
 

 األرضي التنس –الخامس عشر  البند 

 
اد لمبيكل مسابقات األو الخاص األولمبياد لرياضات الرسمية القوانينم تحك

كبرنامج رياضي دولي فقد وضع األولمبياد . للتنس األرضي الخاص
يتم . قوانين االتحاد الدولي للتنس األرضي علىالخاص هذه القوانين بناءا 

لدولي للتنس األرضي إال في حالة وجود تعارض استخدام قوانين االتحاد ا
في هذه الحالة يتم  الخاص األولمبياد لرياضات الرسمية القوانينبين بينها و

   .الخاص األولمبياد لرياضات الرسمية القوانيناستخدام 
 : الرسميةالبطوالت ( أ)القسم 
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 :قوانين المسابقة( ب)القسم 
 :تالمباريالعب أسلوب  -1

 . نقطة 12من وتتكون كل مجموعة  مجموعات،تتكون المباراة من ست   - أ
 فارقب مجموعاتست بو الفريق الذي يتمكن من الفوز أالالعب يفوز  - ب

يتم لعب مجموعات لكل العب، ست حالة التعادل بفي  .مجموعتين
 .التعادلم فاصلة لحس مجموعة

نظام  .ضافة النقاط عند لعب جميع المبارياتإيتم استخدام نظام عدم  - ت
 ةفوز بأربعأول العب يأن  االسم، حيثعدم اإلضافة هو ببساطة ما يعينه 

المباراة حسم ة بالمباراة فتصبح نقطة عأما النقطة الساب .بالمباراةيفوز نقاط 
 وأ جانب الملعب،اختيار ميزة  هالعب االستقبال ل. بالنسبة لكل العب

عند النقطة عليه اإلرسال ضربة التعادل الذي سيتم تنفيذ  جانب ملعب
فانه  ،مباريات للجميعست  ىإلعدم اإلضافة  ت مجموعةإذا وصل .السابعة

 .نقطة 12فاصلة من  مجموعةيتم لعب 
 

  :ملحوظة



 

يمكن ان يتم إعالن النقاط أما بالمصطلحات التقليدية أو باألرقام البسيطة " 
 "نهاية المباراة  و 3و2و1صفر و : مثل
 ىلإعندما تصل المباراة  .نقطة 12يتم لعب مجموعة فاصلة من  -ث

الذي نفذ أول ( أ)فالعب الفردي رقم  مجموعات لكل فريق 6تعادل 
أما . إرسال بالمجموعة فانه يحرز أول نقطة من الجانب األيمن من ملعب

ثم يقوم (. من اليسار واليمين)فانه يرسل النقاط اثنين وثالثة ( ب)الالعب 
من اليسار ومن )بتنفيذ إرسال النقطة الرابعة والخامسة ( أ) الالعب
من ) فيقوم بتنفيذ إرسال النقطة السادسة  (ب)أما الالعب (. اليمين
ثم يقوم  ،(اليمين )من  بعةاألماكن إرسال النقطة الس تبادلبعد  ، و(اليسار

 ،(من اليسار ومن اليمين)الثامنة والتاسعة  اطإرسال النقتنفيذ ب( أ)الالعب 
من اليسار و ) الحادية عشر  العاشرة و اطبإرسال النق( ب)يقوم الالعب  و

من ) ةإرسال النقطة الثانية عشر بتنفيذ( أ)ويقوم الالعب (. يمينالمن 
نقطة يفوز  12نقاط أثناء أول  ةسبع حرز أوالالالعب الذي ي .(اليسار

ست نقاط لكال الفريقين  ىلإإذا وصل التهديف  .بالمباراة وبالمجموعة
و استكمال اللعب حتى يتمكن أحدهما  األماكن بادلفيجب على الالعبين ت

يجب  .يؤهله للفوز بالمباراة وبالمجموعة و ذلكنقطتين  إحراز من
ن الالعب أو ،نقاط ةكل ست همماكنألالالعبين  ضرورة تغييرمالحظة 

الذي يحرز أخر نقطة في أحد المجموعات سداسية النقاط فانه يقوم بتنفيذ 
 و ،(ملعبلمن الجانب األيمن ل)إرسال أول نقطة من المجموعة التالية 

( ب)الالعب  و هم،ن الالعبين يغيرون أماكنإف ،ة للمجموعة التاليةبالنسب
 .المعنية المجموعةفي إرسال ضربة ينفذ أول 

   :الزوجي -

في  .زمالء بتتابع اإلرسالاحتفاظ المع  ،نظام الفردي ينطبق عليه نفس
يقوم الالعب ( د)و ( ج)ن يالالعب ضد( ب)و ( أ)ن االالعب باراة طرفاهام
ينفذ إرسال أول نقطة  حيثذ إرسال أول مجموعة في المباراة بتنفي( أ)
من )ثالثة  اثنين و طتينفيقوم بإرسال النق( ج)أما الالعب  .(من اليمين)

الرابعة  طتينبتنفيذ إرسال النق( ب)ثم يقوم الالعب  ،(من اليمين اليسار و
ال بتنفيذ إرس( د) ثم يقوم الالعب  ،(من اليسار ومن اليمين)والخامسة 

يقوم  ، حيثيقوم الفريقان بتغيير األماكن ثم( من اليسار)النقطة السادسة 
بعده يقوم الالعب  ،(من اليمين)بتنفيذ إرسال النقطة السابعة ( د) الالعب 

أما  ،(من اليسار ومن اليمين)التاسعة  بتنفيذ إرسال النقطتين الثامنة و( أ ) 
من )  ةالعاشرة والحادية عشر تينفيقوم بتنفيذ إرسال النقط( ج )الالعب 

بتنفيذ إرسال النقطة الثانية ( ب)بعده يقوم الالعب  ،(اليسار ومن اليمين 



 

ثناء هذه المجموعة أنقاط  ةريق الذي يفوز بسبعفال .(من اليسار)عشر 
 ىإلذا وصل التهديف إ .بالمباراة نقطة يفوز بالمجموعة و 12المكونة من 

) ثم يقوم الالعب  ،هما يقومان بتغيير األماكننإف ،نقاط تعادل للفريقين ةست
حتى يتمكن  و يستمرا ،(من اليمين) الثالثة عشرةبتنفيذ إرسال النقطة ( ب

أحد الفريقين من إحراز نقطتين متتاليتين حيث يفوز بالمجموعة و 
ير يغقومان بتن الفريقين يإف ،مباريات الفرديقي  مثلما هو الحال. المباراة

الفريق  تنفيذمع  ،و المجموعة التاليةأمباراة حتى يبداية كل النهاألماكن في 
  .ول ضربة إرسالأل( د)و ( ج) المكون من 

ألولمبياد ا معين من قبلمن مدرب  عليماتيمكن لالعب أن يتلقي ت -هـ
ليس عند  و ،المباراةفي نهاية الخاص عندما يقوم الالعب بتغيير األماكن 

 .الفاصلة المباراةفي ماكن األتغيير 
  :موحدزوجي  -2

  .و شريكمن العب  (موحد)يتكون كل فريق زوجي  - أ
و كذلك  الخاص به، اإلرسالضربات تنفيذ  ترتيبيحدد كل فريق  - ب

  :المهارات الفردية ةمسابق .الملعب الخاص به
 (Rocket Bounce) المضربب الكرة ضرب  - أ

 من ،باستعمال المضربيتمكن فيها، كل مرة ل نقطةالالعب  يحرز -1
 يتم ،إذا فقد الالعب سيطرته على الكرة .الملعب يةرضبأضرب الكرة 

 33يؤدي الالعب هذه المهارة لمدة  و ،خري حتى يستمر العدأكرة  هتسليم
 .ثانية

 ((Ups ضرب الكرة ألعلى - ب
ألعلى كل مرة يتمكن فيها من ضرب الكرة نقطة عن  يحرز الالعب -1

يتم يطرته على الكرة ذا فقد الالعب سإ. في الهواء بواسطة المضرب
 ويؤدي الالعب هذه المهارة لمدة ،يستمر في العدحتى  خريأكرة  تسليمه

 .ثانية 33
 (Forehand Volley)المضرب الكرة بوجه ضرب  -ت

متر من الشبكة مع وقوف العب  (1)يقف الالعب تقريبا على مسافة  -1
بتنفيذ  لالعب يقوم. المنافس في منتصف المسافة بين خط اإلرسال والشبكة

العب ال) المررالعب اليقوم  خمس محاوالت لضرب الكرة فوق الشبكة و
 .تجاه وجه يد الالعبكرة ال برمي( المنافس

ضرب الكرة داخل  عن كل مرة يتمكن فيها من نقاط 13يحرز الالعب  -2
 ةالجانبي وطالخط خط اإلرسال و و بين الحد النهائي وأ ،الملعب الخلفي



 

ضرب الكرة داخل  عن كل مرة يتمكن فيها من نقاط 5يحرز  و ،لفرديل
 .أي منطقة إرسال

 :Backhand Volley))المضرب الكرة بظهر ضرب  -ث

يرسل  المررالعب ن أفيما عدا  ،الكرة بوجه اليدضرب نفس قواعد  -1
 .خمس محاوالتكل العب يمنح و  ،ظهر يد الالعب تجاهالكرات 

 
 

  (Forehand Ground stroke)المضرب بوجه الكرة ضرب  -ج

في  المررالعب اليقف  و ،و خلف الحد النهائيأيقف الالعب عند  -1
حيث  ،منتصف المسافة بين الشبكة وخط اإلرسال على نفس جانب الشبكة

جانب  ىلإاألرض مرة واحدة قبل الوصول  ضربالكرة حتى ت رمييقوم ب
 .يتم منح الالعب خمس محاوالت .وجه يد الالعب

و أالكرة داخل الملعب الخلفي  هط عند ضربنقا (13)يحرز الالعب  -2
يحرز الالعب  .لفرديلالخط الجانبي  و ،وخط اإلرسال ،بين الحد النهائي

 .ضرب الكرة داخل أي منطقة إرسال يتمكن منعندما  نقاط( 5)
 ( Backhand Ground stroke)لمضرب بظهر ا الكرة ضرب -ح

ن العب غير أ ،ليدابوجه  اأرض الكرة قواعد ضربنفس يتم تطبيق  -1
 .يمنح الالعب خمس محاوالت .ظهر يد الالعب تجاهالكرة ب ميير المرر

  Serve-Deuce Court))اإلرسال ملعب التعادل    -خ
بتنفيذ إرسال قانوني من خاللها يمنح الالعب خمس محاوالت يقوم  -1

في  سقطالكرة التي ت. منطقة اإلرسال الخاص بالتعادل ىلإجانب ملعبه 
 ارتكبأما إذا  ،نقاط13ب استحتستوجب إسال الصحيح منطقة اإلر

أو فشل في التقاط الكرة داخل منطقة ، Foot faultخطأ قدم الالعب 
يخطو الالعب على  هو أنخطأ القدم . فال يحصل على أية نقاط اإلرسال

لخط او أ وسطالوهمية لعالمة ال اإلمداداتعلى  وأ ،و فوق الحد النهائيأ
 .الجانبي

 Serve-Advantage Court ملعب األفضلية لاإلرسا -د
ملعب اللكن يتم اللعب من و Serve-Deuce Court نفس قواعد -1

 .منطقة اإلرسال ويمنح الالعب خمس محاوالت ىإليسر األ
 التحرك أثناء رضية الضربات األ تبادل -ط

ما أ. أو خلف الحد النهائي الوسطى،يقف الالعب عند عالمة اإلرسال  -1
فيقف في منتصف المسافة بين خط اإلرسال والشبكة بنفس  المررالعب 
لالعب ظهر اليد  اليد و هوج تجاه رمي الكرةحيث يقوم ب ،الجانب



 

ن تسقط عند نقطة في منتصف المسافة بين أصد يجب  رميةكل . بالتعاقب
منتصف المسافة بين عالمة مركز اإلرسال  و ،خط اإلرسال والحد النهائي

 لالعبح ميس أنيجب على الالعب  و ،الفرديبص والخط الجانبي الخا
يمنح الالعب عشر . الكرة التالية رميعالمة المركز قبل  ىلإبالرجوع 
 .محاوالت

و بين أ ،الكرة في الملعب الخلفي هنقاط عند ضرب 13يحرز الالعب  -2
 و ،الخطوط الجانبية الخاصة بالفردي و ،ط اإلرسالو خ ،الحد النهائي

 تيقاط عند ضرب الكرة داخل أي من منطقيحرز الالعب خمس ن
 .اإلرسال

 
 النتيجة النهائية -ي
 مبارياتالفي  سجلةتجميع النقاط المبتحدد النتيجة النهائية لالعب ت -1
 .مسابقة المهارات الفرديةتتكون منها  التيتسع ال
 :(Target Stroke) الهدف ضربة -4

في  هاسقاطرة و إضرب الكيحاول الالعب . محاوالت 13يمنح الالعب  (أ
 .(الخاص بمباريات الفردي) ملعب المنافسحدود أي مكان داخل 

ملعب حدود عدد من الكرات داخل أكبر ن يضرب أيحاول الالعب ( ب
 .(الخاص بالفردي) المنافس

 .يتم احتساب نقطة في مقابل كل ضربة ناجحة( ج
 (Target Bounce)الضربة المرتدة تجاه الهدف  -5

النهائية النتيجة . مستخدما يدهب الكرة على السطح الالع ضربي( أ
 .محاولتين على مدار المتتابعة رتداداتمن اال عددكثر تحتسب أل

 (Racket Bounce)ضربة المضرب  -6

. المستطاعالعدد يضرب الالعب الكرة في الهواء مستخدما مضربه قدر ( أ
 .على محاولتين كل العب يحصل

 .حقق ضمن المحاولتيننتيجة تت ىيتم تسجيل أعل( ب
 (Return Shot) إرجاع الضربة -7

المدرب قريبا  مع تمركزخط اإلرسال  يقف الالعب بين الحد النهائي و - أ
يقوم  .مررالعب  يكون بمثابةحيث  ،نفس جانب الشبكة ىمن الشبكة وعل

مرة باألرض تصطدم  بحيثالكرة  برميالذي يستخدم حركة  المررالعب 
يضرب  أنيطلب من الالعب . وجه يد الالعب ىإلواحدة قبل وصولها 

 (الخاص بمباريات الفردي) ملعب المنافسحدود الكرة فوق الشبكة وداخل 



 

وتستمر المباراة حتى يفشل الالعب في ضرب الكرة بطريقة ناجحة فوق 
 .و يتم تنفيذ مجموعتين حدود ملعب المنافس،ن يضربها داخل أو أ ،الشبكة

الجولة التي يكون بها أكبر  و ،ضربة ناجحة عن كليتم منح نقطة  -ب
 .ااحتسابهالمتتابعة الناجحة يتم  من المحاوالتعدد 
 


