
دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )الموسم السابع(20

يبداأ دوري الكرة الطائرة يوم اخلمي�س1438/1/18هـ املوافق  2016/10/20 م

 الشروط :• 
ي�صارك يف امل�صابقة )15( جامعة  .. 1
يتكون فريق اجلامعة من ) 12( العب كحد اأق�صى يف كل مباراة .. 2
املرحلة االأولى : تقام امل�صابقة بنظام دوري املجموعات من دور واحد . . 3
يتاأهل االأول والثاين من كل جمموعة اإلى املرحلة الثانية ) دور الثمانية ( . 4
تقام املرحلة الثانية ) دور الثمانية ( بطريقة التجمع وخروج املغلوب من مرة واحدة مع الرت�صية لتحديد . 5

املراكز الثمانية..
اإلى . 6 الفارق  ي�صل  اللعب حتى  ي�صتمر  التعادل  اأواًل ويف حال  نقطة   )25( ي�صجل  الذي  الفريق  بال�صوط  يفوز   

نقطتني على االأقل عن مناف�صه .
يفوز باملباراة الفريق الذي ي�صجل عدد ثالثة اأ�صواط . .. 7
�صيتم تطبيق النظام اجلديد الحت�صاب نقاط الفوز املعتمدة من االحتاد الدويل للكرة الطائرة والذي ين�س على . 8

نح الفريق الفائز بنتيجة )2-3(  منح الفائز بنتيجة )3-0( اأو )3-1( ثالثة نقاط واخلا�صر ) �صفر (، بينما يمُ
نقطتني واخلا�صر نقطة واحدة .

يف حال تعادل الفريقني يف عدد نقاط الفوز واخل�صارة لتحديد املركز االأول والثاين يف دوري املجموعات يعتمد . 9
التايل: 
اأواًل : عدد االنت�صارات اأي احلا�صل على اأكرث مرات فوز .• 
ثانياً : ن�صبة ق�صمة ما له من االأ�صواط على ما عليه من االأ�صواط .• 
ثالثاً : ن�صبة ق�صمة ما له من نقاط االأ�صواط على ما عليه من نقاط االأ�صواط .• 
رابعاً : الفريق الفائز باملباراة التي اأقيمت بينهما .• 

املراقب . 10 اإ�صعار   احلالة  ويجب يف هذه  لل�صرورة  اال  املباراة  اثناء  امللعب  اداري  او  اي العب  مغادره  يجب عدم 
االداري ويكتب يف التقرير وقت املغادرة وال�صبب

�صرورة توفري طقمي مالب�س بلونني مختلفني من األوان اجلامعة املعتمد. 11
البطولة، مع . 12 اأن تثبت طوال  الدويل على  للقانون  اإلى )99( طبقاً  �صرورة ترقيم قم�صان الالعبني من )1( 

اإ�صافة �صعار اجلامعة و�صعار االحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية 

الكرة الطائرة

 يف حالة اختالف التاريخ يعتمد اليوم والتاريخ امليالدي• 
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فيما عدا البنود املو�صحة اأعاله يطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة املباريات . وح�صب التعديالت اجلديدة . 13
املعتمدة من االحتاد الدويل .

انهاء اجراءات ت�صجيل الالعبني ال�صتخراج بطاقات االأهلية قبل )14( يوما من البطولة كحد اأدنى. 14
يجوز لكل جامعة /كلية ا�صتخراج بطاقات اهلية لعدد ال يتجاوز )24( العب يف املو�صم الواحد. 15

جميع مباريات الدوري تقام بعد اأذان �سالة الع�سر بـ 20 دقيقة ح�سب توقيت مكان اإقامة املباراة• 

ميكن للجنة تغري موعد وقت املباراة يف حالة ال�سرورة.• 

المرحلة األوىل :• 

توزيع فرق الجامعات المشاركة حسب المجموعات
املجموعة الرابعةاملجموعة الثالثةاملجموعة الثانيةاملجموعة االأولىم
جامعة احلدود ال�صماليةجامعة الباحةجامعة الدمامجامعة االإمام محمد بن �صعود االإ�صالمية1
جامعة  جازانجامعة الق�صيمجامعة امللك �صعودجامعة اأم القرى2
اجلامعة االإ�صالميةجامعة �صقراءجامعة امللك �صعود للعلوم ال�صحيةالطائف3
-جامعة املجمعةجامعة حائلجامعة االأعمال والتكنولوجيا4
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جدول المباريات :• 

اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة
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181
جامعة االإمام محمد بن �صعود 

االإ�صالمية
جامعة االأعمال والتكنولوجيا×

جامعة االإمام محمد بن �صعود 
االإ�صالمية

ملعب جامعة اأم القرىالطائف×جامعة اأم القرى2
جامعة الدمامجامعة حائل×جامعة الدمام3

×جامعة امللك �صعود4
جامعة امللك �صعود للعلوم 

ال�صحية
جامعة امللك �صعود

جامعة الباحةجامعة املجمعة×جامعة الباحة5
جامعة الق�صيمجامعة �صقراء×جامعة الق�صيم6
جامعة  جازاناجلامعة االإ�صالمية×جامعة  جازان7

اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة
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×جامعة الطائف258
جامعة االإمام محمد بن �صعود 

االإ�صالمية
جامعة الطائف

جامعة االأعمال والتكنولوجياجامعة اأم القرى×جامعة االأعمال والتكنولوجيا 9

10
جامعة امللك �صعود للعلوم 

ال�صحية
جامعة الدمام×

جامعة امللك �صعود للعلوم 
ال�صحية

جامعة حائلجامعة امللك �صعود×جامعة حائل11
جامعة �صقراءجامعة الباحة×جامعة �صقراء12
جامعة املجمعةجامعة الق�صيم×جامعة املجمعة13
اجلامعة االإ�صالميةاحلدود ال�صمالية×اجلامعة االإ�صالمية14
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اليوماألسبوع
والتاريخ

رقم 
مكان إقامة المباراةالفريقينالمباراة
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15
جامعة االإمام محمد بن �صعود 

االإ�صالمية
جامعة اأم القرى×

جامعة االإمام محمد بن �صعود 
االإ�صالمية

جامعة االأعمال والتكنولوجياجامعة الطائف×جامعة االأعمال والتكنولوجيا16

جامعة الدمامجامعة امللك �صعودجامعة الدمام17

18
جامعة امللك �صعود للعلوم 

ال�صحية
جامعة حائل×

جامعة امللك �صعود للعلوم 
ال�صحية

جامعة الباحةجامعة الق�صيم×جامعة الباحة19

جامعة �صقراءجامعة املجمعة×جامعة �صقراء20

احلدود ال�صماليةجامعة  جازان×احلدود ال�صمالية21

المرحلة الثانية :•   

اليوماألسبوع
والتاريخ
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الثاين من املجموعة الثالثة×االأول من املجموعة االأولى22

)جتمع(

 الثاين من املجموعة الرابعة× االأول من  املجموعة الثانية23
الثاين من املجموعة االأولى×االأول من املجموعة الثالثة24
الثاين من املجموعة الثانية×االأول من املجموعة الرابعة25
املهزوم من مباراة رقم )23(×املهزوم من مباراة رقم )22(26
املهزوم من مباراة رقم )25(×املهزوم من مباراة رقم )24(27
الفائز من مباراة رقم )23(  ×الفائز من مباراة رقم )22(  28
الفائز من مباراة رقم)25(×الفائز من مباراة رقم)24(29
املهزوم من مباراة رقم )27(  ×املهزوم  من مباراة رقم )26(  30
الفائز من مباراة رقم)27(×الفائز من مباراة رقم)26(31
املهزوم من مباراة رقم )29(  ×املهزوم   من مباراة رقم )28(  32
الفائز من مباراة رقم)29(×الفائز من مباراة رقم)28(33
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تحديد المركز الثالث والرابعتحديد المركز السابع والثامن

3032

األول من المجموعة األوىل

المهزوم

األولالخامس

2628

2729

33 31

الفائز

الثاني من المجموعة الثالثة

األول من  المجموعة الثانية

الثاني من المجموعة الرابعة

األول من المجموعة الثالثة

الثاني من المجموعة األوىل

األول من المجموعة الرابعة

الثاني من المجموعة الثانية

المهزوم من مباراة رقم )28(المهزوم من مباراة رقم )26(

المهزوم من مباراة رقم )29(المهزوم من مباراة رقم )27(
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