اإلجراءات التنظيمية للعمل اإلعالمي في مسابقات اإلتحاد السعودي لكرة القدم

أهمية تنظيم العمل اإلعالمي في مباريات كرة القدم
تنظٌم العمل اإلعالمً فً مبارٌات كرة القدم ٌهدف بالدرجة األولى إلى المحافظة على قٌمة
مبارٌات كرة القدم من الناحٌة التنظٌمٌة والمساهمة فً إخراجها للجمهور بشكل الئق وإعطاء
فرصة لرجال اإلعالم لممارسة عملهم ضمن منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تسهٌل تنفٌذ
المهام اإلعالمٌة.
ان المساهمة التسوٌقٌة التً تقوم بها وسائل اإلعالم المختلفة للعبة كرة القدم هو جزء ال ٌتجزأ
من جمال وشعبٌة اللعبة على كافة المستوٌات والمساهم األساسً فً انتشارها.
لذا فمن األهمٌة بمكان أن ٌكون العمل اإلعالمً قائم على زٌادة التنظٌم االحترافً للعمل
والعالقة المباشرة بٌن أطراف المعادلة الالعبون -المدربون -اإلدارٌون -رجال اإلعالم -
الجمهور...
من هذا المنطلق الذي ٌعً و ٌتفهم دور اإلعالم فً كرةالقدم الحدٌةة كان وال بد من التركٌز
على األنظمة واللوائح المتبعة من قبل االتحادات القارٌة واالتحاد الدولً فً تنظٌم العمل
اإلعالمً خالل المبارٌات ،وضمان حصول اإلعالمٌٌن على الفرصة كاملة لتنفٌذ عملهم على
الوجه المطلوب.
لذا قامت لجنة اإلعالم واإلحصاء بوضع هذه اإلجراءات التً تنظم العمل اإلعالمً فً
مبارٌات كرة القدم فً المملكة العربٌة السعودٌة ..وهً إجراءات ترى اللجنة أنها فً صالح
العمل اإلعالمً ومتماشٌة تماما ً مع العمل اإلعالمً المفروض فً المبارٌات القارٌة التً
تندرج تحت لوائح االتحاد اآلسٌوي لكرة القدم واالتحاد الدولً لكرة القدم.

أولا :تصاريح الدخول للمالعب السعودية:
 على جمٌع اإلعالمٌٌن الحصول على تصارٌح دخول المالعب السعودٌة من خالل
إدارة اإلعالم والنشر بالرئاسة العامة لرعاٌة الشباب ،وبالتعاون الوةٌق مع هٌئة دوري
المحترفٌن ولجنة اإلعالم و اإلحصاء باالتحاد السعودي لكرة القدم.
 ممارسة العمل ٌتم مراقبته من قبل هٌئة دوري المحترفٌن ولجنة اإلعالم واإلحصاء،
وٌمكن سحب التصرٌح فً حال إساءة االستخدام دون الحاجة إلى شرح أو توضٌح.
ثانيا ا :اإلعالميون
 الٌسمح لمراسلً وسائل اإلعالم المقروءة الدخول إلى أرضٌة الملعب ،أو غرف
الالعبٌن.
 التصارٌح الممنوحة لوسائل اإلعالم المقروءة تمنحهم حق التواجد فً األماكن التالٌة:
 .1المركز اإلعالمً
 .2قاعة المؤتمرات الصحفٌة
 .3األماكن اإلعالمٌة المختلطة
 .4األماكن المخصصة لإلعالمٌٌن فً المالعب.
ٌ سمح لحاملً التصارٌح من اإلعالمٌن الوصول إلى المركز اإلعالمً ،و قاعة
المؤتمرات الصحفٌة ،ومنصة اإلعالمٌٌن ،ومنطقة اللقاءات المختلفة.

ثالثا ا :المصورون الفوتوغرافيون:






ٌسمح لكافة المصورٌن الفوتوغرافٌٌن بالنزول إلى أرض الملعب قبل المباراة بساعتٌن،
ولن ٌسمح ألي مصور بالتواجد على أرض الملعب قبل ذلك الوقت.
ٌكون موضع تجمع المصورٌن خلف لوحات اإلعالن فً أركان الملعب وحتى أطراف
منطقة الةمانٌة عشر ،،والٌسمح بوجود أي مصور فً غٌر هذه األماكن.
قبل انطالق المباراة ب ( )5دقائق ٌتمركز المصورون الفوتغرافٌٌن بموازاة منتصف
الملعب عند دخول الفرٌقٌن وأةناء إجراء القرعة ،أو أخذ الصور الجماعٌة للفرٌقٌن
وعلٌهم الرجوع إلى أماكنهم فور انتهاء مراسم القرعة..
ٌمنع تحرك المصورٌن الفوتغرافٌٌن داخل المضمار أةناء المباراة ..والبد من بقاءهم فً
أمكانهم فً أركان الملعب خلف لوحات اإلعالنات ..وٌمكن للمنسق اإلعالمً الطلب من

المصور الخروج من المعب فً حال تكرر تحركه اةناء سٌر المباراة ،أو عدم إلتزامه
باألماكن المخصصة للمصورٌن.
رابعا ا  :المصورين ومراسلي القنوات التلفزيونية واإلذاعية
تسمح للمصورٌن بالبقاء خلف الكامٌرات فً أماكن توزٌعها ،ومراسلً القنوات
بالتواجد فً األماكن التالٌة:
 .1قبل بدء المباراة فً أرضٌة الملعب امام اللوحات المخصصة للمقابالت اإلعالمٌة.
 .2بعد انتهاء المباراة أمام لوحة اللقاءات السرٌعة فقط.
خامسا ا :التغطية التلفزيونية
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ٌسمح للعاملٌن والمصورٌٌن على الكامٌرات التلفزٌونٌة الناقلة فقط بالتواجد على
أرض الملعب قبل بدء المباراة بةالث ساعات لتجهٌز مواقعهم وأجهزتهم.
ٌمكن السماح لكامٌرات أي محطة فضائية مصرح لها من قبل الجهة المالكة لحقوق
النقل بالتواجد داخل المضمار خلف المرمٌٌن فقط ،قبل المباراة بساعة كاملة ،بعد
التنسٌق مع المنسق اإلعالمً بالملعب ،وٌمكن لمراسلٌهم التواجد وإجراء مقابالت
مع اإلدارٌٌن من الفرٌقٌن (فقط) وذلك حتى ما قبل انطالق المباراة بعشر دقائق.
قبل انطالق المباراة بعشر دقائق لن ٌسمح لغٌر مصوري الكامٌرات التابعة لناقل
المباراة على الهواء بالتواجد داخل االستاد ،بواقع شخص واحد لكل كامٌرا فقط،
وٌستةنى من ذلك حامل الكامٌرا اآللً خلف المرمى (الكرٌن) الذي ٌسمح بوجود
شخصٌن للعمل علٌه.
قبل عشر دقائق من إنطالق المباراة ال ٌسمح ألحد من المراسلٌن التلفزٌونٌن
بالتواجد داخل مضمار الملعب نهائٌاً ،،و ال ٌسمح لهم بالدخول إلى أرضٌة الملعب
إال قبل انتهاء المباراة بعشر دقائق وذلك للمراسلٌن التابعٌن للناقل الرسمً للمباراة
على الهواء فقط.
ٌقوم مراسلوا القنوات الناقلة على الهواء بالترتٌب مع المنسق اإلعالمي للمباراة
قبل نهاٌة المباراة بعشر دقائق بتقدٌم اسماء الالعبٌن المراد استضافتهم( ..الفقرة 8
).وعلى المنسق اإلعالمي للنادي تأمٌن حضور الالعبٌن..
تقتصر اللقاءات التلفزٌونٌة على أرض الملعب على عدد ( )2العب من كل فرٌق
(نقطة اللقاءات السريعة  ،)Flash Interviewو ٌجب أن تكون أمام اللوحات
الخاصة بالراعً التً ٌحدد مكانها من قبل المنسق اإلعالمً للمباراة ،وتكون هذه
اللقاءات حصرٌا ً لصاحب الحقوق.
ٌجب أن ال ٌتعدى اللقاء التلفزٌونً ( )09ثانية فقط.
بعد المباراة ال ٌسمح بإجراء أي لقاء أو حوار مع أي شخص من أي نادي غير
الالعبين المشار إليهم في الفقرة (.)6
ال ٌسمح لمراسلً المحطات الفضائٌة بالتحرك فً الملعب وعلٌهم المغادرة فور
انتهاء لقاءهم بالالعبٌن المشار إلٌهم فً الفقرة (.)6

 .11ال ٌسمح بلقاء مدربً الفرٌقٌن أو التحدث إلٌهم إال من خالل المؤتمرات
الصحفٌة.
 .11على المراقب اإلعالمً للمباراة التأكد من تنفٌذ هذه التعلٌمات ،بالتعاون مع
مدراء الستادات الرياضية..
سادسا ا :التحرك اإلعالمي
 .1بعد انتهاء المبارة وقبل الصعود للحافلة ٌجب أن ٌمر العبو الفرٌقٌن من خالل
الممر المشترك (في المالعب المجهزة بذلك) ،و ٌكون الحدٌث لوسائل اإلعالم
اختٌاري بالنسبة لالعبٌن وفً حال عدم جاهزٌة الملعب ال ٌتم إجراء أي لقاءات مع
الالعبٌن .
ٌ .2بدأ المؤتمر اإلعالمً لمدربً الفرٌقٌن بعد انتهاء المباراة بعشر دقائق،
(في المالعب المجهزة بذلك) وٌبدأ بمدرب الفرٌق الضٌف ومن تم مدرب الفرٌق
المضٌف .على أن ال تتجاوز مدة المؤتمر فً مجمله  31دقٌقة.
سابعا ا :العقوبات
أ) في حال وقوع المخالفات التالية:
 عدم إلتزام المصورٌن الفوتوغرافٌٌن باألماكن المخصصة لهم.
 إجراء أي لقاءات تلفزٌونٌة خارج أو بعٌداً عن هذه (نقطة اللقاءات السريعة
.)Flash Interview
 تعدي الناقلٌن الرسمٌٌن عن الزمن المحدد.
 إجراء أي لقاء أو حوار بعد المباراة مع أي من األجهزة الفنٌة واالدارٌة
والشرفٌة داخل الملعب من أي نادي غير الالعبين المشار إليهم بعد المباراة.
 طرح أسئلة ضد الحكام والفرٌق الخصم أو تؤدي إلى التشكٌك بأي منتمً
للوسط الرٌاضً من العبٌن أو إدارٌٌن ومن فً حكمهم أو تؤدي إلى اإلساءة
إلى أي طرف آخر .
فً المرة األولى غرامة مالٌة مقدارها  110111لاير مع إلزامه باالعتذارفً تغطٌة اللقاء التالً تسدد لصندوق اتحاد القدم .
وفً حال التكرار الةانً غرامة مالٌة مقدارها  210111لاير تسدد لصندوقاتحاد القدم .
وفً حال التكرار للمرة الةالةة ٌسحب الترخٌص عن اإلعالمً مع غرامةمالٌة مقدارها 310111لاير تسدد لصندوق اتحاد القدم مع منح ترخٌص بدٌل
إلعالمً آخر من نفس الوسٌلة اإلعالمٌة.
وفً حال تكرار المخالفة من اإلعالمً البدٌل لنفس الوسٌلة اإلعالمٌةتفرض غرامة مالٌة مقدارها 510111لاير تسدد لصندوق اتحاد القدم ومنع
الوسٌلة من التواجد فً الملعب وعدم إعطائها أي تصارٌح لنهاٌة الموسم مع
األخذ فً االعتبار تارٌخ ارتكاب المخالفة عند اقترابها عن نهاٌة الموسم.

ب) المؤتمرات الصحفية:
 فً حالة عدم التزام المدربٌن والالعبٌن بالحضور للمؤتمرات الصحفٌة حسب
ما تم تعمٌمه وتحدٌده مسبقا  .فً حال وقوع المخالفات المذكورة أعاله وأي
إخالل بالنظام العام ٌترتب على ذلك :
أوالً على المدرب :
 فً المرة األولى  210111لاير . فً التكرار الةانً  410111لاير . فً التكرار الةالث  610111لايروةانٌا ً على الالعب :
 فً المرة األولى  110111لاير . وفً التكرار الةانً  310111لاير . وفً التكرار الةالث  510111لاير ٌلتزم بها النادي بالتضامن .ةالةا ً وفً حال التكرار الرابع على كل من المدرب أو الالعب تضاعف العقوبة
المالٌة مع فرض عقوبات انضباطٌة ورٌاضٌة على النادي .
ثامنا ا :اإلخالل بالنظام
(تختص لجنة االنضباط بفرض العقوبات الواردة فً هذه الالئحة وفق إجراءات
الئحة االنضباط) وٌعتبر هذا إخالالً بالنظام وٌؤدي إلى الحرمان من دخول أرضٌة
الملعب فً عدد من المبارٌات القادمة ،وتطبٌق غرامات مالٌة وإدارٌة.

