
دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )الموسم العاشر(92

 بطولة كرة الهدف لذوي االعاقة
• الشروط :	
يتكون فريق اجلامعة من ) 3 ( لعبني مع احتياطي ) 3 ( لعبني كحد اأق�سى، ويكن للجامعة امل�ساركة بعدد . 1

) 3 ( لعبني كحد اأدين.

على جميع املتناف�سني اإرتداء قمي�س ريا�سي يكون عليه رقم بني  )�سفر  و 9( مثّبت على كال واجهتي القمي�س . 2

من الأمام واخللف. 

نع اإرتداء النظارات والعد�سات. . 3 يمُ

على جميع الالعبني اإرتداء معتمات عيون �سوداء حتى ل ت�سمح مبرور اأي �سوء من �سافرة البداية الأوىل . 4

وحتى نهاية كل �سوط ويتم اعتمادها من قبل م�ست�سار الحتاد لذوي الإعاقة اأو من ينوب عنه. 

يجب اإرفاق بطاقة املعاق اأو اأي وثيقة تثبت الإعاقة الب�سرية عند ت�سجيل الالعبني، واإبراز الأ�سل مل�ست�سار . 5

الحتاد لذوي الإعاقة اأو من ينوب عنه لعتمادها قبل البطولة. 

زمن املباراة ) 24 ( دقيقة مق�ّسمة على �سوطني مت�ساويني، زمن كل منهما ) 12 ( دقيقة، على اأن يكون هناك . 6

وقت ا�سرتاحة بني ال�سوطني مقداره ) 3 ( دقائق. 

يف حال التعادل يف الأ�سواط يلعب الفريقان �سوطان اإ�سافيان زمن كل منهما ) 3 ( دقائق. . 7

يجب اأن يكون الالعب لئقاً �سحياً.. 8

يطبق قانون الحتاد الدويل لكرة الهدف بهذه البطولة.. 9

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

تمُقدم الحتجاجات خالل ) 30 ( ثالثون دقيقة فور اإعالن نتيجة امل�سابقة مو�سع الحتجاج.. 11

قم�سان . 12 على  ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي  الحتاد  و�سعار  اجلامعة  �سعار  اإ�سافة  �سرورة 

الالعبني.

بالإعاقة . 13 اخلا�سة  الأخرى  امل�سابقات  يف  امل�ساركة  الهدف  كرة  بطولة  يف  امل�سارك  لالعب  يحق 

الب�سرية.

تمُلغى البطولة يف حالة ا�سرتاك عدد اأقل من ) 6 (  �ست جامعات/ كليات .. 14

ذوي اإلعاقة
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اإنهاء اإجراءات ت�سجيل الالعبني ل�ستخراج بطاقات الأهلية قبل )14( يوماً من بداية البطولة كحد اأدنى.. 15

الك�سف الطبي م�سوؤولية اجلامعة/ الكلية. . 16

• الجامعات المشاركة:	
جامعة امللك �سعودجامعة امللك خالد

جامعة امللك عبد العزيزجامعة جازان

جامعة املجمعةجامعة طيبة

جامعة الق�سيمجامعة حائل

جامعة الطائفجامعة الإمام عبد الرحمن بن في�سل

جامعة اأم القرىجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

بطولة ألعاب القوى لذوي االعاقة
• الشروط :	
تمُطبَّق �سروط بطولة األعاب القوى لالأ�سوياء يف الحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية.. 1

يحق لكل فريق ال�سرتاك بالعب اإىل لعبني كحد اأق�سى يف م�سابقات امل�سمار.               . 2

يجب اأن يكون الالعب لئقاً �سحياً.. 3

اأو اأي وثيقة تثبت الإعاقة عند ت�سجيل الالعبني، واإبراز الأ�سل مل�ست�سار . 4 اإرفاق بطاقة املعاق  يجب 

الحتاد لذوي الإعاقة اأو من ينوب عنه لعتمادها قبل البطولة.   

جميع امل�سابقات يجب اأن تتوافق مع قوانني الحتاد الدويل لألعاب القوى للمعاقني.. 5

يكن لالعبني من ذوي الإعاقة الب�سرية اختيار الدليل باأنف�سهم مع اللتزام بارتداء . 6

معتمات اأعني تمُعتمد من قبل م�ست�سار الحتاد لذوي الإعاقة اأو من ينوب عنه. 

امل�سابقات املقررة يف الربنامج هي :   . 7

رمي الرمحدفع اجللةرمي القر�س200م كر�سي متحركاإلعاقة الحركية السفلية )كرسي متحرك(

رمي الرمحدفع اجللةرمي القر�سوثب طويل400م »عدو«200م »عدو«اإلعاقة البصرية

رمي الرمحدفع اجللةرمي القر�سوثب طويل400م »عدو«200م »عدو«اإلعاقة السمعية

ٌيعقد الجتماع الفني يف اليوم ال�سابق للبطولة.. 8
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ٌتقدم الحتجاجات خالل ) 30 ( ثالثون دقيقة فور اإعالن نتيجة امل�سابقة مو�سع الحتجاج.. 9

تمُلغى اأي م�سابقة ي�سارك فيها اأقل من ) 6 ( �ست جامعات/ كليات. . 10

�سرورة اإ�سافة �سعار اجلامعة و�سعار الحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية على قم�سان الالعبني.. 11

اإنهاء اإجراءات ت�سجيل الالعبني ل�ستخراج بطاقات الأهلية قبل )14( يوماً من بداية البطولة كحد اأدنى.. 12

الك�سف الطبي م�سوؤولية اجلامعة/الكلية.. 13

• الجامعات المشاركة :	
جامعة امللك �سعودجامعة امللك خالد

جامعة امللك عبد العزيزجامعة جازان

جامعة اجلوف جامعة اأم القرى

جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�سلجامعة طيبة

 جامعة الطائفجامعة حائل

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالميةجامعة املجمعة

جامعة احلدود ال�سماليةجامعة الق�سيم

-جامعة جنران
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