
  1ت             الطاولةأرجو التثبي..الدولي لتنس الطاولة  القانون
  ( سم472) بطول  سطح الطاولة العلوي يعرف بأنه سطح اللعب يجب أن يكون مستطيال

عن ( سم  77) بوضع أفقي مستويا بارتفاع سطحه العلوي ( سم  11451) وعرض 
  . األرض

  . الطاولة ولة ال تشمل سطحالجوانب الرأسية المحيطة بسطح الطا 2/1/2
( سم 42) مقداره  يمكن أن يصنع سطح الطاولة من أي مادة تحقق ارتداد منتظما 2/1/3

  . ( سم23) عند اسقاط كرة قانونية عليه من ارتفاع 
يحيط به خط " غير المع"يكون سطح الطاولة موحد اللون داكنا ومطفيا  يجب أن 2/1/4

) لكال الحافتين وكذلك خطي النهاية بعرض ( م س 472)وطول  (سم4)أبيض بعرض 
  . ( سم152.5 ) وطول كل منهما( سم 4

عمودية  يقسم سطح الطاولة إلى قسمين متساويين في المساحة بواسطة شبكة 2/1/5
  .القسمين بحيث تكون متصلة وممتدة لكامل المسافة لكال, تمتد موازية لخطي النهاية 

يفصلهما خط  يتم تقسيم كل ملعب إلى نصفين متساويينفي المباريات الزوجية  2/1/6
الوسط  يمتد موازيا لخطي الجانبين ويعتبر خط, في المنتصف ( سم 2)أبيض عرضه 

  . جزء من الجانب األيمن لكل نصف ملعب
  . مجموعة الشبكة 2/2

 تتألف مجموعة الشبكة من الشبكة ورباطها والقائمين الذين يحمالنها بها فيها 2/2/1
 . الملزمتين المثبتتين لها على الطاولة

  بقائمين عمودين ارتفاع كل منهما تعلق الشبكة من طرفيها بحبل متصل 2/2/2
  . خارج الخط الجانبي ( سم11541) وحدودهما الخارجية ( سم 15.25 )

) بارتفاع قدره  الطرف العلوي للشبكة على طول امتدادها يجب أن يكون 2/2/3
  طحفرق س( سم 11541

  .اللعب
اإلمكان  الطرف السلفي للشبكة على طول امتدادها يجب أن يكون مالصقا قدر 2/2/4

  .لسطح الطاولة كذلك طرفا الشبكة يجب أن يالصقا بقدر اإلمكان القائمين
  الكرة 2/3

  . ( ملم23) يجب أن تكون الكرة كروية الشكل ذات قطر مقداره  2/3/1
  . ( جرام457)  يجب أن يكون وزن الكرة 2/3/2
مادة السلولوز أو أي مادة بالستيكية مشابهة وأن تكون  يجب أن تصنع الكرة من 2/3/3

  . ذات لون أبيض أو برتقالي مطفي
  المضرب 2/4

, إال أن جسم الطبيعي , أي حجم أو شكل أو وزن  يمكن أن يكون المضرب من 2/4/1
بمادة ليفية مثل األلياف الكربونية  جسم المضرب ويجوز تقوية الطبقة الالصقة يتضمنها

  على أال يزيد سمكها عن, المضغوط  أو األلياف الزجاجية أو الورق
  . أيها أقل ( ملم3521) من السمك اإلجمالي أو  (7.5% )

المطاط  يجب أن يكون وجه المضرب المستخدم في ضرب الكرة مغطى بطبقة من 2/4/3
ذلك المادة  بما في" الخارج ال يزيد سمكها اإلجمال المحبب العادي ذا حبيبات بارزة إلى 

حبيبات  أو أن تكون هذه الطبقة من المطاط الساندويتش ذا( ملم 4) عن " الالصقة 
في ذلك  بما( ملم 2)متجهة إلى الداخل أو بارزة إلى الخارج بسمك إجمالي ال يتجاوز عن 



  .المادة الالصقة
مطاط يمكن أن يكون  قة واحدة مصنوعة منالمطاط المحبب العادي هو طب 2/4/3/1

( 13)تقل عن  طبيعيا أو صناعيا ذا حبيبات موزعة بانتظام على سطحه وبكثافة ال
  .حبة لكل سنتيمتر مربع( 23)حبيبات في السنتيمتر المربع وال تزيد عن 

 هي طبقة مفردة مصنوعة من مطاط" الساندويتش " طبقة المطاط الداخلي  2/4/3/2
طبقة خارجية من مطاط محبب عادي بحيث ال يزيد السمك اإلجمالي للمطاط مغطاة ب
  عن المحبب

  . (ملم2 )
المقبض والذي تقبض  يغطى سطح المضرب بالكامل ما عدا الجزء األقرب على 2/4/4

  . عليه األصابع فيمكن تركه عاديا أو يغطى بأي مادة
ة طبقة من الغطاء أو مادة اللصق المضرب وأية طبقة تدخل في تكوينه أو أي جسم 2/4/5

  .تكون متصلة وذات سمك متساوي يجب أن, 
فيلزم , ترك جانب بدون تغطية  سواء تم تغطي جانب من سطح المضرب بمادة أو 2/4/6

  . والجانب اآلخر أسود أن تكون تلك المادة غير عاكسة للضوء ذات لون أحمر زاهي
تؤثر على امتداد أو بهتان  لى وحدة اللون والتغيرات الطفيفة التي قد تطرأ ع 2/4/7

في خصائص سطح  اللون قد يمسح شريطة أال يتسبب ذلك في إحداث تغير جوهري
  .المضرب

  تعريف بالمصطلحات 2/5
  .هي فترة تداول الكرة بين المتنافسين: تداول الكرة  2/5/1
ى راحة اليد الطليقة تكون منذ اللحظة األخيرة التي تستقر عل: الكرة في اللعب  2/5/2

في اإلرسال حتى يتم تقرير نتيجة لعب الكرة إما كرة معادة " يقذفها ألعلى"الشروع  قبيل
  . محسوبة نقطة أو

  .نتيجتها هي الكرة التي أصبحت في اللعب بدون احتساب: كرة معادة  2/5/3
  . هي اللعبة المنتهية باحتساب نتيجتها: النقطة  2/5/4
  .هي اليد التي تحمل المضرب: املة للمضرب الح اليد 2/5/5
  .ال تحمل المضرب هي اليد التي: اليد الطليقة  2/5/6
الالعب أثناء اللعب  تعتبر الكرة في اللعب إذا لمسها: الالعب الضارب للكرة  2/5/7

  .المعصم بجزء من مضربه الممسوك باليد أو بنفس اليد الماسكة بالمضرب تحت
يرتديه أو  إذا المست الكرة أثناء اللعب الالعب أو أي شي: ترضة الكرة المع 2/5/8

دون أن  ولم تعبر خط نهاية طاولته, يحمله وهي متجهة نحو سطح طاولته ولم تالمسها 
  تلمس ملعبه بعد آخر ضربة من الالعب

  .المنافس
  . هو الالعب الذي ينفذ اللعبة األولى في تداول الكرة: المرسل  2/5/9

  . الكرة هو الالعب عليه أن يصد الكرة في اللعبة الثانية عند تداول: المستقبل  2/5/10
  .هو الشخص المعين إلدارة المباراة: الحكم  2/5/11
  .هو الشخص الذي يعين لمساعدة الحكم باختصاصات محددة: المساعد  الحكم 2/5/12
لالعب يحمله أو يشمل أي شيء كان ا: يرتديه الالعب أو يحمله  أي شيء 2/5/13

  يرتديه عند بداية تداول
  . الكرة



أي جهة حول  إذا عبرت الكرة من: يعتبر الكرة فوق أو حول مجموعة الشبكة  2/5/14
  .أو تحت أو فوق الشبكة لتصل إلى سطح الطاولة

  .ممتدا بال حدود من كال الجهتين يعتبر النهاية 2/5/15
  . اإلرسال السليم 2/6

اإلرسال يجب أن تكون الكرة ثابتة ومستقرة على راحة اليد الطليقة  ةعند بداي 2/6/1
  . ومفتوحة للمرسل وهي مسطحه

بارتفاع ال يقل  يقوم المرسل بقذف الكرة لألعلى باتجاه عمودي دون تدوريها 2/6/2
شيء قبل  وتسقط بعد ذلك دون لمس أي, بعد تركها اليد الطليقة ( 17)مسافة عن 

  .ضربها
طاولته أوال ثم بعد  ناء سقوط الكرة يقوم الالعب بضربها بحيث تلمس سطحأث 2/6/3

سطح ملعبه  مرورها من فوق مجموعة الشبكة يقوم الالعب المستقل بعد أن تلمس
من  وفي مباراة الزوجي يجب أن تلمس الكرة سطح نصف الملعب األيمن لكل, بصدرها 

  .المرسل والمستقبل بشكل قطري
منذ خر لحظة تكون فيها الكرة  ن الكرة فوق مستوى سطح الملعبيجب أن تكو 2/6/4

تحجب عن الملتقى بأي جزء  وال. مستقرة قبيل قذفها حتى يتم ضربها من قبل المرسل
  . مالبسه من جسم الرامي أو مالبسة أو من جسم زميله في الزوجي أو

الحكم المساعد  وتقع على الالعب مسئولية القيام بإرسال بصورة تمكن الحكم أ 2/6/5
  . من الرؤية للتأكد من تطبيق اإلرسال السليم

هناك حكما مساعدا فيجوز للحكم عند أول شك له في صحة أداء  إذا لم يكن 2/6/5/1
  . للمرسل في أول حالة خالل المباراة دون احتساب نقطة ضده اإلرسال أو يوجه إنذار

إلرسال مرة أخرى في المباراة سواء الالعب لشك في قانونية ا إذا تعرض نفس 2/6/5/2
الالعب أو من زميله في الزوجي لنفس السبب آخر فإن  كان سبب الشك هو من نفس

  . وتحتسب نقطة للمستقبل الالعب ال يستفيد من االستثناء
يتم إعطاء إنذار ويجب أن  في حالة عدم تطبيق متطلبات اإلرسال السليم ال 2/6/5/3

  .مماثلة المرة األولى وكذلك بأي مرات أخرى تحتسب نقطة للمستقبل من
بمتطلبات اإلرسال  بصفة استثنائية يجوز للحلم أن يتغاضى عن االلتزام الدقيق 2/6/6

يعوق األداء  السليم عندما يتم إخطار الحكم قبل بدء اللعب بأن هناك عجز جسماني
  .المطلوب لإلرسال السليم

  الرد السليم 2/7
أو العائدة من المنافس يتم ضربها بحيث تمر فوق أو حول  ةالكرة المرسل 2/1/1

 . المنافس إما مباشرة أو بعد لمس مجموعة الشبكة مجموعة الشبكة وتلمس سطح ملعب
 نظام اللعب 2/8

ثم يقوم المستقبل , أوال  يقوم المرسل بأداء ضربة إرسال صحيحة: في الفردي  2/8/1
  . أداء رد سليم للكرة المرسل والمستقبل فيوبعدها يتناول , برد الكرة ردا سليما

صحيحة أوال ثم يقوم  ال بد أن يقوم المرسل بأداء ضربة إرسال: في الزوجي  2/8/2
السليم وبعد ذلك يقوم زميل  ثم يقوم زميل المرسل بالرد, المستقبل برد الكرة ردا سليما 

  . السليم الرد المستقبل بالرد السليم للكرة وهكذا في كل مرة يتناوبا
  اإلعادة 2/9

  . اللعبة في األحوال اآلتية تعاد 2/9/1



أثناء مرور الكرة فرقها أو  إذا لمست الكرة عند اإلرسال مجموعة الشبكة 2/9/1/1
الكرة وهي طائرة من  أو اعترضت, حلوها بشرط أداء ضربة اإلرسال بصورة صحيحة 

  .قبل المستقبل أو زميله
المستقبل أو زميله أثناء توجيه ضربة اإلرسال لهما  تعدادفي حالة عدم اس 2/9/1/2

  .رد الكرة بشرط إال يحاول المستقبل أو زميله
أو في تطبيق  إذا كان اإلخفاق سواء في أداء ضربة اإلرسال أو في رد الكرة 3 /2/9/1

  .القوانين يرجع إلى ظروف اضطرارية خارجة عن إرادة وسيطرة الالعب
  . إيقاف اللعب بواسطة الحكم أو مساعدهفي حالة  4 /2/9/1

  . اللعب في األحوال اآلتية يمكن إيقاف 2/9/2
  . تغيير جهتي الطاولة لتصحيح خطأ في نظام اإلرسال أو االستقبال أو 2/9/2/1
  . لتطبيق نظام الطريقة التعجيلية 2/9/2/2
  . إلنذار أو توقيع عقوبة على أحد الالعبين 2/9/2/3
  .الذي قد يؤثر على طبيعة اللعب ا اضطربت ظروف اللعب بشكلإذ 2/9/2/4

  النقطة 2/10
  . األحوال اآلتية فإن الالعب يكسب النقطة في, إذا لم تكن فترة اللعب معادة  2/1/1

  . في أداء شربة اإلرسال( المرسل ) إذا فشل المنافس  2/10/1/1
  .رة ردا صحيحافي رد الك( المستقبل ) إذا فشل المنافس  2/10/1/2
إذا لمست الكرة أي شي عدا مجموعة الشبكة بعد أداء اإلرسال أو الرد  2/10/1/3

  .ضربها من قبل منافسة بصورة سليمة قبل
نصف سطح الطاولة بعد  إذا عبرت الكرة خط النهاية ملعبه دون أن تالمس 2/10/1/4

  . ضربها من منافسة
  .الكرة ( المنافس) إذا اعترض الالعب  2/10/1/5
  .الكرة مرتين متتاليتين( المنافس ) إذا ضرب الالعب  2/10/1/6
إذا ضرب منافسة الكرة بسطح المضرب غير مستوى في الشروط المنصوص  2/10/1/7

  . (4/2/1) , ( 4/2/2),(4/2/2) في البنود  عليها
  .الطاولة بأي شيء يلبسه أو يحمله إذا حرك المنافسة سطح 2/10/1/8
  .يحمله مجموعة الشبكة إذا لمس منافسة أو أي شيء يرتديه أو 2/10/1/9

  . إذا لمس منافسة سطح الطاولة بيده الطليقة 2/10/1/10
  . إذا الزوجي المنافس ضرب الكرة خارج نظام الدور المتعاقب عليه 2/10/1/11
  (4/11/4) في حالة اشتراط نظام التعجيل في المادة  2/10/1/12

  الشوط 2/11
وإذا سجل ( نقطة 11) إحدى عشرة  يفوز الالعب أو الثنائي بالشوط إذا سجل 2/11/1

لكل منهما فإن الفائز هو ( نقاط  13) الالعبان المتنافسان أو الثنائي في الزوجي عشر 
  .منافسة الالعب أو الثنائي الذي يفرق في تسجيل نقطتين عن

  المباراة 2/12
  .ن أفضل أي أعداد مفردة من األشواطالمباراة م يجب أن تتألف 2/12/1

  . (7من 2), ( 1من 3) , (2من 4) كما في األحوال اآلتية 
  . الوقفات المصرح بها يجب أن يضل اللعب مستمراً طوال المباراة باستثناء 2/12/2

  . نظام اإلرسال واالستقبال وجهة الطاولة 2/13



وجهة الطاولة بواسطة القرعة  يتقرر حق بداية نظام اإلرسال واالستقبال 2/13/1
بالقرعة يمكنه أن يختار بين أن يرسل أوال أو أن يستقبل وبين أن يبدأ من أي  والفائز

  .جهتي الطاولة جهة من
أو البداية , االستقبال  عندما يختار الالعب أو الثنائي الزوجي اإلرسال أوال أو 2/13/2

  .له أولهما االختيار اآلخر لمنافس سيكونفالالعب أو الثنائي ا, من إحدى جهتي الطاولة 
الزوجي المستقبل يصبح مرسال  بعد تسجيل نقطتين فإن الالعب أو الثنائي 2/13/3

) الزوجي سجال أو سجلوا عشرة  وهكذا حتى نهاية الشوط إال إذا كال الالعبين أو الثنائي
واالستقبال ولكن اإلرسال  أو تم استخدام التعجيل حيث يتم فيها نفس نظام( نقاط 13

  . الدور يكون اإلرسال لنقطة واحدة لكل العب أو الثنائي الزوجي حسب
أوال  في كل شوط من مباراة الزوجي يحق الالعبين الذين لهما حق اإلرسال 2/13/4

الثنائي  وفي أول شوط من المباراة فإن, الحق في تقرير أيا منهما يقوم بأداء اإلرسال 
اآلتية  وبالنسبة لألشواط, أن يقرر من منهما سوف يستقبل أوال  الزوجي المستقبل لهما

األول هو  من المباراة فإن المرسل األول يكون هو المستقبل األول عندما يكون المستقبل
  . الالعب الذي يقوم باإلرسال

لإلرسال فإن المستقبل السابق يصبح المرسل  في مباراة الزوجي عند كل تغيير 2/13/5
  . رسل السابق يصبح المستقبلوزميل الم
أو  الالعب أو الثنائي الزوجي الذي أو اللذان قاما باإلرسال أوال سوف يكون 2/13/6

مباراة  وفي آخر شوط ممكن من, يكونان المستقبلين أوال في الشوط التالي من المباراة 
, الستقبال ا الزوجي يقوم الفريق الذي عليه االستقبال التالي بتغيير ترتيب دورهما في

  . ( نقاط1) عندما يصل أي من الثنائي الزوجي على خمس 
أو الزوجي الذي يبدأ اللعب من إحدى جهتي الطاولة في أحد األشواط  الالعب 2/13/7

في الجهة األخرى في الشوط التالي مباشرة من المباراة وفي آخر  يجب أن يبدأ اللعب
زواج بتغيير المالعب يحرز أيا من الالعبين يقوم الالعبان أو األ شوط ممكن من المباراة

  . (نقاط1)خمس  أو الثنائي الزوجي
  اإلخالل بنظام اإلرسال أو االستقبال أو جهتي الطاولة 2/14

 إذا أرسل أو استقبل العب في غير دوراه المحدد يقوم الحكم بإيقاف اللعب 2/14/1
 الذي ينبغي أن يلعب. العبينبعد ترتيب ال, بمجرد اكتشاف الخطأ ثم يستأنف اللعب 

 وحسب ترتيب, اإلرسال والذي ينبغي أن يستقبل اإلرسال عند النتيجة التي وصلوا غليها
وفي حالة الزوجي حسب ترتيب اإلرسال الذي , الدول الذي وضع في بداية المباراة 

  .الفريق الذي لهما حق اإلرسال أوال في الشوط الذي اكتشف فيه الخطأ يختاره
يقوم , لم يغير الالعبون جهتي الطاولة عندما يجب عليهم أن يفعلوا ذلك إذا 2/14/2

اللعب بمجرد اكتشاف الخطأ ثم يستأنف اللعب بعد اتخاذ الالعبين للجهات  الحكم بإيقاف
يتخذوها عند النتيجة التي وصلوا إليها وحسب الدور الذي وضع في بداية  التي ينبغي أن

  .المباراة
 يع األحوال فإن جميع النقاط التي ثم تسجيلها قبل اكتشاف الخطأ تبقىفي جم 2/14/3
  .محسوبة
  نظام التسجيل 2/15

فإن , على األقل ( نقاط9) يسجل كال الالعبين أو الثنائي الزوجي تسع  إذا لم 2/15/1
من اللعب أو ( دقائق 13) يتم تطبيقه في حالة عدم انتهاء الشوط بعد عشر  نظام التعجيل



  .قبل ذلك بناء على طلب من كال الالعبين أو كال األزواج أي وقتفي 
يجب على الحكم , ملعوبة عند انتهاء الوقت المحدد للشوط  إذا كانت الكرة 2/15/1/1

بضربة إرسال يقوم بتنفيذها الالعب صاحب اإلرسال في فترة  إيقاف اللعب ثم استئنافه
  .أثنائها اللعب التي تم إيقاف اللعب

استئناف  إذا لم تكن الكرة ملعوبة عند انتهاء الوقت المحدد للشوط يجب 2/15/1/2
 . هذا الشوط في, اللعب بضربة إرسال يقوم بأدائها الالعب المستقبل آلخر تداول مباشرة 

 
لدوره حتى نهاية  بعد ذلك يجب على كل العب أداء اإلرسال لنقطة واحدة طبقا 2/15/2

سليما فإن الالعب  ردا( 12)و الثنائي المستقبل ثالثة عشر وإذا حقق الالعب أ, الشوط 
  . المستقبل يفوز بنقطة

التعجيلية فإن كل األشواط التالية يجب أن تلعب  إذا تم تطبيق نظام الطريقة 2/15/3
  . بنظام التعجيل

 
 قواعد المنافسات الدولية

  القوانين والقواعد مجال 3/1
  أمثلة على المنافسات 3/1/1

 هي التي يمكن أن تشتمل على العبين ألكثر من اتحاد واحد: الدولية  المنافسة 3/1/1/1
.  

  . هي مباراة بين فرق تمثل عدد من االتحادات: المباراة الدولية  3/1/1/2
  .هي التي تكون متاحة لجميع الالعبين من كل االتحادات: المفتوحة  البطولة 3/1/1/3
ي التي تقتصر على العبين معينين يدعون إلها بخالف ه: البطولة المقيدة  3/1/1/4
  .فئات العمر
 وهي المخصصة لالعبين معينين بناءا على دعوات: البطولة المرتبطة بدعوة  3/1/1/5

 .خاصة
  تطبيقات 3/1/2

الباب ) قواعد المنافسات  فإن( 2/1/4/4) عدا ما هو محدد في المادة رقم  3/1/2/1
إال , والبطوالت المفتوحة  افسات العالمية والقارية واألولمبيةسوف تطبق للمن( الثاني 

  .المباريات إذا تم االتفاق على غير ذلك بين االتحادات المشاركة في
القوانين  مجلس اإلدارة له صالحية تفويض منظم البطولة المفتوحة لتطبيق 3/1/2/2

  .التجريبية محددة من قبل اللجنة التنفيذية
  . المنافسات الدولية على ما يلي واعدتطبق ق 3/1/2/3

واألولمبية إخطار االتحادات المشاركة بها  المنافسات على األلقاب العالمية 3/1/2/3/1
  . مقدما فيما عدا ما يقرره مجلس اإلدارة

مقدما  البطوالت الرسمية القارية يتم إخطار جميع االتحادات المشاركة بها 3/1/2/3/2
  .دارة التحاد القاريعدا ما يقرره مجلس إ

فيما عدا ما ( 2/7/1/4) المفتوحة طبقا لنص المادة  المنافسات الدولية 3/1/2/3/3
  . (2/1/4/2) المشاركين به مقدما بما ينسجم مع المادة  تقرره اللجنة التنفيذية وتشعر

  . (2/1/4/2) المفتوحة عدا ما تضمنه المادة  المنافسات 3/1/2/3/4
تخضع ألي قاعدة من هذه القواعد فإن طبيعة  سات المفتوحة التي الالمناف 3/1/2/4



وأن استكمال وتسليم االستمارة , المشاركة  ومدى االختالف سوف يحدد في استمارة
  . شروط المنافسة مشتملة تلك التغيرات سوف يعتبر موافقة ضمنية من المشارك على

المنافسات الدولية ولكن بشرط  فيء كافة يوصى باتباع القواعد والقوانين 3/1/2/5
الدولية والمنافسات المحصورة بالدعوات  مراعاة النظام األساسي كما أن المباريات

تقام تحت القوانين المناطة بالسلطة  الدولية موجهة لهيئات غير منتسبة يمكن أن
  .المنظمة

م الموافقة إال إذا ت, الدولية يفترض أن تطبق  القواعد المنظمة للمنافسات 3/1/2/6
  .القواعد المنظمة للمنافسات في المطبوعات أو تم توضيح تلك, عليها مقدما 

مواصفات المعدات يجب أن تنشر كورقة فنية  نفسير وتوضيح للقواعد متضمنة 3/1/2/7
  .الرسمية وحكام البطولة بتفويض من مجلس اإلدارة في دليل المباريات

  األجهزة وظروف اللعب 3/2
  . جهزة المعتمدةاأل 3/2/1

 إن اعتماد وإجازة أدوات اللعب سوف تحدد من قبل مجلس اإلدارة بواسطة 3/2/1/1
 وأن االعتماد أو اإلجازة قد تسحب بواسطة مجس اإلدارة في أي وقت إذا, لجنة األجهزة 

  .وجد استمرارها بضر باللعبة
ة ومجموعة وألوان الطاول في أي منافسات مفتوحة يجب أن تحدد صنف 3/2/1/2

وعند اختيار المعدات  , وذلك من خالل استمارة المشاركة, الشبكة والكرة المستخدمة 
 الدولي لكرة الطاولة يجب أن تكون ضمن األصناف واألنواع المعتمدة حاليا من التحاد

(I.T.T.F) .  
تستعمل لضرب الكرة يجب أن تكون  المادة المغطاة على جانب المضرب والتي 3/2/1/3

 (I.T.T.F) الدولي لكرة الطاولة الصنف والنوع المصدق عليه حاليا بواسطة االتحاد من
بالقرب من حافة قبضة  ويجب أن تظهر بوضح النوع والشعار على طرف المضرب ,

  . المضرب
تغطي سطح المضرب حتى المقبض  قائمة المواد الالصقة المرخص لها والتي 3/2/1/4

  .(I.T.T.F) الطاولة ارية االتحاد الدولي لكرةيمكن الحصول عليها من السكرت
  المالبس 3/2/2

قصير أو  مالبس الالعبين عادة تتكون من قميص ذي أكمام قصيرة وسروال 3/2/2/1
ترتدي  وأي جزء أو كل من بدلة التدريب يجب أن ال, تنورة وجوارب وأحذية رياضية 

  . خالل اللعبة إال بموافقة الحكم العام
  . تكون مختلفة بوضوح عن لون الكرة المستعملة لون الرئيسي يجب أنال 3/2/2/2
حروفا على ظهر القميص للتعرف على الالعب  المالبس قد تحمل أرقاما أو 3/2/2/3

) اإلعالنات طبقا للشروط الواردة بالمادة  وكذلك, واتحاده أو ناديه في المباريات 
  . ب فسيوضع تحت الياقةالالع إذا كان ظهر القميص يحمل اسم( 2/4/2/9

للتعريف بالالعب سوف تكون لها  إن أي أرقام مطلوبة من قبل المنظمين 3/2/2/4
القميص وتلك األرقام سوف تكون  األولوية على اإلعالنات في الجزء األوسط من ظهر

  . سم(23×43. ) 4سم 733داخل إطار مساحته ال تزيد عن 
 ء األمامي أو الجانبي من مالبس الالعب وأيأي عالمات أو زركشة على الجز 3/2/2/5

شيء مثل الجواهر التي يتحلى بها يجب أال تكون بارزة أو المعة أو عاكسة للضوء لكي 
  .تؤثر على رؤية المنافس ال



  . لسمعه اللعبة يجب أال تحمل المالبس تصميمات أو كتابات تسئ 3/2/2/6
  .بواسطة الحكم العام للعب سوف تقررأي استفسار لقانونية أو قبول مالبس ا 3/2/2/7
من نفس االتحاد الذين  العبو الفريق المشارك في مباراة للفريق والالعبان 3/2/2/8

إمكانية استثناء الجوارب  يكونان الثنائي الزوجي يجب أن يرتديا مالبس متماثلة مع
  . المالبس ومن حيث تصميم اإلعالن ومقاس الرقم ولون, واألحذية 

مختلفة األلوان  الالعبون المتنافسون والثنائي الزوجي يجب أن يرتدوا قمصان 3/2/2/9
  . والتي تمكن المشاهد من التمييز بينهم بسهولة

يتفق الالعبون الذين تتشابه مالبسهم على أي منهما يتم التغيير فإن  إذا لم 3/2/2/10
  . سيؤخذ به يتم عن طريق القرعة القرار الذي

الدولية أو األولمبية أو البطوالت الدولية  بون المتنافسون في المنافساتالالع 3/2/2/11
تنورات من األنواع المعتمدة من  المفتوحة يجب أو يرتدوا قمصان وسراويل أو

  .اتحاداتهم
  ظروف اللعب 3/2/3

 1)عرضا و( أمتار 7)طوال و ( مترا  12) يجب أن تكون أقل من  مساحة 3/2/3/1
  .ارتفاعا( أمتار

 وجميعها من األلوان( سم 71) مساحة اللعب يجب أن تحاط بحواجز ارتفاعها  3/2/3/2
  .الداكنة وموحدو تفصل مناطق اللعب المجاورة عن المشاهدين

الدولية واألولمبية فإن شدة الضوء المقاس عند ارتفاع سطح  في المنافسات 3/2/3/3
ة منتظمة على جميع سطح وحدة إضاء( 1333) األقل  الطاولة يجب أن تكون على

وفي . في األماكن األخرى من منطقة اللعب وحدة إضاءة( 133)الطاولة وعلى األقل
وحدة إضاءة منتظمة ( 733) األقل  المنافسات األخرى فإن الشدة يجب أن تكون على

األماكن األخرى من منطقة  وحدة إضاءة في( 233)على سطح الطاولة وعلى األقل 
  .اللعب

فإن مستوى اإلضاءة يجب أن يكون  عندما تكون هناك عدة طاوالت قيد اللعب 3/2/3/4
اللعبة يجب أن ال تكون أعال من  ومستوى اإلضاءة الخلفية في صالة, متساويا لكل منهم 

  .مستوى اإلضاءة في منطقة اللعب
  . فوق أرضية الصالة( أمتار 1)اإلضاءة يجب أن ال يقل عن  مصدر 3/2/3/5
عامة يجب أن تكون داكنة وال تحتوي على مصادر ضوء ساطح  خلفية بصفةال 3/2/3/6

  . غير المغطاة أو المنافذ األخرى أو ضوء النهار خالل النوافذ
اللون و عاكسة للضوء أو منزلقة  يجب أال تكون تكون أرضية الملعب فاتحة 3/2/3/7

الخشب أو من مادة قابل تكون من  المنافسات العالمية واألولمبية أرضية الصالة يجب أن
  .(I.T.T.F) للطي ومعتمدة من االتحاد الدولي لكرة الطاولة

  اإلعالنات 3/2/4
تعرض على األجهزة التي تكون عادة  اإلعالنات داخل منطقة اللعب يجب أن 3/2/4/1

  . موجودة فقط وال يكون هناك إعالنات خاصة إضافية
 الساطعة يجب أن ال تستعمل في أي مكان أو" المتأللئة" إضاءة الفلورسنت  3/2/4/2

  .من منطقة اللعب
للحواجز المحيطة بمنطقة  الحروف والنماذج الموضوعة على الجوانب الداخلية 3/2/4/3

( سم 23)لونين بارتفاع  اللعب يجب أال تشمل اللون األبيض أو البرتقالي وليس أكثر من



  .لون األرضية فيف من نفسويوصى بأن تكون بلون داكن خفيف أم أو ظل فاتح خ
يجب أن تكون داكنة  اإلعالنات على األرضية والتي في نهايتي وجانبي الطاولة 3/2/4/4

  .أو أقل ظال من لون خلفية الملعب أو سوداء
واحد عند كل , إعالنات على أرضية منطقة اللعب ( 2)هناك بحدود قد يكون 3/2/4/5

  وكل يشمل مساحة مقدارها, من الطاولة  هناك وواحد عند كل جانب
متر عن الحواجز والتي في النهاية يجب أن  ويجب أن ال تبعد بأقل من واحد( 4م 2.5 )

  .عن الحواجز( م4)ال تبعد أكثر من 
 قد يكون هناك إعالن مؤقت واحد في منتصف كل جانب وآخر في كل نهاية من 3/2/4/6

ئمة وبطول إجمالي مقدراه نهايتي الطاولة ويفصل بكل وضوح عن أي إعالنات دا
  .ويجب أن ال تكون لشركة أخرى خالف الشركة المصنعة (سم73)

, الشبكات يجب أن تكون إما داكنة أو فاتحة اللون عن الخلفية  اإلعالنات على 3/2/4/7
وأن ال تخفي , من الشريط الممتد أعلى حافة الشبكة  ( سم2)ويجب أن تكون داخل 

  . ةالرؤية خالل فتحات الشبك
على  اإلعالنات على طاوالت الحكام أو أي أثاث آخر داخل منطقة اللعب تحتوي 3/2/4/8

  . مربع( سم 713)أي وجه يبلغ مجموعه 
  : تحصر في اآلتي اإلعالنات على مالبس الالعبين 3/2/4/9

) بمساحة إجمالية قدرها  يتضمن االسم أو الرمز, العالمة التجارية للمصنع  3/2/4/9/1
  .(4م س42

مفصولة بوضح على مقدمة وجانب  إعالنات( 7)كحد أعلى يسمح بوضع  3/2/4/9/2
إعالنات على  2عن  على أال تزيد( 4سم 733)القميص بمساحة إجمالية مجموعها 

  .الواجهة
على ظهر ( 4سم 233) مقدارها  إعالنان على األكثر بمساحة إجمالية 3/2/4/9/3

  .القميص
على السروال ( 4سم 03)إجمالية مقدراها  ن إعالنين بمساحةليس أكثر م 3/2/4/9/4

  .أو التنورة
  . (4سم 133)أرقام الالعبين ضمن مساحة إجمالية مقدارها  اإلعالنات على 3/2/4/10
) مالبس الحكام يجب أن ال تزيد عن مساحة إجمالية قدرها  اإلعالنات على 3/2/4/11

  . (4سم 23
ك إعالنات على مالبس الالعبين أو على أرقامهم عن أال تكون هنا يجب 3/2/4/12

  .الروحية أو المنشطات السجائر أو المشروبات
  . اختصاصات المسؤولين 3/3

  الحكم العام 3/3/1
الفرق  ومن األنسب تعريفه لرؤساء, يتم تعيين حكماً عاماً لكل منافسة بكاملها  3/3/1/1

  .المشاركينويجب تحديد شخصيته ومكان تواجده لجميع , 
  :يكون مسؤوالً عن األتي الحكم العام 3/3/1/2

  .إجراء القرعة 3/3/1/2/1
  . من حيث التوقيت والطاوالت جدولة المباريات 3/3/1/2/2
  .تعيين حكام المباريات 3/3/1/2/3
  .التنويه عن بعض اإلرشادات للحكام قبل انطالق المنافسات 3/3/1/2/4



  . ية الالعبينأهل التأكد من 3/3/1/2/5
  .إقرار إيقاف اللعب في حالة الطوارئ 3/3/1/2/6
  .إقرار إمكانية ترك الالعبين منطقة اللعب خالل المباراة 3/3/1/2/7
  . فترة التمرين إقرار تمديد 3/3/1/2/8
  .إقرار ارتداء الالعبين بدلة التدريب خالل المباراة 3/3/1/2/9

, المالبس  بالقوانين أو القواعد بما في ذلك قانونية إقرار أي مسألة تتعلق 3/3/1/2/10
  .وظروف اللعب, أجهزة اللعب 

  .الالعبون التمرين خالل التوقف الطارئ للمباراة إقرار متى وأين يمارس 3/3/1/2/11
 .تأديبية تجاه سوء السلوك أو أي إخالل بالقواعد التنظيمية اتخاذ إجراءات 3/3/1/2/12

 
فإن إنابة أي أشخاص آخرين . اللجنة اإلدارية المنظمة للمنافسة  بموافقة 3/3/1/3

فيجب اإلعالن عن هذه المسئوليات وأماكن كل من هؤالء األشخاص  , بمهام الحكم العام
  .للمشاركين ومن األنسب تعريفهم لرؤساء الفرق ويجب أن يعلن عنها

يجب أن يكون حاضرا , يابة المعين ممارسة مهامه أثناء غ للحكم العام أو نائبه 3/3/1/4
  .خالل اللعب في كل األوقات

 وإذا ما رأى الحكم العام أنه من الضروري أن يستبدل حكم بآخر في أي وقت 3/3/1/5
مسألة  فإنه ال يجوز للحكم العام أن يغير قرارا سبق اتخاذه من قبل الحكم المستبدل حول

  . اتخذها خالل قيامه باختصاصه
منذ وصولهم إلى موقع اللعب حتى  عبين تحت سلطة الحكم العاميقع الال 3/3/1/6

  . مغادرتهم له
  مسئولو المباراة 3/3/2

  يعين لكل مباراة حكم وحكم مساعد 3/3/2/1
امتداد الشبكة في منتصف الطاولة ويجلس الحكم  يجلس أو يقف الحكم على 3/3/2/2

  . للطاولة المساعد مواجها له في الجانب اآلخر
  : الحكم سوف يكون مسئوال عن 3/3/2/3

  .المعدات وظروف اللعب وإشعار الحكم العام بأي مخالفة فحص صالحية 3/3/2/3/1
  .(2/2/4/1/1) للكرة كما في المادة  اختيار عشوائي 3/3/2/3/2
  . االستقبال أو إحدى نهايتي الطاولة إجراء القرعة الختيار اإلرسال أو 3/3/2/3/3
القانونية لإلرسال يمكن التغاضي عنها في حالة  ر إذا ما كانت المتطلباتتقري 3/3/2/3/4

  . "اإلعاقة البدنية " الالعب من ذي االحتياجات الخاصة
وتصحيح أي أخطاء  مراقبة ترتيب اإلرسال واالستقبال ونهايتي الطاولة 3/3/2/3/5

  . موجودة
  . بة أو إعادةمحسو تقرير كل فترة لعب فيما إذا كانت نقطة 3/3/2/3/6
  .المناداة بعدد النقاط تبعا لإلجراء المحدد بذلك 3/3/2/3/7
  .تطبيق الطريقة التعجيلية في الوقت المحدد لها 3/3/2/3/8
  . المحافظة على استمرار اللعب 3/3/2/3/9

بتقديم النصح أو القواعد المتعلقة  اتخاذ إجراء حيال المخالفات الخاصة 3/3/2/3/10
  .بالسلوك

كانت الكرة لمست أو لم تالمس حافة سطح الطاولة  يقرر الحكم المساعد إذا ما 3/3/2/4



  . عند الجانب األقرب منه
  : كذلك يمكن للحكم أو الحكم المساعد عليه أن يقرر ما يلي 3/3/2/5

  . إرسال الالعب غير قانوني بأن أداء 3/3/2/5/1
فوق أو حول مجموعة  ل عبورهابأن الكرة لمست مجموعة الشبكة خال 3/3/2/5/2

  .الشبكة في حالة اإلرسال
  . بأن الالعب اعترض الكرة 3/3/2/5/3
  . بأن ظروف اللعب قد اختلت بطريقة قد تؤثر على تداول الكرة 3/3/2/5/4
  .توقيت فترة التدريب وفترة اللعب وفترة التوقف 3/3/2/5/5

أو يقوم بعد الضربات عند تطبيق المساعد أو أي مسئول آخر يمكن  الحكم 3/3/2/6
  .وعليه أن يحسب ضربات الالعب المستقبل في الفردي أو الزوجي الطريقة التعجيلية

تم اتخاذه بواسطة الحكم المساعد أو القائم بعد الضربات كما في  القرار الذي 3/3/2/7
قض ال يمكن أن ين(  2/2/4/7) والمادة /( 2/2/4/1) المادة  الشروط الواردة في

  . بواسطة الحكم
مغادرتهم  يعتبر الالعبين تحت سلطة الحكم منذ وصولهم إلى منطقة اللعب حتى 3/3/2/8

 .منطقة اللعب

 


