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لرٌن كلل منالا ملا  ةٌمصد بالكلمات والعبارات التالٌة المعانً المبٌن ةمجال تطبٌك هذه الالئح ًف 

 لم ٌمتض سٌاق النص خالف ذلن :

 الدولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 دولة الكوٌت :

 االتحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة د
 

 المدم االتحاد الكوٌتً لكرة :

 االتحةةةةةةةةةة د الةةةةةةةةةةدول 
 

 (FIFAاالتحاد الدولً لكرة المدم ) :

 االتحةةةةةةة د ا  ةةةةةةة و 
 

 (A.F.C) االتحاد اآلسٌوي لكرة المدم :

 المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 لكرة المدممجلس إدارة االتحاد الكوٌتً  :

 اللجنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 والكرة الشاطئٌة الصاالتكرة  مسابماتلجنة  :

 ا ند ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 األندٌة األعضاء فً االتحاد الكوٌتً لكرة المدم :

 فةةةةلق ال اةةةة   ال ةةةة  
 

 وزارات والاٌئات والمؤسسات العامةالفرق التً تمثل ال :

 فةةلق ال اةة   ال ةة  
 

 فً الكوٌتت الفرق التً تمثل البنون والشركا :

 الالئحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 الشاطئٌةكرة المسابمات الئحة  :

 الالعةةةةةةةت ال ةةةةةةةو ت 

 

العللك كللرة لللدم مسللجل فللً االتحللاد وٌحمللل الجنسللٌة الكوٌتٌللة  و ممللن  :

 ٌٌنٌعامل من لبل وزارة الداخلٌة معاملة الكوٌت

 الالعت غ ل ال ةو ت 

 

العك كرة لدم مسلجل فلً االتحلاد وٌحملل جنسلٌة  خلرا جٌلر الجنسلٌة  :

 الكوٌتٌة 
 غ ةل محةدد الجن ة  الالعت 

 
 العك كرة لدم مسجل فً االتحاد وال ٌحمل  ٌة جنسٌة. :

ةإداريوووووووواةا   وووووووو را 
ة

  والمراقب اإلداري ومقيم الحكامطاقم الحكام  :

ة سوووووولا اةا   وووووو را 
ة

شةةةيع يهياةةةا اذوحةةةاد ةو ماةةةقوليو لهةةةا   قةةةو  الم ةةةارا  ي جهةةةو أو أ :

 .الدفاع المداي ... إلخ( –وزار  الصحو  –)وزار  الدايليو 

ةا ج هوووووووووووووووووووووووووووووووار
ة

 .الم ارا من أجل مشاهد   الملهب الرملييوواجدون في الةين  األشياعة:

 المل ةةةةةةةةةةةتدا ةةةةةةةةةةة  
 

اكن جلوس الجالازٌن و م اوما حولا حدود الملعك الرملًالمنطمة التً تشمل  :

 .الحكامطاولة اإلداري والفنً والالعبٌن و

 المل ةةةةةةةةةةةت ةةةةةةةةةةة ل  
 

 . الرملًلملعك االسوار الخارجٌة لوحتى  الجماورالمنطمة التً تبد  من  ماكن جلوس  :

 لةةةةةةةةةةوائ  االتحةةةةةةةةةة  د
 

التللً  النظللام األساسللً واللللوائع والتعمٌمللات والتوجٌاللات والنشللرات الدورٌللة :

 .تصدر عن االتحاد

 قةةةةةةةةةةةوان   الل  ةةةةةةةةةةة 
 

 (الشاطئٌةكرة الالمدم )الموانٌن التً تصدر عن المجلس التشرٌعً لالتحاد الدولً لكرة  :

   ةةل  ملةةال  ا  ةة    الا    ةة   علةةك الجن ةة    مةة    ةةل  الملةةلد علةةك الجمةة  وال  ةة  

 لح  .

 

 [ تعــــريفــــات ]
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 [ أواًل: تصكيل اللجهة] 

2

 اللجنة من ذوا الخبرة واالختصاص فً المجال الرٌاضً.ٌعٌن مجلس اإلدارة  عضاء   -  

 عضاء من بٌنام رئٌس ونائك رئٌس اللجنلة عللى  ن ٌحلل نائلك اللرئٌس  سبعةتشكل اللجنة من   -ك

 رئٌس فً حالة جٌابه.المحل 

ٌجللوز لمجلللس اإلدارة اسللماط العضللوٌة عللن العضللو اذا تعٌللك عللن اجتماعللات اللجنللة  ربعللة   -ج

 ه  و ستة اجتماعات متفرله فً العام الواحد بدون عذر ممبول. اجتماعات متتالٌ

 

 [ ثانيًا: اجتناعات اللجهة] 

3

اجتماعاً عادٌلاً ملرتٌن فلً الشلار عللى األللل بلدعوه ملن اللرئٌس وتكلون اجتماعاتالا اللجنة تعمد  

لراراتاللا بلجلبٌللة  صللحٌحة بحضللور  جلبٌللة  عضللائاا علللى  ن ٌكللون مللن بٌللنام رئللٌس اللجنللة وتصللدر

الللرئٌسو وٌجللوز لللرئٌس اللجنللة دعوتاللا الللذي فٌلله جانللك ال صللوات الحاضللرٌن وعنللد التسللاوي ٌللرجع 

لالجتماع فً جٌر المواعٌد العادٌة متى كان ذلن ضرورٌاً, وتدون اللجنة اجتماعاتاا فً محاضر خاصه 

 اللجنة.ٌولع علٌاا رئٌس 

4

ضور اجتماعاتاا من تلرا االسلتعانة بالم فلً المسلائل المعروضلة ٌجوز للجنة  ن تدعو لح 

 علٌاا دون  ن ٌكون لام حك التصوٌت.
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 [ ثالجًا: اختصاصات اللجهة] 

5

 :مسابمات كرة الصاالت والكرة الشاطئٌة فً مجال تطبٌك هذه الالئحة باآلتًتختص لجنة  

 . ألحكام هذه الالئحةوفماً  الشاطئٌةكرة الإدارة وتنظٌـم جمٌع مسابمات   - 0

 .الشاطئٌةكرة البمسابمات وضع التعلٌمات والمواعد الخاصة   - 6

وتحدٌللد مواعٌللد و مللاكن إلامتاللا وإجللراء  الشللاطئٌة الكللرةمسللابمات لمبارٌللات الإعللداد جللداول   - 3

 ي من  المبارٌات . التعدٌالت علٌاا  بما فً ذلن تلجٌل مواعٌد الامة 

كلما التضت الضرورة ذلن وتحدٌد مدا صالحٌة إلامة المبارٌات  المالعك الرملٌةكشف على ال  - 4

 علٌاا من عدمه.

 فً ضوء تمارٌر الحــكام. الشاطئٌة لكرةلمسابمات الومبارٌات الاعتماد نتائج   - 5

 .الشاطئٌة الكرةالنظر فً االحتجاجات التً ترد الى االتحاد حول نتائج مبارٌات   - 6

 الكللرة وتمثللٌلام فللً مسللابماتالمطللاعٌن العللام والخللاص لؤلندٌللة وفللرق اعتمللاد تسللجٌل الالعبللٌن   - 7

 وذلن فً حدود األعداد الممررة .  الشاطئٌة

 .المطاعٌن العام والخاصلؤلندٌة وفرق  الشاطئٌة لكرةلإصدار بطالات الالعبٌن   - 8

 .  هذه الالئحةتولٌع الجزاءات المنصوص علٌاا فً   - 9

 إلى رفع مستوا اللعبة. ٌمكن  ن تؤدي الشاطئٌةكرة للالتراح  ٌة مسابمات جدٌدة   - 01

داخل الكوٌت  و  الشاطئٌةكرة للو ودٌة  ٌة بطولة او مباراة رسمٌة  الموافمة على تنظٌم  و إلامة   - 00

 خارجاا  و المشاركة فٌاا.

إلدارة  و اللجان العاملة باالتحاد واتخاذ ما النظر فً الموضوعات التً لد تكلف باا من مجلس ا  - 06

 ٌلزم فً شلناا.

 [ رابعًا: قرارات اللجهة] 

6

لرارات اللجنة الصادرة فً حدود االختصاصات المنوطة باا وفماً ألحكام الللوائع السلارٌة  

 نافذة فور صدورها.
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 : الشاطئٌةكرة لللفئة السن العام  التالٌة مسابمات الٌنظم االتحاد 
 س السوبر.كل -
 .الشاطئٌةكرة للعام الدوري المسابمة  -
 .الشاطئٌةكرة للتحاد مسابمة كلس اال -

 .الشاطئٌةكرة لكما ٌنظم االتحاد ما ٌراه ضرورٌاً من المسابمات التنشٌطٌة والبطوالت المفتوحة  ل

8

 الشللاطئٌةكللرة لوالخللاص علللى مسللابمات فئللة السللن العللام لتمتصللر مشللاركة فللرق المطللاعٌن العللام  
وٌجك على الجاات التً تمثلاا هذه الفلرق والتلً ترجلك فلً المشلاركة فلً تللن المسلابمات  ن تملدم ملع 

دٌنلار كلوٌتً( آالف  ثالثلةد.ن ) 3,000للدره ـ/طلك المشاركة لبل بداٌة الموسم الرٌاضً تلمٌناً بمبلل  

لعلام والخلاص بالمشلاركة فلً هلذه المسلابمات ملا للم تملدم هلذا التللمٌن وذللن وال ٌسمع لفلرق المطلاعٌن ا
ا و وفلً حاللة علدم سلداد هلذه لجنلة اإلنضلباط  و جٌرهللضمان سدادها للعرامات التً تفرض علٌاا من 

الجاات لتلن العرامات فٌجوز لالتحاد  ن ٌخصم العرامات المستحمة على تلن الجاات ملن مبلل  التللمٌن 
ٌه على  ن تضمن هذه الجاات وتتعاد باستكمال مبل  التلمٌن خالل ثالثة  ٌلام ملن تلارٌب إبلال  المشار إل

االتحاد لاا بذلنو وفً حالة مخالفة ذلن ٌرفع األمر إللى لجنلة اإلنضلباط التخلاذ ملا ٌللزم فلً هلذا الشللن 
 وفماً للمواعد السارٌة. 

9

 الشلاطئٌةكلرة الن العام والخاص المشاركة فً مسابمات تخضع الجاات التً تمثلاا فرق المطاعٌ 

لما تخضع له األندٌة الرٌاضٌة المشاركة فً هذه المسابمات من لواعد لتنظٌم تلن المشاركة بحٌث ٌكون 

لاذه الجاات ما لؤلندٌة الرٌاضٌة من حموق وعلٌاا ما على األندٌة الرٌاضٌة ملن التزاملات وفملاً ألحكلام 

 ى  ن ٌستثنى من تلن الحموق اآلتً: هذه الالئحة و عل

 . الشاطئٌةكرة الال ٌجوز لاذه الفرق المشاركة بلكثر من فرٌك فً مسابمات   - 0

و جٌللر محللددي الجنسللٌة كمللا الالعبٌن الكللوٌتٌٌن وجٌللر الكللوٌتٌٌن المشللاركة بللاللذه الفللرق ٌجوزل  - 6

 ٌجوز لاا اشران العبٌن محترفٌن معاا. 

 ق الحصول على  ٌة نماط من نماط كلس التفوق الرٌاضً العام. ال ٌجوز لاذه الفر  - 3

سلٌوٌة  و خلٌجٌة  و عربٌلة  و إللٌمٌلة  و آ ال ٌجوز لاذه الفرق المشاركة فً  ٌة بطولة خارجٌةو  - 4

 . الشاطئٌةكرة لدولٌة ل
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11

وذلن ملع هذه الالئحة  ٌسري على العبً فرق المطاعٌن العام والخاص  حكام الباك السادس من 

كتلاك ملن بممتضلى  تسجٌل وإعارة ونمل وشطك واالستعناء عن الالعبٌن ٌكلون عدم االخالل بلن ٌكون

الجاة التً ٌمثلاا الفرٌك مولعاً من المخول لانوناً بذلن وال ٌشترط صدور للرار ملن مجللس اإلدارة فلً 

 هذا الشلن. 

11

ات االتحاد بلي من  نظمة الدوري  و الكلس  و بالنظامٌن على النحلو تلعك مبارٌات جمٌع مسابم 

 اآلتً:

نظام الدوري من دوري واحدو بحٌث ٌلعك كل فرٌك مع الفرٌك اآلخر ملرة واحلدة عللى   - 0

 .اللجنة تحدده ملعك رملً

مالعلك ام الدوري من دورٌنو بحٌث ٌلعك كل فرٌك ملع الفرٌلك اآلخلر ملرتٌن عللى نظ  - 6

 اللجنة.تحددها  رملٌة

و بحٌث ٌلعك كل فرٌك مع الفرٌك اآلخر ثالث مرات عللى  دوارنظام الدوري من ثالث   - 3

 اللجنة.تحددها  مالعك رملٌة

ك اآلخر  ربلع ملرات عللى و بحٌث ٌلعك كل فرٌك مع الفرٌ دوارنظام الدوري من اربع   - 4

 اللجنة.تحددها  مالعك رملٌة

 مبلاراة نظام خروج المعلوك من ملرة واحلدةو بحٌلث ٌلعلك كلل فرٌلك ملع الفرٌلك اآلخلر   - 0

 اللجنة.تحدده  ملعك رملًواحدة على 

و بحٌلث ٌلعلك كلل فرٌلك ملع الفرٌلك مبلاراتٌن )ذهلاك/ إٌلاك(روج المعللوك ملن نظام خ  - 6

 اللجنة.تحددها  مالعك رملٌةعلى  مباراتٌناآلخر 

فلً  ي ملن الحلالتٌن المرحلة التماٌدٌة بنظلام اللدوري ملن دور واحلدو وتلعلك مبارٌاتالا   - 0

 التالٌتٌن :

 المشاركة إلى مجموعتٌن. الفرقبعد تمسٌم   -  

 المشاركة كافة. الفرق و بٌن   -ك 
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و مبللاراتٌن ) ذهللاك/ إٌللاك(الللدور لبللل الناللائً )مباراتللان( بنظللام خللروج المعلللوك مللن   - 6

 وتلعك المبارتان المذكورتان على النحو اآلتً:

ولللى مللع ثللانً المجموعللة الثانٌللة وٌلعللك  ول المجموعللة ٌلعللك  ول المجموعللة األ  -  

  ( .  -0الثانٌة مع ثانً المجموعة األولى فً الحالة )

الحاصل عللى المركلز الرابلع  الفرٌكالحاصل على المركز األول مع  الفرٌكٌلعك   -ك 

الحاصل على المركز الثالث  الفرٌكالحاصل على المركز الثانً مع  الفرٌكوٌلعك 

 ك(. -0الة )فً الح

الفلائزٌن فلً  الفلرٌمٌنالمباراة الناائٌة بنظام خروج المعلوك من مرة واحدة وتلعلك بلٌن   - 3

 مرحلة الدور لبل الناائً.

12

على  علٌاابعد معاٌنتاا و الكشف تحددها اللجنة التً  المالعك الرملٌةٌنظم االتحاد مسابماته فً  

 .االشتراطات الدولٌة كافة المالعكهذه  تتوافر فً ن 

13

ٌة ئكرة الشلاطللفً االتحاد مسابمات الالعبون المسجلون له هذه ال ٌمثل فرٌك النادي فً مبارٌات 

الكلوٌتٌٌن والعلك  الالعبلٌن  لكلل موسلم رٌاضلًرٌات تلن المسابمات ا, وٌجوز للنادي  ن ٌشرن فً مب

المسلجلٌن لله فلً االتحلاد  و جٌلر محلددي الجنسلٌةر الكلوٌتٌٌن  المحترفٌن  و جٌل واحد فمط من الالعبٌن

بعد انتااء مسابمات كلرة الصلاالت فلً الموسلم  ثناء و وذلن  ) لفئتً السن العام والشباك(لكرة الصاالت

والالعبللون  و( مللن هلذه الالئحللة  83و  36) ملع عللدم االخلالل بحكللم الملادتٌنكللله الرٌاضلً ذاتلله وذللن 

 المبارٌات هم الذٌن لام حك االشتران فً المبارٌات.المسجلون لبل بدء 

14

و الكللس  و بالنظلامٌن  نظملة اللدوري  تحدد مراكز الفرق فً جمٌلع مسلابمات االتحلاد بللي ملن  

 على النحو اآلتً:

 ٌفوز بالمسابمة الفرٌك الحاصل على اكثر عدد من النماط فً المسابمة .   - 0
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 فً حالة التساوي بٌن فرٌمٌن او اكثر ٌتم حساك نماط المواجاة بٌنام.   - 6

 فً حالة التساوي بٌنام ٌتم حساك فارق االهداف )له وعلٌه( فً مواجااتام.  - 3

حسللاك فللارق االهللداف )للله وعلٌلله( فللً جمٌللع مبارٌللات فللً حالللة التسللاوي بٌللنام ٌللتم   - 4

 المسابمة. 

فللً حالللة التسللاوي بٌللنام ٌللتم حسللاك عللدد األهللداف )الفرٌللك الللذي سللجل عللدداً  كثللر مللن   - 5

 األهداف فً جمٌع مبارٌات المسابمة(.

 المتساوٌة. الفرقفً حالة التساوي تجرا المرعة للتفضٌل بٌنام بحضور ممثلٌن عن   - 6



 و ٌحصل على كلس المسابمة.  الفرٌك الذي ٌفوز فً المباراة ٌنتمل الى الدور التالً   - 0

ٌلعلك وللت  الثالثلة االساسلٌة( األشلواط)  راةفً حالة )التعادل( فً الولت االصللً للمبلا  - 6

فإذا استمر )التعادل( تلعك ركالت الترجٌع ملن  دلائك( 3مدته ) على شوط واحد إضافً

 عالمة الجزاء لتحدٌد الفرٌك الفائز.



ل اللى اللدور الفرٌك الحاصل على عدد  كثر من النماط فً مباراتً المواجالة بٌناملا ٌنتمل  - 0

 التالً فً المسابمة. 
علٌله( ملن مبلاراتً المواجالة -فً حالة االستمرار بالتعادل ٌتم حساك فلارق األهداف)لله  - 6

 بٌناما.
فً حالة استمرار التعادل ٌتم حساك فارق األهداف مع حساك الادف بالدفٌن فلً ملعلك   - 3

 الخصم.
عالمة الجزاء )بعلد المبلاراة الثانٌلة( لتحدٌلد اذا استمر التعادل تلعك ركالت الترجٌع من   - 4

 الفرٌك الفائز.
النظلامٌن ال تلعلك مبلاراة لتحدٌلد المركلزٌن الثاللث والرابلع وإنملا ٌتشلارن  ملن وفً كلل   

 الخاسران من الدور السابك فً المركز الثالث. الفرٌمان

حدٌد مراكز الفرق فلً مسلابمات اللدوري عللى المبارٌلات التلً تلعلك بنظلام اللدوري ملن تسري لواعد ت
المسابمةو كما تسري لواعد تحدٌد مراكز الفرق فً مسابمات الكؤوس على المبارٌلات التلً تلعلك بنظلام 

 و من مرة واحدة من المسابمة. خروج المعلوك من مرتٌن 
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15

ذهبٌلة للفرٌلك اللذي ٌفلوز ( مٌدالٌلة 31وعلدد )م درع  و كللس المسلابمة فً جمٌع المسابمات ٌسلل 

برونزٌلة  ( مٌدالٌلة31وعلدد )للفرٌلك الثلانً ( مٌدالٌة فضٌة 31كما ٌسلم عدد ) بالمركز االول للمسابمةو

برونزٌللة لكللل مللن الفللرٌمٌن الثالللث ( مٌدالٌللة 31عللدد )سلللم ٌو عللدا مسللابمات الكللؤوس ف للفرٌللك الثالللث

وٌمنع االتحاد الفرٌك الفائز بالمركز األول درعاً او كلساً تذكارٌلة لله حلك امتالكله ناائٌلاًو كملا والرابعو 
 .لكل مسابمة من مسابمات الكؤوس الناائٌةً المباراة ٌدارإلٌمنع االتحاد مٌدالٌات تذكارٌة 

 

16

رات متتالٌلة  و  ربلع ملرات و كللس المسلابمة ثلالث مل فً جمٌع المسابمات إذا فلاز فرٌلك بلدرع  
باللدرع او  و الجالة التلً ٌمثلالا الفرٌلك متفرلة ٌحتفظ به وٌصبع ملكاً لهو وفً جٌر ذلن ٌحلتفظ النلادي 

الكلس إلى ما لبل بداٌة الموسم التالً وذلن على سبٌل االمانة بعد ان ٌتعاد برده إلى االتحاد سلٌماً عللى 
 ن ٌطللك ملن  و الجالة التلً ٌمثلالا الفرٌلك علرضو ولالذا النلادي النموذج المعد من لبل االتحلاد للذلن ال

االتحاد فلً  ي وللت لبلل نااٌلة المسلابمة فلً ذللن الموسلم اسلتعارة اللدرع  و الكللس للملدة التلً ٌحلددها 
باالتفاق مع االتحاد وذلن بعد  ن ٌتعاد برده سلٌماً فلً الموعلد المحلدد عللى النملوذج المشلار إلٌلهو وفلً 

تكلالٌف  و الجالة التلً علٌالا الفرٌلك اللدرع  و الكللس تلفلاً بسلٌطاً او جسلٌماً ٌتحملل النلادي حالة إتلالف 
تعوٌض االتحاد علٌه فٌجك   و عدم رده ألي سبك من األسباكو سرلته  اصالحهو  ما فً حالة ضٌاعه 

النضلباط بدرع  و كلس جدٌدة بنفس المواصفاتو فضالً عن العموبات األخرا التلً تولعالا علٌله لجنلة ا
 فً الحالتٌن وفماً للمواعد السارٌة.

 

 [ أوالًًً: كأس السوبــــــر]  

17

االتحلاد وبطلل كللس  الشلاطئٌةكلرة لالعلام ل ٌنظم االتحاد مبلاراة كللس السلوبر بلٌن بطلل اللدوري

فتكلون بلٌن  دكلس االتحافإذا كان بطل الدوري هو نفسه بطل  , للموسم الرٌاضً السابك الشاطئٌةكرة لل

(  00وفملاً لملا تلنص علٌله الملادة )  بالنظام الذي تحدده اللجنلةوتلعك هذه المباراة بطل وثانً الدوري , 

 من هذه الالئحة.

 ] ثانيًا: مسابقة الدوري العام للكرة الصاطئية [

18

تشلارن فٌالا جمٌلع  طئٌةالشلاكلرة لالعام ل يمسابمة سنوٌة ٌطلك علٌاا مسابمة الدور االتحادٌنظم  
و  ( ملن هلذه الالئحلة00علٌله الملادة )تلنص وفماً لما  اللجنة بالنظام الذي تحددهاألندٌة وتجري مبارٌاتاا 

 شارن فً تلن المسابمة.تكما ٌجوز لكل من فرق المطاعٌن العام والخاص  ن 
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19

وفملاً لؤلرللام التلً تلرلم بالا األندٌلة  طئٌةالشلاكلرة لمسلابمة اللدوري العلام للٌعد جدول المبارٌات  
من خالل لرعة تجري لاذا العرض بحضلور وفرق المطاعٌن العام والخاص المشاركة فً هذه المسابمة 

 .المطاعٌن العام والخاص وفرقاألندٌة تلن ممثلٌن عن 

 [ الصاطئية: مسابقة كأس االحتاد لكرة ثالجًا] 

21

تشلارن فٌالا جمٌلع  الشلاطئٌةكلرة ل االتحلادبمة سنوٌة ٌطلك علٌاا مسلابمة كللس مسا االتحادٌنظم  
 ( ملن هلذه الالئحلة00الملادة )علٌله تلنص وفملاً لملا  اللجنلة تحلددهاللذي نظام البوتجرا مبارٌاتاا األندٌة 

 لموسلمفلً االعلام  يٌوضع كل ملن الفرٌلك الفلائز بمسلابمة اللدور إلى مجموعتٌن و األندٌةتمسم  على  ن
السللابك علللى ر س المجموعللة األولللى والفرٌللك الفللائز باللذه المسللابمة فللً الموسللم السللابك علللى ر س 

الفرق لتوزٌعاا على المجملوعتٌن فلإذا تصلادف  ن فلاز فرٌلك من بمٌة المجموعة الثانٌة ثم تجرا لرعة 
لموسم السابك فً ام العا يالمركز الثانً فً مسابمة الدوربائز لفمعاً ٌوضع الفرٌك ا المسابمتٌنواحد فً 

شللارن فللً تلللن تٌجللوز لكللل مللن فللرق المطللاعٌن العللام والخللاص  ن وو  علللى ر س المجموعللة الثانٌللة
 المسابمة.

 [ : املصاركات اخلارجيةسابعًا] 

21

اكثر من بطولة خارجٌلة واحلدة وال تحسلك البطلوالت المسلتكملة فً المشاركة  نادي أل ال ٌجوز 
المنظمللة لاللذه  ةللمشللاركة مللن لبللل الجالل النللاديٌللتم فٌاللا ترشللٌع  ً و البطللوالت التلل مللن مواسللم سللابمة

 .البطولة

 و تكون المشاركة فً البطوالت الخارجٌة على النحو اآلتً :  

كلرة لالحاصلل عللى المركلز االول  فلً مسلابمة اللدوري  العلام  ل يٌشارن فً هذه البطولة النلاد 
 . شاطئٌةال

 للمشلاركة فلً  النلاديفً المشاركة فً  كثر من بطولة ٌلتم اختٌلار الفرٌلك  نادفً حالة  حمٌة  ي  *  
كلرة لفلً مسلابمة اللدوري العلام ل األندٌلةذلن وفملاً لترتٌلك و الناديلبطولة التً ٌشارن فٌاا هذا ا

 .الشاطئٌة
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22

 (فٌفلا)تحاد الدولً لكرة المدم من اال الشاطئٌةكرة لاللعبة المعتمدة ل تجرا المبارٌات وفماً لموانٌن 

علدد كلان )البورد( ذات الصلة بالذه الملوانٌن و وال تبلد  المبلاراة إذا  ًولرارات المجلس الدولً التشرٌع

 مرمىو كملا تعتبلر المبلاراة جٌلر لانونٌلة عنلدماالحارس  بمن فٌام العبٌن ثالثة  لل منالعبً  ي فرٌك 

ٌنالً الحكلم  وفً هذه الحالةمرمى الحارس  بمن فٌامٌمل عدد العبً  ي من الفرٌمٌن عن ثالثة العبٌن 

 ومالم تكن نتٌجة المباراة الفعلٌلة ضلده  كثلر ملن ذللن ( 5)صفر/المباراة و وٌعتبر الفرٌك خاسرا بنتٌجة 

 واعد السارٌة.هذا الشلن وفماً للمفً وٌرفع األمر إلى لجنة االنضباط التخاذ ما ٌلزم 

23

لجنللة ووفمللاً  للعللد التنللازلً التمللام جمٌللع المبارٌللات فللً ولتاللا المحللدد حسللك الجللدول المعللد مللن   

 الرسمً لمبارٌات جمٌع المسابمات وبٌانه كاآلتً:

 دق    ال                            

 اإلداريالمراللك  –الحكلام  طالمً المباراة )ٌوإدارالمتبارٌٌن  وصول الفرٌمٌن 0

 .الملعك الرملًإلى  المنظمٌن والمنسك العاموممٌم الحكام(  –

61 

( نسلب 8تسلٌم لائمة الفرٌمٌن وبطالات الالعبلٌن للحكلمو عللى  ن تكلون لائملة الفرٌلك معلدة ومطبوعلة ملن ) 6

 .( نسخة باللعة اإلنجلٌزٌة6باللعة العربٌة و )

45 

 41  إحماء العبً الفرٌمٌن. 3

 08 العودة لعرفة المالبس.  4

 06 فحص الحكام لمعدات الالعبٌن. 5

 5 لعزف السالم الوطنً  االصطفافدخول الفرٌمٌن مع علم اللعك النظٌف ثم   6

 3 المصافحة بٌن الالعبٌن والحكام ثم التصوٌر لكل فرٌك. 7

 0 اجراء المرعة  8

 1 ركلة بدء المباراة 9
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ذللن توللع تمام جمٌع المبارٌات فلً ولتالا المحلدد حسلك الجلدول المعتملد والفرٌلك اللذي ٌخلالف   - 0

 علٌه العموبات اآلتٌة : 

 المرة األولى : إنذار. .  

 المرة الثانٌة : انذار ناائً. .ك 

المللرة الثالثللة : ٌرفللع األمللر إلللى لجنللة االنضللباط التخللاذ مللا ٌلللزم فللً شلللنه وفمللاً للمواعللد  .ج 

 السارٌة.

 (05)متلخراً علن الموعلد المحلدد لبلدء المبلاراة بلللل ملن  الملعك الرملًلفرٌك الذي ٌصل إلى ا  - 6

 و تولع علٌه العموبات اآلتٌة :  دلٌمة ٌحك له المشاركة فً المباراة

 المرة األولى : إنذار. .  

 المرة الثانٌة : انذار ناائً. .ك 

ٌلللزم فللً شلللنه وفمللاً للمواعللد المللرة الثالثللة : ٌرفللع األمللر إلللى لجنللة االنضللباط التخللاذ مللا  .ج 

 السارٌة.

 (05)متلخراً عن الموعد المحلدد لبلدء المبلاراة بللكثر ملن  الملعك الرملًإلى  ٌصلالفرٌك الذي   - 3

خاسللراً لاللذه المبللاراة بنتٌجللة  بللرٌعتدون عللذر ممبللول دلٌمللة  و لللم ٌكتمللل الحللد األدنللى لالعبٌلله 

 تولع علٌه العموبات اآلتٌة :  و( 5)صفر/

 رة األولى : إنذار.الم .  

 المرة الثانٌة : انذار ناائً. .ك 

المللرة الثالثللة : ٌرفللع األمللر إلللى لجنللة االنضللباط التخللاذ مللا ٌلللزم فللً شلللنه وفمللاً للمواعللد  .ج 

 السارٌة.

( 5)صلفر/ٌعتبلر خاسلراً لالذه المبلاراة بنتٌجلة دون عذر ممبول تخلف عن المباراة الفرٌك الذي ٌ  - 4

 :  وتولع علٌه العموبات اآلتٌة

 المرة األولى : إنذار. .  

 المرة الثانٌة : انذار ناائً. .ك 

المللرة الثالثللة : ٌرفللع األمللر إلللى لجنللة االنضللباط التخللاذ مللا ٌلللزم فللً شلللنه وفمللاً للمواعللد  .ج 

 السارٌة.

للمٌللام بمللا ٌلللزم لتللوفٌر ٌجللك علللى كللل فرٌللك  ن ٌصللطحك معلله إلللى المبللاراة عامللل تجاٌللزات   - 5

والفرٌك الذي ٌخالف ذللن توللع علٌله العموبلات و ٌة احتٌاجات الفرٌكالمباراة وتلب إلامةمتطلبات 

 اآلتٌة : 

 المرة األولى : إنذار. .  

 المرة الثانٌة : انذار ناائً. .ك 

المللرة الثالثللة : ٌرفللع األمللر إلللى لجنللة االنضللباط التخللاذ مللا ٌلللزم فللً شلللنه وفمللاً للمواعللد  .ج 

 السارٌة.
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و والفنً لبل تملدٌماا إللى الحكلم  اء الجااز اإلداري لائمة الفرٌك من  ي من  عض تولعٌجك  ن   - 6

وال ٌحللك لعٌللر الالعبللٌن المسللجلٌن فللً اسكورشللٌت المبللاراة بصللفتام )األساسللٌٌن( اللعللك بداٌللة 

المباراة و فإذا إشرن العلك ملدرجاً اسلمه فلً لائملة الفرٌلك بصلفته ) العبلاً احتٌاطٌلا( فلً بداٌلة 

 تولع على الفرٌك العموبات اآلتٌة : ٌل المباراة دون إبال  الحكم باذا التبد

 .انذارالمرة األولى :  .  

 .انذار ناائً المرة الثانٌة : .ك 

ٌرفع األملر إللى لجنلة االنضلباط التخلاذ ملا ٌللزم فلً شللنه وفملاً للمواعلد :  المرة الثالثة .ج 

  .السارٌة 

تبللد  مللن  دلللائك (3)ال تزٌللد عللن  الشللاطئٌةكللرة الفللً  الثالثللة األشللواطمللدة الراحللة بللٌن  (  )     - 7

مللن صللافرة نااٌللة الشللوط وصلافرة نااٌللة الشللوط االول حتللى صللافرة بللدء الشلوط الثللانً 

علللى العبللً الفللرٌمٌن ان ٌكونللوا علللى  وٌجللك الثالللث حتللى صللافرة بللدء الشللوط  الثللانً

 لبل انمضاء هذه المدة بولٍت كاف. الملعك الرملًارضٌة 

 .دلائك 3مدته ط واحد على شو ٌكون اإلضافًالولت ٌلعك  ك()       

علن العلدد ٌزٌلد  العللى  ن بلدون كلرة و اإلحماء للبدالء )اثناء اللعك( ٌكون فلً منطملة اإلحملاء  - 8

 .ٌنعن  لوان مالبس الفرٌم لون مختلفب مرلمة االلتزام بارتداء صدرٌاتمع  العبٌن (5)

مضلت دٌل إال اذا اندخل الالعلك البلالالعك الذي ٌطرد  ثناء المباراة ٌعادر الملعلك ناائٌلاً و ال ٌل  - 9

و فلً حاللة انتالاء الشلوط تسلتكمل  المنلافسدلٌمتان كاملتان  و عند تسجٌل هدف من لبل الفرٌك 
 الدلٌمتان فً الشوط الذي ٌلٌه.

 ٌاً من  عضاء الجااز الفنً واإلداري والطبً والمنسلك االعالملً  للفرٌلك  ثنلاء اذا طرد الحكم   - 01

 ن ٌجلس فلً  عللى الملدرجات التلً تواجله الجانلك اللذي تملع فٌله المنطملة   لٌهع فٌجكالمباراة 
الفنٌة  لفرٌمه على  ال ٌحك له ناائٌاً  ن ٌموم بتوجٌه الالعبٌن فً المباراة كما ال ٌحك لله النلزول 

 . ثناء المصافحة بٌن الفرٌمٌن بعد المباراة  الملعك الرملًوالتواجد فً  رضٌة 

 وهكلذا , ملن ركللة واحلدة تلعلكاسلتمر التعلادل فلإذا  ثالث ركالتمن  الترجٌحٌةت ركالتلعك ال  - 00

 .احرز الفرٌك ) ( هدفاً و  ضاع الفرٌك )ك( ٌعتبر الفرٌك ) ( فائزاً فإذا 

ٌجلك  ن ٌكلون علدد العبلً الفلرٌمٌن المتواجلدٌن فلً الملعلك بملن فلٌام  الترجٌحٌلةركالت الفً   - 06

فً  ي فرٌك ٌجك على الفرٌك    و طرد  حد الالعبٌن إصابةحالة حارسً المرمى متساوٌاً وفً 
هلذا ال ٌشلترط بٌنملا اآلخر  ن ٌنمص عدد العبٌه لٌكون متساوٌاً و ذللن لبلل بلدء تنفٌلذ اللركالت 

 .ركالتتلن ال التساوي  ثناء تنفٌذ 

ون الجاللاز ( اشلخاص ٌمثلل3( بللدالء اضلافة إللى علدد )7شلعل المنطملة الفنٌلة لكلل فرٌلك علدد )ٌ  - 03

وٌجك عللٌام االلتلزام بالسللون المسلئول لبلل واثنلاء  والمنسك االعالمً االداري والفنً والطبً
و ٌكون التبدٌل بٌن الالعبٌن باستالم وتسلٌم الصدرٌات ٌداً بٌد بٌن الالعك الخارج  وبعد المباراة

تسلٌم الصدرٌات إلى و الالعك الداخل للعك وفً حالة تعذر ذلن ) اصابة الالعك الخارج( فٌتم 
 .الحكم الثالث و فً حالة انشعاله ٌتم تسلٌماا للحكم المٌماتً

واألجالزة االدارٌلة  والفنٌلة والطبٌلة والمنسلمٌن الالعبلٌن بعد صلافرة نااٌلة المبلاراة ٌجلك عللى   - 04

الفللرٌمٌن التواجللد مباشللرة فللً الللدائرة المركزٌللة للمٌللام بمصللافحة بعضللام لكللل مللن   االعالمٌللٌن
 لبعض ومصافحة الحكام وتحٌة الجماور .ا
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التلدخٌن  والمنسلمٌن االعالمٌلٌن والفنٌلة والطبٌلة اإلدارٌة األجازة و عضاءٌحظر على الالعبٌن   - 05

داخلل المنطملة جٌرهلا  و اسلتخدام الالاتف النملال  و و تناول األطعمة لكل المكسرات  و التسلٌة ب
 الفنٌة.

توللع علٌله ( 05,  04,  03,  06و  01و  9و  8و  7بند من البنلود )فً حالة مخالفة الفرٌك  ي   - 06

 العموبات اآلتٌة : 

 .انذارالمرة األولى :  .  

 .انذار ناائً المرة الثانٌة : .ك 

ٌرفع األملر إللى لجنلة االنضلباط التخلاذ ملا ٌللزم فلً شللنه وفملاً للمواعلد :  المرة الثالثة .ج 

  .السارٌة 

24

من جمٌع النواحً لبلل  الملعك الرملًً المباراةو كل فٌما ٌخصهو التفتٌش على ٌجك على إدارٌ 

 و علللدم تلللوافر  ي ملللن التجاٌلللزات والمسلللتلزمات  الملعلللكإلاملللة المبلللاراةو وفلللً حاللللة علللدم صلللالحٌة 

 ذللن الملعلك الرمللًدون إلاملة المبلاراة عللى  ٌمنع  و ٌحلولالضرورٌة إللامة المباراة  و كان هنان ما 

ألحكلام هلذه الالئحلة  و فلً حاللة علدم االلتلزام بتعلٌملاتام التلً  كما فً حالة وجود مخالفةلتمدٌرهم وفماً 

 و جٌر ذلن من الحاالت و تلعلى المبلاراة  تكفل سالمة إلامة المباراة  و تضمن حسن سٌروتنظٌم المباراة

 عد السارٌة .وٌرفع األمر إلى لجنة االنضباط التخاذ ما ٌلزم فً هذا الشلن وفماً للموا

25

إذا اضطر الحكم إلى إلعاء  و إنااء  ٌة مباراة لبل انتااء ولتاا المانونً بسبك تصرفات جماور  حلد األندٌلة  و 

 و اسلتئناف  ألي سبك آخر ٌعود إلى هذا النادي مملا ٌمنلع  و ٌحلول دون إلاملةمسئولٌه  و ادارٌه  و العبٌه  و 

واجبة والتنظٌم المطلوك وفماً لتملدٌر الحكلم بعلد  ن ٌكلون للد  عطلى ماللة التملل علن خملس المباراة بالسالمة ال

دلائك وال تزٌد عن خمس عشرة دلٌمه إللاملة  و اسلتئناف المبلاراةو إال إذا ر ا الحكلم علدم اعطلاء تللن الماللة 

ونً تعتملد نتٌجلة المبلاراة كملا حرصاً منه على سالمة الالعبٌنو وفً حالة إنااء المباراة لبل انتالاء ولتالا الملان

كانت ولت انتاائاا وذلن بعض النظر عن الولت المتبمً مناا ملالم تكلن فلً صلالع النلادي اللذي كلان سلبباً فلً 

( ملالم تكلن نتٌجتالا الفعلٌلة ضلده  كثلرمن 5إنااء المباراة و حٌث ٌعتبر فً هذه الحالة خاسراً لاا بنتٌجة )صفر/

 اللجنةادي الذي كان سبباً فً ذلن و تستكمل المباراة  و تعاد بالكامل حسبما تمرره ذلنو وفً حالة عدم تحدٌد الن

 . وفً جمٌع األحوال ٌرفع األمر الى لجنة االنضباط التخاذ ما ٌلزم فً هذا الشلن وفما للمواعد السارٌة

26

ا المانونً بسبك انطفلاء األضلواء إذا اضطر الحكم إلى إلعاء  و إنااء  ٌة  مباراة لبل انتااء ولتا 

وللوع حلادث خطٌلر  و حاللة وفلاة  و كالكاشفة واحالل الظالم  و ألسباك طارئة جٌر ذي عاللة باللعلك 

فً  ٌة حاالت اخلرا ٌتعلذر فٌالا إلاملة  و اسلتئناف المبلاراة بعلد  ن ٌكلون للد  عطلى ماللة ال تزٌلد علن 

لجنةو ولاذه اللجنة متى ر ت ذلن ضرورٌاً الحسبما تمرره ( دلٌمةو تستكمل المباراة  و تعاد بالكامل 45)

 .هذا الشلن وفما للمواعد السارٌة ان ترفع االمر الى لجنة االنضباط التخاذ ما ٌلزم فً
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27

فلً جمٌللع الحللاالت التللً تلعللى فٌاللا المبللاراة  و تنتالً لبللل انتاللاء ولتاللا المللانونًو تعللاد المبللاراة  

ستكمل بالولت المتبمى مناا وبالحالة التً كانت علٌاا عند إناائاا من لبل الحكلم وذللن عللى بالكامل  و ت

لجنة و وفً حالة الضرورة ٌحل المرالك اإلداري للمباراة الوفً المواعٌد التً تحددها الرملٌة المالعك 

 لجنة.الفً ذلن محل 

28

لبل بدئاا ألي سبك من األسباك و فلإن كلان ذللن راجعلاً إللى اذا  لعاها الحكم تعاد المباراة كاملة  

المتبللارٌٌن  و كالهمللا جللاز للجنللة متللى ر ت ذلللن ضللرورٌاً  ن ترفللع األمللر إلللى لجنللة  الفللرٌمٌن ي مللن 

 االنضباط التخاذ ما ٌلزم فً هذا الشلن وفماً للمواعد السارٌة.

29

نتاللاء ولتاللا المللانونً ألي سللبك مللن اؤهللا  و إنااؤهللا لبللل إذا تمللرر إعللادة  ٌللة مبللاراة لللد تللم إلعا 

االسللباك المنصللوص علٌاللا بالالئحللة تسللجل وتعتمللد حللاالت الطللرد واالنللذار المولعللة علللى الالعبللٌن 

 .اإلعالمٌٌنو المنسمٌن  اإلدارٌة والطبٌةو االجازة الفنٌة عضاء و

31

التلً ٌنظمالا االتحلاد  الشلاطئٌةكلرة الٌلات مسلابمات الفرٌك الذي ٌنسحك من  ٌة مباراة ملن مبار 

 كثلر ملن ذللن ملع حرمانله ملن تكمللة ضلده مالم تكن نتٌجتالا الفعلٌلة  (5صفر/)ٌعتبر خاسراً لاا بنتٌجة 

بالً مبارٌاته وٌعتبر كلنه لم ٌشترن فً المسابمة مع عدم اإلخالل بالعموبات األخرا التلً تولعالا علٌله 

 لجنة االنضباط.

31

عنلد الفلوز فلً الوللت األصللً فً جمٌلع المبارٌلات التلً تملام بنظلام اللدوري ٌحسلك للفرٌلك الفلائز  .  

 .ثالث نماط الثالثة االساسٌة(  األشواطللمباراة ) ناتج 

 للمباراة نمطتان. اإلضافًٌحسك للفرٌك الفائز فً الولت  .ك 

 زاء الوهمٌة نمطة واحدة .ٌحسك للفرٌك الفائز من خالل ركالت الترجٌع من عالمة الج .ج 

 ٌحسك للفرٌك الخاسر  ٌة نمطة.جمٌع الحاالت ال  وفً .د 
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32

ملن جٌلر  والعلك واحلد فملطن ٌمحتلرفمن الواحد فمط  العك مباراة ن ٌسجل لكل ٌجوز للفرٌك  

راة بنتٌجلة خاسلراً للمبلا الفرٌلك عتبلرٌوفلً حاللة مخالفلة ذللن و  و من جٌلر محلددي الجنسلٌة   الكوٌتٌٌن

 األمر إلى لجنلة االنضلباط التخلاذ ملا ٌللزم وٌرفعاكثر من ذلن ضده مالم تكن نتٌجتاا الفعلٌة  (5صفر/)

 وفماً للمواعد السارٌة. فً هذا الشلن
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33

الحكللام فللً ٌتللولى الحكللام المعتمللدون رسللمٌاً مللن لبللل المجلللس تحكللٌم المبارٌللات وٌجللوز للجنللة  

حللاالت الضللرورة إسللناد مامللة التحكللٌم لحكللم لللم ٌللرد إسللمه فللً كشللوف الحكللام المعتمللدٌن كمللا ٌتللولى 

 المرالبون اإلدارٌون وممٌمو الحكام المعتمدون رسمٌاً من المجلس مرالبة المبارٌات وتمٌٌم الحكام.

 

34

تعٌلٌن حكلم محلدد إلدارة مبارٌاتالا  و   ن تطللكولفرق المطاعٌن العام والخلاص ٌحك لؤلندٌة  ال 

 ترجك فٌه لمٌادة مبارٌاتاا. تعٌٌر حكم سبك تعٌٌنه لاا  و تسمٌة حكم ال

 

35

( علن المبلاراة التلً  دارهلا  ٌمدم الحكم تمرٌراً على النملوذج المعلد لالذا العلرض )االسكورشلٌت 

 اللجنلةسلاعة ملن موعلد إلامتالا اللى  (64للن خلالل )متضمناً كافة  حلداثاا لبلل و ثنلاء وبعلد المبلاراة وذ

 . الحكاملجنة و االنضباط ةمن لجن لكل تمدم فً الموعد ذاته مرٌرصورة طبك االصل من التو

 

36

 تخاذ لرارها باعتماد نتٌجة المباراة.اتمرٌر الحكم هو األساس الذا تعتمد علٌه اللجنة فً  

 

37

لبلل  و اثنلاء  و   ن ٌمدم تمرٌلراً علن  ٌلة مخالفلةالمٌماتً والثالث والثانً ل من الحكمٌن ٌجوز لك 

ولجنلة  والشلاطئٌة إللى كلل ملن لجنلة الصلاالتسلاعة ملن موعلد إلامتالا  (64وذللن خلالل ) بعد المباراة

 اللجلان كلله هلذتعتمد علٌاا  ًفً هذه الحالة  حد التمارٌر الت تمارٌرهمعتبر ٌو و االنضباط ولجنة الحكام

  عند الفصل فً الموضوع.فٌما ٌخصاا 
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38

على حكم المباراة تسلٌم نسلخة ملن اسكورشلٌت المبلاراة لكلل ملن الفلرٌمٌن بعلد المبلاراة مباشلرة  

مبٌنللاً فٌلله النتٌجللة وحللاالت االنللذار والطللرد والمشللاركٌن فللً المبللاراة كمللا ٌتللولى كللل مللن ممللٌم الحكللام 

ملن موعلد إلامتالا إللى كلل ملن  ( سلاعة64عن المباراة وتسلٌمه خالل )ري كتابة تمرٌره والمرالك اإلدا

و ولله الحلك فلً كتابلة تمرٌلر منفصلل علن  ٌلة ولجنة االنضلباط ولجنلة الحكلاموالشاطئٌة لجنة الصاالت 

ام وٌجك على المرالك اإلداري وممٌم الحك و هذه اللجانو كل فٌما ٌخصااولائع  خرا ٌرا إبالجاا إلى 

 تاٌئة الظروف التً تحمك لطالم التحكٌم إدارة المباراة  بنجاح.

39

بما لبل و ثناء وبعد المباراة كافة النواحً المتصلة بالمباراة تمرٌراً تضمن المرالك االداري  ٌمدم 

ما ٌتضمن بٌن تصرفات الجماهٌروواإلدارٌٌن  والنظام وسلون الالعبٌن الملعك الرملًفً ذلن صالحٌة 

 ة.لمبارال الحكامطالم تمرٌر ممٌم الحكام تمٌٌم  داء 

41

علن طرٌلك  - الحكلام وممٌملً الحكلام  و اإلدارٌلٌنالملرالبٌن  ملنستدعاء ملن تشلاء اٌحك للجنة  

نتٌجللة بلحللداث و رٌللري الحكللم وممللٌم الحكللام فٌمللا للله عاللللةستٌضللاح مللا لللد ٌللرد فللً تمال - لجنللة الحكللام

 اة.المبار
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41

التللً ٌنظماللا  الشللاطئٌةكللرة التلتللزم األندٌللة الرٌاضللٌة األعضللاء بالمشللاركة فللً جمٌللع مسللابمات  

نسلحاك منالا ناٍد تمرٌر عدم المشاركة فً  ٌة مسلابمة ملن تللن المسلابمات  و اال يتحاد وٌحظر على  اال

 ٌترتك على مخالفة ذلن ما ٌلً:سواء فً بداٌة  و خالل الموسم الرٌاضً و و ألي سبكٍ 

ٌحلللرم الفرٌلللك فلللً الموسلللم الرٌاضلللً التلللالً ملللن المشلللاركة فلللً المســلللـابمة التلللً  متنلللع علللن   - 0

 المشــــاركة فٌاا  و انسحك مناا.

 يٌجوز ألي من العبً فرٌك النادي الذٌن لم ٌشلاركوا فلً احلدا المسلابمات بسلبك امتنلاع النلاد  - 6

تحلاد للموافملة عللى انتمالله إللى نلاٍد سحاك منالا  ن ٌتملدم بطللك إللى االناالالمشاركة فٌاا  و عن 

ملع فً حالة الموافمة ٌسلمع لالعلك باللعلك للنلادي الجدٌلد خلالل نفلس الموسلم الرٌاضلً  و آخر

 ( من الالئحة.59المادة ) عدم االخالل بحكم

 اً للمواعد السارٌة.وفمفً هذا الشلن ٌلزم  ٌرفع األمر إلى لجنة االنضباط التخاذ ما  - 3

42

وفلرق المطلاعٌن اا بولت كاٍف و وعلى األندٌلة مة لبل بدئتصدر اللجنة جداول مبارٌات كل مساب 

التً ترجك فً الامة  ٌة مبارٌات داخلٌلة او خارجٌلة  ن تخطلر االتحلاد بموعلد الاملة هلذه العام الخاص 

وفلً حاللة   ٌلام( 7تعٌٌر لد ٌطر  على ذلن الموعلد لبلل )على االلل وعن  ي ( ٌوماً 05)المبارٌات لبل 

وٌرفع األمر إلى لجنلة االنضلباط التخلاذ ملا ٌللزم تحاد جٌر مسئول عن هذه المبارٌات المخالفة ٌعتبر اال

 .فً هذا الشلن وفماً للمواعد السارٌة

43

 باآلتً:لتزام االوفرق المطاعٌن العام والخاص على األندٌــة  

تحللـاد واللجللان العاملللة فللً ألعضللاء مجلللس إدارة اال فللً الملعللك الرملللً تخصللٌص مكللان الئللك  - 0

 لمتابعة المبــارٌات. واالعالمٌٌناالتحاد 

عالنلات  و  ي شلكل ملن  شلكال الدعاٌلة سلواء كلان حمٌمٌلاً  و إ ٌُسمع بوضلع  ٌلة شلعارات  و ال  - 6

الخاصللة باللا وٌشللمل ذلللن شللبان المللرمٌٌن  و  الملحمللاتاو  الملعللك الرملللًوهمٌللاً علللى  رضللٌة 
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الملعلك إللى  رضلٌة  قالمنطمة الفنٌة والمساحة التلً تملع ضلمناما وذللن ملن وللت دخـلـول الفلر

كما ٌمنع بشكل خلاص علرض  ٌلة ملادة إعالنٌلة و  بٌن  شواط اللعكوحتى معادرتام لاا  الرملً

تثبٌلت  ٌلة تجاٌلزات جرٌبلة مثلل  ٌجلوز  على   ي مستوا سلواًء عللى األهلداف  و الشلبان و وال

 .الملحماتالكامٌرات  و المٌكرفونات على هذه 

صللار ( مللن لبللل المللوي الصللوت ذو الالاللورن  و)دي جللً سللتخدام مكبللرات الصللوتاب ال ٌسللمع  - 3

 الجماهٌر الرٌاضٌة اثناء المباراة.

 عضلاء مجللس تثناء بعلد المبلاراة باسلو اثنلاءو ي شخص إلى جرفة الحكام لبل دخول ال ٌسمع ب  - 4

ملن ( فملط ملن  عضلاء الجالاز اإلداري لكلال الفلرٌمٌن و  ٌضلاً ل0كما ٌسمع لعلدد )االتحاد  إدارة

 ٌسمع له المجلس بذلن .

العموبات  و الجاة التً ٌمثلاا الفرٌك على النادي  تولعفً حالة مخالفة  ي من البنود المذكورة و  - 5

 اآلتٌة : 

 .انذارالمرة األولى :  .  

 .انذار ناائً المرة الثانٌة : .ك 

ٌرفع األملر إللى لجنلة االنضلباط التخلاذ ملا ٌللزم فلً شللنه وفملاً للمواعلد :  المرة الثالثة .ج 

  .السارٌة 

44

 :اآلتًمسئوالً عن للمباراة المضٌف  الناديٌكون  

بشلكل  الرمللً حلدود  رضلٌة الملعلكبشلكل علام وعللى  محٌط الملعك الرمللًحفظ النظـام على   - 0

 خاص.

 توفٌر االمن الالزم )رجال الشرطة( ولوة خاصة لردع الشعك اذا لزم االمر.  - 6

وتعلٌملات االتحلاد اللدولً  الشلاطئٌةكلرة اللعبلة  لملوانٌنإعلداداً جٌلداً طبملاً  الملعلك الرمللًإعداد   - 3

الجالة المسلئولة علن ن مع ان ٌموم بالتنسٌك والتفاهم والتعاو وٌجك على الناديلكرة المدم )فٌفا( 

 فً تنفٌذ ما تضمنته هذه المادة . الملعك الرملً

 لحكام بكل متطلباتاا.لوتجاٌز جرفة خاصة  تخصٌص  - 4

 وتجاٌز جرفة للفرٌك الضٌف مزودة  بمستلزماتاا الضرورٌة. خصٌصت  - 5

 .الملعك الرملًتركٌك اجازة اذاعة داخلٌة ٌعزف السالم الوطنً فً   - 6

نصلت  ً( ثالث كرات وتمدٌماا الى حكم المبـاراة على  ن تكلون بالمواصلفات التل6عدد ) توفٌر  - 7

 علٌاا لوانٌن اللعبة ومعتمدة من االتحاد للمسابمة نفساا.
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منلذ وصلولام ممٌم الحكام(  –المرالك اإلداري  –إدارًٌ المباراة )الحكام المحافظة على سالمة   - 8

 .درتام عمك انتــااء المبـاراةمعاوحتى  الملعك الرملً إلى

عن سلون الالعبٌن واالدارٌٌن وجماور المشاهدٌن  و الجاة التً ٌمثلاا الفرٌك كما ٌُسلل النادي   - 9

كملا ٌسللل علن  وكل ما ٌصدر عنام من تصرفات من شلناا التلثٌر عللى سلٌر او نتٌجلة المبلاراة
 و عنصللرٌة ضللد النللادي المنللافس  و اسللتخدام  ٌللة عبللارات  و رفللع شللعارات سٌاسللٌة  و دٌنٌللة 

 .االتحاد

ٌجك  ن ٌكون المنظمون للمباراة بمن فٌام  عضاء العاللات العاملة و فلراد حفلظ النظلام واألملن   - 01

بالنادي واالعالمٌٌن والصحفٌٌن والمصورٌن   ن ٌكونوا معتمدٌن من لبل االتحاد و صادرة لام 

ذللن توللع علٌله العموبلات  ٌخلالف والفرٌلك اللذيبطالات خاصة بذلن كلالً حسلك مجلال عملله و 

 اآلتٌة : 

 .انذارالمرة األولى :  .  

 .انذار ناائً المرة الثانٌة : .ك 

ٌرفع األملر إللى لجنلة االنضلباط التخلاذ ملا ٌللزم فلً شللنه وفملاً للمواعلد :  المرة الثالثة .ج 

 .السارٌة 

اال لالعبللً  الملعللك الرملللًارض  بالللدخول الللىلنللادي  و الجاللة التللً ٌمثلاللا الفرٌللك اوال ٌسللمع   - 00

والحكام والمرالك اإلداري وممٌم )األسكورشٌت( الفرٌمٌن المسجلٌن فً استمارة تسجٌل المباراة 
ٌمثلللون الجاللاز اإلداري شللخاص  ( 3الحكللام ومسللئولً االتحللاد ورجللال االسللعاف والشللرطة و)

الخاصلة بالم والصلادرة ملن لكل فرٌك شرٌطة تعلٌك البطالة  اإلعالمًوالمنسك  والفنً والطبً
 . الملعك الرملًاالتحاد و وللمجلس الحك فً منع تصارٌع خاصة للدخول إلى 

فلً األملاكن الحكلام لكل من المرالك اإلداري ومملٌم  وممعد مناسكللمعلمٌن  مماعد مناسبةتوفٌر   - 06

 .الملعك الرملًفً المخصصة لاما 

حللاد مللن تصللوٌر المبارٌللات لنملاللا علللى االنترنللت وتسللاٌل تمكللٌن الفنٌللٌن المكلفللٌن مللن لبللل االت  - 03

مامتام مع توفٌر ما ٌلزمام ملن احتٌاجلات وتجاٌلزات بملا فٌالا إلاملة بلرج للكلامٌرا فلً الموللع 
 . الملعك الرملًالذي ٌرونه مناسباً لذلن فً 

 وتجاٌز جرفة تحكم  منً. وتخصٌصتعٌٌن مسئول  منً   - 04

 الرعاة.و بار الشخصٌاتوضع برنامج ضٌافة لك  - 05

 جرفة للكشف عن تعاطً المنشطات.توفٌر   - 06

 توللع( من هلذه الملادة 00-0فً حــالة االخالل بليٍ من االلتزامات المنصوص علٌاا فً البنود ) # 

 المخالفات اآلتٌة:   و الجاة التً ٌمثلاا الفرٌك الناديعلى 

 .انذارالمرة األولى :  .  

 .ناائًانذار  المرة الثانٌة : .ك 

ٌرفع األملر إللى لجنلة االنضلباط التخلاذ ملا ٌللزم فلً شللنه وفملاً للمواعلد :  المرة الثالثة .ج 

 .السارٌة 

( ملن هلذه الملادة 06 -06فً حــالة االخالل بلليٍ ملن االلتزاملات المنصلوص علٌالا فلً البنلود ) #  

 د السارٌة.وفماً للمواع ما ٌلزم فً هذا الشلنٌرفع األمر إلى لجنة االنضباط التخاذ 
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 محاٌللدة ٌكللون النللادي الللذي تمللام علللى  مالعللك رملٌللةتمللام علللى  ًوفللً جمٌللع المبارٌللات التلل # 
 المبلللاراة مسلللئوالً تحلللت اشلللراف االتحلللاد عللللى ملللا جلللاء فلللً هلللذه الملللادة البنلللود  ملعبللله الرمللللً

 (.  04,  03 و 06و  8 و 6 و 4 و 3)

45

 و  ي ملن مسلئولٌاا  و إدارٌٌالا  و العبٌالا عٌن العام والخاص  و فرق المطاٌحظر على األندٌة  
التلوٌع بعدم المشاركة فً  ي من المسابمات  و االنسحاك منالا ألي سلبك ملن األسلباك سلواء كلان ذللن 

 و  ي من  و فرق المطاعٌن العام والخاص لبل بداٌة الموسم الرٌاضً  و خاللهو كما ٌحظر على األندٌة 
ارٌٌاا  و العبٌاا التلوٌع باالنسحاك من  ي من المبارٌلات ألي سلبك ملن األسلباك سلواء مسئولٌاا  و إد

كان ذلن لبل المباراة  و اثنائاا و وفً حالة مخالفة ذلن ٌرفع األمر إللى لجنلة االنضلباط التخلاذ ملا ٌللزم 
 فً شلنه وفماً للمواعد السارٌة.

46

ٌخلل  او ملعبه الرملًالامة اٌة مباراة على منع  و ٌحول دون  و ٌالذي ٌرفض  الناديتولع على  

 للملعلك و ابال  االتحلاد علن لٌامله بلعملال صلٌانة  الملعك الرملً هذابالتزامه بصٌانة وتجاٌز 

 تولع علٌه العموبات اآلتٌة : ( ٌوماً من اجرائاا 31لبل )

 .انذارالمرة األولى :  .  

 .انذار ناائً المرة الثانٌة : .ك 

ٌرفع األملر إللى لجنلة االنضلباط التخلاذ ملا ٌللزم فلً شللنه وفملاً للمواعلد :  الثالثةالمرة  .ج 

 .السارٌة 

47 

النللادي الللذي ٌمنللع  و ٌحللول بلللي حللال مللن األحللوال دون تمكللٌن  ي مللن المحطللات  و المنللوات  

ٌونٌلاً وإدخلال التلفزٌونٌة المرخص لاا فً ذللن ملن لبلل االتحلاد ملن تصلوٌر ونملل المبلاراة تلفز

وتللوفٌر مللا ٌلللزمام لللذلن مللن احتٌاجللات  الملعللك الرملللً جازتاللا ومعللداتاا و فللراد طالماللا إلللى 

 تولع علٌه العموبات اآلتٌة : علٌه  تولعوتجاٌزات 

 .انذارالمرة األولى :  .  

 .انذار ناائً المرة الثانٌة : .ك 

فلً شللنه وفملاً للمواعلد ٌرفع األملر إللى لجنلة االنضلباط التخلاذ ملا ٌللزم :  المرة الثالثة .ج 

 .السارٌة 

48

المبلاراة للد منلع  و حلال دون الرملً المضٌف والذا تمام على ملعبه  الفرٌكإذا ثبت لالتحاد  ن  

إلامة  و استكمال المباراة بلي حال ملن األحلوال  و  هملل فلً منلع  ي شلعك حلدث لبلل  و  ثنلاء  و بعلد 

المراللك  –الحكلام طلالم داء على  ي من مسئولً االتحلاد  و إدارٌلً المبلاراة )المباراة  و فً حالة االعت

ممٌم الحكام( او على العبً  ي من الفلرٌمٌن المتبلارٌٌن وللم ٌملم باتخلاذ اإلجلراءات السلرٌعة  –اإلداري 

( مالم 5صفر/إلنااء هذا الشعك  و االعتداء من  جل إلامة  و استكمال المباراة ٌعتبر خاسرا لاا بنتٌجة )
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تكن نتٌجتاا الفعلٌة ضده  كثر من ذلن وٌرفع األمر الى لجنلة االنضلباط التخلاذ ملا ٌللزم فلً هلذا الشللن 

 وفما للمواعد السارٌة.

49

فً بداٌلة كلل موسلم رٌاضلً  ن ٌملوم بتسلجٌل األندٌة وفرق المطاعٌن العام والخاص ٌجك على  (  ) 

للدا االتحلاد وعرضلاا  خلالل االجتملاع  ااحلد  لمالبلس  فرلالو ًاللون األساسً ولون  احتٌاط

ارس ـحل للةفانٌ للونالفانٌللة والسلروال و  للوانالفنً والذي ٌعمد لبل بداٌلة الموسلم موضلحاً فٌله  

 فرٌلكتخللف اي  ةـاللـام وفً حـن والحكــة الالعبٌـوان بمٌـز عن الـٌجك ان تتمٌ  والذيالمرمى 

على  ن ٌصدر االتحاد تعمٌماً باذه لٌه لونٌن تحددهما اللجنة عن حضور هذا االجتماع ٌفرض ع

 .وفرق المطاعٌن العام والخاصاألندٌة تلن األلوان إلى 

ٌجللك علللى العبللً الفرٌللك ان ٌرتللدوا   لوانللاً تمٌللزهم عللن العبللً الفرٌللك اآلخللر والللوان مالبللس  ك()

ن وتصمٌم مالبس حارس ٌرتدي نفس لو ن  الالعك الخامس فً الفرٌكالحكام و كما ٌجك على 

المرمللى بفرٌملله و واللللذٌن بللدورهما )  ي الالعللك الخللامس و حللارس المرمللى ( ٌجللك  ن تكللون 

 والحكام.والالعبٌن   لوان  حارس المرمى بالفرٌك اآلخر لوان مالبساما تختلف عن 

ا تطلابك تحلاد فلإذرتداء مالبسه باللون األساسلً المسلجل للدا االاٌجك على كل فرٌك  ن ٌلتزم ب ج()

اللللون االساسللً  مللع لللون مالبللس الفرٌللك اآلخللر ٌتعللٌن علللى الفرٌللك الضللٌف ارتللداء اللللون 

 و ٌكلون ملن حلك فرٌلك النلادي تحلت اشلراف االتحلاد لله  فلإذا كانلت المبلاراة مماملة  ًحتٌاطاال

و  ملا إذا امتنلع الفرٌلك علن رتلداء الللون األساسلً اتحلاد نضماماً إلى عضلوٌة االااألسبك الجاة 

 (5صفر/عٌٌر لون مالبسه ٌعتبر خاسراً للمباراة بنتٌجة )ت

 ( دلٌملة45)والمسجلٌن لدا االتحلاد لبلل  ًواالحتٌاط ًساسٌتم التفتٌش على مالبس الفرٌمٌن األ د() 

 .اراةـعلى االلل من بدء المب

ضلً موحلد ٌجك على  عضاء االجازة اإلدارٌة والفنٌة والطبٌة لكلال الفلرٌمٌن االلتلزام بلزي رٌا (هـ) 

علللى  ن ٌسللتثنى مللن ذلللن ) مللدٌر اللعبللة و مللدرك الفرٌللك( شللرٌطة  ن تتضللمن مالبسللاما  ي 

 . شعارات ألي ناٍد آخر

 وفً حالة مخالفة البنود السابمة تولع على النادي العموبات اآلتٌة : 

 .انذارالمرة األولى :  .  

 .انذار ناائً المرة الثانٌة : .ك 

جنلة االنضلباط التخلاذ ملا ٌللزم فلً شللنه وفملاً للمواعلد ٌرفع األملر إللى ل:  المرة الثالثة .ج 

 .السارٌة 

51

تحدٌللد  رلللام فانٌلللة كللل العللك لبللل بداٌللة الموسللم وفللرق المطللاعٌن العللام والخللاص ٌجللك علللى االندٌللة 

وتثبٌللت الللرلم باسللم الالعللك مللن األمللام ومللن الخلللف وعلللى ٌمللٌن   (99إلللى  0)مللن الرٌاضللً 
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وعدم تعٌر رلم الفانٌلة اللى  ي العلك  ًم وااللتزام بذلن طول الموسم الرٌاضالشورت من االما

ستمارة تسجٌل المباراة اكما ٌجك على كل فرٌك  ن ٌموم بتسجٌل  رلام مالبس العبٌه فً و آخر 

تلم  العك مع آخر و كما ٌجلك  ن ٌتوافلك ملا ي)األسكورشٌت( على  ن ٌراعى عدم تكرار رلم  

الموضوعة بالفعل على فلانٌالت الالعبلٌن فلً المبلاراة والتلً ٌحلك ان تكلون تسجٌله مع األرلام 

 والفرٌك الذي ٌخالف ذلن تولع علٌه العموبات اآلتٌة : حسك المواصفات الدولٌةو 

 .انذارالمرة األولى :  .  

 .انذار ناائً المرة الثانٌة : .ك 

شللنه وفملاً للمواعلد ٌرفع األملر إللى لجنلة االنضلباط التخلاذ ملا ٌللزم فلً :  المرة الثالثة .ج 

 .السارٌة 

51

ً مسئول عن جمٌع البٌانات التً ٌمدماا فلإذا ثبلت  ن  الفرٌك  للدم بٌانلات جٌلر صلحٌحة علن  فرٌملا

عتبلر خاسلراً للمبلاراة بنتٌجلة ا وعلٌله العك  و سـجل العباً للمـــباراة لبل انمضاء ملدة العموبلة المولعلة 

األملر إللى لجنلة االنضلباط التخلاذ ملا  ٌرفعو ا الفعلٌـة ضده  كثر من ذلن وما لم تكــن نتٌجتا (5صفر/)

 ٌلزم فً هذا الشلن وفماً للمواعد السارٌة.

52

(  و بنتٌجتالا الفعلٌلة 1/5فً جمٌع المبارٌات التً ٌتمرر اعتبار النادي خاسراً لاا سواًء بنتٌجة )

ً هلذه المبارٌلات ضلمن رصلٌد  هلدافام كملا ال تحسلك هلذه ال تحسك األهداف التً سلجلاا الالعبلون فل

 .االهداف فً رصٌد النادي

53

بمصد التلثٌر على نتائج فرٌك  و فرق  خرا  هبالتالعك فً نتائج مبارٌات فرٌك يفً حالة لٌام  

ٌلزم فً هذا الشللن تخاذ ما العك او اكثر من الفرٌك بذلنو ٌرفع األمر الى لجنة االنضباط ال ي او لٌام 

 وفماً للمواعد السارٌة.

54

ً ن  ذا ثبللت إ والمنسللمٌن و الطبٌللة  و الفنٌللة  دارٌللة جاللزة اإلعضللاء األ شللرن  ٌللاً مللن  لللد  فرٌمللا

ٌرفلع األملر إللى لجنلة و سلبك تولٌعالا علٌله ًلبل انمضلاء ملدة العموبلة تضلاعف العموبلة التل االعالمٌٌن

 وفماً للمواعد السارٌة.فً هذا الشلن زم االنضباط التخاذ ما ٌل
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 [ أوالًًً: الالعبــــون] 

1

55

 ٌسري نظام الاواٌة على اللعبة والالعبٌن فً الكوٌــت على النحو اآلتً:

اللا دون  ن  و فللً  التللدرٌك علٌ  الشللاطئٌةكللرة الٌعتبللر الالعللك هاوٌللا إذا اشللترن فللً مبارٌللات  ( 0)

 ٌتماضى نظٌر ذلن  ٌة  جور.

ٌجوز للنادي ان ٌعوض الالعك الااوي عن المصروفات الحمٌمٌلة لالنتملال والمالبلس والمعلدات  ( 6)

الالزمة للمبارٌات والتدرٌك  و عن األجر الذي فمده من عمله نظٌلر تعٌبله عنله اثنلاء المبارٌلات 

 والتدرٌبات.

2

56

احتراف بموجك عمد فً جٌر مركز حارس المرمى الالعك المحترف هو الذا ٌسمع له باللعك  

( TMS) (فٌفلا)( حسلك النظلام الجدٌلد فلً للوائع االتحلاد اللدولً لكلرة الملدم  ITCوبطالة انتملال دولٌلة )

اق والمسلتندات الالزملة )نظام مطابملة االنتملاالت ( وبعلد اسلتٌفاء كافلة بٌانلات اسلتمارة التسلجٌل واالور

خالل الفترة المسموح فٌاا بالتسجٌل وذلن وفما لنظلام مطابملة االنتملاالت, وعللى االندٌلة ابلال  الالعبلٌن 

والئحلة االنضلباط  ملن   مسلابمات الشلاطئٌةالمحترفٌن لبل تولٌع عمودهم بما نصت علٌه كل من الئحلة 

ٌترتلك عللى مخالفلاتام لالا ملن جراملات مالٌلةو جزاءات وتضمٌناا عمودهم حتى ٌكونوا على بٌنلة مملا 

( سللواء ITCعللى  ال ٌسلجل الالعلك وال تسللم لله بطاللة اللعللك اال بعلد وصلول شلاادة االنتملال الدولٌلة )

(  و باإلجراءات العادٌة المتبعة ملن لبلل االتحلاد وتملدٌم ملا ٌفٌلد  نله مملٌم فلً TMSبالنظام اإللكترونً )

و وٌعاملل  اسلتمارة التسلجٌل وجٌلر ذللن ملن األوراق والمسلتندات الالزملةالكوٌت على كفالة النادي مع 

) مللن  ي اتحللاد خللارجً الللى االتحللاد  ةكللل العللك ٌللتم تسللجٌله فللً االتحللاد بممتضللى بطالللة انتمللـال دولٌلل

الكوٌتً لكرة المدم (  معاملة الالعك المحترف حتى ولو كان اصال العبا جٌر محترف وذلن فلً مجلال 

الالعبٌن فً المسابمات المحلٌة لالتحادو عللى ان ٌسلتثنى ملن ذللن الالعلك اللذي ٌعلود  تسجٌل ومشاركة

( ملن هلذه  59 ) مع علدم االخلالل بحكلم الملادة إلى نادٌه بعد انتااء مدة انتماله  و اعارته خارج الكوٌت

 الالئحة و مع األخذ بعٌن االعتبار ما ٌلً : 

ٌملوم الالعلك باحضلار شلاادة بلراءة ذملة ملن نادٌله  فً حالة عدم وجلود شلاادة االنتملال الدولٌلة .0

 األصلً تفٌد بلنه ال توجد علٌه  ٌة التزامات مالٌة  و  دبٌة  و ارتباطات  خرا.
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فً حالة مخالفة الالعك للبنود سالفة الذكر ٌتحمل الالعك جمٌع ما ٌترتك عللى ذللن تجلاه نادٌله  .6

 الجدٌد و االتحاد الكوٌتً لكرة المدم.

3

57

الالعك جٌر الكوٌتً  وجٌلر محلددي الجنسلٌة هلو اللذا ٌسلجل وٌشلارن فلً المسلابمات المحلٌلة  

 ( من هذه الالئحة. 83 لالتحاد  وفما ألحكام المادة )

 [ ثانيًا: تسجيل الالعبني]  

58

جٌر الكوٌتٌٌن ) موالٌد الكوٌت( ألول مرة ) تسلجٌل جدٌلد( فلً سلجالت  ٌحظر تسجٌل الالعبٌن  .0

مللن  )موالٌللد الكوٌللت(وال ٌعتبللر شللطك الالعبللٌن جٌللر الكللوٌتٌٌن األندٌللة الرٌاضللٌة لللدا االتحللاد و 

سللجالت األندٌللة وتسللجٌلام فللً سللجالت األندٌللة األخللرا لللدا االتحللاد تسللجٌالً ألول مللرة )تسللجٌل 

 ادة.جدٌد( فً مفاوم هذه الم

ألول ملرة )تسلجٌل  )ألم كوٌتٌلة( كلوٌتٌٌن و جٌلر الجٌلر محلددي الجنسلٌة بتسلجٌل الالعبلٌن  ٌسمع .6

 .جدٌد( فً سجالت األندٌة الرٌاضٌة لدا االتحاد 

59

 العلام لفئلة السلن ٌفتع بلاك تسلجٌل الالعبلٌن من هذه الالئحة ( 58مع عدم االخالل بحكم المادة ) 

 لكل موسم رٌاضً على النحو اآلتً: الشاطئٌةة كرالفً مسابمات 

و  و جٌر محددي الجنسٌة  فترة التسجٌل األولى  لجمٌع الالعبٌن )كوٌتٌونو جٌر كوٌتٌٌن )   (   - 0

 :محترفون( 

وتحدد هذه الفتلرة بتعملٌم  (إعادة لٌد الالعبٌن المسجلٌن فً االندٌة وتسجٌل الالعبٌن الجدد )             

 تحاد الى جمٌع االندٌة لبل ولت كاف من بداٌتاا.  ٌصدره اال

 : فترة التسجٌل الثانٌة لجمٌع الالعبٌن )كوٌتٌونو جٌر كوٌتٌٌنو محترفون( )ك(

وتحدد هذه الفترة بتعمٌم ٌصدره االتحلاد اللى جمٌلع االندٌلة لبلل وللت  (الالعبٌن الجدد تسجٌل  )

 كاف من بداٌتاا. 

بللٌن المسللجلٌن فللً األندٌللة بموجللك كتللاك رسللمً مللن النللادي خللالل فتللرة ٌكللون إعللادة لٌللد الالع     - 6

 التسجٌل األولى وذلن  ثناء الدوام الرسمً لالتحاد. 
 ثناء الدوام الرسلمً لالتحلاد ذلن وبموجك كتاك رسمً من النادي الجدد ٌكون تسجٌل الالعبٌن   - 3

 خالل فترات التسجٌل المذكورة.
ك كتاك رسمً من النادي بناًء على لرار من مجلس اإلدارة ومرفملاً بموجٌكون شطك الالعبٌن   - 4

المتضمن ذللن الملرار والمعتملد ملن الجالات المختصلة و ذللن  اإلدارةبه محضر اجتماع مجلس 
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وال ٌجلوز شلطك الالعبلٌن بعلد انتالاء ,  خلالل الموسلم الرٌاضلً  ثنلاء اللدوام الرسلمً لالتحلاد 
 اك.الموسم الرٌاضً ألي سبك من األسب

 تسلم بطالات الالعبٌن اثناء الدوام الرسمً لالتحاد خالل فترات التسجٌل المذكورة.  - 5

 ٌموم االتحاد بتوزٌع بطالات الالعبٌن الجدد خالل فترات التسجٌل المذكورة.   - 6

61

سن العلام  و سواًء لل تحاداال الرٌاضٌة لدا األندٌة فً سجالت ٌنالمسجل ٌسمع لالعبً الصاالت 

 للكرة الشاطئٌة وفماً لآلتً : تحادشتران فً المسابمات التً ٌنظماا االباالللشباك 

السن العام : ٌسلمع لالعبلٌن الكلوٌتٌٌن والعلك واحلد فملط ملن الالعبلٌن المحتلرفٌن  و جٌلر  العبو .0

 الكوٌتٌٌن  و جٌر محددي الجنسٌة.

جٌر الكوٌتٌٌن  و جٌر واحد فمط من الالعبٌن  ٌن والعكفئة الشباك : ٌسمع لالعبٌن الكوٌتٌ العبو .6

 محددي الجنسٌة.

الئحلة ملن هلذه ال وذلن  ثناء وبعد االنتااء من مسابمات كرة الصاالت مع عدم االخلالل بملا تلنص علٌله 

 . حكام 

61

العلك ٌجوز للنادي  ن ٌتمدم بطلك رفع اسلم ( من هذه الالئحة 59مع عدم االخالل بحكم المادة ) 

 من المسجلٌن له مؤلتاً لتسجٌل بدالً منه وذلن فً األحوال اآلتٌة:

معادرة الالعك اللبالد للدراسلة لفتلرة تزٌلد علن ثالثلة شلاور بشلرط تملدٌم الشلاادات الداللة عللى    - 0

 المعمول باا.واللوائع ذلن المعتمدة والمصدلة من الجاات المعنٌة حسك النظم 

منعه علن مزاوللة النشلاط الرٌاضلً لفتلرة تزٌلد علن ثالثلة شلاور بشلرط إصابة الالعك إصابة ت  - 6

تمدٌم تمرٌر طبً من ثالثة  طباء ومصدق علٌه من مركلز الطلك الرٌاضلً التلابع للاٌئلة العاملة 

ٌملل  علن ثالثلة  طبلاء ومعتملداً ملن  الرٌاضة  و ملن اٌلة هٌئلة طبلـٌة  خلرا وموللع علٌله بملا ال

لالتحاد متى ر ا ذللن ضلرورٌاً  زٌجوو واللوائع المعمول باا وزارة الصحة العامة حسك النظم

 ن ٌطلك إجراء الفحص الطبً على الالعك من لبل الاٌئلة الطبٌلة التلً ٌحلددها للتلكلد ملن هلذه 

 اإلصابة.

 .العبٌن 3العدد المسموح به لرفع الالعبٌن ال ٌتجاوز عدد   - 3
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 [ ثالجًا: االعارة واالنتقال]  

62

ٌجوز إعارة الالعبٌن ألي ملن ( من هذه الالئحة عند االلتضاء 59مع عدم اإلخالل بحكم المادة ) 

 األندٌة الرٌاضٌة بالداخل والخارج وفما لآلتً:

 بموجلك عملد اتفلاق بلٌن النلادٌٌن  والالعلكتكون اإلعلارة و وعارة العك داخل الكوٌت إٌسمع ب  - 0

 ةالمحلدد ةمجلس ادارة النادٌٌن  على ان ٌعود الالعك لنادٌه األصلً بعد انتااء المد موافمةبعد و

 لالعك المعار المشاركة مع نادٌه األصلً خالل فترة اإلعارة. ال ٌجوزو بالعمد مباشرة

بلٌن النلادٌٌن والالعلك الملدة خلارج الكوٌلت بموجلك عملد اتفلاق محلدد إللى العك الاعارة تكون   - 6

لنادٌله السلابك اسلترجاعه ملرة  خلرا اال بموجلك شلاادة انتملال  ٌجلوزنتمال دولٌلة وال وبشاادة ا

 دولٌة من نادٌه الحالً.

ال ٌجوز للنادي المعار إلٌه الالعك سلواًء داخلل  و خلارج الكوٌلت إعارتله إللى نلاٍد آخلر إال بعلد   - 3

 موافمة نادٌه األصلً.

ملن نادٌله عللى  ن  رسلمًالاء ملدة إعارتله بموجلك كتلاك ٌعود الالعك إلى نادٌله تلمائٌلاً بعلد انت  - 4

 ٌسمع بذلن العدد المسموح للنادي بتسجٌله فً ذات الفئة السنٌة لالعك.

فماً للنظم والالعك و ادٌٌنٌجوز انتمال العك من ناٍد الى ناٍد آخر وذلن بموجك عمد اتفاق بٌن الن 

 .الفٌفاولوائع 

63

الالعك الذي لم ٌرد اسمه فً لوائم الالعبٌن المسلجلٌن فلً نااٌلة فتلرة التسلجٌل االوللى ملن كلل  

عام ولم ٌكن اسمه مرفوعا مؤلتا  ٌعتبر مستعنى عنه سلواء كلان النلادي للد  سلتكمل  و للم ٌسلتكمل علدد 

فتلرة ندٌلة خلالل العبٌه و فإذا كان هذا الالعك من جٌر الالعبٌن المحترفٌن فٌسمع بتسلجٌله ألي ملن األ

 ( من هذه الالئحة.59نااٌة فترة التسجٌل األولى وذلن استثناء من حكم المادة )تحدد من لبل اللجنة بعد 

64

علللى النللادي الللذي ٌرجللك فللً إعللادة تسللجٌل العللك مسللتعنى عنلله  و تللم شللطبه ألي سللبك تمللدٌم  

 رسمً من النادي.ستمارة تسجٌل جدٌدة مولعة من الالعك ومرفمة بكتاك ا
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65

سنة إال بعد تمدٌم موافمة كتابٌة من ولً  ملره و  (08)ال ٌسمع بتسجٌل  ي العك ٌمل عمره عن  

ترفلع  ٌلة مخالفلة فلً هلذا و ووبصلمة الالعلك  وٌكون النادي مسئوالً عن صحة تولٌع ولً  مر الالعلك

 ماً للمواعد السارٌة.الشلن إلى لجنة االنضباط التخاذ ما ٌلزم حٌالاا وف
 

66

 ٌمدم النادي لتسجٌل  ي العك كوٌتً جدٌد المستندات اآلتٌة: 

ٌلد )بصلمة  تحلاد بعلد مللء كافلة بٌاناتالا وتولٌعالا ملن الالعلكاستمارة التسجٌل الصادرة من اال  - 0

 (.سنة 08ممن لم ٌجاوز عمره لالعبٌن 

لمدنٌللـة  و شللـاادة جنسللـٌة األك  و شللاادة جنسللٌة الوصللً  و شلاادة الجنسللٌة لالعللك  و بطالتلله ا  - 6

 شاادة معتمدة من اإلدارة العامة للجوازات تفٌد بلن الالعك كوٌتً الجنسٌة.

 :سنة مع مراعاة اآلتً (08)شاادة المٌالد األصلٌة بالنسبة لالعبٌن الذٌن ٌمل عمرهم عن    - 3

تحاد بعد التلكد ملن وزارة الصلحة العاملة ثبت لال تمبل شاادات المٌالد )معدلة العمر( إذا  -  

 ن تارٌب المٌالد المسجل بالشاادة سارٌة المفعول هو الذي ٌظار الالعك بلالعمر األكبلر 

عن  ي تارٌب ملٌالد سلبك وسلجل بله الالعـلـك للدا الجالات المختصلة بلوزارة الصحلـة 

 فً جٌر ذلن تعتبر شاادة المٌالد مرفوضة.و العامة

شللاادات المللٌالد )بللدل فالللد(  و التللً لللم ٌمللض علللى اسللتخراجاا  كثللر مللن خمللس تمبللل   -ك 

 تحاد صحة بٌاناتاــا بعد التلكد من  وزارة الصحة العامة.سنوات إذا ثبت لال

 تحاد.( للحفــظ فً سجالت اال3و  6صورة عن  ي من المستندات المبٌنة فً البندٌن )  - 4

 جرافٌة حدٌثة لالعك مختومة ومعتمدة  من النادي.(  ربــع صــور فــوتـو 4عدد )   - 5

ترفللع  ٌللة مخالفللة فللً هللذا الشلللن إلللى لجنللة االنضللباط التخللاذ مللا ٌلللزم حٌللال ذلللن وفمللاً للمواعللد   - 6

 السارٌة.

67

بعلد ذللن تحاد بتسجٌل الالعك للنادي الذا ٌمدم عنه مستندات كاملة ومستوفاة وال ٌلتفلت ٌموم اال 

 ستمارات تسجٌل اخرا تمدم عن هذا الالعك.اٌة إلى  

68

ال ٌجوز تسجٌل الالعك فً  كثر من لعبة جماعٌة من  لعلاك كلرة الملدم وكلرة الصلاالت والكلرة  

مناا , واستثناًء من ذلن  الشاطئٌة لعبة جماعٌة واحدةو بحٌث ال ٌجوز تسجٌل الالعك إال فً لعبة واحدة

م الرٌاضللً ذاتلله شللطك الالعللك فللً  ي مللن تلللن األلعللاك الللثالث لتسللجٌله فللً لعبللة ٌجللوز خللالل الموسلل

  خرا مناا و لمرة واحدة فمط فً الحالتٌن التالٌتٌن : 
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  ي ٌجري الشطك والتسجٌل خالل فترة التسجٌل األولى للموسم الرٌاضً. .0

اللعبة المسجل فٌالا  إذا لم ٌشارن الالعك فعلٌاً ) داخل الملعك ( مع فرٌمه فً مبارٌات مسابمات .6

 لبل شطبه خالل الموسم الرٌاضً.

وٌجك عللى النلادي لبلل تسلجٌل  ي العلك  ن ٌتلكلد ملن انله جٌلر مسلجل لله  و ألي ملن األندٌلة 

الرٌاضٌة فً  ي من اللعبات الجماعٌة وفى حالة مخالفة  ذلن ٌرفع األمر الى لجنة االنضباط التخاذ 

 السارٌة.ما ٌلزم فً هذا الشلن وفما للمواعد 

69

 ٌجك على كلل نلاٍد إجلراء الفحلص الطبلً اللالزم لبٌلان ملدا سلالمة اللٌاللة الطبٌلة لكافلة العبٌله 

عللى  ن ٌكلون  التسجٌل فلً بداٌلة الموسلم الرٌاضلًو إرفاق النتائج مع الموائم عند تمدٌماا إلعادة المٌدو

 االتحاد بلي حاٍل من االحوال عن تلن النتائج. ال ٌُسللو النادي مسئوالً عن نتائج هذه الفحوصات و

71

الفنٌلة والطبٌلة للموسلم و وكذلن  عضاء األجالزة  االدارٌلة لسن العام لتمدم األندٌة لوائم العبٌاا  

ٌجوز  بعد استٌفاء كافة البٌانات وال ةالرٌاضً الجدٌد خالل فترة التسجٌل األولى وذلن من  صل وصور

تحللاد وٌحللتفظ النللادي بالصللورة و وٌحظللر علللى و التصلللٌع بللالموائم علللى  ن ٌرسللل األصللل لالالكشللط  

سلتكمال العلدد المسلموح بله انتااء فترة التسجٌل عللى  ن ٌسلمع بااألندٌة التعدٌل فً  سماء الالعبٌن بعد 

 للتسجٌل فً فترة التسجٌل الثانٌة.

71

ة اإلدارٌة والفنٌة والطبٌة والمنسمٌن اإلعالمٌلٌن وجٌلرهم ٌشترط لتسجٌل  ي من  عضاء األجاز 

لؤلندٌة  ن ٌكون مرخصاً له فً مزاولة هذا العملو كلل بحسلك اختصاصلهو ملن لبلل الجالات المختصلة 

 فً االتحاد وفماً للمواعد السارٌة. 

72

العلرض ملن لبلل االتحلاد  تمدم األندٌة صورة شخصٌة حدٌثة لكل العك على النموذج المعد لالذا 

وكذلن البطالة الصادرة له فً الموسم السابك إلصدار بطالة جدٌدة لالعك فً الموسم الجدٌلدو وال تسللم 

 البطالللللللللة الجدٌللللللللدة اال بعللللللللد اسللللللللتالم البطالللللللللة المدٌمللللللللة او سللللللللداد جرامللللللللة مالٌللللللللة لللللللللدرها 

الجالزة اإلدارٌلة والفنٌلة د.ن( فً حالة عدم تمدٌماما ألي سبكو وٌسري هذا الحكم عللى  عضلاء ا 05)

 .اإلعالمٌٌنوالمنسمٌن والطبٌة 
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73

 :اآلتً عمار الالعبٌن المسموح بتسجٌلام لكل فئة سنٌة على النحو و ٌحدد عدد 

 ال دد ق      اللل 

ً العب 61 السن العام    ا

74

 تحدد رســـوم التســـجٌل والشطك على النحو اآلتً:  

 الم ل    غ  ن      دال

 د.ن 6 جٌر كوٌتً                    و العك كوٌتً تسجٌل رسم 

 د.ن 51 تسجٌل العك محترف رسم 

 د.ن 5  و طبًري او فنً ادإتسجٌل رسم 

 د.ن 01 شطك  العكرسم 

 د.ن 5 اصدار بطالة العك  و اداري  و فنً  و طبً ) بدل فالد(رسم 

 

 [ نيرابعًا: شئون الالعب] 

75

ٌجوز لالعك الذي انتمل الى ناد اخر خالل الموسم الرٌاضً ان ٌشارن مع نادٌه الجدٌد مباشلرة  

 فً نفس الموسم الرٌاضً سواء كان لد شارن او لم ٌشارن مع نادٌه المدٌم فً الموسم الرٌاضً.

76

رج ان ٌشارن مع نادٌه  و  ي نلاد اخلر مباشلرة  ٌجوز لالعك الذا انتمل الى احد األندٌة فً الخا 

 بعد انتااء فترة انتماله واعادة تسجٌله لدا االتحاد حسك النظم واللوائع السارٌة .

77

ٌجوز تسجٌل الالعك  لثالثة  ندٌة على االكثلر فلً الموسلم الرٌاضلً الواحلد و وال ٌجلوز لله ان  

 لنادٌٌن فمط سواء فً الداخل او الخارج.ٌلعك فً الموسم الرٌاضً ذاته اال 

78

العموبلات األخلرا( علن الالعلك اللذا تلم  -العراملات المالٌلة  –الطلرد  –ال تسمط عموبات )االنلذارات 

اعارته  و انتماله الى  ي من األندٌة حٌث ٌرحل ملفه وٌستكمل عموباته  مع نادٌه الجدٌلد و وٌسلري هلذا 

 .اإلعالمٌٌنوالمنسمٌن ألجازة اإلدارٌة والفنٌة والطبٌة الحكم على  عضاء ا
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79

ٌلتزم كل العك بالخضوع ألي إجراء لد ٌطلك منه  و ٌفرض علٌه و كفحص المنشطات ملثالً و  

وفً حالة امتناعه عن ذلن  و ثبوت مخالفتله ألي ملن المواعلد التلً تحكلم ذللن اإلجلراء ٌرفلع  ملره إللى 

اط التخاذ ما ٌلزم فً شلنه وفماً للمواعد السارٌة و وٌسري هذا الحكم على  عضلاء األجالزة لجنة االنضب

 .اإلعالمٌٌنوالمنسمٌن ٌة والطبٌة اإلدارٌة والفن

81 

ٌلتزم كل العك باستالم جائزته فً نااٌة المسابمة على  ن ٌتمٌد بإجراءات ومراسم التتلوٌج لالذه  

امتناعه  و تلخٌره فً استالم الجائزة  و إخالله بإجراءات ومراسم التتوٌج ٌرفع  مره  المسابمة وفً حالة

إللى لجنلة االنضلباط التخلاذ ملا ٌلللزم فلً شللنه وفملاً للمواعلد السللارٌةو وٌسلري هلذا الحكلم عللى  عضللاء 

  .اإلعالمٌٌنوالمنسمٌن  األجازة اإلدارٌة والفنٌة والطبٌة

81

السلن العلام اللذي مضلى عللى تسلجٌله فلً النلادي موسلما رٌاضلٌا كلامال  دون  ن  ٌجوز لالعلك 

بالرجم من مواظبته عللى حضلور تلدرٌبات  -( فً مباراتٌن رسمٌتٌنالملعك الرملًٌشركه نادٌه )داخل 

  ن ٌتمدم الى االتحاد  بتظلمه من ذلنو ولالتحاد اتخاذ ما ٌراه مناسباً فً هذا الشلن. -نادٌه 

82

 تحللللاد والنللللادي وٌرفللللع ٌجللللوز أليٍ مللللن الالعبللللٌن اللعللللك خللللارج الكوٌللللت إال بموافمللللة اال ال 

 وفماً للمواعد السارٌة.ما ٌلزم فً شلنه لجنة االنضباط التخاذ   مر الالعك الذي ٌخالف ذلن إلى

 [ أو غري حمددي اجلهسية خامسًا: الالعبون غري الكويتيني] 

83

ٌمتصر التمثٌلل الرٌاضلً فلً جمٌلع المسلابمات المحلٌلة عللى الكلوٌتٌٌن وٌعاملل  بنلاء الكوٌتٌلات  

ولملدة هلذه المتزوجات من جٌر الكوٌتٌٌن معاملة الكوٌتٌٌن مملن ٌعلاملون بلذلن ملن لبلل وزارة الداخلٌلة 

شلار عللى األكثلر (  3ى  ن ٌمدموا شاادة حدٌثة صادرة من وزارة الداخلٌلة لبلل  للل ملن )لالمعاملة و ع

فً المسابمات المحلٌلة لالتحلاد   و جٌر محددي الجنسٌة ٌجوز تمثٌل الالعبٌن جٌر الكوٌتٌٌنو و تفٌد ذلن

 :حكام اآلتٌةوفماً لؤل

 وفماً للشروط التالٌة:  و جٌر محددي الجنسٌة الكوٌتٌٌن ٌسمع بتسجٌل الالعبٌن جٌر الكوٌتٌٌن  - 0

 ت وثبتت والدته بشاادة مٌالد كوٌتٌة . ن ٌكون لد ولد فً الكوٌ   ()  

  ن ٌكون ممٌما فً الكوٌت بصفة دائمـة. ك() 

وما ٌزال مسلتمراً فلً  تعلٌمله  االبتدائٌةلتحك بمدارس الكوٌت منذ المرحلة ا ن ٌكون لد  ج()

  و ترن الدراسة والتحك بعمل وما ٌزال مستمرا فٌه.
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التعاون لدول الخلٌج العربٌة الذٌن مضى على عدم  ٌسمع بتسجٌل الالعبٌن من  بناء دول مجلس  - 6

 لٌدهم فً إحدا الاٌئات  الرٌاضٌة بدولام مدة عام على األلل وبشرط توافر  حد الشروط اآلتٌة:

 ن ٌكون الالعك ممٌداً فً  حدا المراحل التعلٌمٌة بالكوٌت بموجلك شلاادة مصلدلة ملن    () 

 الجاة الحكومٌة  التابع لاا.

 ن ملتحماً بعمل داخل الكوٌت بموجك شاادة راتك رسمٌة من مكان عمله. ن ٌكو ك()

  ن ٌكون منتمٌاً ألسرة تعمل بالكوٌت.  ج()

 :اآلتييقدم على ان 

ٌلد بصلمة استمارة التسجٌل الصادرة من االتحلاد بعلد مللء كافلة بٌاناتالا وتولٌعالا ملن الالعلك )  -  

 سنة(. 08 عمره لم ٌجاوز ٌن ممنالعبل

  ربع صور فوتوجرافٌة حدٌثة مختومة معتمدة من النادي . دعد  -ك 

فً اللعك عنلد التسلجٌل  ٌجك على النادي تمدٌم المستندات الدالة على توافر تلن الشروط  -ج 

  و كلما طلك منه االتحاد ذلن.

ر ٌستثنى الالعبون المولودون ألم كوٌتٌة ) ٌا كانت جنسٌة األك( ملن الشلروط والضلوابط المشلا  - 3

إلٌاا بحٌث ٌسمع بتسجٌل هؤالء الالعبٌن دون التمٌد بلي من هذه الشروط والضلوابط وذللن فلً 

 فً االتحاد.  و جٌر محددي الجنسٌة حدود العدد المسموح به لتسجٌل جٌر الكوٌتٌٌن

السلن فلً لائملة ٌجـلـوز للنــلـادي  ن ٌسلجل  ( من هلذه الالئحلة58مع عدم االخالل بحكم المادة )  - 4

 . و جٌر محددي الجنسٌة من جٌر الكوٌتٌٌن ( العبٌن6) و  محترفٌنمن ال ( العبٌن6)  امالع
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 [ امللعب الرمليسادسًا: الالعبون يف ] 

84

على  ن ٌلتـزم بتمدٌماا إللى الحكلم تحاد بطالة لكل العك مدوناً فٌاا اسمه وكافة بٌاناته ٌصدر اال 

ٌسللمع الحكــللـم ألي العللك لللم ٌمللدم بطالتلله بالتسللجٌل فللً  دلٌمللة وال عللٌن ربوكللل مبـللـاراة بخمللس لبللل 

 ستمارة تسجٌل المباراة )األسكورشٌت( .ا

85

 ًاحدا المبارٌات الرسمٌة التل و لتلمٌه إنذارٌن فً  طرداً مباشراً سواًء كل العك ٌطرده الحكم   - 0

ات الفئلة السلنٌة ملن مسلابم واحلدة ةرسلمٌ ةمبلارا ٌولف تلمائٌلاً علن اللعلك ٌحك له االشتران فٌاا

وال ٌجوز له االشتران  فً  ٌة مسابمة ملن مسلابمات فئلة سلنٌة  خلرا لبلل انمضلاء  المسجل فٌاا

 سواء اخطر  و لم ٌخطر النادي.العموبة 

ٌوللف فً المبارٌات الرسمٌة التً ٌحلك لله االشلتران فٌالا ( انذارات 4الالعك الذا ٌتلمى عدد )  - 6

انتملل الٌله  عٌلر  و المباراة التالٌة فً مسابمات الفئة السنٌة المسجل فٌاا  لنادٌه   و للنلادي اللذا 

 خطر  و لم ٌخطر النادي سواء 

فً حالة انتااء مسابمات الفئة السنٌة المسجل فٌاا الالعك المولوف وفما للبنلود السلابمة ٌلتم تنفٌلذ   - 3

وال ٌمنلع ذللن ملن مسلجل فٌالا فلً الموسلم الرٌاضلً الالحلك العموبة فً مسابمات الفئة السلنٌة ال

مشاركته فً مسابمات الفئة السنٌة التالٌة والتً ٌحك له االشتران فٌاا فً ذات الموسم الرٌاضلً 

الذي اولف فٌه وذلن ما لم ٌتم إٌمافه فً  ي من هذه المسابمات وفً هذه الحالة تنفلذ تللن العموبلة 

 .اتاا مباشرةفً مسابمات الفئة السنٌة ذ

86

تحسك االنذارات و حاالت الطرد المولعة على العبً السن العام والشلباك للعبلة كلرة الصلاالت 

 المشتركٌن فً مسابمات لعبة الكرة الشاطئٌة وفماً لآلتً : 

تحسك انذرات الالعك فلً مسلابمات الصلاالت بمعلزل علن انلذارات الالعلك ذاتله فلً مسلابمات   - 0

 .ة الشاطئٌةالكر

ٌسللتثنى مللن ذلللن  العموبللات المولعللة علللى الالعللك مللن لبللل لجنللة االنضللباط بحٌللث ال ٌسللمع للله   - 6

بالمشاركة فً كالً من مسابمات الصاالت و مسابمات الكلرة الشلاطئٌة خلالل فتلرة زمنٌلة تحلددها 

 لجنة االنضباط وفماً للمواعد السارٌة.
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87

نتاللاء جمٌللع اب الرٌاضللًٌللع اإلنللذارات المولعللة علللى الالعبللٌن خللالل الموسللم تسللمط تلمائٌللا جم  - 0

مبارٌات مسابماته مالم تكن لد ولعت عمـوبة االٌماف عللى الالعلك بسلبك حصلوله عللى االنلذار 

ي ملن  الذا ٌلٌه فلً  ًوفً هذه الحالة ٌولف الالعك اول مباراة رسمٌة بالموسم الرٌاض الرابع

لٌلله مللع عللدم انتمللل ا عٌللر  و المسللجل فٌاللا سللواء لنادٌلله  و للنللادي الللذي  مسللابمات الفئللة السللنٌة

 من هذه الالئحة.( 86( و )85/3مادتٌن )االخالل بحكم ال

نتالاء الموسلم الرٌاضلً اال تسمط عموبة الطرد  و اإلٌماف  المولعلة عللى  ي العلك ألي سلبك ب  - 6

 انتمل الٌه. عٌر  و للنادي الذي بل تستكمل فً مبارٌات الموسم التالً سواء لنادٌه  و 

88

إذا  نذر العك فً  ٌة مباراة ثم طرده الحكم طرداً مباشراً من المباراة ذاتاا فإن عموبة الطرد ال  - 0

  تلعً اإلنذار المولع علٌه فً المباراة. 

عموبلة الطلرد ال تلعلً اإلنلذار إذا  نــذر العك فً  ٌة مباراة ثم طرد من المباراة التً تلٌاا فلإن   - 6

 المولع علٌه فً المباراة السابمة.

89

شتران فلً المبارٌلات الرسلمٌة للنلادي وحلدث  ن إحلدا المبارٌلات التلً إذا  ولف العك عن اال 

تحسلك ملن العموبلة  فإنالـا الملن األسلباك ألي سبك  تستكملتمم  صالً  و لم لم تدخل ضمن مدة عموبته 

وٌعتبر اعتماداً لنتٌجلة المبلاراة فلً مفالوم هلذه الملادة ,   عتمدت نتٌجة هذه المباراةاإال إذا عة علٌه المول

 (  وبالنتٌجة الفعلٌة للمباراة.5صفر/اعتبار  حد النادٌٌن  و كالهما خاسراً للمباراة بنتٌجة )

91

اللا  و ٌشللرف علٌاللا االتحللاد  و ٌلللذن إذا طللرد الالعللك مللن مبللاراة ودٌللة محلٌللة  و خارجٌللة ٌنظم 

بإلامتاا او المشاركة فٌاا فٌجوز للجنة متى ر ت ذلن ضرورٌاً  ن ترفع امره الى لجنة االنضباط التخاذ 

 ما ٌلزم فً شلنه وفماً للمواعد السارٌة .
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91

سلاعة ملن انتالاء  (48)اوز تجل ملدة ال حتجاجات حلول نتلائج المبارٌلات إللى االتحلاد فلًتمدم اال  - 0

جلازات الرسلمٌة ضلمن الملدة المحلددة وٌسللم االحتجلاج بالٌلد تلدخل  ٌلام العطلل واإل المباراة وال

 للموظف المختص .

  (.د.ن 011)ٌمدم االحتجاج مرفما به رسم لدره   - 6

ً  ذا لبل االحتجاج شكالً إ  - 3  ٌعاد رسم االحتجاج. وموضوعا

 . الرسمٌجوز استرداد  ذا رفض االحتجاج الإ  - 4

92

( التللً عمللدت فللً                                    01/6106) صللادق مجلللس إدارة االتحللاد علللى هللذه الالئحللة فللً جلسللته رلللم  

 وٌُعمل باا اعتباراً من هذا التارٌب. 60/00/6106

 

 

 

 

 

 


