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حسه اباذری: تهیه  
داورانرئیس کمیته   

 فذراسیوى هاک جوهوری اسالهی ایراى   



یک دست را هستقیواً باال 
آٍردُ ٍ با ًگاُ کردى بِ 

داٍر ّوکار بازی شرٍع هی 
 شَد 

 شروع زهاى



دست ّا باید در باالی سر 
با چرخش   -ضربدر شَد 

بِ سوت داٍر دیگر یا هیس 
 فٌی بازی را هتَقف کٌید

 توقف زهاى



کف دست ّا را در جلَی 
سیٌِ بطَریکِ رٍبرٍی ّن 

باشٌد هتٌاٍباً باال ٍ پائیي 
 کٌید

 بولی



جْت شرٍع هجدد بازی را 
هی بایست با دستی کِ بِ 
صَرت افقی باز هی شَد 

 ًشاى دّید

 خروج توپ از روی تخته های کنار



رٍ بِ هرکس زهیي بایستید ٍ 
ّر دٍ دست را بصَرت 

 افقی باز کٌید

 خروج توپ از خط عرضی



با دست بِ پرچوی اشارُ 
کٌید کِ تَپ از آى هحل 

 بیرٍى رفتِ است

 النگ کرنر

 ّاکی چوٌی



با ّر دٍ دست بِ صَرت 
افقی بِ هرکس زهیي اشارُ 

 کٌید

 به ثور رسیذى گل



دست ّا را در جلَی سیٌِ 
باال ٍ پائیي کٌید بِ 

صَرتیکِ ًشاى دٌّدُ یک 
 حرکت آرام کٌٌدُ باشد

 بذ رفتاری یا بذ اخالقی



یک پا را باال آٍردُ ٍ قَزک 
 آًرا ًشاى دّید

 برخورد توپ با پا



کف دستْا را رٍبرٍی ّن ٍ 
بصَرت افقی در جلَی 

بدى قرار دّید بطَریکِ 
 15فاصلِ تقریبی آًْا 

 ساًتیوتر باشد

 بلنذ شذى توپ



دستْا را بِ صَرت 
ضربدری در جلَی سیٌِ 

 قرار دّید

 سذ



هتٌاٍباً دست ّا را بصَرت 
ضربدری در جلَی سیٌِ 

 باز ٍ بستِ کٌید

 سذ سوم



یک دست را با اًگشتْای 
 باز آى باالی سر آٍرید

هتر فاصله 3  

در ّاکی چوٌی بِ هعٌای 
 هتر فاصلِ هی باشد 5



یک دست را در ارتفاع 
باالتر از شاًِ در جْت 

 حرکت تین ذیٌفع باز کٌید

 آوانتاژ



با دستی کِ بصَرت افقی 
باز هی شَد جْت را ًشاى 

 دّید

 پوش آزاد



یک دست را با اًگشتْای 
 بستِ آى باالی سر آٍرید

هتر 5جلو بردى پوش آزاد تا   

در ّاکی چوٌی بِ هعٌای 
هتر جلَ بردى تَپ  10

 هی باشد



با ّر دٍ دست بِ سوت 
 درٍازُ اشارُ کٌید

 پنالتی کرنر



با یک دست بِ ًقطِ پٌالتی 
اشارُ کٌید ٍ دست دیگر را 

 هستقیواً باال آٍرید

 پنالتی استروک


