


 بسمه تعالی

 (بر اساس قانون من تو من )سال  12تا  10رده سنی در هندبال فرزانگان جشنواره  آئين نامه

 سايز  يک برای دختران و سايز دو برای پسران  اندازه توپ: -

 نفر  12هر تيم متشکل از  تعداد بازيکنان : -

 زمين استاندارد بازی هندبال  زمين بازی : -

 قه ای با پنج دقيقه استراحت بين دو نيمهدقي15دو وقت  زمان بازی : -

 هر تيم می تواند يک تام اوت در هر نيمه دريافت نمايد.  تايم اوت: -

همه بازيکنان ملزم به پوشيدن لباس همرنگ و يک شکل با شماره روی جلو و پشت  لباس بازيکنان: -

 .پيراهن می باشند 

جرا می شود و در هر نيمه از زمين سه بازيکن بازی در دو نيمه زمين بصورت مجزا ا نحوه اجرای بازی: -

بازيکن دفاع قرار می گيرند بدين معنی که يک زمين برای يک تيم صرفاً زمين حمله و برای تيم  3حمله و 

 مقابل صرفاً زمين دفاع می باشد. 

بازيکن تا  3ضربدر تعداد گل بدين معنی که اگر فقط  تعداد بازيکنان که گل زده اند نحوه محاسبه امتياز: -

بازيکن گل زده باشند ضربدر ده يعنی ده گل زده را  10و اگر  3پايان بازی گل زده باشد تمام گلها ضربدر 

می گردد. در پايان تيمی  امتياز محاسبه  100امتياز و اگر ده نفر اين ده گل را بزنند  30اگر سه نفر بزنند 

ی يک گل هم زد . يک بازيکن اگر در تمام جريان باکه بيشترين امتياز را کسب نمايد برنده محسوب می شو

 بزند به ضريب اضافه می گردد.

تعويض محدوديتی ندارد ولی اگر بازيکنی بخواهد بالفاصله از زمين حمله به زمين دفاع برود  نحوه تعويض: -

زمين تمام  يا از زمين دفاع به حمله برود بعد از خروج از منطقه تعويض بايد منتظر بماند تا حمله در آن

 شود و توپ در آن نيمه از زمين نباشد.

شروع بازی ، همچنين پس از دريافت گل بازی توسط پرتاب دروازه و در منطقه دروازه  نحوه شروع بازی: -

با سوت داور( و ارسال بلند توپ توسط دروازه بان به زمين حمله مجاز نبوده و ) ی شروع می گردددی خو

 پرتاب شروع و پرتاب دروازه بان بعد از گل بايد با سوت داور شروع شود.(تکرار پرتاب داده می شود)

کرده و بالفاصله بازيکن ديگری  کاگر بازيکنی دو دقيقه بگيرد آن بازيکن برای دو دقيقه زمين را تر جرايم: -

ضور جای بازيکن تعليقی را می گيرد و همواره شش بازيکن در زمين حجايگزين او می گردد بدين معنی که 

 دارند و اگر يک بازيکن سه بار جريمه دو دقيقه دريافت کند از نيمکت اخراج می گردد. 

 



 قوانين اين بازی:  -

بازيکن در زمين خود بعنوان  3بازيکن در زمين حريف بعنوان مهاجم و  3بازيکن دارد که  6هر تيم  -1

 مدافع 

 بازی را دروازه بان شروع می کند ) يعنی بازی از وسط زمين شروع نمی شود.( -2

 دقيقه استراحت داده می شود . 5دقيقه انجام می گيرد و بين نيمه  15بازی در دو نيمه و هر نيمه  -3

 کن مهاجم و مدافع حق ورود به نيمه ديگر را ندارند. يباز -4

پاس( توپ را به مهاجمان خود در  2ا پاسکاری ) حداقل مدافعين پس از دريافت توپ از دروازه بانان ب -5

گر را ندارند و اين مهاجمان هستند که با ينيمه ديگر زمين می رسانند و خود حق ورود به نيمه د

استفاده از آموزشهايی که ياد گرفته اند مانند پاس، ضربدر، فريب و ... به سمت دروازه حمله کرده تا به 

 گل برسند. 

 بر صفر به نفع تيم حاضر می باشد. 30ک تيم در مسابقه يا ترک زمين موجب ثبت نتيجه عدم حضور ي -

 ساير قوانين هندبال برای اين بازی نيز اجرا می گردد.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مهارتهای هندبال 

 : 1مهارت 

 هدف: دريافت ، شوت و نشانه روی 

  هدف مشخص گرديده مطابق شکل قرار  3ی آن متر 2متر مقابل ديواری که در ارتفاع  6نفر به فاصله  5

 می گيرد .

 رتاب و دريافت نموده و اين کار رابه فرمان داور نفر اول از پشت خط بايد توپ را به طرف هدفهای مقابل پ

امتياز دارد. پس از پايان کار نفر اول به ترتيب نفرات بعدی همين عمل را  2بار تکرار کند . زدن هر هدف  3

نفر تيم برنده را مشخص می کند. در صورت تساوی امتياز به ترتيب زير  5دهد. جمع امتيازات  ادامه می

 داده خواهد شد. 

 استفاده نموده باشد.هدف برای گرفتن امتياز  3تيمی که از هر  -1

 هدف را برای گرفتن امتياز استفاده نموده باشد.  2تيمی که  -2

 خواهند نمود.  در غير اين صورت هر دو تيم مقام اول را کسب

 

 
 

 

 

 

 



 :2مهارت  

 هدف: آموزش دريبل و ضد حمله  

 متر قرار می گيرند.  12نفر پشت سر هم ايستاده و يک نفر به عنوان يار کمکی مطابق شکل وسط خط  4 

نفر اول توپ را به يار کمکی داده و به سمت انتهای مسير تعيين شده می رود و در برگشت توپ را از يار 

می دهد و اين عمل کردن بين موانع می نمايد، در انتها توپ را به يار بعدی  لفته و شروع به دريبکمکی گر

 به سرعت ادامه پيدا می کند. تيمی که زمان کمتری را بدست آورد برنده محسوب می گردد. 

  متر می باشد.  2فاصله موانع با هم  توجه:

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 


