Street handball iran

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزی ﻫﻨﺪﺑﺎل ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد و در ﻫﻤﻪ ﺳﻨﯿﻦ و در راﺳﺘﺎی ﺑﺎزی ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
-1ﺑﺎزی ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﺑﺪون درﮔﯿﺮی
-2ﺑﺎزی ﺑﺪون درﯾﺒﻞ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺳﻪ درﯾﺒﻞ
-3ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﺗﯿﻢ  7ﻧﻔﺮ و ﺑﺎزی از ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﻪ ﭼﻬﺎر
-4ﺑﺎزی ﺑﺎ دودروازه در ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ دو دروازه
-5ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﻠﺰﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻮپ را ﻟﻤﺲ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
-6ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻞ ﺑﺎزی از ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازه اﻏﺎز ﻣﯿﮕﺮدد .
-7ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دروازﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ و دروازﺑﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
-8ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه دﻓﺎع ﺑﺮﮔﺮدد و ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻠﻪ ﺣﺮﯾﻒ ﺧﻂ دروازه را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ.
-9دﻓﺎع ﺑﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺎزی در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ .
 -10در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﺧﻄﺎی ﺧﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .
-11ﭘﺮﺗﺎب 7ﻣﺘﺮ درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺧﻄﺎی ﺑﺪﻧﯽ و ﻫﻞ دادن اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻮﻓﺘﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد.
-12ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن روﺑﺮوی ﻫﻢ ﻗﺮارﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪو دﺳﺘﺎن ﺧﻮدرا ﺑﺮای ﻫﻢ ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮن
ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺎزی ﺧﻮب.
-13ﻫﺮﻧﻮع ﺗﻮﭘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﻮپ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺮم ﺗﻮﭘﻬﺎی ﻓﻮم و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﭘﻬﺎی ﻫﻨﺪﺑﺎل ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
-14ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﻧﻮﻧﻬﺎل و ﺧﺮدﺳﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎزی اﯾﺠﺎد ﺷﺎدی
و ﻧﺸﺎط در اﻧﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
-15ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ و ﺣﯿﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺑﯿﺎن و
داوران ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮔﺮدد.
-16ﺑﺎزی ﺗﻮام ﺑﺎﺷﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻂ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮزﯾﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
-17ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﻗﺮاردادی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزی و ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ و ﻧﻮع ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺷﻤﺎ
دارد).ﺗﻮاﻓﻘﯽ(
زﻣﺎن ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و از اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
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زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ﻫﻨﺪﺑﺎل ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﺤﺮک و ﺣﺲ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻫﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﯾﺎ اﻧﺪازه زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎزی را در ﯾﮏ
دروازه اﻧﺠﺎم داد و ﯾﺎ آﻧﺮا ﺑﻪ دو دروازه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎزی واﻗﻌﯽ را ﺑﺮی ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ.

دروازﺑﺎن
ﻫﺮﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در دروازه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در دروازﺑﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎزﯾﮑﻦ از زﻣﯿﻦ ﺧﺎرج و ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وارد ﮔﺮدد ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ورود و ﺧﺮوج ﯾﺎر ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﻞ و اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮد و ﺑﺎﺧﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ﻣﻬﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺎدی و ﻧﺸﺎط
ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ اﺳﮑﻮرﺑﻮرد ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﻗﻮل داﻧﻤﺎرﮐﯿﻬﺎ در ﻫﻨﺪﺑﺎل ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﮔﻠﻬﺎ را ﺗﺎ ﺳﻪ ﺷﻤﺎرش ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ و
ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺟﻮاﯾﺰی داده ﻣﯿﺸﻮد.

ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺠﺮی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﯾﺎ از واﻟﺪﯾﻦ وﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺗﯿﻤﻬﺎ
وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن و آراﻣﺶ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و
آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزﮐﻨﺎن را از ﻧﺘﯿﺠﻪ دور ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزی ﻫﻨﺪﺑﺎل و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮب وﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻻ
ﺑﺒﺮد و در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزی ازدرﮔﯿﺮی و اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .
در واﻗﻊ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه داور ﻧﯿﺴﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را آﻣﻮزش دﻫﺪ و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را در
اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

اﺑﻌﺎد زﻣﯿﻦ
ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ اﺑﻌﺎدی زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ) 10ﻣﺘﺮ ﻋﺮض در 20ﻣﺘﺮﻃﻮل( دو دروازه در
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﺮﻧﯿﻤﻪ ﺧﻄﻮط ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﯾﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺮﺗﺎب 4ﻣﺘﺮی ﺑﺠﺎی 6ﻣﺘﺮ و ﺳﻪ ﻣﺘﺮ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻓﻀﺎی آزاد )ﺑﺠﺎی 6ﻣﺘﺮ 4ﻣﺘﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد(
اﺑﻌﺎد دروازه ﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺮدﺳﺎﻻن 2.4ﻣﺘﺮ در  1.6ﻣﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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