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بطولة كرة الهدف
الشروط :• 
يتكون فريق اجلامعة من ) 3 ( العبني مع احتياطي ) 3 ( العبني كحد اق�صى، ويكن للجامعة امل�صاركة بعدد . 1

) 2 ( العبني كحد ادين.
على جميع املتناف�صني ارتداء قمي�س ريا�صي يكون عليه رقم )بني �صفر  و 9( مثبت على كال واجهتي القمي�س . 2

من االأمام واخللف. 
ينع ارتداء النظارات والعد�صات. . 3
االأولى . 4 البداية  اأي �صوء من �صافرة  ت�صمح مبرور  �صوداء حتى ال  ارتداء معتمات عيون  على جميع الالعبني 

وحتى نهاية كل �صوط ويتم اعتمادها من قبل م�صت�صار االحتاد لذوي االحتياجات اخلا�صة او من ينوب عنه. 
مل�صت�صار . 5 االأ�صل  واإبراز  الالعبني  ت�صجيل  عند  الب�صرية  االإعاقة  تثبت  وثيقة  اأي  اأو  املعاق  بطاقة  ارفاق  يجب 

االحتاد لذوي االحتياجات اخلا�صة اأو من ينوب عنه العتمادها قبل البطولة. 
وقت . 6 هناك  يكون  دقيقة   )  12  ( منهما  كل  زمن  مت�صاويني  �صوطني  على  مق�صمة  دقيقة   )  24  ( املباراة  زمن 

ا�صرتاحة بني ال�صوطني مقداره ) 3 ( دقائق. 
يف حال التعادل يف االأ�صواط يلعب الفريقان �صوطان اإ�صافيان زمن كل منهما ) 3 ( دقائق. . 7
يجب اأن يكون الالعب الئق �صحياً.. 8
يطبق قانون االحتاد الدويل لكرة الهدف بهذه البطولة.. 9

يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�صابق للبطولة.. 10
تقدم االحتجاجات خالل ) 30 ( ثالثون دقيقة فور اإعالن نتيجة امل�صابقة مو�صع االحتجاج.. 11
�صرورة ا�صافة �صعار اجلامعة و�صعار االحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية على قم�صان الالعبني.. 12
يحق لالعب امل�صارك يف بطولة كرة الهدف امل�صاركة يف امل�صابقات االأخرى اخلا�صة باالإعاقة الب�صرية.. 13
تلغى البطولة يف حالة ا�صرتاك عدد اقل من   )6(  �صت جامعات  .. 14
اإنهاء اإجراءات ت�صجيل الالعبني ال�صتخراج بطاقات االأهلية قبل 14 يوم من البطولة كحد اأدنى.. 15

بطوالت ذوي االحتياجات الخاصة

 يف حالة اختالف التاريخ يعتمد اليوم والتاريخ امليالدي• 



41 Saudi Universities Sports Federation

الجامعات المشاركة:• 
جامعة امللك عبد العزيز جامعة امللك �صعود 

جامعة اأم القرىجامعة جازان
جامعة الق�صيمجامعة طيبة

جامعة حائلجامعة امللك خالد

بطولة ألعاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة

الشروط :• 
تطبق �صروط بطولة األعاب القوى لالأ�صوياء يف االحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية.. 1
نتيجة . 2 احت�صاب  مع  امل�صمار،  م�صابقات  يف  اق�صى  كحد  العبني  ثالثة  الى  بالعب  اال�صرتاك  فريق  لكل  يحق 

اف�صل العبني.               
يجب اأن يكون الالعب الئق �صحياً.. 3
يجب اإرفاق بطاقة املعاق اأو اأي وثيقة تثبت االإعاقة عند ت�صجيل الالعبني واإبراز االأ�صل مل�صت�صار االحتاد لذوي . 4

االحتياجات اخلا�صة اأو من ينوب عنه العتمادها قبل البطولة.   
جميع امل�صابقات يجب اأن تتوافق مع قوانني االحتاد الدويل الألعاب القوى للمعاقني.. 5
يكن لالعبني من ذوي االعاقة الب�صرية اختيار الدليل باأنف�صهم مع االلتزام بارتداء معتمات، عيون �صوداء . 6

تعتمد من قبل م�صت�صار االحتاد لذوي االحتياجات اخلا�صة او من ينوب عنه. 
امل�صابقات املقررة يف الربنامج هي :   . 7

100م كر�صي متحركاالإعاقة احلركية ال�صفلية )كر�صي متحرك(
200م »عدو«االإعاقة الب�صرية
وثب طويل200م »عدو«االإعاقة ال�صمعية

يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�صابق للبطولة.. 8
تقدم االحتجاجات خالل ) 30 ( ثالثون دقيقة فور اإعالن نتيجة امل�صابقة مو�صع االحتجاج.. 9

تلغى اأي م�صابقة   ي�صارك فيها اقل من )6( �صت جامعات . 10
�صرورة اإ�صافة �صعار اجلامعة و�صعار االحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية على قم�صان الالعبني.. 11
اإنهاء اإجراءات ت�صجيل الالعبني ال�صتخراج بطاقات االأهلية قبل 14 يوم من البطولة كحد اأدنى.. 12
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الجامعات المشاركة :• 
جامعة امللك عبد العزيزجامعة امللك �صعود 

جامعة حائلجامعة طيبة
جامعة الباحةجامعة امللك خالد
الطائفجامعة اأم القرى
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