قانون كرة القدم للصاالت
(الخماسي) بشكل مختصر
إعداد
احلكم الدويل واملحا�ضر يف اللعبة
الأ�ستاذ /عبد الرحمن بن حممد الأحمري
متابعة
مدرب املنتخب ال�سعودي
الأ�ستاذ /عبد اهلل بن عبد العزيز الر�شود
إشراف
م�ست�شار االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية
الدكتور� /صالح بن �أحمد ال�سقاء

كرة القدم للصاالت (الخماسية) FUTSAL -
تتميز كرة القدم لل�صاالت (اخلما�سية) بال�سرعة ،والأثارة ،والتحدي ،والقدره
على تطوير اتقان الالعبني ملهارات كرة القدم ،وهي اللعبة الوحيدة يف كرة القدم
التي تلعب يف �صالة مغلقة ومعتمده من قبل الأحتاد الدويل ( )FIFAوالآ�سيوي
( ،)AFCوتكمن �أهمية كرة القدم لل�صاالت ب�شعبيتها يف غالبية دول العامل
ل�سهولة ممار�ستها حيث حتتاج فقط خلم�سة العبني لكل فريق ،وميكن ممار�ستها
داخل �أو خارج ال�صاالت ،ونظراً النت�شار ممار�سة لعبة كرة القدم اخلما�سية بني
ال�شباب يف اململكة العربية ال�سعودية ،ارت�أى االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية
�ضرورة تنظيم وتقنني هذا املمار�سات.
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املادة الأوىل ( :)1امللعب
•املباريات الدولية :خطوط التما�س من 38م �إلى 42م.
خطوط املرمى من 20م �إلى 25م.
		
•منطقة الجزاء :طولها 6م من خط املرمى من عالمة اجلزاء ومن جانبي خط املرمى من
القائمني خارجاً.
•عالمة الجزاء الثانية :تب ُعد 10م عن خط املرمى عمودياً على نقطة بن�صف املرمى.
•املرمى :طول العار�ضة 3م و�إرتفاع القائم 2م ب�سمك �8سم.
املادة الثانية ( :)2الكرة
•حميطها �64سم �إلى �62سم ،وزنها 440غرام وال يقل عن  400غرام ،ال�ضغط � 0.6إلى 0.9
�ضغط جوي.
املادة الثالثة ( :)3عدد الالعبين
•تلعب املبارة بعدد ( )5العبني مبا فيهم حار�س املرمى .
•ال تبد�أ املباراة بعدد �أقل من ( )3العبني.
•امل�سابقات الر�سمية احلد الأق�صى للبدالء ( )9العبني.
•التبديل (مفتوح) طوال املبارة من موقع التبديل.
•الالعب املطرود يتم تعوي�ضه بالعب بعد مرور دقيقتني �إال �إذا مت ت�سجيل هدف يف مرمى
فريقه يدخل البديل مبا�شرة.
معدات الالعبين
املادة الرابعة (:)4
ّ
•عدم ا�ستخدام الالعب معدّات ت�ش ّكل خطراً عليه �أو على مناف�سه ،املعدّات الأ�سا�سية( :قمي�ص،
ك�سارات).
�شورت ،جواربّ ,
•حذاء من القما�ش �أو اجللد باطنه مطاطي �أو �أي مادة منا�سبة.
املادة اخلام�سة ( :)5الحكام
•يطبقون قوانني ال�صاالت وهم عبارة عن حكمان لهم القرار داخل امللعب واحلكم الأول هو
�صاحب القرار الأول والأخري.
قانون كرة القدم للصاالت (الخماسي)
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املادة ال�ساد�سة ( :)6الحكام املساعدون
•احلكم الثالث ي�ساعد احلكام وهو خارج امللعب ل�ضبط املنطقة الفنية وكذلك احلكم امليقاتي
له مهماته يف �ضبط مدة املباراة يف جميع الأوقات.
املادة ال�سابعة ( :)7مدة املباراة
•تتكون املباراة من �شوطني كل �شوط عبارة عن ( )20دقيقة ملعوبة.
•�إذا مت االحتكام للأ�شواط الإ�ضافية مدة كل �شوط ( )5دقائق ملعوبة.
•لكل فريق حق يف طلب دقيقة واحدة كوقت م�ستقطع يف كل �شوط فقط.
•الراحة بني ال�شوطني ( )15دقيقة وال تتجاوزها.
املادة الثامنة ( :)8بداية وإستئناف اللعب
•ركلة البداية :بداية املباراة بعد ت�سجيل هدف بداية ال�شوط الثاين بداية ال�شوطني
الإ�ضافيني.
•ال يجوز ت�سجيل هدف من ركلة البداية.
•اإلسقاط :هي و�سيلة ال�ستئناف اللعب عندما ُيوقف احلكم اللعب لأي �سبب مل يتم ذكره
يف قانون اخلما�سي.
املادة التا�سعة ( :)9الكرة داخل وخارج اللعب
•تكون الكرة خارج اللعب:

 عندما تعرب املرمى وخط التما�س بكاملها �سوا ًء على الأر�ض �أو يف الهواء. �إذا مت �إيقاف اللعب من قبل احلكام. عندما تلم�س �سقف ال�صالة املغطاة (( احلد الأدنى الرتفاع �سقف ال�صالة (4م)املن�صو�ص عليها يف قواعد املناف�سة )).

•تكون الكرة يف اللعب:

 عندما ترتد من القائمني �أو العار�ضة وال تزال داخل امللعب. -عندما ترتد من احلكام وال تزال داخل امللعب.
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املادة العا�شرة ( :)10طريقة تسجيل الهدف
•يتم �إحت�ساب الهدف عندما متر الكرة فوق خط املرمى بني القائمني وحتت العار�ضة ب�شرط
عدم حدوث خمالفة.
•غري م�سموح حلار�س املرمى ت�سجيل هدف من رمية مرمى �أو ي�ضرب الكرة عمداً بيده �إلى
مرمى املناف�س.
املادة احلادية ع�شرة ( :)11التسلل
•اخلما�سي ال يوجد يف قانونه مادة الت�سلل.
املادة الثانية ع�شرة ( :)12األخطاء وسؤ السلوك
•األخطاء :تتم معاقبة الأخطاء بركلة حرة مبا�شرة �أو ركلة جزاء �أو ركلة حرة غري مبا�شرة.
•األخطاء التي ُتعاقب بركلة حرة مباشرة:

 هناك ع�شرة �أخطاء �سبعة منها يرتكبها الالعب ب�إهمال وتهور �أو قوة مفرطة وهيكالتايل:
 .1ركل �أو حماولة ركل املناف�س.
 .2عرقلة املناف�س.
 .3القفز على املناف�س.
 .4مكاتفة املناف�س.
� .5ضرب �أو حماولة �ضرب املناف�س.
 .6مهاجمة املناف�س.
 .7دفع املناف�س.
 ويتم �إحت�ساب ركلة حرة مبا�شرة �أي�ضاً �إذا مت �إرتكاب �أحد الأخطاء الثالثة التالية: .1م�سك املناف�س.
 .2الب�صق على املناف�س.
 .3مل�س الكرة باليد ب�شكل متع ّمد (با�ستثناء حار�س املرمى داخل منطقة جزاءه).

قانون كرة القدم للصاالت (الخماسي)
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•يتم احت�ساب ركلة حرة مبا�شرة وتكون (�أخطاء مرتاكمة) يف كل �شوط والفريق الذي
يرتكب اخلط�أ ال�ساد�س ُيعاقب بركلة جزاء من عالمة اجلزاء الثانية (10م) ،و�إذا كان
موقع اخلط�أ املُرتكب �أقر ب من (10م) ُيخيرّ الالعب املن ّفذ بني عالمة اجلزاء �أو نف�س
موقع املخالفة الأ�سا�سي.

•املخالفات التي ُيعاقب عليها بركلة جزاء:

 �إذا �أُرتكبت �أحد الأخطاء الع�شرة التي ُيعاقب عليها بركلة حرة مبا�شرة �ضد املناف�سداخل منطقة جزاء فريقه والكرة يف اللعب يتم ا�ستئناف اللعب بركلة جزاء من م�سافة
(6م) و ُيحت�سب (خط�أ تراكمي).

•املخالفات التي ُيعاقب عليها بركلة حرة غير مباشرة:

•على الالعب يف احلال التالية:
 �إذا لعب بطريقة خطرة. يعيق من تقدُم املناف�س. مينع حار�س املرمى من �إطالق الكرة من يده. يرتكب �أحد الأخطاء التي ُيعاقب عليها بركلة مبا�شرة �ضد زميله يف نف�س الوقت. يرتكب �أي انتهاك غري مذكور يف املادة ( )12والتي يتم خاللها �إيقاف اللعب لتوجيه�إنذار لالعب معني.
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•مخالفات حارس املرمى التي ُيعاقب عليها بركلة حرة غير مباشرة:

 ي�سيطر على الكرة بيديه �أو قدميه يف منت�صف ملعب فريقه ملدة �أكرث من ( )4ثواين. بعد �أن يلعب الكرة يلم�سها مرة �أخرى يف ن�صف ملعب فريقه وقد ُلعبت له عمداً منقبل زميله يف الفريق دون �أن يلم�سها املناف�س �أو تكون خارج اللعب.
 يلم�س الكرة بيديه داخل منطقة جزاءه بعد ركلها ب�شكل متعمد من قبل زميلهبالفريق.
 -يلم�س الكرة بيديه داخل منطقة جزاءه بعد متريرها من ركلة متا�س من زميله.

•املخالفات التي تستوجب اإلنذار:

 .1ال�سلوك الغري ريا�ضي.
 .2االعرتا�ض على قرار احلكم بالقول �أو بالفعل.
 .3الإ�صرار على خمالفة قانون اللعبة.
 .4ت�أخري �إ�ستئناف اللعب.
 .5عدم احرتام امل�سافات القانونية.
 .6الدخول دون �إذن احلكم واملخالفة يف �إجراءات التبديل.
 .7مغادرة امللعب عمداً دون �إذن احلكم ولي�س تبدي ً
ال.

•املخالفات التي تستوجب الطرد:

 .1ال�سلوك امل�شني.
 .2اللعب العنيف.
 .3الب�صق على املناف�س �أو �أي �شخ�ص �آخر.
 .4حرمان الفريق املناف�س من ت�سجيل هدف حمقق بلم�س الكرة عمداً باليد.
 .5حرمان الفريق املناف�س من ت�سجيل هدف حمقق بارتكاب �أحد الأخطاء التي ت�ستوجب
ركلة حرة مبا�شرة �أو ركلة جزاء.
 .6ا�ستخدام �إ�شارات عدوانية �أو �إهانة �أو ا�ستخدام �ألفاظ بذيئة.
 .7تلقي الإنذار الثاين يف نف�س املباراة.

قانون كرة القدم للصاالت (الخماسي)
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املادة الثالثة ع�شرة ( :)13الركالت الحرة
•الركالت املباشرة� :إذا مت ركلها مبا�شرة يف مرمى املناف�س تحُ ت�سب هدف ،و�إذا مت ركلها
مبا�شرة يف مرمى الفريق نف�سه تحُ ت�سب ركلة ركنية للفريق املناف�س.
•األخطاء املتراكمة:

 هي الأخطاء التي ُتعاقب بركلة حرة مبا�شرة وركلة جزاء املذكورة يف املادة (.)12 يتم ت�سجيل خط�أ على كل فريق يتم ارتكابه يف كل �شوط. قد يتم موا�صلة اللعب لإعطاء مبد�أ �إتاحة فر�صة �إال �إذا كان اخلط�أ الرتاكمي ال�ساد�س�أو حرمان من هدف حمقق.
 �إذا كان هناك االنتقال للأ�شواط الإ�ضافية فالأخطاء الرتاكمية يف ال�شوط الثاينت�ستمر خالل الوقت الإ�ضايف والأ�شواط الأ�صلية كل �شوط له �أخطاءه وتنتهي ببداية
ال�شوط الثاين.

•الركالت الحرة الغير مباشرة:

 �إذا دخلت مرمى املناف�س تمُ نح رمية مرمى. و�إذا دخلت يف مرمى نف�س الفريق تمُ نح ركلة ركنية للفريق املناف�س. يجب �أن يكون الالعبني املناف�سني عند تنفيذ ركلة حرة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة علىُبعد ( )5م من الكرة حلظة تنفيذ الركلة.
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 ما عدا ركلة اجلزاء من عالمة اجلزاء الثانية ( )10م احلار�س فقط ي�ستطيع الوقوف�أمام الكرة وعلى ُبعد ( )5م والالعبني على خط متوازي جانب �أو خلف الكرة وعلى ُبعد
( )5م منها.
 �إذا كان فريق ين ّفذ ركلة حرة وا�ستنفذ �أكرث من ( )4ثواين مينح احلكم ركلة حرة غريمبا�شرة للفريق املناف�س مكان املخالفة.
املادة الرابعة ع�شرة ( :)14ركلة الجزاء
•تحُ ت�سب عند ارتكاب �أحد الأخطاء الع�شرة داخل منطقة اجلزاء �ضد املهاجم من قبل املدافع
والكرة يف اللعب.
•وتنفذ على ُبعد ( )6م من نقطة منت�صف املرمى على خط املرمى.
•ال يحق للراكل ت�سديد الكرة مرة �أخرى بعد �إرتدادها من القائم والعار�ضة �إال �إذا كان
�إرتدادها من حار�س املرمى.
•الالعبني على ُبعد ( )5م من الكرة وخارج منطقة اجلزاء وخلف الكرة.
•ال ُي�سمح بدخول الالعبني منطقة اجلزاء قبل تنفيذ الركلة كما هو معمول به يف قانون
كرة القدم.

قانون كرة القدم للصاالت (الخماسي)
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املادة اخلام�سة ع�شرة ( :)15ركلة اإلدخال
•تمُ نح ركلة الإدخال للفريق املناف�س يف حالة مل�س الالعب الأخري للكرة واجتازت خط التما�س
�سوا ًء على الأر�ض �أو يف الهواء �أو مل�ست �سقف ال�صالة.
•ال ُيحت�سب هدف يف حالة ت�سجيل هدف مبا�شرة من ركلة �إدخال (متا�س).
•يجب �أن يكون الالعبني املناف�سني لالعب املن ّفذ على ُبعد ( )5م من الكرة.
•يجب �أن تكون قدم الالعب املن ّفذ على خط التما�س �أو من اخلارج منه.
•تن ّفذ من مكان خروج الكرة �إما على خط التما�س �أو على م�سافة ال تزيد عن (� )25سم خارج
اخلط.
ُ
•تنفيذ الركلة يكون خالل ( )4ثواين حلظة �إ�ستعداد املن ّفذ لذلك و�إذا �أ�ستنفذ الوقت يتم
تبديل الركلة للفريق املناف�س.
•�إذا مت تنفيذ الركلة بطريقة خاطئة يف الإجراءات القانونية كالقدم داخل امللعب �أو الكرة
داخل امللعب �أو كانت خارجاً يف م�سافة �أكرث من (� )25سم يتم منح الفريق الآخر الركلة.
•عندما يتم تنفيذ الركلة ومل تدخل ميدان اللعب ُيعاد تنفيذها لنف�س الفريق ب�شرط �أن يتم
�إ�ستكمال الثواين املتبقية من ( )4ثواين التي مت احت�سابها.
•�إذا مل�سها املن ّفذ مرة �أخرى داخل امللعب تحُ ت�سب ركلة ح ّرة غري مبا�شرة للفريق املناف�س.
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املادة ال�ساد�سة ع�شرة ( :)16رمية املرمى
•يتم منحها عندما تخرج الكرة بكاملها من خط املرمى �إما على الأر�ض �أو يف الهواء وكان �آخر
من مل�سها املهاجم ومل ي�سجل منها هدف.
•ال يجوز ت�سجيل هدف منها.
•يجب �أن يكون املناف�سني خارج منطقة اجلزاء عند تنفيذها.
•يتم رميها من �أي نقطة داخل منطقة اجلزاء ب�شرط �أال تكون يد حار�س املرمى خارج املنطقة
حلظة الرمي و�إال تحُ �سب عليه ركلة حرة مبا�شرة.
•يتم رميها يف غ�ضون ( )4ثواين ويتم احت�ساب الوقت من حلظة ما يكون احلار�س م�ستعد
لذلك عدا �إذا كان حار�س املرمى يبالغ يف ت�أخري �إ�ستئناف اللعب خارج امللعب يتم التنبيه عليه
وبداية �إحت�ساب الوقت من احلكم.
•عند �إنتهاء وقت الأربعة ثواين ومل تن ّفذ الرمية تحُ �سب على احلار�س ركلة حرة غري مبا�شرة
تن ّفذ على خط منطقة اجلزاء �أقرب نقطة من مكان املخالفة.
•تكون الكرة يف اللعب حلظة مغادرتها للمنطقة و�إذا ُلعبت ومل تغادر ُتعاد الرمية مع موا�صلة
الع ّد حيث انتهى فيه حيث لو ُلعبت يف الثانية الثانية ومل تغادر ي�أمر احلكم ب�إعادتها
وا�ستئناف الثانيتني املتبقيتني.
املادة ال�سابعة ع�شرة ( :)17الركلة الركنية:
•يتم منحها عندما تخرج الكرة بكاملها خط املرمى �إما على الأر�ض �أو يف الهواء وكان �آخر من
مل�سها املدافع ومل ُي�سجل منها هدف.
•ميكن ت�سجيل هدف منها مبا�شر يف مرمى الفريق املناف�س.
•و�إذا ُ�سجلت يف مرمى نف�س الفريق تمُ نح ركلة ركنية للفريق املناف�س.
•يجب �أن يكون العبي الفريق املدافع على ُبعد ( )5م.
•يتم تنفيذها خالل ( )4ثواين و�إذا �إنتهى الوقت تمُ نح رمية مرمى للفريق املناف�س.
•�إذا مل�سها املن ّفذ مرتني تحُ �سب ركلة حرة غري مبا�شرة للفريق املناف�س.
ركالت الترجيح:
•جميع الالعبني لهم احلق يف تنفيذ الركالت �سوا ًء �أ�سا�سيني �أم بدالء.
•مت التعديل بخ�صو�ص ركالت الرتجيح بداية عام 2014م لت�صبح ثالث ركالت بد ًال من
خم�س ركالت.
قانون كرة القدم للصاالت (الخماسي)
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