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  بالیوال

 ویـ توک 1964 کیـ رهـون مسـابقات المپ  خـود را م  یاست که شهرت جهان یجهان یورزش يها از رشته یکی بالیوال

در  یشـمال  رلنـد یو ا سیانگلـ  بـال یوال يانجمن آماتور یشروع شد ول کایاز کشور آمر 1895در سال  بالیوال. است

 یانیشـا  شـرفت یهـا پ  ورزش در مدارس و باشگاه نیا. کردند انیورزش به جهان نیتالش در شناساندن ا 1955سال 

 بـال یوال. باشـد  یو تکامـل مـ   یکنند به شدت رو بـه ترقـ   یدر شناساندن آن م ینموده است و همچنان که مردم سع

و  یاز نظر اجتماع. باشد یآن م طیخارج از مح ایمناسب بوده و قابل اجرا در داخل خانه  یسن يها تمام گروه يبرا

 یکمـ  يبه فضـا  اجیگفت که احت دیبا يباز يدر مورد اجرا. دارد یباستان يها ورزش ریسااز  شیب ییایمزا یکیزیف

را  يا العـاده  خـارق  یکـ یزیپـرورش ف  يدر هنگام باز. ستندیگران ن باشد یآن که شامل توپ و تور م لیداشته و وسا

  .شود یمحسوب م ها يباز نیتر جیاز مه یکیفراهم نموده و در نوع خود جز  کنانیباز يبرا

  بالیوال تولد

 نتونـت یکه در ابتدا م) Volleyball( بالیورزش وال. دوم بود یورزش مورد عالقه سربازها در جنگ جهان بالیوال

)Mintonette (امیـ لیبنـام و  يتوسـط فـرد   -چهار سال پس از تولد بسکتبال  یعنی - 1895در سال  شد یم دهینام 

بود که پـس از   وركیویدر شهر ن 1870مورگان متولد سال . ابداع شد) William G. Morgan(مورگان . یج

مـردان بـه او واگـذار     یو تندرسـت  یسـالمت  يبرا یورزش يها برنامه هیته تیمسئول یحیجوانان مس در کالج لیتحص

که  يافراد يآن بود که برا هیو هندبال به دست آمد و هدف اول سیبسکتبال، تن يها يباز بیاز ترک يباز نیا. شد

ورزش  هیاز آن کـه شـب   شـتر یرا کـه ب سـاده بـود چـ    اریبس ییابتدا نیقوان. ابداع شود د،دارن يبه تحرك کمتر لیتما

بـه خصـوص    – گـر ید يورزش در کشـورها  نیـ پـس از آن کـه ا   جیاما به تـدر  شد یمحسوب م حیتفر کیباشد، 

 رتـو . آن احسـاس شـد   يبـرا  یرسـم  نیقـوان  نیمورد استفاده قرار گرفت، لزوم تـدو  يبه صورت جد زین - نیپیلیف

بـه   هیدو متر انتخاب شد و با تـوپ بسـکتبال شـب    س،یاز تن دهیبود با ادر نظر گرفته شده  يباز نیا يکه برا يا هیاول
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از جملـه   - یخود نداشت و بـا هـر تـوپ    يبرا یتوپ مخصوص 1900ورزش تا سال  نیا. شد یهندبال انجام م يباز

اه ر نیو در ا اوردیفرود ب فیحر نیتوپ را در زم کهآن بود  میهدف هر ت. کردند یم يآن را باز –توپ بسکتبال 

ثابـت   21بـه   میهر گ يخها]ازیامت[[ 1912در سال . بچرخاند يخود ارانیممکن بود، هر چند بار توپ را در دست 

کردنـد و بـه دنبـال     هیته 1916را در سال  يباز نیا يمدون برا نیقوان نیاول ها ینیپیلیف. شد و ارتفاع تور باالتر رفت

از . ورزش اقـدام کـرد   نیـ ا نیشد و بـه وضـع قـوان    لیتشک کایمرمتحده آ االتیا بالیوال هیاتحاد 1928در سال  آن

  :موارد اشاره کرد نیبه ا توان یورزش به مرور زمان رخ داد م نیکه در ارتباط با ا یمهم عیجمله وقا

  . کرد رییتغ 15به  21از  میهر گ يازهایامت: 1917

  . محدود شد 3هر طرف به  يتعداد ضربات برا: 1920

  . برگزار شد کایآمر التیا 11از  میت 27با حضور  نیمسابقات در بروکل یرسم دوره نیاول: 1922

  . دو نفره انجام شد یساحل بالیوال يباز نیاول: 1930

 FIVBبا اختصار  Federation Internationale De Volley Ballبه نام  بالیوال یجهان ونیفدراس: 1947

  . شد لیتشک

  . انجام شد یساحل بالیلوا یدوره مسابقات رسم نیاول: 1948

  . برگزار شد یدر شهر پراگ چکسلواک بالیوال یدوره مسابقات جهان نیاول: 1949

  . وستیدر ژاپن پ کیالمپ يها يبار به جمع باز نیاول يبرا بالیوال: 1964

1987 :FIVB مختلف اضافه کرد يها ورزش یبه مجموعه مسابقات جهان زیرا ن یساحل بالیوال .  

  . شناخته شد کیالمپ یبه عنوان ورزش رسم زیدو نفره ن یساحل بالیوال: 1996
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  بالیوال خیتار

 ریتحـت تـأث  . همگـان نـامعلوم بـود    ينـام بـرا   نیـ انتخـاب ا  لیشده بود و دل يگذار نام نتونتیورزش م نیابتدا ا در

به وجود آورد کـه   را یخود ورزش انیدانشجو يگرفت برا میعامه، مورگان تصم نیفراوان بسکتبال در ب تیمحبوب

 یسـبک  لیتوپ بسکتبال که به دل ییاز تو ستفادهمورگان با ا. و لذت بخش باشد ردیخ انجام گ]تور[[ ياز رو يباز

آغاز  Y.M.C.Aکه به طور آهسته و کند از  نیبا وجود ا. را شروع کرد يباز رساند، ینم بیها آس وزن، به دست

. دکتـر ت  لـد، یف نگیدر اسـپر . افتی تیعموم وانگلندیاچوست و نماس يشهرها هیکه در کل دینکش یطول یشد ول

کـردن، فرسـتادن و    ياز بـاز  یقصـد اساسـ   رایـ نـام داد، ز  رییـ تغ بـال یرا بـه وال  نتونتیم ،يبازبا مشاهده  گیآهالست

. سـازد  یرا مشـخص مـ   تین نیدر معنا، ا بال،یتور است که کلمه وال يتوپ از رو) رد و بدل کردن(برگشت دادن 

 يهـا  تیـ فعال يبـرا  اساسـا و  شـد  یانجـام مـ   دهیسرپوشـ  يهـا  بود و در محل یسالن یدر آغاز ورزش بالیوال نکهیا با

از  یکـ یشد و بـه عنـوان    دهیروباز کش يها نیکم به زم کم یبود ول افتهیو تجار اختصاص  وران شهیسرگرم کننده پ

 یخاصـ  نیقـوان  بـال یوال يبـاز  يدر آغـاز بـرا  . شـد  یم يریگیدرآمد و به شدت پ یجالب توجه تابستان يها تیفعال

 بـال یرفتـه وال  رفتـه . کرد یم يمختلف با توپ باز قیخود و به طر لیبه م ينشده بود، هر فرد و در هر کشور نیتدو

همـراه   یدر آغـاز بـا نواقصـ    یاختراعـ  ایهمچنان که هر ابداع . افتی یمختلف جهان گسترش م یدر مناطق و نواح

 نیـ ا يبرا ینیوانکم ق نبود و کم یقاعده مستثن نیاز ا زین بالیوال شود، یو رفع نواقص م لیان تکمبوده و به مرور زم

شـد کـه    رفتـه یپذ 1900در سـال  . دیـ گرد یحرکـات قبلـ   نیگزیجـا  یکـ یها و حرکات تکن وضع شد و روش يباز

 1917در سـال  . دیرسـ  بیچـرخش بـه تصـو    سـتم یس 1912در سـال  . باشـد ) ازیامت(پوئن  21 يهر ست باز ازاتیامت

 شـنهاد ینفـر پ  6 نیهر طـرف زمـ   کنانیتعداد باز 1918در سال . باشد) ازیامت(پوئن  15 يشد که هر ست باز رفتهیپذ

 گـر یبـا سـه ضـربه تـوپ را بـه طـرف د       میموافقت شد که هر ت 1921در سال . شد، که مورد قبول عامه قرار گرفت

 نیـ ا يبـرا  یفراوانـ  نیبعـد، قـوان   يها به مرور در سال. شد نییر تعمت 18×9 يباز نیاندازه زم 1923در سال . بفرستد
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) 2007سـال  ( راتییـ تغ نیـ حاصل گشت، که هنـوز هـم ا   یراتییتغ زین یقبل نیاز قوان ياریبس روضع شد و د يباز

و در  رسـد  یمـ  بیبـه تصـو   يبـاز  نیدر قـوان  یراتـ ییتغ بالیوال یبار در کنگره جهان کیادامه دارد و هر چهار سال 

دوره مسـابقات   نیدهمچهـار  يهم زمان با برگـزار ) یشمس 1377( يالدیم 1998که در سال  یکنگره جهان نیآخر

 يریازگیـ مانند روش امت نیقوان رییو تغ بیدوره زنان در ژاپن برگزار شد، با تصو نیزدهمیمردان و س یجهان بالیوال

 بیتصو نیست پنجم و همچن يبرا 15 ازاتیم و امتاول، دوم، سوم و چهار يها ست يبرا 25 ازاتیامت ،یبا برد رال

بـه وجـود آورده    بـال یوال يدر بـاز  یفراوان جانیو ه یدگرگون د،یجد يها به کار بردن روش برو،یل یدفاع کنیباز

 Y.M.C.Aاساسـا نهضـت   . بـود  1900کشور کانادا و به سـال   رفت،یرا پذ بالیکه وال یکشور خارج نیاول. است

 يزبـا . دارد یجهان و گسترش آن، سهم فراوان يکشورها گریورزش به د نیا یدر معرف) یحیسازمان جوانان مس(

 1912 ن،یپـ یلیبه ف 1910 کو،یبه پورتور 1909به کوبا،  1905 يها به هندوستان و در سال 1900سال  انیدر پا بالیوال

و  کـا یآمر يط سـربازان قـوا  بـه بعـد توسـ    1914از سـال   جیبـه ژاپـن و بـه تـدر     1917و  نیبه چـ  1913به اورگوئه، 

 ریبلغارسـتان و سـا   ،يلهستان، شورو ،یچکسلواک انسه،فر لیاز قب ییاروپا يبه کشورها گریمستشاران و اشخاص د

در ابتـدا امـر    ان،ییـ اروپا يورزش برا نیبودن ا گانهیبه سبب ب یول. افتیشد و گسترش  یمعرف ییاروپا يکشورها

اقدام به  گرانیبودند که قبل از د يو لهستان سه کشور یرانسه، چکسلواکف. رفتیپذ یصورت م يقبول آن به کند

 یانجمن مل سیاقدام به تأس 1923که در سال  يکشور شورو. در کشور خود نمودند بالیوال یمل ونیاسفدر لیتشک

کـه   اسـت  ییاز کشـورها  ياصوال شورو. به عمل آورد يادیز تیآن فعال یو دگرگون شرفتیپ ينمود، برا بالیوال

در مسـابقات   یقهرمـان  يو بـرا  رددا ییدر جهان سهم به سـزا  نیقوان میو تنظ بالیوال کیو تاکت کیتکن شرفتیدر پ

 لیو لهسـتان پـس از تشـک    یفرانسـه، چکسـلواک   يکشـورها . دیـ آ یبـه حسـاب مـ    یاست که قدرت بـزرگ جهـان  

و در سـال   نـد ینما سیرا تأسـ  لبـا یوال یجهـان  ونیفدراس گرید يمصمم شدند که با کمک کشورها یمل ونیفدراس

 یبـا آغـاز جنـگ جهـان     ینمودند ولـ  يادیز تیفعال نهیزم نیاآلمان در  نیدر برل کیالمپ يها يبه هنگام باز 1936

بـه سـه دوره    توان یرا م بالیوال شرفتیو پ راتییتغ یبه طور کل. آن در اروپا اقدامات آنان متوقف شد انیدوم و طغ
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 1947و دوره سوم از سـال   1946تا سال  1919، دوره دوم از سال 1918سال آغاز تا سال نمود، دوره اول از  میتقس

دوم،  یپـس از جنـگ جهـان   . اسـت  رفتـه یدر دوره سـوم صـورت پذ   بـال یوال یاساسـ  شرفتیو پ راتییبه بعد که تغ

دو  نیه اروپـا، بـ  در قـار  یمسـابقه جهـان   نیمجدداً آغاز شـد و اولـ   بالیبه وال دیحرکت جد يفراوان برا يها تیفعال

ادامـه   بـال یوال یجهـان  ونیفدراسـ  سیتأس يابر يریگیپ. دیبرگزار گرد سیدر شهر پار یکشور فرانسه و چکسلواک

 يبـرا  ژهیـ کنگـره و  لیو لهستان منتج به موافقت در جهت تشک یسه کشور فرانسه، چکسلواک نیمذاکرات ب. افتی

چهـارده کشـور از    ندگانیبا شرکت نما يا کنگره 1947 لیورسرانجام در آ. دیگرد بالیوال یجهان هیاتحاد سیتأس

 نیـ گـردد کـه ا   سیتأسـ ) F.I.V.B( بـال یوال یجهـان  ونیو موافقـت شـد، فدراسـ    زاربرگـ  سیسراسر جهان در پار

انتخاب  بالیوال یجهان ونیفدراس سیرئ نیاز کشور فرانسه به عنوان اول بودیشد و پل ل لیتشک سیدر پار ونیفدراس

 اعـالم  بـال یوال یجهـان  ونیبـه فدراسـ   وسـتن یپ يخـود را بـرا   تیدرخواست عضـو  يادیز يکشورها يبه زود. شد

نفـر از مـردم    ونیـ لیم 200از  شیو بـ ) 2007سـال  (کشـور عضـو دارد    217حدود  ونیفدراس نینمودند که امروز ا

 1984کشور فرانسـه تـا سـال     از بودیپل ل بالیوال یجهان ونیفدراس یانتخاب سیرئ نیاول. کنند یم يباز بالیجهان وال

اعضـا،   ریرا با قدرت برعهده داشت و توانست با کمـک سـا   بالیوال یجهان ونیفدراس استیر) سال تمام 37 یعنی(

. درآورد یجهـان  يهـا  ورزش نیتـر  را در زمره بـزرگ  بالیو وال ها، ونیفدراس نیتر فعال فیرا در رد ونیفدراس نیا

 یدر داخل آن به وجود آمـد و برنامـه مسـابقات رسـم     یمختلف يها تهیکم ال،بیوال یجهان ونیفدراس سیپس از تأس

 1952مردان در پراگ و در سـال   يبرا بالیوال یدوره مسابقات جهان نیاول 1949در سال . و آغاز شد میتنظ یجهان

مسـابقات   نیـ ابرنامـه  . زنان در مسکو برگزار شد یدوره مسابقات جهان نیمردان و اول یدوره مسابقات جهان نیدوم

دوره چهـاردهم   1998در سـال  . اسـت مختلف انجام شـده   يبار تاکنون در کشورها کیبطور منظم هر چهار سال 

در کشـور ژاپـن    میتـ  16زنان با شـرکت   یمسابقات جهان زدهمیو دوره س میت 24مردان با شرکت  یمسابقات جهان

 نیدر بـ  بالیکه وال یتیو به سبب اهم) بقات شرکت نمودمسا نیدر ا رانیبزرگساالن ا بالیوال یمل میت. (افتیانجام 

 ویـ توک 1964 کیـ المپ يهـا  يمردان و زنان به برنامـه بـاز   بالیمسابقات وال 1964 الها به دست آورد، در س ورزش
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انجام شده  یخاص تیآن با اهم يبرنامه ها کیالمپ يها يدوره از باز ازدهیدر ) 2007سال (اضافه شد که تاکنون 

جهـان بـا    سراسـر مـردان و زنـان در    بـال یخ، مسـابقات وال ]کیـ المپ[[جهـان و   یالوه بـر مسـابقات قهرمـان   عـ . است

 بـال یوال ،ییایآسـ  يهـا  يبـاز  ا،یآسـ  یقهرمـان  کن،یاروپـا، پـان آمـر    یقهرمـان  ،یجهان گیل ،یجام جهان يها عنوان

جهـان،   يهـا  آهن زنان، راه يگراندپرجهان،  يها ارتش قا،یآفر ی، قهرمان)ادیس وریونی( انیدانشجو یجهان ،یساحل

بـزرگ،   زهیبرتر، جا میچهار ت ،یعرب يکشورها یقهرمان ن،یمعلول کیپپارالم ن،یمعلول یقهرمان ان،یناشنوا یقهرمان

نوجوانان، جوانـان و بزرگسـاالن بطـور مـنظم      یسن يدر گروه ها رهیو دوستانه و غ یجهان يها ها و تورنمنت ستاره

هـا و   کیـ تاکت هـا،  کیـ کشور ژاپن را به عنوان دگرگـون کننـده تکن   دیجهان با بالیوال خچهیاردر ت. شود یانجام م

خ و ]يریگ توپ[[ها،  خ]تاس[[ساعد، انواع  س،یدگرگون کننده در سرو(نمود  یمعرف بالیدر وال یجسمان یآمادگ

  ).يبدنساز ژهیو به و یبیکوتاه الف و ب و ترک يبا پاس ها یسرعت يانواع آبشارها

  رانیا بالیوال

تحـت عنـوان    1354در سـال   رانیـ ا بالیوال یداور جهان نیاول ینعمت میبه همت استاد ابراه رانیا بالیبرتر وال گیل

 کیـ در  میتـ  12بـا شـرکت   ) رانیـ ا بـال یوال ونیوقت فدراس سیرئ( يفرهاد مسعود استیجام پاسارگاد در زمان ر

بـار   نیـ کـه ا  افـت یادامه  میبا همان تعداد ت 1355جام در سال  نیا. تهران، قهرمان شد اتیدخان میگروه آغاز و ت

شـد و   دهیکشـ  زیـ ن 1357آغاز که به سال  میت 10مسابقات با شرکت  1356در سال . استقالل تهران، قهرمان شد

ورزش و  التیتشـک  رانیـ ا یانقـالب اسـالم   يریگ با اوج 1357در سال . زد هیاول تک يبر سکو گریاستقالل بار د

بـا انتصـاب    1368باالخره در اواخـر سـال   . برتر در دستور کار قرار نگرفت گیشد و ل یراتییدستخوش تغ البیوال

تحـوالت   یبدن تیوقت سازمان ترب سیرئ فرد، يدکتر حسن غفور ياز سو بالیوال استیبه ر خرم یزدانیمحمدرضا 

که  بالیوال یداور جهان نیهفتم ،یتیهدا ادرضیتوسط س بالیبرتر وال گیبه وجود آمد و ل بالیدر ساختار وال یاساس

 رانیا بالیوال يها باشگاه یدوره جام حذف نیاول 1368در سال . شد يانداز برتر شده بود، راه گیل ییمسئول اجرا
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. گنبد قهرمان شد میانجام گرفت که استقالل تهران با غلبه بر ت بالیوال ونیوقت فدراس سیرئ یخاک زیدر زمان پرو

 شـد  یانجام مـ  یبه صورت استان رانیا بالیبود و مسابقات وال 1368تا  1366سال  زا یخاک زیپرو تاسیدوران ر

تحت عنـوان جـام فجـر     میت 10با شرکت  بالیبرتر وال گیل 1369از سال . که تهران قهرمان سه دوره لقب گرفت

 8. شد یکم م ای ادیز یبیورت عجبه ص ها میهر سال تعداد ت شد ینام انجام م نیکه با ا 1377شروع شد و تا سال 

  .انجام شد میت 18مسابقات با حضور  1383در سال  نکهیتا ا... و میت 9 م،یت 7 م،یت 14 م،یت

  و مقررات نیقوان

  يباز نیزم

  . است یفرورفتگ ای یو فارغ از هر گونه برجستگ باشد یمتر م 9و عرض آن  18 نیزم طول

  . است نیاز گوشه زم يریگ اندازه نیا. شود یم يمت گذارعال متریسانت 5به عرض  یتوسط خطوط نیزم

 میتقس يرا به دو قسمت مساو نیشده است و زم دهیطور کش ریدر ز يخطوط کنار انیم متریسانت 5به عرض  یخط

  . شود یشناخته م يو به اسم خط مرکز کند یم

 انیـ اسـت و بـه عنـوان خـط پا     شـده  دهیکش يبطور مواز يخط مرکز يمتر 3متر در  5و عرض  9به طول  یخطوط

  . محدود است يمنطقه حمله به خط مرکز. شود یشناخته م

 سـت یمشـخص شـده و در ب   متریسـانت  5و عـرض   15توسط دو خطوط به طول  سیمنطقه سرو ن،یهر قسمت زم در

 3 در يگـر یو د يخطـوط در امتـداد خـط کنـار     نیاز ا یکی. و عمود بر آن قرار گرفته است انیخط پا يمتریسانت

  . راست قرار گرفته است يسمت چپ خط کنار يمتر

  . درجه است 10 دهیسرپوش نیدرجه حرارت زم حداقل
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  تور

. شـده اسـت   لیتشـک  متریسـانت  10بـه ضـلع    یمربـع شـکل   يهـا  و از سـوراخ . متر اسـت  1و عرض آن  5/9تور  طول

  . ه استتور دوخته شد ییبه لبه باال متریسانت 5به ضخامت  یاز جنس کتان يا پارچه

گذاشـته   یخردساالن و نوجوانان به عهده مجمع مل يارتفاع تور برا نییتع. متر است 43/2 نیتور از مرکز زم ارتفاع

  . باالتر از اندازه مقرر باشند متریسانت 2 یحت دیفاصله هستند و نبا کیبه  نیتور از زم يهر دو انتها. شود یم

 يها تور و عمود بر لبه يها در کناره باشد، یرنگ م دیبوده و سف ترمیسانت 5که عرض آن  یاز جنس کتان يا پارچه

  . شود یم دهیآن کش

  بالیوال يباز

از  ياریدر بسـ . باشـد  یخارج خانـه مـ   ایدر داخل  یسن يها تمام گروه ياست و قابل اجرا برا يا ساده يباز بالیوال 

 يهـا  از ورزش یکـ یبـه عنـوان    گـر یمنـاطق د  و در یحـ یتفر يها ورزش نیتر یاز اساس یکیمناطق جهان به عنوان 

 یجالب یبلکه ورزش پرورش شود یمحسوب م وبخ يها ياز باز یکیورزش نه تنها  نیا. شناخته شده است یرقابت

سـرعت،   ،یبـه پـرش، چـابک    اجیـ باشـد و احت  یمـ  یورزشـ  يهـا  رشته ریسا کنانیورزشکاران، شناگران و باز يبرا

کـه   یتفاوت یشده است ول هیتشب سیبه تن بالیوال یبه طور اساس. شده دارد نییحرکات در وقت تع میواکنش و تنظ

  :است که نیوجود دارد ا

  . کنند یتور رد نم يو توپ را از رو کنند ینم يباز يانفراد کنانیاز باز کی چیه بالیوال در

 چیهـ  یبـار ضـربه بزنـد ولـ     3 گرید میت يتور و فرستادن آن به سو يقبل از گذراندن توپ از رو تواند یم یمیت هر

  ). استثنا در مورد دفاع وجود دارد( ابندیبا توپ تماس  یدوبار متوال توانند ینم کنانیاز باز کی

سـرو   یخـط پشـت   رهیـ واقع در قسمت راسـت قطـاع دا   کنانیاز باز یکیکه توپ توسط  شود یشروع م يباز یزمان

  . شود یم
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   که يبه طور باشد، یم کنیشش باز يدارا میت هر

 فیـ از حر ازیـ امت 2و بـا اخـتالف    25 ازیفرود آورد و اگر از امت فیحر نیکه توپ را در زم کند یتالش م میت هر

  . دهد یادامه م د،یاو فرود آ میت نیکه توپ در زم یکسب زمان ازیامت 15جلو باشد و در ست پنجم اگر 

سـاعت چـرخش    يحرکـت عقربـه هـا    در جهـت  کنـان یتمام باز شود، یم افتیدر فیاز طرف حر یکه توپ یزمان

  که در سمت  یکنیو باز دهند یانجام م

  توپ

آن  ییقسمت رو. شود یم لیقب نیاز ا يا ماده ای یکیالست یو از جنس چرم است و شامل توپ يبه شکل کرو توپ

  .روشن تر باشد دیبا زین ییرنگ است و قسمت تو کی

   متریسانت 67 یال 65:  طیمح

  گرم  280 یال 250: وزن

  ها میت

  . شود یم کنیباز 6شامل  میت هر

  . رندیگ یدر خط عقب قرار م کنیدر خط جلو و سه باز کنیباز سه

  . رندیخط عقب قرار گ کنانیباز يدر جلو دیخط جلو با کنیسه باز شود، یکه توپ سرو م یزمان

  . زند یدست سرو م کیسمت راست خط عقب با  رهیاز قطاع دا کنیباز

 یحرکـت کننـد، حتـ    يا پرتاب توپ بـه هـر نقطـه    يتوانند برا یم کنانیباز شود، یوارد م نیزمکه توپ در  یزمان

  . بروند نیبه خارج از زم ن،یاز تماس توپ با زم يریجلوگ ياجازه دارند که برا

در  یمسابقه بـوده و سـوت   يتور قرار گرفته و ناظر بر اجرا يداور در باال. شوند یروبرو م گریکدیبا  ينفر 6 میت دو

. شـود  یمنتظر توپ مـ  کند، یم افتیرا در سیکه سرو یمیت نجایدر ا. ردیگ یمقابل او قرار م زیسرداور ن. دست دارد
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 کنـان یباز. رندیگ یبازوها و پاها در حاالت مطلوب قرار م تان،ها، انگش باش بوده و دست آماده تیدر وضع کنانیباز

تـور   کیـ هـا در نزد  از آن یکیکه  يبه طور رد،یگ یها شکل م لهحم شتریمحل ب نیو در ا ستندیا یم نیدر مرکز زم

  .دهند یم لیرا تشک wفرم  کنانیباز هیو بق ستادهیا

  نیو مسئول داورها

  . مسابقه است يو ناظر بر اجرا ستادهیتور ا يکه در باال باشد یداور م کی يمسابقه دارا هر

  . کند یمداور نشسته و در امر قضاوت به او کمک  يروبرو سرداور

  . رندیگ ینفر در کنار خطوط قرار م دو

  . حضور دارد زین ازاتیمسئول ثبت امت یورزش يرشته ها ریسا مانند

  )یوال(توپ در هوا  حرکت

  . است بالیوال اتیعمل نیاز مشخص تر یکیسر،  يباال پاس

عمـل   نیدهنـده همـ   نشان زین پاس دادن از عقب.آن را با دو دست پاس داد دیبه توپ مشت زد، بلکه با دینبا هرگز

  . است

  . ردیگ یتور صورت م يبلند از باال يها دادن، ست زدن و فرستادن توپ پاس

  . شود یتور اجرا م يتوپ در هوا در پرتاب آرام توپ از باال حرکت

  . برخورد خواهد کرد یشانیها دور شوند، توپ به وسط پ قبل از تماس با توپ دست اگر

به منظور . توپ قرار داد ریها را خم کرده و بدن را در ز ابتدا پاها را حرکت داده، آن. گاه کردبه توپ ن دیبا شهیهم

تمـام   دیـ قرار داده، زانوها را خم کرده و سپس با گرید يپا يدر جلو یاز پاها را به آرام یکیحفظ تعادل و توازن 

بازوها را . دینگهدار ینیبه طرف عقب و ب را در حالت اشاره ها شست یقانون کل کیبه عنوان . بدن را راست کرد
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 نیـ شصـت و دو انگشـت اول بـه ا   . ساده انجام داد اریکه امکان دارد حرکات را بس ییراحت قرار داده و تا آن جا

  . دهند یانگشتان به آن جهت م هیو بق دهیعمل قدرت بخش

 نـات یشـروع تمر  يعتقدنـد کـه بـرا   م یبرخـ . باشـد  یمـ ) حرکت توپ در هوا( بالیمرحله وال نیو معمول تر نیبهتر

البتـه  . دیـ مـوثر اسـت و مف   اریگرفتن آن بس يپرتاب توپ پس از پرش برا نیتمر. از بادکنک استفاده کرد توان یم

  . دیعمل را انجام ده نیتوپ به نقطه اوج ا دنیپس از رس شهیهم

  سیسرو

  . رود یبه کار م ياست که به منظور وارد کردن توپ در باز یعمل سیسرو

توپ را به  دیحتما با)سیسرو(هنگام ضربه زدن به توپ  -1: توجه کرد  ریبه نکات ز دیزدن با سیهنگام سرو در

زدن  سیهنگـام سـرو   -2. دست به توپ ضربه زده شـود  کیو به دور از هر دودست پرتاب کرد و با  یاندازه کاف

از تـور   دیتوپ حتما با -3. ط فاصله داشته باشداز خ دیقرار داد و با يخود نیدرون زم ایخط و  يپاها را رو دینبا

خطـا   کـرد  یزدن تـوپ بـه تـور برخـورد مـ      سیقبال اگر هنگام سـرو (پرتاب شود  فیحر نیعبور کرده و درون زم

  شود یمحسوب نم ییدر حال حاضر خطا یشد ول یمحسوب م

  .شود یتوپ مشخص م يرو بر

از  یاشـکال نـدارد و رنـگ آن مخلـوط     شتریب ایمتر گرم ک 10گرم است و تا  260وزن توپ : و رنگ توپ وزن

  )یجهان ونیاستاندارد فدراس. (باشد یم دیو سف یزرد و آب

تـوپ را   گـر ید میو تـ  نیزمـ  میتـ  کیـ شـود تـا    یم یسکه توسط داور قرعه کش لهیبه وس يشروع باز: يباز شروع

  .انتخاب کند

البتـه در  . (باشـد  یمـ  ازیـ امت 15 جـه یست آخـر بـا نت   و ازیامت 25 جهیست با نت 4 ،یبصورت رال میگ 5: يباز زمان

  .)باشد یم میگ 3مسابقات مدارس 
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به هر  قهیدق کیبه مدت  یاستراحت فن کی دیرس ازیامت نیکه به ا یمیت نی، اول16و  8 ازیدر امت: استراحت تعداد

  .باشد یم يا هیثان 20استراحت  2 يدارا یاز استراحت فن ریبه غ میهر ت. شود یداده م میدو ت

شـماره   يتـابلو  ،يورود کنیو همانجا بـاز  ستدیا یسوم رو به تور م کیخط  يداور ابتدا: کنانیباز ضیتعو روش

  )نیسوم زم کیدر قسمت . (دهد یخود م کنیرا به باز ضیتعو

ارد و 8شـماره   کنیبـاز  يبـه جـا   5شماره  کنیمثالً اگر باز. تواند داشته باشد یم ضیتعو 6 میهر ت: ضیتعو تعداد

  ).برگشت کیرفت و  کی(شود  نیوارد زم 5 يبه جا دیبا 8حتماً  يبعد ضیشد، در تعو نیزم

  ).البته در مسابقات جوانان شماره باالتر اشکال ندارد( 15 یال 1از : کنانیباز شماره

توپ از دسـت جـدا    دیشود و با یو با سوت داور زده م یاز پشت خط عرض سیسرو): سیسرو(زدن توپ  قهیطر

  .ودش

  .باشد یمتر م یسانت 5 بالیوال نیخطوط زم يپهنا: خطوط يپهنا

و اگـر   ردیـ گ یمقابل تعلـق مـ   میهم به ت ازیامت کیدهد و  ینشان م کنیاخطار داور کارت زرد به باز يبرا: اخطار

  .شود یمقابل واگذار م میهم داشته باشند به ت سیسرو

 یکـه اخراجـ   یمـ یو ت. شـود  یسـت اخـراج مـ    کی کنیو بازدهد  یداور کارت قرمز نشان م: آن مهیو جر اخراج

  .ندیها بنش رهیذخ مکتیپشت ن یصندل يرو دیاخراج شده با کنیدهد و باز یاز دست م ازیامت کیداشته، 

  .باشد یمتر م 24/2متر و در بخش زنان  43/2بزرگساالن در بخش مردان  يبرا: نیتور تا زم ارتفاع

شـود،   14 ایـ  24سـت   کیدر  میهر دو ت ازیوجود ندارد و اگر امت بالیمسابقه وال يبرا يتساو جهینت: يمساو يباز

  .برنده شود ازیامت 2با اختالف  میت کی نکهیادامه خواهد داشت تا ا يباز

توانـد تـوپ را جمـع     یمتفاوت است و فقط مـ  شیها یمیهم ت هیبا بق راهنشیاست که رنگ پ یکنیباز برویل: برویل

قـرار   5در منطقـه   یشود و وقت یدر ورقه نوشته نم ضشیو آبشار را ندارد و تعو سیحق سرو کند و پاس بدهد اما

  .شود ضیتعو واندت یم 5-6-1مناطق  کنانیرود و با باز یم رونیداشت، موقع چرخش ب
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 نیباشـد و همچنـ   یمتر م یسانت 1x1متر عرض دارد و ابعاد سوراخ تور  کیمتر طول و  5/9 بالیتور وال: تور ابعاد

  .باشد یمتر خارج از خط م یسانت 25تور  نیطرف

  گرید نکات

  

  .شود یانجام م یرال کیبعد از  شهیهم برویل ضیتعو -

عـوض   نیها در زم میت ي، جا8 ازیدر امت. کند یم یداور قرعه کش س،یبا سرو نیانتخاب زم يدر ست پنجم برا -

  .دیوقت استراحت نما کیدرخواست  تواند یم میهم وجود ندارد و فقط هر ت یشده و استراحت فن

  .شود یساعت انجام م يدر جهت حرکت عقربه ها نیدر مناطق زم کنیچرخش باز -

 نیـ بـه ا  کنانیچرخش باز. شود یچرخش انجام م رد،یزند بگ یم سیمقابل که سرو میاز ت يازیامت میت کیاگر  -

، 3بـه منطقـه    4، منطقـه  4بـه منطقـه    5منطقـه  ، 5به منطقه  6، منطقه 6به منطقه  1منطقه  کنیصورت است که باز

  .رود یم 1به منطقه  2و منطقه  2به منطقه  3منطقه 

 نیکند و اگر توپ بـا برخـورد بـه آنـتن، بـه زمـ       یرا مشخص م نیتور، محدوده زم يباال نیآنتن موجود در طرف -

  .باشد یمتر م یسانت 180ارتفاع آنتن هم . ستیبرسد، قبول ن فیحر

  .تور ندارد يدفاع رو ،سیتوپ سرو -

  .باشد یتماس بدن با تور، عبور تمام پا از خط و حمل توپ با دست خطا م -

  .خواهد بود سیسرو نیمقابل زننده نخست میبزند، در ست دوم ت سیدر ست اول سرو یمیاگر ت -

نوار قـل خـورد    يرو شود و اگر یتکرار م سیمقابل، همزمان به توپ ضربه بزنند، سرو اریتور دو  ياگر در باال -

 میبـه نفـع تـ    ازیـ افتـاد، امت  یمیهر ت نیاگر در داخل زم یشود ول یدوباره تکرار م سیو به آنتن برخورد نمود، سرو

  .باشد یمقابل م
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  .زده شود یاز قسمت پشت خط عرض دیبا سیسرو -

  .توان به توپ ضربه زد یبا هر قسمت از بدن م ،يدر هنگام باز -

  بالیوال نیزم مناطق

  

  .نیتور طرف راست زم ریقسمت ز: 2منطقه  -

  .نیقسمت عقب زم 2پشت منطقه : 1منطقه  -

  .نیتور وسط زم ریقسمت ز: 3منطقه  -

  .نیزم 3پشت منطقه : 6منطقه  -

  .تور طرف چپ ریقسمت ز: 4منطقه  -

 .نیدر قسمت عقب زم 4پشت منطقه : 5منطقه  -


