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البيزبول5 او ب5 هي نسخة الشارع من لعبة البيزبول / السفتبول الكالسيكية. وهو نظام رسيع وحيوي 

ودينامييك يتبع نفس املبادئ التأسيسية للبيزبول والسفتبول ميكن لعبها يف كل مكان، وال يتطلب لعبها سوى كرة 

مطاطية

املقدمة
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                          الصورة1

امللعب

املجال الداخيل هي منطقة مربعة الشكل مع قاعدة عىل كل جانب. املسافة بني القاعدتني 13 مرتا أو 42.5 قدما 

)املنطقة السوداء يف الصورة 1(.

من صندوق الضارب خلف لوح الرخام )الصورة 1( يتم ترقيم القواعد بعكس إتجاه عقارب الساعة )األول والثاين 

والثالث(.

املجال الداخيل
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#playeverywhere

املنطقة العادلة
هو مربع طول ضلعه 18مرتًا )59قدًما( مع زاوية واحدة تتزامن مع لوح الرخام

)األسود واألصفر الصورة 1(. منطقة عدم االرتداد أمام لوح الرخام ليست منطقة عادلة.

منطقة عدم الرضب عبارة عن مثلث قائم الزاوية يبلغ طول ضلعه 4.5مرت )15قدًما( من

اللوحة الرخامية عىل طول خطوط القاعدة األوىل والقاعدة الثالثة والتي يربط وترها النقطتني

الواقعتني عىل بعد 4.5مرت من لوح الرخام. يف جميع األحوال يجب أن تكون املسافة الدنيا 

بني الخط واللوحة الرخامية 3أمتار )10أقدام(

منطقة عدم الرضب
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صندوق الرضب هو مربع طول الضلع 

3 أمتار )10 اقدام( يقع خارج املجال 

الداخيل وهو مبني عىل امتداد خطوط 

القاعدة األوىل والثالثة مرورا باللوحة 

الرخامية. )الصورة 2( 

ميكن ان يكون شكل اللوحة الرخامية 

نفس لوح البيزبول والسفتبول

الصورة2

صندوق الرضب

الحجم املثايل للقواعد هو مربع طول ضلعه 50صم )1.6قدم(. يجب أن تكون جميع 

القواعد يفاملنطقة العادلة. يجب تحديد القواعد عىل األرض، فهي ليست وسائد 

كام هو الحال يف لعبة البيزبول / السفتبول.

القواعد
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من أجل تجنب االصطدامات، يتم”مضاعفة” القاعدة األوىل. هذا يضمن أن اللعب الدفاعي يحدث عىل القاعدة 

املوجودة يف املنطقة العادلة، يف حني أن الضارب / العداء ميكن أن يلمس القاعدة بأمان يف منطقة الكرات السيئة.

يجب عىل الضارب الذي يركض إىل القاعدة األوىل أن يلمس القاعدة بعد وضع الكرة يف اللعب، وليك يظل آمًنا، 

يجب أن يظل عىل اتصال باملنطقة اليت تتكون منها القاعدة واملنطقة اآلمنة التي يبلغ طولها 1.5مرت. إذا فقد 

العداء االتصال بهذه املنطقة، فيمكن اقصائه عند ملسه بالكرة.

الصورة3

القاعدة األوىل

اإلرتفاع املثايل لألسوار هو 100صم أو 3أقدام. ومع ذلك ميكن لكل منظم حدث أو مسابقة أن يقرر استخدام 

وسيلة أخرى لتحديد منطقة اللعب، عىل سبيل املثال باستخدام الجدران املوجودة أو عن طريق وضع عالمة عىل 

األرض. يف هذه الحاالت، يجب وضع قواعد لعبة محددة وإبالغ املشاركني بها.

األسوار
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البيزبول5 هو نظام ريايض رسمي يديره االتحاد الدويل للبيزبول و السفتبول. تخضع لعبة البيزبول5  للوائح داخلية وقواعد ومبادئ حوكمة 

االتحاد الدويل للبيزبول و السفتبول

. )عن املادة 19الكاملة من لوائح االتحاد الدويل للبيزبول و السفتبول (     مقتطف من املسابقات الدولية 

تخضع أي مسابقة أو لعبة أوبطولة دولية بني فرق أو أندية من عضو واحد أو أكرث و / أومبا يف ذلك الرياضيني الخاضعني لسلطة هؤالء األعضاء 

لدستور و قواعد األقسام والقواعد ولوائح  االتحاد الدويل للبيزبول و السفتبول.

أعضاء االتحاد الدويل للبيزبول والسفتبول هم الوحيدون الذين يحق لهم اختيار فرقهم الوطنية ولهم الحق الحرصي يف متثيل بلدهم وعلمها 

وألوانها.

 )عن املادة 24 من لوائح االتحاد الدويل للبيزبول و السفتبول( مقتطفات من الخصائص الكاملة 

تشمل خصائص االتحاد الدويل للبيزبول والسفتبول:     

أ. إسم “ البيزبول5 “أي منشورات مثل النرشا ت اإلخبارية واملجال ت والتقارير السنوية واألفالم الوثائقية، إلخ. واملخترصا ت “باإلضافة 

إىلشعارات وعالما ت املنظمة وكل تلك التيسيتم إنشاؤها يف املستقبل.

ب. التصنيف العاملي للبيزبول5 لجميع الفئات.

ت. جميع مسابقات املنتخبات الوطنية الرسمية تقع ضمن اختصاص االتحاد الدويل للبيزبول والسفتبول.

ث. اسم كأس العامل وفئاته العمرية املختلفة باإلضافة إىل املسابقات املسجلة األخرى. 

ج. مسابقا ت وبطوال ت البيزبول5 الرسمية وغريها من البطوال ت التيميكن إنشاؤها.

ح. أي شعار أو تصميم رسمي متعلقبالبيزبول5 ومسابقاتها وأنشطتها وفعالياتها.

قواعد حوكمة البيزبول5
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تُلعب املسابقات الرسمية بالكرا ت املعتمدة لالتحاد الدويل للبيزبول والسفتبول والبيزبول5

بصفته االتحاد الدويل الذي يدير لعبة البيسبول 5، فإن االتحاد الدويل للبيزبول والسفتبول مسؤول عن ترخيص الكرة واملعدا ت 	 

وإصدار الشهادات لها واملوافقة عليها.

يجب لعب املسابقا ت املصادق عليها من قبل االتحاد الدويل للبيزبول والسفتبول بالكرات املعتمدة التي اجتازت االختبار 	 

املعتمد من طرف اإلتحاد الدويل للبيزبول والسوفتبول.

الكرة  

الشوط هو قسم من لعبة البيزبول5 حيث يرض ب كل فريق. يتم لعب املباراة عىل مدار 5 أشواط.

خالل نهائيا ت كأس العامل أو األلعاب األوملبية للشباب، وأيًضا األحداث األخرى، ميكن لعب املباريات يف سلسلة 

من أفضل ثالثة.

الشوط 

عدد الالعبني النشطني يف الفريق أثناء املباراة هو 5العبني يف أي وقت. 

الفريق الذي ال ميكن أن يكون لديه خمسة العبني يف امللعب يقع سحبه من املباراة وتنتهي اللعبة

الحد األقىص لعدد الالعبني يف الفريق هو مثانية )خمسة العبني يف اللعب وثالثة بدالء(. 

يجب أن يظهر الالعبون يف التشكيلة برقم يتم اختياره بحرية بني 0 و99 ويجب أن يظهر الرقم بوضوح عىل 

القميص. يرجى الرجوع إىل لوائح املنافسة للحصول عىل مواصفات موحدة محددة.

العبي الفريق

قبل املقابلة
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يف املسابقات املختلطة، يجب أن يكون لدى الفريق املدافع داًئا العبان عىل األقل من كل جنس يف امللعب.

فرق مختلطة

ال يجوز الترصيح إال بأنواع معينة من األرشطة الواقية من قبل مسؤويل املباراة، عىل أساس كل حالة عىل حدة، 

وللوقاية فقط من مخاطر اإلصابة. يجب اإلعالن عن ذلك واملوافقة عليه من قبل مسؤويل املباراة قبل بدء 

املقابلة.

املالبس الرياضية الحرضية مطلوبة للعب البيزبول5 ويحتفظ االتحاد الدويل للبيزبول والسفتبول بالحق يف وضع 

قواعد محددة للرياضيني املشاركني يف مسابقاتها الرسمية. إن أمكن، سيتم اإلشارة إىل هذه املعلومات يف دليل 

املنافسة يسمح فقط باستخدام واقيات الركبة واملرفق كأجهزة حامية.

املالبس الرياضية

يجب أن يرسل مدرب كل فريق بطاقة تشكيلته مكتملة وموقعة قبل )15خمسة عرش دقيقة( من بدء املباراة 

إىل مسؤول لوحة النتائج. قد يطلب منظم الحدث تقديم التشكيلة )90تسعني دقيقة( قبل بدء املباراة. يف حالة 

عدم وجود مدرب، يكون مدير الفريق أو الكابنت مسؤوالً عن إعداد القائة. يجب تسليم نسخة من التشكيلة إىل 

الفريق املنافس قبل بدء املباراة.

بطاقة التشكيلة

يبدأ الفريق املضيف املباراة يف الدفاع ويبدأ الفريق الزائر يف الهجوم.

هدف الفريق املدافع هو إقصاء )“إخراج”( ثالثة العبني من الفريق املهاجم إلكامل نصف الشوط. يف نهاية 

الشوط األول، تتغري الفرق ويواصل الفريق املدافع الهجوم والعكس صحيح.

هدف الفريق املهاجم هو تسجيل النقاط. يتم تسجيل هدف عندما يدور العب مهاجم متاما حول القواعد 

ويالمسها ويعود بأمان إىل اللوحة الرخامية دون أن يتم “إقصائه” من قبل الدفاع. 

قواعد اللعبة
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سوف تجد في
 في الصورة 4

تشكيل
 دفاع كالسيكي.
 ومع ذلك، يمكن
 للمدافعين تغيير
مواقعهم قبل كل

 لعبة وفًقا
.الحتياجاتهم

يجب أن يكون جميع الالعبني الخمسة يف الفريق الدفاعي يف منطقة الكرات العادلة عندما يرضب الضارب الكرة

مواقع اللعب: 

القاعدة األوىل   	 

القاعدة الثانية 	 

القاعدة الثالثة 	 

العب البيزبول )بني القاعدة الثالثة والعب الوسط(	 

العب الوسط	 

الصورة4

الدفاع

يجب أن ترسد بطاقة التشكيلة الالعبني الخمسة النشطني بالرتتيب من 1إىل 5 يجب اتباع ترتيب الرضب طوال 

اللعبة ما مل يتم استبدال العب بآخر. يف هذه الحالة، يحل البديل محل الالعب املستبدل برتتيب الرضب.

الهجوم
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تحد ث حركة الرض ب عندما يكون الضارب يف صندوق الرضب بالكامل. يجب أن تبقى رجل الضارب يف 

هذه املنطقة حتى تغادر الكرة اليد التي رضبها بها.

يجب عىل املهاجم أن يخطو إىل منطقة الرض ب ويرفع اليد التي ينوي الرضب بها. يجب أن ترضب/

تصفع الكرة براحة اليد أو بالقبضة.

يجب أن ترضب/تصفع الكرة بقوة كافية لتصل إىل السياج الخارجي.

إذا ملس أحد املدافعني الكرة قبل أن تصل إىل السياج الخارجي، فإن الكرة تعترب تلقائيا صالحة ويف اللعب.

حتى الفئة تحت، 15يجب أن 

ترضب الكرة بالقوة الكافية 

للوصول إىل امللعب )متر بعد 

الخطوط التي تربط القاعدة 

األوىل-الثانية -الثالثة(

حركة الرضب                                                                             
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يجب أن يقع االرتداد األول للكرة بعد منطقة عدم الرض ب املحددة بالقطر الواقع عىل بعد 4.5 مرت من 

اللوحة الرخامية. بالنسبة لفئة تحت 15سنة، تقع منطقة عدم االرتداد عىل بعد 3أمتار )الصورة 5(  

بالنسبة لفئة تحت 15سنة وما دونها، سيكون لدى الرياضيني فرصة ثانية للرض ب إذا رضبوا الكرة يف 

منطقة عدم االرتداد بشكل خاطئ أو قاموا برضبة غري قانونية.

الصورة5

رضبة خاطئة
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يتم تسجيل الهدف عندما يصل الالعب إىل اللوحة الرخامية بعد ملس جميع القواعد أثناء الشوط 

الهجومي لفريقه. يجب ملس القواعد بالرتتيب التايل: القاعدة األوىل، القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة، ثم 

اللوحة الرخامية

النقاط 

يجب عىل الفريق املدافع القيام بثالثة إقصاءات يف الشوط لتغيري الجانب ويصبح الفريق املهاجم.

كيف ينفذ الدفاع “اإلقصاء”: 

من خالل ملس القاعدة )أثناء االستحواذ عىل الكرة( التي يجب عىل العداء التوجه نحوها	 

من خالل اإلمساك بالكرة املرضوبة قبل أن تلمس األرض. 	 

ملس العداء بالكرة عندما يكون خارج القاعدة، اللمس / العالمة = ملس العداء بالكرة أو اليد التي متسك 	 

الكرة.

 ملس العداء الذي وصل بأمان إىل القاعدة األوىل لكنه فشل يف البقاء يف املنطقة اآلمنة عن طريق ملسه 	 

خارج املنطقة اآلمنة. 

كيف يتسبب العبوا الهجوم يف إقصاء أنفسهم بسبب عمل غري قانوين:

عن طريق ملس أحد خطوط صندوق الرضب عند رضب الكرة.	 

عن طريق التعرض للرضب من قبل كرة تم رضبها بشكل صحيح.	 

عند فقدان الكرة عند محاولة الرضب.	 

عند التظاهر املتعمد بالرضب.	 

يف حال مل تلمس الكرة التي رضبت أرض الكرات الجيدة قبل أن تصل لألسوار أو الذهاب فوق األسوار.	 

بعدم احرتام ترتيب الضاربني والرضب بدال عن زميله.	 

عند مغادرة العداء القاعدة قبل رضب الكرة.	 

عند تجاوزه لزميله أثناء الركض بني القواعد.	 

عن طريق اللمس عند وجود العبني أو أكرث يف نفس القاعدة.	 

)الشخص الذي يوجد وراءه يف الرضب يتم إقصائه(.

االنزالق للوصول للقاعدة أو لتفادي اللمس.	 

مالحظة: يجب عىل الراكضني فعل كل ما يف وسعهم لتجنب االصطدام مع املدافعني. إذا قرر الحكم أن العداء 

كان بإمكانه تفادي التصادم فإنه يحكم عليه بالخروج 

يف البيسبول5 وعىل عكس 

البيسبول و سفتبول، االرتداد 

األول هو الذي يحدد ادا كانت 

الكرة جيدة او سيئة:

االرتداد األول يف منطقة 	 

الكرات السيئة يقع اقصاء 

الضارب

االرتداد األول يف منطقة 	 

الكرات الجيدة فالكرة 

يف اللعب

** إذا رضب الالعب بالخطأ ومل 

يحن دوره يقع اقصاءه ويستأنف 

الرتتيب مع الضارب الذي كان 

من املقرر أن يرضب التايل يف 

التشكيلة. يجب عىل الفريق 

املدافع إخبار الحكم قبل مرور 

الضارب التايل

***االنزالق ممنوع يف البيزبول5.

اإلقصاء
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#playeverywhere

إذا خرجت الكرة من الحدود بعد الرضبة وتعذر عىل الدفاع لعبها يتوقف اللعب. يف هذه الحالة يتم تطبيق اإلجراء التايل:   

إذا مل يلمس أي العب الكرة، يتقدم كل عداء إىل القاعدة التالية )اليتم منح قاعدة إضافية(   	 

إذا اصطدمت الكرة باملدافع )اليوجد خطأ( وخرجت عن الحدود، يتقدم كل عداء إىل القاعدة التالية )اليتم منح قاعدة 	 

إضافية(

إذا خرجت الكرة عن الحدود بسبب خطأ دفاعي )رمي ضائع أو التقاط غري صحيح(، يحصل كل عداء عىل قاعدة إضافية 	 

)يذهب الضارب إىل القاعدة الثانية ، ويتجه العداء يف القاعدة األوىل إىل القاعدة الثالثة ، وما إىل ذلك(.الحكم عىل الخطأ 

ومنح قاعدة إضافية هو تقدير من مِسؤول اللعبة.

تكون الكرة ميتة أيًضا إذا دعا مسؤول اللعبة عائًقا )يتقدم كل عداء لقاعدة واحدة(.	 

الكرة امليتة

يف حالة قواعد مليئة مع وجود إقصائني حيث يجب أن يذهب العداء يف القاعدة الثالثة إىل الرضب 

)وفًقا لرتتيب الرضب(، يتقدم كل عداء قاعدة واحدة، ويذهب العداء يف القاعدة الثالثة إىل الرضب 

ويتم وضع عداء بديل عىل القاعدة األوىل. يف الفرق االتي تضم 5 العبني فقط، يصبح أول العب 

يخرج من الدور عداًءا بديال يف القاعدة األوىل. يجب دائًا احرتام رتتيب الرضب

الشوط األول: 

فارس يرضب رضبة جيدة. فارس يف القاعدة األوىل، ال إقصاءات تأيت ليىل لترضب.           . 1

ليىل ترضب رضبة جيدة. فارس يف القاعدة الثانية، وليىل يف القاعدة األوىل، يوسف يتقدم . 2

ليرضب.

يوسف يرضب رضبة جيدة. فارس يف القاعدة الثالثة، وليىل يف القاعدة الثانية، ويوسف يف . 3

القاعدة األوىل، واليوجد إقصاءات، ويتقدم عزيز ليرضب.

عزيز يرضب كرة عالية ويتم إقصائه. فارس يف القاعدة الثالثة، ليىل يف القاعدة الثانية، يوسف . 4

يف القاعدة األوىل،)1(  إقصاء واحد، ياسمني تأيت لترضب.

ياسمني ترضب كرة عالية ويتم إقصائها. فارس يف القاعدة الثالثة، ليىل يف القاعدة الثانية، . 5

يوسف يف القاعدة األوىل، )2(  إقصائني، يجب أن يكون فارس هو الضارب التايل ولكنه يف 

القاعدة الثالثة.

بالتايل:  

يأيت فارس للرضب، وتتقدم ليىل إىل القاعدة الثالثة، وينتقل يوسف إىل القاعدة الثانية، وينتقل عزيز 

)أول من يخرج من الدور األول( إىل القاعدة األوىل كعداء احتياطي

قواعد مليئة مع وجود إقصائني

مثال التشكيلة

فارس. 1

ليىل. 2

يوسف. 3

عزبز. 4

ياسمني. 5
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إذا قرر مسؤول املقابلة أن العداء قد تدخل يف اللعب الدفاعي سيقيص العداء.

تدخل

إذا قرر مسؤول اللعبة أن العداء الضارب قد تعرقل أثناء سريه إىل القاعدة التالية، فإن الكرة ميتة ويتقدم 

جميع املتسابقني إىل القاعدة التي كانوا سيصلون إليها لو مل يكن هناك عائق. 

إعاقة

ميكن لالعب أن يطلب وقت مستقطع عند انتهاء اللعبة. تظل الكرة يف اللعب حتى مينح مسؤول املقابلة 

الوقت املستقطع.

وقت مستقطع

إذا الحظ مسؤول املقابلة سلوكًا غري ريايض من قبل أي من أعضاء الوفد -الالعب داخل وخارج امللعب، 

واملدرب واملدير–فسيتم طرد الشخص املعني من املقابلة

أثناء املنافسات، يكون الطرد مقابل مباراة كحد أدىن لإليقاف.   

سلوك غري ريايض

تغيري تكتييك

ميكن أن يحدث تغيري تكتييك يف كل مرة ينتقل فيها الفريق من الهجوم إىل الدفاع.

ميكن لالعبني االحتياطيني الدخول إىل اللعبة مرة واحدة فقط، وبالتايل ال ميكنهم العودة إىل امليدان إذا تم 

استبدالهم.

قد يعود الالعب يف التشكيلة األساسية للعب ولكن يجب أن يحتفظ مبكانه يف ترتيب الرضب.

تغيري لإلصابة

إذا أصيب العب، فيمكن استبداله يف أي وقت. ال ميكن لالعب املصاب أن يدخل اللعبة مرة أخرى.

 إذا لعبت املباراة يف أفضل ثالث سالسل، يكون الالعب املصاب متسلالً طوال مدة السلسلة.

التغيري
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تنتهي املباراة بنهاية الشوط الخامس إذا كان فريق قد سجل أكرث نقاط من الفريق املنافس.

إذا كان الفريق املضيف يتقدم عىل ورقة النتيجة بعد هجوم الفريق الضيف يف الشوط الخامس،

 تنتهي املقابلة ويعلن الفريق املضيف هو الفائز.

يُعلن أن الفريق الذي يسجل فوزين يف سلسلة أفضل من ثالثة مباريات هو الفائز.

نهاية املقابلة

يف حالة التعادل، ستلعب الفرق شوطا أو أكرث من شوط إضايف حتى يسجل أحد الفريقني نقاطًا أكرث من اآلخر.

يبدأ الشوط اإلضايف األول مع عداء يف القاعدة األوىل.	 

يبدأ الشوط اإلضايف الثاين بعدائني يف القاعدة األوىل والقاعدة الثانية.	 

بدءا من الشوط اإلضايف الثالث تكون القواعد ممتلئة ويتم وضع العدائني عىل القواعد دون تغيري ترتيب الرضب.	 

حالة التعادل

تنتهي املباراة إذا تقدم الفريق بأكرث من 15 نقطة يف نهاية املجموعة الثالثة أوبأكرث من 10 نقاط يف نهاية 

املجموعة الرابعة.يجب أن تُلعب املباراة بأكملها إذا وصل الفريق إىل 10 نقاط فارق يف بداية الشوط الخامس.

قاعدة نقاط الفارق

جميع الحقوق محفوظة. اليجوز إعادة إنتاج أي جزء من القواعد الرسمية لـ WBSC للبيزبول5

أو نقله بأي شكل كان إلكرتونيا أو ميكانيكيا مبا يف ذلك النسخ أو التسجيل أو أي شكل آخر لتخزين أو

إسرتجاع بيانات معروفة أو تم إخرتاعها يف املستقبل دون إذن مكتوب من الجامعة العاملية للبيزبول 

و السفتبول.

 إشعار قانوين
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املرفق 1
بطاقة التشكيلة الرسمية

ةیمسرلا طیقنتلا ةقاطب
 رئازلا قیرفلاةلیكشت

/ذ
أ مقر

طوشلا

1 لیدب

2 لیدب

3 لیدب

4 لیدب

5 لیدب

عومجملا 8م 7م 6م 5 4 3 2 1

 يلحملا قیرفلا ةلیكشت

/ذ
أ مقر

 طوشلا

1 لیدب

2 لیدب .

3 لیدب .

4 لیدب .

5 لیدب .

ةقباسملا

ناكملا

 مویلا

 # ةارابملا

 نیرئازلا

 نییلحملا

X
S1
S2
S3
O
—
⃓
E
R1
R2
R3

:	  مجاھملا ءاصقإ
:	  ىلوألا ةدعاقلا يف نامأب براضلا
:	  ةیناثلا ةدعاقلا يف نامأب براضلا
:	 ةثلاثلاا ةدعاقلا يف نامأب براضلا
:	  مجاھملل فدھ
:	 يموجھلا طوشلا ةیاھن
:	  رییغتلا
:	 أطخ
:	 يفاضإلا طوشلا يفىلوألا ةدعاقلا يف ءادع
:	  يفاضإلا طوشلا يف ةیناثلا ةدعاقلا يفءادع
:	  يفاضإلا طوشلا يف ةثلاثلا ةدعاقلا يف ءادع

   يماخرلا حوللامكح

 بعلملا يف لوألا مكحلا

 بعلملا يف يناثلا مكحلا

نیرئازلا)يطاقنلا( طاقنلا مكح

نییلحملا

املرفق 2
بطاقة التنقيط الرسمية
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