققب 

 .ب 1:14المادة أمتار عل  وفق  7رمية احتساب 
ويطبققق الشققيء نفسققص ا ا اوقققف الماققققت المبققاراة بسققبب طلققب وققققت )

مسققققتقطع فرقققققي، ورفققققن الحكقققق  احتسققققابص بسققققبب خطققققف فققققي توقيققققت 
فققققا ا ضققققاعت فرصققققة محققققققة لتسققققجيل هققققدف بسققققبب  لققققك . الطلققققب

 (.أمتار 7االيقاف، عندئ  يجب احتساب رمية 
ادارت  ان الماققققققت ال يملقققققك الحقققققق العققققق ن عقوبقققققة ضقققققد العقققققب او

وينطبقققق االمقققر نفسقققص علققق  الحكقققا  ا ا لققق  ي حظقققوا بانفسقققه  . فريقققق
وفققققي مثققققل هققق   الحالققققة فمققققن حقهققق  فقققققط ان يعطققققوا تنبيققققص . المخالفقققة
 10:8وكقققق لك  6:8وا ا كانققققت المخالفققققة تقققققع تحققققت المققققواد . رسققققمي

 .فيجب عليه  تقدي  تقرير خطي
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 التدخل من قبل المندوب. ب
 

لكقققرة اليقققد او االتحقققاد الققققارت او االتحقققاد  ان منقققدوب االتحقققاد القققدولي
الققوطني المكلققف بالواجققب فققي المبققاراة لققص الحققق بققاب   الحكققا  حققول 

عقققدا فقققي حالقققة ققققرار الحكققق  علققق  )الققققرار المحتمقققل لمخالفقققة الققققانون 
 .او حول مخالفة قواعد منطقة البدالء( اساو م حظة الحقائق

   الحالققققة تسققققتانف وفققققي هقققق. يمكققققن للمنققققدوب ايقققققاف المبققققاراة مباشققققرة
المبققاراة برميققة حققرة للفريققق القق ت لقق  يرتكققب المخالفققة التققي قققادت القق  

 .االيقاف
ا ا كقان االيققاف بسققبب مخالفقة مقن الفريققق المقدافع، وتسقبب االيقققاف 

بضقققققيا  فرصقققققة واضقققققحة لتسقققققجيل هققققققدف، عندئققققق  يجققققققب احتسقققققاب     
 .      أ 1:14امتار عل  وفق المادة   7رمية 

 .  باعطاء عقوبات شخصية عل  وفق تعليمات المراقبيلته  الحكا
يجقب ان تققد   10:8او  6:8الحقائق التي لها ع ققة بمخالفقة المقواد 

 .بتقرير خطي
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المتققداد  سققاروالي مققينعلقق  اليتقققع منطقققة البققدالء خققارج الخققط الجققانبي  .1
متسقاوق مقع ) خط المنتصف، وحت  نهايقة مقعقد بقدالء الفريقق الخقاص

، وكق لك خلقف مقاعقد التبقديل ا ا (صف الكراسي ال ت يسمح بقص ايضقا  
 (.1شكل : قانون اللعبة)سمح المكان ب لك 

لكققرة اليقد واالتحققاد الققارت تققنص التعليمققات فقي بطققوالت االتحقاد الققدولي    
وفيمققققا يتصققققل بقققق لك ايضققققا   ،بانقققص يجققققب ان يبققققدا مقعققققد البققققدالء للفريقققق

. مققن خققط المنتصققف رمتقق 3.5مسققافة ، بعققد "منطقققة المققدرب للتوجيققص"
 .وه ا يوص  بص ايضا في مباريات جميع المستويات االخرت

لجانبيقققة ال يسقققمح بوجقققود أت شقققيء مقققن أت نقققو  كقققان علققق  الخطقققوط ا
 (.  من خط المنتصف 8عل  االقل لمسافة )اما  مقاعد الفريق 

يسمح فقط ل عبين واالداريين المسجلة اسقمااه  فقي اسقتمارة التسقجيل  .2
 (.1:4-2المادة )بالتواجد في منطقة التبديل 

يجققققب عليقققص ان ياخققق  مكانققققص وا ا دعقققت الضقققرورة القققق  وجقققود متقققرج  ف
 .بدالءال نطقةم خلف

  اداريققي الفققريقين المتواجققدين فققي منطقققة التبققديل ان يرتققدوا يجققب علقق .3
االلقققوان التقققي ممكقققن ان  .القققهت الرياضقققي الكامقققل او الم بقققو المدنيقققة

 .تسبب التباو مع العبي الساحة للفريق المقابل غير مسمو  بها
المسققققجل مسققققاعدة الحكققققا  بمراقبققققة التواجققققد فققققي و  جققققب علقققق  الماقققققتي .4

 .اثناء المباراةمنطقة التبديل قبل وفي 
وا ا وجققدت قبققل بققدء المبققاراة مخالفققات لقواعققد اللعبققة الخاصققة بمنطقققة 
التبققديل فقق  يسققمح ببققدء المبققاراة حتقق  يققت  تصققحيحها ، وا ا تقق  مخالفققة 
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ه   القواعد في اثنقاء المبقاراة فق  يسقمح باسقتئناف المبقاراة بعقد التوققف 
 .التالي حت  يت  تصحيح المخالفة

الواجققب فققي توجيققص وارشققاد فققرقه  ايضققا   الحققق وعلققيه الفريقققالداريققي  .5
خقق ل المبقققاراة، بقققرو  رياضقققية ونظيفقققة وضقققمن ققققوانين اللعبقققة، وكمبقققدا 

 .يجب جلوسه  عل  مقاعد الفريق
منطقققققة المققققدرب "بققققالتحرك ضققققمن ل داريققققين  يسوووومحعلقققق  ات حققققال، 

رة هققي المنطقققة التققي تقققع مباشقق" منطقققة المققدرب للتوجيققص"ان ". للتوجيققص
 . اما  مقاعد البدالء ومباشرة خلفها ايضا  ان كان  لك ممكن عمليا

مسقمو  لغققرن اعطققاء " منطققة المققدرب للتوجيققص"الوققوف والتحققرك فققي 
ومققن حيققن المبققدأ، يسققمح . النصققائح الخططيققة ولتققوفير الرعايققة الطبيققة

 .الدارت واحد فقط من الفريق بالوقوف او التحرك في نفو الوقت
يضققققا  ان يسققققمح الدارت واحققققد مققققن الفريققققق ان يغققققادر ومققققن الطبيعققققي ا

" البطاقققة الخضققراء"عنققدما يريققد مباشققرة تقققدي  " منطقققة المققدرب للتوجيققص"
ولكقققن ال يسقققمح الدارت الفريقققق بمغقققادرة . لطلقققب وققققت مسقققتقطع فرققققي

والوققققققوف عنقققققد " البطاققققققة الخضقققققراء" مقققققع " منطققققققة المقققققدرب للتوجيقققققص"
 .طلب الوقت المستقطع الفرقيالطاولة النتظار اللحظة المناسبة ل

" منطققة المقدرب للتوجيقص"ايضقا  مغقادرة " الدارت الفريقق المسقاول"يمكن 
 .  في حاالت خاصة، مث   ل تصال الضرورت مع الماقت او المسجل

فققي منطقققة التبققديل الجلققوو علقق  مقاعققد  ال عبققينكمبققدا يجققب علقق  
 .البدالء
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 :بق ل عبين يسمحعل  كل حال      
 

  التحققققرك فققققي مكققققان قريققققب خلققققف مقاعققققد البققققدالء ل حمققققاء بققققدون  
 .استخدا  الكرة بشرط وجود مكان ل لك وعد  التاثير عل  اللعب

 

 :بق االدارييناو  ل عبينال يسمح      
 

، المسقجل، الماققت، المنقدوبين التدخل في شاون الحكا ،اهانة او *      
احتاجيققة او اسققتفهاهية او  ال عبققين، االداريققين او المتفققرجين بطريقققة

 (.الك  ، التعبيرات الوجهية او االيماءات)باسلوب غير رياضي 
 .مغادرة منطقة التبديل للتاثير عل  مجرت اللعب*      
 

مقققن المتوققققع عمومقققا مقققن االداريقققين وال عبقققين البققققاء فقققي منطققققة تبقققديل 
ن اخققر مققع  لققك ا ا تققرك ادارت الفريققق منطقققة التبققديل القق  مكققا. فققريقه 

فانققص يفقققد حققق قيققادة وتوجيققص فريقققة ويجققب ان يعققود القق  منطقققة التبققديل 
 .الستعادة حقص

فان ال عبين واداريي الفريق يبققون تحقت  نطقاق سقلطة اضافة ال   لك 
الحكا  طوال المبقاراة، والقواعقد العاديقة للعقوبقات الشخصقية تطبقق ايضقا 

بعيقققدا عقققن السقققاحة  ا ا مقققا ققققرر ال عقققب او االدارت ان يققققي  فقققي مكقققان
 سقلوكوال غيقر الرياضقي سلوكالمخالفات  ل لك فان. وعن منطقة البدالء
تعاققب  ك لك السلوك غير الرياضي الجسقي  جقدا  و  جسي غير الرياضي ال

لققو ان المخالفققة حققدثت فققي السققاحة او فققي منطقققة  بققنفو االسققلوب كمققا 
 .البدالء
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      فقققي حالقققة مخالفقققة تعليمقققات منطققققة البقققدالء يكقققون لهامقققا علققق  الحكقققا   -6
انققققققق ار، ) ب 6:16 او ،د 3:16 ،ب 1:16التصقققققققرف بموجقققققققب المقققققققواد 

 (.ايقاف، استبعاد
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. متقر 20x40يكقون علق  شقكل مسقتطيل بقيقاو (  1الشقكل )الملعقب (  أ
مقققن الجانقققب . ويجقققب فحصقققص بواسقققطة قيقققاو طقققول الخطقققان القطريقققان

يا ال  الجانب الخارجي للهاويقة المقابلقة يجقب ان االخارجي الحدت الهو 
ويجققققب ان يكققققون طققققول الخققققط القطققققرت . متققققر 44,72يكققققون القيققققاو 

متققر مققن الجانققب الخقققارجي  28,28لنصققف واحققد مققن الملعققب بقيققاو 
 .لكل هاوية ال  الجانب الخارجي لخط منتصف الملعب المقابل
" . خطقققققوط"تققققهود سقققققاحات اللعقققققب بخطقققققوط توضقققققيحيص والتقققققي تسقققققم  

سقق  مثققل   8( مققا بققين قققائمي المرمقق )ويكققون عققرن خطققوط المرمقق  
سقققق ، 5 ائمين، جميققققع الخطققققوط االخققققرت تكققققون بعققققرن عققققرن الققققق

جاورة في الملعقب ممكقن تبقديلها تالخطوط التي تفصل بين المناطق الم
 .بواسطة تغيير الوانها

متقر  6x3تحتوت منطقة المرم  امقا  المقرمين علق  مسقتطيل بقيقاو (  ب
امتقار، ويقت  تخطيطهققا  6ومتصقل بربعقي دائقرة نصقف قطقر كقل منهمقا 

امتقار مقن  6لخط المرم  وعلق  مسقافة  امتار مواه   3 برس  خط طولص
. الحافة الخلفية لخط المرم  الق  الحافقة االماميقة لخقط منطققة المرمق 

وعلقق  الجققانبين يسققتمر هقق ا الخققط بقققوو ربعققي دائققرة نصققف قطققر كققل 
  ويكققون مركققه كققل ربققع دائققرة الهاويققة الخلفيققة الداخليققة لقققائ   6منهمققا 

م  الخطققوط واالقققواو التققي تطققوق منطقققة وتسقق. المرمقق  القريققب منهققا
وسقققوف يكقققون قيقققاو المسقققافة الخارجيقققة . المرمققق  خقققط منطققققة المرمققق 

 بين النقطتقين التقي يلتققي بهقا القوسقين بخقط المرمق  الخقارجي بقيقاو 

 (.5 الشكل )متر  15
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بصققققورة ( امتققققار 9خققققط ال )يققققت  عمققققل الخققققط المتقطققققع للرميققققة الحققققرة ( ج
امتقار  3ط منطققة المرمق  وبمسقافة اكبقر متواهية ومتحد المركقه مقع خق

علقق  . سقق 15مققن خققط المرمقق ، ويكققون قيققاو القطققع  والمسققافة بينهمققا 
بهاويقققة يمنققق  ونصقققف قطريقققة علققق  التقققوالي، ويقققت   ان يقققت  قطقققع القطقققع

 (.5الشكل )قياو قطع القوو عل  وتر الدائرة الخارجي 
، مواهيققا (متققر 1)امتققار امققا  المرمقق  مباشققرة بطققول  7 قيقت  رسقق  خققط القق( د

امتققار مققن الحققد الخلفققي  لخققط المرمقق    7لخققط المرمقق  علقق  مسققافة 
 (.5الشكل )امتار  7ال  الحد االمامي لخط ال 

مباشقققرة امقققا  ( امتقققار 4خقققط ال )يكققون الخقققط المقيقققد لحقققارو المرمقق   (هوووو
امتقار مقن خققط  4ويكقون مواهيققا وعلق  بعقد (. سق  15)المرمق  وبطقول 

الخلفيققة لخققط المرمقق  القق  الحافققة االماميقققة  المرمقق  مقاسققا مققن الحافققة
 .امتار، وال ت يعني ان عرن الخطين ضمن ه ا القياو 4 قلخط ال

علق  ( متقر 1)يجب ان تحاط ساحة اللعقب بمنطققة امقان علق  االققل (  و
 .خلف خطي المرم  الخارجيين( متر 2)امتداد الخطوط الجانبية و 

يجققب . يثبققت فققي منتصققف كققل خققط مرمقق  خققارجي( 2شققكل )المرمقق  ( ز
ان تكقون االهققداف مثبتققة تمامققا علقق  االرن او علقق  الحققائط خلفهمققا، 

 .متر 2  امتار وبارتفا  3ويكون المقاو الداخلي بعرن 
ويجققققب ان يكققققون هيكققققل المرمقققق  مسققققتطي ،  لققققك يعنققققي بققققان القطقققققر 

   سق   361 الحد االقصق  )س   360.5الداخلي سوف يكون بمقاو 

س  عل  ان يكقون االخقت ف بقين المقرميين بواققع  360 الحد االدن  –
 (.س  كحد اقص  0.5
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علقققق  ان يكققققون الجانققققب الخلفققققي لقققققائمي المرمقققق  بمسققققتوت واحققققد مققققع 
والق ت يعنقي بقان ( وخط المرمق  الخقارجي)الحافة الخلفية لخط المرم  

جي سق  امقا  الخقط الخقار  3يوضع الجانب االمقامي للققائمين علق  بعقد 
 .للمرم 

يجب ان يكون القائمقان والعارضقة االفقيقة التقي تربطهمقا مصقنوعة مقن 
ويكقون ( الخشب، المعقدن الخفيقف او مقادة صقناعية: مثل)مادة مماثلة 

4سق  مقع حقدود دائريقة بقطقر دائقرت 8 بص مقطع مربع بحج    . ملق  1
بلققققونين اثنققققين  ويجققققب ان تطلقققق  جوانبققققص الققققث ن المرئيققققة مققققن السققققاحة

والل ان يختلفان بوضو  عن بعضقهما وكق لك مقع لقون المنطققة الواقعقة 
 .خلفص، المرميان في الملعب يجب ان يكونا بنفو اللون

ويكقققون قيقققاو شقققريط االلقققوان علققق  المرمققق  فقققي الهوايقققا بقققين العارضقققة 
سقق  بكققل اتجققا  وبققنفو اللققون، وتكققون جميققع االشققرطة 28 والقققائمين 

يجقققب ان توضقققع شقققبكة للمقققرميين، . سققق 20 بطقققول الملونقققة االخقققرت 
وتسققم  شققبكة المرمقق ، ويجققب ان تكققون مثبتققة بطريقققة بحيققن ال ترتققد 

وفقققي . الكققرة المرميقققة الققق  المرمقق  منهقققا مباشقققرة او تمققر خققق ل المرمققق 
حالققة الضققرورة مققن الممكققن اسققتخدا  شققبكة اضققافية تثبققت فققي المرمقق  

  القق  هقق   الشققبكة خلقف خققط المرمقق ، وتكقون المسققافة مققن خققط المرمق
 .س  60س ، وبحد ادن   70 االضافية بحدود  

متقر خلقف خقط 0.9 يجقب ان يكقون عمقق شقبكة المرمق  فقي االعلق  ( ح
 متققققر، ويسققققمح للقياسققققين بنسققققبة تفققققاوت 1.1المرمقققق ، وفققققي االسققققفل 

. سق 10x10متر، يجب ان ال يكون حج  عيون الشقبكة اكثقر مقن 0.1
 20ل ق  االققققل كققققة علققققيقققت  تثبيقققت الشقققبكة بالققققائ  والعارضقققويجقققب ان 
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ويسققمح بققربط شققبكة المرمقق  والشققبكة االضققافية بطريقققة بحيققن ال . سقق 
 .تدخل بها الكرة ما بين الشبكتين

خلقققف المرمققق  وفقققي وسقققط خقققط المرمققق  الخقققارجي وعلققق  بعقققد حقققوالي ( ي
متقققر  9-14 ، يجقققب ان تكقققون هنقققاك شقققبكة صقققد عمقققودت بطقققول 1.5
 .امتار من االرن 5ا  وبارتف

يت  وضع طاولة الموقت بمنتصقف منطققة التبقديل علق  احقد الخطقوط ( ي
كحقققد اقصققق  وتوضقققع علققق  ( امتقققار 4)الجانبيقققة، ويبلقققغ طقققول الطاولقققة 

 .س  من ارضية الملعب لضمان الراية الواضحة 30-40ارتفا  
جميققع المقاسققات بققدون تحديققد المسققافات المسققمو  فيهققا بالتفققاوت يجققب ( ك

 االيهو  - ن تتطابق مع مواصفاتا
 (.ISO 2768-1:1989 منظمة المعايير الدولية )
تقق  وضققع معققايير اهققداف كققرة اليققد مققن قبققل اللجنققة االوربيققة للمعققايير، ( ل

CEN (اللجنققة االوربيقققة للمعقققايير)  749مثلمقققا EN  باالرتبقققاط مقققع 

EN202.10-1. 
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 منيقة المرمى ومحييها(  5)الشكل 
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 مالحظات
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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