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  مقدمه
راكتبال يك ورزش راكتي است كه با يك توپ پالستيكي توخالي و در يك زمين به نام كورت بازي ميشود. اين 

  رشته ورزشي از رشته هاي هم خانواده اسكواش به شمار مي آيد و در دو نوع آمريكايي و انگليسي است.

 1/6فوت ( 20متر) عرض و  1/6فوت ( 20طول،  متر) 2/12(فوت 40{ابعاد زمين بزرگتر در نوع آمريكايي اين رشته، 
ميباشد و سقف كورت نيز جزء بازي محسوب ميشود. اما در نوع انگليسي اين رشته، زمين مورد استفاده  متر) ارتفاع}

گذاري، تغيير نام داد و علت اين نام 57راكتبال انگليسي به اسكواش  2016دقيقا همانند كورت اسكواش ميباشد. از سال 
  اندازه (قطر) توپ مورد استفاده در اين ورزش است.
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از داليلي كه اين رشته به سرعت جاي خود را در بين ورزشهاي راكتي باز كرد و با اقبال عمومي مواجه شد، ميتوان 
  به موارد زير اشاره كرد:

 براي كودكان و بازيكنان  سايز بزرگتر توپ راكتبال به نسبت توپ اسكواش، ديد توپ و دسترسي به آن را
 كم سن تر آسانتر ميسازد.

  بسياري از بازيكنان اسكواش با گذر زمان، به علت باال رفتن سن و بروز آسيب هاي احتمالي از ادامه اين
فعاليتهاي ورزشي خود را از طريق راكتبال باز مانده و ورزش (به علت سنگيني و تحرك فوق العاده آن) 

سال  65سال ميباشد و تا گروه سني  35در بسياري از كشورها سن شروع ورزش راكتبال از دنبال مينمايند.لذا 
شامل ميشود. از اين رو تعداد افرادي كه با اين ورزش در ارتباط هستند با توجه به طيف سني مخاطبان به 

 مراتب از اسكواش بيشتر است.

سازماندهي شد و اولين دوره مسابقات قهرماني راكتبال ي آمريكاين دوره مسابقات حرفه اي راكتبال اولي 1974در سال 
توسط خانم وزيري به ايران  1389در لندن برگزار گرديد. اين رشته مهيج و جذاب در سال  1984انگليسي در دسامبر 

خانم سيمين كريمي عهده دار  1395معرفي شد و مورد استقبال ورزش دوستان قرار گرفت. پس از آن و از سال 
يت كميته راكتبال ايران شده و با حمايت فدراسيون اسكواش جمهوري اسالمي ايران به ترويج و گسترش بيش مسئول

  از پيش آن پرداختند.
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  )57كورت راكتبال (اسكواش 
مشترك است. اين زمين به شكل اتاق مستطيل شكل به ابعاد ذيل  57زمين بازي (كورت) بين اسكواش و اسكواش 

  ميباشد:
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  تجهيزات مورد نياز

 راكت 

راكت مورد نياز اين رشته ورزشي از راكت اسكواش كوتاهتر اما داراي صفحه اي بازتر و بزرگتر است. اين 
اونس  6گروه سبك، متوسط و سنگين تقسيم ميشود. راكتهاي سبك در حدود  3راكت از نظر وزن هم به 

گرم)  198اونس ( 8) و راكتهاي سنگين حدود گرم 184اونس ( 5/6گرم) يا كمتر، راكتهاي متوسط  170(
  وزن دارند. 

معموال براي بازيكنان مبتدي و يا بازيكنان با سرعت دست پايين راكت سنگين تر پيشنهاد ميشود چرا كه وزن 
  )Slow Swing : + 185 grراكت ميتواند به افزايش قدرت ضربات كمك كند.  (

 دست باالتر ميتوانند از راكتهايي با وزن متوسط استفاده نمايند.بازيكنان با تجربه بيشتر و يا با سرعت 

 )Moderate Swing : + 175‐180 gr(  
  بازيكنان حرفه اي نيز با توجه به مهارتها و تكنيك خود از راكتهاي سبك بهره ميبرند.

)Fast Swing : + 150‐165 gr(  
كنترل بيشتر ميشود، در حالي كه كشش  باعث سخت تر شدن زه و): كشش زه باالتر Tensionكشش زه (

  پايينتر قدرت بيشتر را به دنبال دارد. 
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 توپ 

توپ مورد استفاده يك توپ پالستيكي توخالي است كه از توپ اسكواش بزرگتر و داراي جهش 
)Bounce راكتبال از اسكواش به مراتب بيشتر  جهش توپ در) بيشتر است. به دليل همين ويژگيها سرعت

  و دسترسي به توپ آسانتر ميباشد.
  
  

  
  

  توپهايي كه در اين رشته ورزشي مورد استفاده قرار ميگيرند رنگهاي متفاوتي دارند:
  

 1150-1120، قدرت جهش توپ: ميليمتر 57-55قطر:  –گرم  40-38توپ سياه (توپ مسابقات) وزن: 
  ميليمتر

  
  ميليمتر 970-940ميليمتر، قدرت جهش توپ:  57-55قطر:  –گرم  41-39توپ آبي (با كاربرد عمومي) وزن: 
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  )57قوانين رشته راكتبال (اسكواش 

  

  امتياز گيري در بازي:   -1

بنا به تصميم مسئول برگزاري مسابقات  ) برگزار ميشود، هر چند كهBest of 5معموال مسابقات رسمي به صورت (
برابر شوند  10امتياز دارد و چنانچه هر دو حريف در امتياز  11) استفاده نمود. هر گيم Best of 3ميتوان از شيوه  (

 امتياز اختالف بازي را به سود خود به اتمام برساند. چنانچه هر يك از حريفان نتوانند 2بازيكني برنده خواهد بود كه با 
ضربه سالم و موفقي به توپ بزنند (سرويس، جواب سرويس و در حين رالي) امتياز و توپ به حريف رسيده و وي با 

  زدن سرويس، رالي جديد را شروع خواهد كرد.

  

  سرويس:   -2

 بدهد زننده سرويس با چرخاندن راكت يا پرتاب سكه مشخص ميشود و پس از آن تا زماني كه امتياز بازي را از دست
در شروع هر گيم زننده سرويس ميتواند  به زدن سرويس ادامه خواهد داد. سپس زننده سرويس عوض خواهد شد.

محل زدن سرويس  به ترتيب تا زماني كه زننده سرويس تغيير نكند،  منطقه سرويس را انتخاب نموده و پس از آن
  عوض خواهد شد.

  

 :شرايط يك سرويس صحيح 

ط راكت، توپ بايد حتما يكبار به زمين برخورد كند. قبل از رسيدن به ديوار قبل از زدن ضربه به توپ توس
روبرو توپ نبايد با ديوار جانبي برخورد داشته باشد. محل برخورد توپ در ديوار روبرو بايد بين خط اوت و 

  گذشته و در حريف زمين فرود آيد. Tتين باشد و در بازگشت نيز بايد از خط 
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 :خطاهاي سرويس 

زننده سرويس به هنگام زدن توپ خطوط جعبه سرويس را با پا لمس كند و يا پايش با زمين تماس نداشته  اگر
) اتفاق مي افتد. چنانچه قبل از زدن سرويس، توپ با زمين برخورد نداشته Foot Faultباشد، خطاي پا (

سرويس خطا نگذرد،  Tو يا از خط باشد و يا قبل از برخورد با ديوار روبرو به ديوار كناري تماس داشته باشد 
خواهد بود. اگر سرويس بدون برخورد با زمين مستقيما به شيشه و يا ديوار پشتي زمين بخورد و حريف جواب 
آن را بدهد، رالي ادامه خواهد يافت، اما اگر براي دريافت توپ اقدام نكند، زننده سرويس بايد ضربه خود 

  را تكرار نمايد.
  

  بازي:   -3

ز تعيين سرويس و زدن آن توسط يكي از حريفان، بازيكنان به نوبت به توپ ضربه زده تا جاييكه يكي از آنان بعد ا
قادر به جواب دهي درست نباشد. چنانچه ضربه به توپ پس از دوبار برخورد با زمين اتفاق بيافتد و يا در حين رالي 

ود، طبق قوانين بازي توپ از جريان خارج شده و با توپ به خطوط اوت يا تين برخورد كند و يا از كورت خارج ش
  اعالم داور، توپ و امتياز به حريف ديگر ميرسد.

   

  ):  Letلت ( -4

در زمان اتخاذ صميم لت، امتيازي بين حريفان جا به جا نميشود و زننده سرويس از همان منطقه قبلي موظف به تكرار 
  موارد اعالم رأي لت: سرويس خود ميباشد.

 .چنانجه يكي از بازيكنان به علت جاگيري نامناسب مانع زدن توپ يا رسيدن حريف ديگر به توپ شود 

 .توپ با هر شئ خارجي بر روي كورت برخورد نمايد 

 .اگر زننده ضربه از ترس آسيب زدن به حريف، از زدن توپ خودداري كند 

 خاذ نمايد.چنانچه داور به علت تسلط كافي به صحنه نتواند تصميم صريحي ات 
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 .اگر زننده ضربه در زمان اجراي ضربه حريف را لمس كند يا هل دهد 

  اگر يكي از بازيكنان با انداختن راكت يا صداي بلند يا هر روش ديگري باعث پرت شدن حواس حريف
 شود.

 .اگر دريافت كننده سرويس آماده نباشد و براي دريافت آن هيچ تالشي نكند 

 اره يا خراب شود.اگر در جريان رالي توپ پ 

  پس از وقوع هر يك از خطاهاي سرويس داور اعالم لت كرده و زننده سرويس مجاز است سرويس خود را
 تكرار كند.

  ):  Strokeك (استرو -5

  ك به يكي از بازيكنان داده ميشود:زير و با تشخيص داور امتيلز استرودر موارد 

 ) زننده سرويس دو خطاي پياپي سرويسDouble Fault.مرتكب شود ( 

 .اگر توپ در حين رالي و در مسير رسيدن به ديوار روبرو به حريف و يا وسايلي از او برخورد نمايد 

  چناچه به واسطه جاگيري نامناسب حريف، بازيكن از رسيدن به توپ و ضربه به آن محروم گردد (در
 .توپ قرارداشته)صورتيكه داور تشخيص بدهد بازيكن محروم صد در صد در موقعيت زدن 

  آزادي براي زدن توپ: -6

بعد از زدن توپ بازيكن بايد تمام تالش خود را براي خارج شدن از مسير حريف انجام دهد و شرايط را براي ضربه 
زدن وي فراهم سازد و به گونه اي در زمين جاگيري نمايد كه حريف ديد و فضاي كافي جهت زدن توپ به ديوار 

  شد.روبرو را داشته با

  گرم كردن: -7

كل زمان گرم كردن توپ پنج دقيقه ميباشد كه براي هر بازيكن در هر سمت زمين (فورهند/بك هند)  دو و نيم دقيقه 
  در نظر گرفته ميشود.
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  معرفي ضربات
  ضرباتي كه در راكتبال استفاده ميشود دقيقا مشابه ضربات مورد استفاده در اسكواش است:

 :ضربه اي است مستقيم و محكم كه با ارتفاع كم از ديوار روبرو به سمت انتهاي زمين زده ميشود. درايو 

  :همانند درايو ضربه اي محكم و كم ارتفاع است كه به صورت مورب از سمت ديوار روبرو به نقطه كراس
 مقابل در گوشه زمين هدايت ميشود.

 :كه در ديوار روبرو نزديك به خط تين و ترجيحا  ضربه اي كوتاه و كم ارتفاع و كم قدرت است دراپ
 نزديك به كناره هاي ديوار زده ميشود. 

 :ضربه اي نسبتا كم قدرت با ارتفاع زياد است كه باعث كمتر شدن سرعت بازي ميشود و به حريفان  الب
 را در مدت زمان بيشتري ميدهد. Tامكان جايگيري و رسيدن به 

 :توپ با زمين و در زماني كه توپ همچنان در ارتفاع قراردارد زده ميشود و  اين ضربه قبل از برخورد والي
 باعث افزايش سرعت بازي ميگردد.

 :در اين ضربه با استفاده از ديوار جانبي توپ را ازانتهاي زمين به ديوار روبرو رسانده و بر دو نوع دو  بوست
 ديواره و سه ديواره است.

 :ز ديوار جانبي زده ميشود، با اين تفاوت كه از جلوي زمين اجرا ميگردد.همانند بوست با استفاده ا تريكل  


