
 

 

  

 

 

 

 
 

 

چرخش :    
مجاز نمی باشد، اگر در حالت پاس و یا شوت 

زدن باشد حریف بازی را با سرو    زدن از 

 میله پنج آدمکی از سر می گیرد.
 

 

گل :   
می توان با هر میله و آدمکی به گل     

زمین رسید. اگر توپ وارد گل شود و به 

.محسوب می شودبرگردد گل   

 

 
 بازی جوانمردانه :

نباید اقدام به ضربه زدن و یا بلند کردن میز 

به وسیله میله ها کرد. و همچنین نباید 

دستمان را وارد زمین بازی کنیم در حالیکه 

 توپ در حال بازی است.   
  

 

 محدودیت زمانی :
توپ را می توان در زیر میله پنج آدمکی به 

مدت ده ثانیه و در زیر میله های دیگر به 

مدت پانزده ثانیه در اختیار داشت. در 

   صورت گذشتن از این محدوده زمانی در 

 زیر میله سه آدمکی، شروع مجدد بازی از                       

میله دو آدمکی و در سایر موارد از میله پنج                       

.آدمکی خواهد بود                        

 
 

 موارد اخالقی :
 

فوتبالدستی یک بازی شاد است. به حریف 

خود احترام بگذارید. قبل و بعد از هر 

بازی با حریف خود دست داده و همچنین 

همیشه قبل از حاضر گفتن مطمئن باشید 

که حریف شما برای شروع بازی حاضر 

.می باشد                      

 

 

 

 

 
 * ترجمه و ویرایش : حمزه صفره

 

 سکه انداختن : 
برنده سکه می تواند سمت میز   و یا توپ  

 شروع بازی را   انتخاب می کند. 
 

 
شروع بازی :   

توپ را در زیر آدمک میانی میله پنج آدمکی 

قرار داده و از حریف درخواست کنید اگر 

حاضر می باشد. از زمانیکه جواب حاضر 

    را شنیدید می توانید بازی را شروع و به 

وسیله دومین آدمک پاس دهید.                        

  
 توپ خارج از بازی :

زمانیکه یک بازیکن منجر به خارج شدن توپ 

از محوطه بازی با یک ضربه محکم می 

شود، حریف بازی را از زیر میله دو آدمکی 

 از سر می گیرد.

  
 

 تایم اوت : 
ثانیه ای برای هر  30در هر گیم دو تایم اوت 

تیم مجاز می باشد. زمانیکه توپ در جریان 

بازی است تنها بازیکنی که مالکیت توپ را در 

اختیار دارد می تواند درخواست کند و در حالتی 

   که توپ خارج از بازی است هر دو بازیکن و                     

.واست تایم اوت کنندتیم می توانند درخ            

 
 

 پاس دادن :
بعد از هر شروع مجدد، برای پاس دادن، 

توپ بایستی قبل از رسیدن به زیر میله 

.دیگر حداقل با دو آدمک تماس داشته باشد  

 

 
 جابه جایی :

بعد از پایان هر گیم، بازیکنان و یا دو تیم 

.جای خود را عوض  می کنند  

 

 

 

 

 

زبان فارسی :نسخه کامل قوانین به   
 

 

http://www.table-soccer.org/rules/documents/ITSFRulesPersian.pdf 

 

چکیده قوانین فوتبالدستی            


