تعوٍن جلوٍع هكاتة الرئاسح العاهح لرعاٌح الشثاب تشأى الثطولح التصٌٍفٍح املؤهلح
لدوري كرج القدم للصاالخ للووسن الرٌاضً  6341/6341هـ ــ 5161/5162م
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السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته  ..وبعـد
بنا ًء على موافقة صاحب السمو الملكً الرريٌ

العرام لرعاٌرة البرباب علرى اعتمراد

تسجٌل لعبة كرة القدم للصاالت فرً األندٌرة الرٌاضرٌة وموافقرة مجلر

ادارة االتحراد علرى

إقامة دوري لكرة القدم للصاالت بعد تصنٌف األندٌة وفق اآللٌة التً ٌتم اعتمادها من قبرل
االتحاد العربً السعودي لكرة القدم ممثالً فً لجنة العاب كرة القدم  .علٌه
نرفق لكم بطٌه جدول مبارٌات البطولة التصنٌفٌة المؤهلة لدوري كرة القدم للصاالت
للموسم الرٌاضً  6341/6341هـ ــ 0261/0261م ـ وفق البروط والتعلٌمات التالٌة
:
ً
أوال  :األًدٌح املشاركح:

ٌ )6بررارف فررً هررسا المسررابقة()32نادٌ را ً تررم قبررول مبرراركتسم بعررد تسررجٌل الحررد األدنررى مررن
الالعبٌن .

ً
ثاًٍا  :توزٌع األًدٌح :

تم توزٌع األندٌة المباركة إلى خم
التالً:
املٌطقح الوسطى
املٌطقح الشرقٍح
املٌطقح الغرتٍح
املٌطقح الشوالٍح
املٌطقح اجلٌوتٍح

مجموعات حسرب التوزٌرع الجررافرً علرى النحرو

ً
ثالثا  :أهلٍح الالعثني :

ٌ )6بارف فً هسا المسابقة الالعبٌن المصنفٌن فً لعبة كرة القدم للصاالت باإلضافة
إلى مباركة ( )1خمسة العبٌن من المصنفٌن بلعبة كرة القدم العببٌة دون التقٌد
بأسماء معٌنة لكل مباراة وببرط أن ٌتجاوز عمر الالعب ( )61سنة .
ٌ )0سمح لألندٌة بتسجٌل (  ) 63أربعة عبر العبا ً بمن فٌسم التسعة البدالء فً تقرٌر
المباراة .
ٌ )4سمح بمباركة عدد ( )0من الالعبٌن من موالٌد المملكة العربٌة السعودٌة فً
المسابقة حسب البروط والتعلٌمات  ،باإلضافة إلى العب أجنبً واحد ببرط أن
ٌكون مسجل فً بلدا العب كرة قدم صاالت .
 )3ال ٌحق لالعبٌن السٌن تم اختٌارهم لالبتراف فً المعسكرات والمناسبات ضمن
منتخبات المملكة اللعب فً هسا المسابقة طٌلة فترة ارتباطسم مع المنتخب سواء
كانوا العبٌن معتمدٌن للصاالت أو العببٌة ومارسوا اللعب مع أندٌتسم .

ً
راتعا ً :ظام املساتقح واحتساب الٌتائج :

تقام جمٌع المبارٌرات بنارام الردوري مرن دورٌرن (سهابرا ً وإٌابراً) لكرل مجموعرة علرى
حدة.
فً حال تعادل فرٌقٌن أو أكثر بالنقاط ٌتم تحدٌد المراكز وفقا ً للتالً:
أ ــ ٌنار لنتٌجة مبارٌات الفررٌقٌن أو الفررا المتعادلرة فٌمرا بٌنسرا باألهرداف مرا لره
من أهداف ناقص ما علٌه  ،وإسا استمر التعادل ٌفوز الفرٌق األكثر تسجٌالً لألهداف
.
ب ــ فً حال استمرار التعادل بالنقاط واألهداف ٌنارر إلرى فرارا األهرداف فرً كامرل
البطولة ما له من أهداف نراقص مرا علٌره ،وإسا اسرتمر التعرادل ٌفروز الفرٌرق األكثرر
تسجٌالً لألهداف فً كامل البطولة .
ج ــ فً المبارٌات التً تجري بطرٌقة خرروج المرلروب مرن مررة واحردة إسا تعرادل
الفرٌقان فً الوقت األصلً ٌلعب وقت إضافً على بوطٌن كالتالً :ـ
( )1خم دقايق ملعوبه لكل بوط .

وفرررً حرررال اسرررتمرار التعرررادل بعرررد انتسررراء الوقرررت اإلضرررافً تطبرررق قاعررردة الرررركالت
الترجٌحٌة من عالمة الجزاء حسب ناام االتحاد الدولً .
ً
خاهسا  :زهي إقاهح املثارٌاخ واملالعة :

تقام جمٌع المبارٌات حسب ما هو موضرح فرً الجردول أمرام كرل مبراراة وعلرى بروطٌن
لمدة ( )02دقٌقة ملعوبه وفقا ً لتعلٌمات االتحاد الدولً .

ً
سادسا  :قواعد وتعلٍواخ عاهح :

 )6إسا تقاربت ألوان مالب
الفرٌقان من نف

الفرٌقٌن ٌلتزم الفرٌق ( الضٌف) بترٌٌر مالبسه وإسا كان

المدٌنة ٌلتزم الفرٌق السي ٌرد اسمه ثانٌا ً فً الجدول بترٌٌر

مالبسه وفً كل الحاالت ٌجب على كل فرٌق اصطحاب مالبسه الرسمٌة
واالحتٌاطٌة فً كل مباراة تحسبا ً لمثل هسا الحاالت .
ٌ )0جب ترقٌم فانالت العبً الصاالت ترقٌما متسلسال من  1ــ  15وتخصٌص الفانلة
رقم ( )1لحار

المرمى على أن ٌكون لكل العب رقم خاص به ال ٌحق له ترٌٌرا

حتى نساٌة المسابقة  ،وكسلف ترقٌم العبً العببً ترقٌما متسلسال من  16ــ . 20
 )4تقوم لجنة الحكام بتعٌٌن الحكام لتلف المبارٌات وٌراقبسم مقٌمً الحكام المعتمدون
والمقٌمون بسات المدن التً تقام فٌسا المبارٌات أو المدن القرٌبة لمكان المبارٌات
وسلف تربٌدا ً للنفقات وٌتم تعمٌدهم من قبل لجنة تطوٌر ومقٌمً الحكام .
 )3فً حالة وجود أي تعدٌل على توارٌخ المبارٌات أو مواعٌدها أو مكان إقامتسا سٌتم
إبالغ لمكاتب الرياسة العامة لرعاٌة البباب واألندٌة المعنٌة رسمٌا ً فً حٌنه من
قبل األمانة العامة لالتحاد .
 )1إسا كان هناف اختالف بٌن الٌوم والتارٌخ للجدول المرفق فٌالحا إقامة المباراة
حسب الٌوم .
 )1على جمٌع األندٌة المبادرة بإجراء حجوزات الطٌران الالزمة لجمٌع مبارٌاتسا وإفادتنا

إسا وجدت هناف صعوبات فً إجراء الحجوزات آو أي مالحاة أخرى تتعلق
بالمبارٌات ومواعٌدها خالل مدة أقصاها أسبوع من تارٌخ إصدار الجداول .
لإلحاطة واالعتماد وإبالغ األندٌة المعنٌة والمالعرب المحرددة والجسرات سات العالقرة
بررسلف وإكمررال الرررالزم كررالمتبع لررردٌكم  ،كمررا نأمرررل إصرردار بطاقرررات الالعبررٌن (الكرنٌسرررات)
وتسررلٌمسا لألندٌررة للعررب بموجبسررا مررع إمكانٌررة اسررتثناء الجولررة األولررى مررن سلررف وتطبٌررق
الالعبٌن من خالل سجالت األندٌة والسوٌة الوطنٌة.
وهللا الموفـق ،،،

