
  
 
 

   كرة الطائرةالقانون 
  

   
  :المادة األولى 

ال يمكن المشارآة بأقل   العبين على األدنى و  6العب على األقصى و من  12يتكون الفريق من  -
 .العبين 6من 

 
  : الثانيةالمادة 

على التبـان بمستـوى الصـدر و الظهر و  18إلى  1البدلة الرياضيـة تكون موحـدة و مرقمـة من  -
 .يص و قائد الفريق يحمل شارة القيادةآذلك القم

  
         : الثالثةالمادة 

للموسم الرياضي الحالي لكل ) إجازة ( قبل إنطالق المباريات يجب اإلستظهار ببطاقة النشاط  -
 .العب و من ليس له ذلك يحرم من اللعب

 
 : الرابعةالمادة 

 .ك المسؤولين عن النواديالالعبون اإلحتياطيون يكون مكانهم على بنك اإلحتياط و آذل -
 

 : الخامسةالمادة 
ا مو في صورة عدم توفيرهيجب على الفريق المضيف إحضار آرة المقابلة و ورقة التحكيم  -

يتم تسديدها بمقر المنظمة أو المكتب الجهوي ) د  20( يعاقب بخطية مالية قدرها عشرون دينار 
يتعرض إلى للمقابلة و إال فإن الفريق في أجل ال يتعدى يوم األربعاء من األسبوع الموالي 

 .الهزيمة
 

 : السادسةالمادة 
يعاقب بخطية مالية قدرها عشرون ال يحضر صندوق األدوية آل فريق ي و صندوق األدوية وجوب -

يتم تسديدها بمقر المنظمة أو المكتب الجهوي في أجل ال يتعدى يوم األربعاء من ) د  20( دينار 
 .لةاألسبوع الموالي للمقاب

 
 : السابعةالمادة 

 .دقيقة عن الوقت القانوني للمقابلة يعتبر الفريق المتأخر منهزما بالغياب 15بعد مرور  -
 

 : الثامنةالمادة 
ساعة من تعيين المقابلة، و  72ا قبل اراة على الفريق إعالم المنظمة آتابيـل المبـفي صورة تأجي -

ال يمكن تأجيل المقابالت لألآثر من مرتين خالل الموسم و يجب موافقة المنظمة على هذا التأجيل 
 .مسبقا

 
 



 : التاسعةالمادة 
 .دينارا 50يتعرض الفريق الذي ينظم دورة ودية دون إحاطة علم المنظمة إلى خطية بـ  -
  

  : العاشرةالمادة 
 

 .ن له الحق في إعطاء تعليماته الفنية إلى فريقه في الوقت المستقطعالممر -
 

 : الحادية عشرةالمادة 
 .غيابات متفرقة 5غيابات متوالية أو  3يعتبر الفريق منسحبا آليا في صورة  -
 

 : الثانية عشرةالمادة 
ا الثاني في آخرها اإلحتـرازات نوعيـن اإلداري و الفنـي فاألول يحـرر قبل إنطـالق المبـاراة و أمـ -

 .على ورقة التحكيم من قائد الفريق و إمضاء قائدا الفريقين و الحكمو يقع التسجيل 
  

 : الثالثة عشرةالمادة 
نقطتان في صورة اإلنتصار و نقطة واحدة للهزيمة و صفر في : تسند النقاط على النحو التالي  -

 الغياب أو اإلنسحاب
  

 : عشرة الرابعةالمادة 
وسم الرياضي بتم جمع النقاط لكل فريق و ذلك للترتيب العام و في صورة التساوي في آخر الم -

حتساب النقاط المقبولة و المدفوعة أما بالنسبة للمرتبة األولى و الثانية عند التساوي يقع يقع إ
   اللجوء إلى مباراة فاصلة 

  
 : عشرة الخامسةالمادة 

ه آل فريق تتوفـر فيه اإلستقامـة و الهـــــدوء و الرياضية يتحصـل عليـ اإلحراز على آأس الروح -
 .الرصانة واحترام قرارات الحكم و المنافس

  
 

 
  


