
 

 

های والیبال جام پیکاردوره  ت و یکمینبیساجرایی آئین نامه 
  آینده سازاندر رده  وهمن

 
 در نظر دارد رساند انجمن یانش وران مانترهبه استحضار می

دوره پیکار های والیبال جام وهمن را در  و یکمین بیست
از تیم لذا کند برگزار  1401بهمن ماه  22 الی 19تاریخ 

از  های عالقمند خواهشمند است اسامی بازیکنان خود را
 به 12/11/1401 شب  22 ساعتتا حداکثر  80/11/1401تاریخ 

 این انجمن اعالم دارند.

بعد از ظهر  6 ساعتقرعه کشی این دوره از مسابقات راس 
در محل انجمن یانش وران مانتره  14/11/1401 روز جمعه

برگزار خواهد شد. شرکت سرپرست تیم ها در این مراسم 
 .بایسته است

 
پس در جلسه قرعه کشی در صورت مراجعه نکردن سرپرست ها 

 پذیرفته نخواهد شد. هیچ گونه اعتراضیاز آن 
 

 مدارک الزم جهت ثبت نام اینترنتی:
 عکس پرسنلیاسکن  .1
 اسکن صفحه اول شناسنامه .2
 اسکن بیمه ورزشی .3

 کارت الکترونیکی واکسیناسیون .4
 

از طریق تارنمای رسمی جام وهمن  تنها ثبت نام :1تبصره
یر است. به امکان پذ www.jamevahman.ashtad.irبه آدرس 

به انجمن تقاضاهایی که پس از  پایان زمان ثبت نام 
 .نخواهد شدترتیب اثر داده تحویل گردد 

توانند تیم ها میپس از پایان زمان ثبت نام ،  :2 تبصره
را  بازیکن  1  تا قبل از شروع اولین بازی خود حداکثر

 .اضافه و حذف کنند
 بیمه ورزشی برای تمامی بازیکنان الزامی است. : 3تبصره 



 

  



 

 آینده سازان شرایط تیم ها و نحوه  برگزاری مسابقات
 ین متولد بازیکنان در این رده :شرایط سنی برای .1
 به باال 01/07/1386
امتیاز برگزار می  15و  ست 3از ست  2مسابقات به صورت  .2

 امتیاز است. 11. امتیاز ست سوم شود
 متر است. 7متر در  14اندازه زمین مینی والیبال . 3
گرم  200با وزن  4توپ سایز سایز توپ مینی والیبال : . 4

 است.
 سانتی متر است. 210تور ارتفاع  .5
بازیکن نفر به عنوان  4که  7تعداد نفرات هر تیم حداکثر . 6

 .هستندو بقیه به عنوان ذخیره  داخل زمین
بازیکن را به عنوان لیبرو  1تواند هر تیم می :1 تبصره

 .معرفی کند
پسر 1تواند مختلط باشند )در دوره های آینده حداقل تیم ها می. 7

 .بازیکن داخل زمین باشند( 4 ءباید جز دختر 1و حداقل 
و بازیکنی که  تعویض داشته باشد 4تواند مربی حداکثر می .8

تواند زمین باشد فقط یک بار میدر ارنج شروع کننده ست می
اش در بازی را ترک نموده و دوباره فقط به همان جای قبلی

 ارنج به زمین برگردد.
ثانیه ای  30دو تایم برای هر تیم تعداد تایم استراحت  .9

 .استدر هر ست 
خواهد بود و بازیکن سرویس زننده  چرخشیسرویس به صورت  .10

 .آیدبازیکن عقب به حساب می
چنان چه سرویس زننده موفق به کسب دو امتیاز متوالی . :1 تبصره

 .چرخش اجباری خواهد شدشد این تیم ملزم به 
 است. یاجبار میهر ت یسرپرست برا یمعرف .11 
 .داشته باشد یکمک مرب کیو  یمرب کیتواند  یم میهر ت. 12

 باشد. زین میت یکمک مرب تواندیم میسرپرست هر ت : 1تبصره
حدالشکل و شماره دار در همه ی تیم ها باید با لباس مت .13

 .حضور یابندمسابقات 
مابقی قوانین طبق آخرین قوانین و مقررات بین المللی  .14

 شود.والیبال اجرا می
موارد پیش بینی نشده توسط کمیته برگزاری مسابقات بررسی  .15
 گردد.می



 

   با توجه به اوج گیری کرونا و اوضاع نابسامان کشور، با
 نماییم.توجه به صالحدید از برگزاری جام خودداری می

 باشید پیروز و سر بلند
 1401 زمستان  – انجمن یانش وران مانتره


