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• الشروط :	
تمُ�سنَّف الكرة الطائرة ال�ساطئية من الألعاب اجلماعية.. 1

ي�سارك كل ق�سم اأو كلية بفريق اأو اأكرث )تنظيم داخلي خا�س باجلامعة/ الكلية(.. 2

تقيم اجلامعة/ الكلية بطولة للكرة الطائرة ال�ساطئية بني الفرق امل�ساركة بالطريقة التي تختارها.. 3

د لإقامة البطولة بفرتة ل تقل عن ) 10 ( اأيام عمل.. 4 اإ�سعار الحتاد ر�سمياً باملوعد املحدَّ

رى مباريات البطولة الداخلية باجلامعة/ الكلية طبقاً لقوانني الحتاد الدويل للعبة.. 5 تمُ

لكل جامعة احلق بامل�ساركة يف بطولة الحتاد بفريقني ) اأ + ب(.. 6

للم�ساركة يف بطولة الحتاد يجب على كل جامعة/ كلية تزويد اللجنة الفنية بالحتاد الريا�سي . 7

للجامعات ال�سعودية بتقرير مف�سل عن البطولة الداخلية يت�سمن التايل:

عدد الفرق امل�ساركة واأ�سماء الالعبني.	•

الطريقة املتبعة لإقامة البطولة الداخلية.	•

الك�سوفات الر�سمية لنتائج املباريات ) Score sheet ( باأ�سماء الالعبني واحلكام.	•

ترتيب الفرق امل�ساركة.	•

اأ�سماء لعبي الفريقني امل�ساركني ) اأ + ب(.	•

يتكون كل فريق من لعبني اثنني فقط.. 8

اإنهاء اإجراءات ت�سجيل الالعبني ل�ستخراج بطاقات الأهلية قبل )14( يوماً من بداية البطولة كحد اأدنى.. 9

يعقد الجتماع الفني يف اليوم ال�سابق للبطولة.. 10

�سعار . 11 وو�سع  القمي�سني،  ترقيم  مع  الكلية  للجامعة/  الريا�سي  الزي  بارتداء  فريق  كل  يلتزم 

اجلامعة/ الكلية و�سعار الحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية على �سدر القمي�س.

بنظام . 12 واحد  دور  من  الدوري  بنظام  الحتاد  بطولة  يف  امل�ساركة  للفرق  البطولة  مباريات  تقام 

املجموعات.

يتاأهل للدور الثاين ) 16 ( الفريقان احلائزان على املركزين الأول والثاين من كل جمموعة.. 13

تقام مباريات الدور الثاين بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة، مع اإقامة مباريات لتحديد املراكز الثمانية الأوىل بالبطولة.. 14

الك�سف الطبي م�سوؤولية اجلامعة/ الكلية.. 15

الكرة الطائرة الشاطئية
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• الجامعات المشاركة:	
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادنجامعة الإمام عبد الرحمن بن في�سل

جامعة املجمعةجامعة امللك �سعود

جامعة �سقراءجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

جامعة الباحةجامعة طيبة 

كلية ابن �سينا الأهلية للعلوم الطبيةجامعة امللك عبد العزيز

جامعة حائلجامعة الطائف

جامعة امللك خالدجامعة الق�سيم

جامعة الأمري حممد بن فهد الأهليةجامعة اجلوف

جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحيةجامعة امللك في�سل

جامعة بي�سةجامعة جازان

جامعة جدةجامعة احلدود ال�سمالية

جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيزجامعة جنران

جامعة حفر الباطنجامعة اأم القرى

-كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية




