
دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )الموسم التاسع(



Saudi Universities Sports Federation

التجمع الثالث
المسابقة: السباحة          

المكان :  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
األيام:  الثالثاء - السبت

التاريخ : 12- 1440/3/16هـ الموافق  20- 2018/11/24م

المسابقة: التنس         
المكان :  الرياض 

األيام:  الثالثاء - السبت
التاريخ : 12- 1440/3/16هـ الموافق  20- 2018/11/24م



دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية )الموسم التاسع(50

• الشروط :	
يحق لكل جامعة امل�صاركة بعدد ) 2 ( العبني يف كل �صباق.. 1

يحق لكل العب امل�صاركة يف عدد ) �صباقني ( من ال�صباقات الفردية و) تتابع واحد فقط ( من احلرة اأو املتنوع.. 2

تخ�صع البطولة لقواعد القانون الدويل لل�صباحة ال�صادر من االحتاد الدويل لل�صباحة.. 3

تمُقام البطولة فى ال�صباقات االآتية :. 4
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تتكون النهائيات من عدد ) 8 ( �صباحني.. 5

يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�صابق للبطولة.. 6

�صروط تقدمي االأ�صماء وت�صليم الت�صفيات والنتائج :. 7

يقوم مندوب كل جامعة بتقدمي اأ�صماء ال�صباحني الإدارة الدورة على النماذج املعتمدة مع كتابة 	•

)ا�صم ال�صّباح، زمن ال�صّباح امل�صارك( بنماذج اال�صرتاك املرفقة، ولن تقبل اأي مناذج اأخرى �صوى 

النماذج املرفقة واملعتمدة من االحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية.

يتم اعتماد اال�صتمارة من اإدارة االحتاد ولن تمُقبل اأي ا�صتمارة غري م�صتوفاة لل�صروط.	•

الت�صفية 	• ) يف  الدويل  القانون  ال�صّباح ح�صب  و�صع  �صيتم   ) ال�صّباح  زمن   ( كتابة  يف حالة عدم 

االأوىل (.

البطولة 	• ي�صبق  الذي  الفني  االجتماع  يف  جامعة  لكل  ال�صباحني  و�صباقات  اأ�صماء  مراجعة  يتم 

ويحّدد موعده.

ال�صباقات 	• للمراجعة اخلا�صة يف موعد مراجعة  الكلية  تواجد مندوب اجلامعة/  يف حالة عدم 

واالأ�صماء بعد كتابتها تعترب الك�صوف املقدمة م�صبقاً نهائية.

اأثناء 	• اأية تعديالت  اإجراء  اأو  ال�صباقات  اأ�صماء �صباحني يف  باإ�صافة  لن ي�صمح الأي جامعة/ كلية 

البطولة، ولو وافق على هذه التعديالت جميع اجلامعات/ الكليات امل�صاركة يف البطولة.

السباحة
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اإداري الفريق وتوقيع مندوب اجلامعة على ا�صتمارة املراجعة 	• بعد مراجعة االأ�صماء عن طريق 

تعترب هذه املراجعة نهائية ولي�صت الك�صوف املر�صلة من اجلامعة.

فيما عدا البنود املو�صحة اأعاله يطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة امل�صابقات.. 8

اإنهاء اإجراءات ت�صجيل الالعبني ال�صتخراج بطاقات االأهلية قبل ) 14 ( يوماً من البطولة كحد اأدنى.. 9

يجب اح�صار الك�صف الطبي لكل العب وت�صليمه مل�صرف البطولة يف االجتماع الفني.. 10

• الجامعات المشاركة:	
جامعة �صقراء جامعة االأمري �صطام بن عبد العزيز 

جامعة االأمري حممد بن فهد االأهليةجامعة امللك عبد العزيز

جامعة اأم القرىجامعة امللك في�صل

جامعة امللك �صعود بن عبد العزيز  للعلوم ال�صحيةجامعة طيبة

كليات الغد الدولية للعلوم ال�صحيةجامعة امللك �صعود

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادنجامعة الطائف

جامعة احلدود ال�صماليةجامعة االإمام عبد الرحمن بن في�صل

كليات العناية الطبيةجامعة اجلوف

كلية املعرفة االأهلية للعلوم التقنيةدار العلوم االهلية

جامعة جنرانجامعة جدة

جامعة بي�صةكلية ابن �صينا االأهلية للعلوم  الطبية

جامعة االإمام حممد بن �صعود االإ�صالمية
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• الشروط :	
يتكون فريق اجلامعة/ الكلية من ) 5 ( العبني كحد اأق�صى.. 1

تقام البطولة بني الفرق .. 2

اأقل عدد لالعبي الفرق ) 3 ( العبني.. 3

يحق لالعب اال�صرتاك يف بطولة الفردي وبطولة الزوجي.    . 4

يمُ�صمح بت�صجيل عدد ) 3 ( العبني يف بطولة الفردي.. 5

يمُ�صمح بت�صجيل ) فريق واحد ( يتكون من العبني اإثنني يف بطولة الزوجي.. 6

تتكون كل مباراة من ) 3 ( جمموعات.. 7

ونقطة . 8 اأ�صواط   )  4  ( الق�صرية  املجموعات  بطريقة  الثمانية  ودور  الفرق  لبطولة  التمهيدية  االأدوار  تمُلعب 

مقررة، اأما يف دور االأربعة يتم اللعب ب�صتة ) 6 ( اأ�صواط لكل جمموعة، ويطبق نظام ك�صر التعادل يف جميع 

املجموعات.

يف حال التعادل يف االأ�صواط ) 4- 4 ( اأو ) 6- 6 ( حتدد النتيجة بطريقة ك�صر التعادل من �صبع نقاط. . 9

مباريات الزوجي تمُلعب بنظام )NO AD( وفى حال التعادل يف املجموعات تمُلعب جمموعة فا�صلة من ع�صر . 10

نقاط.

يمُعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�صابق للبطولة.. 11

للجنة الفنية احلق يف تغيري اللوائح يف اأي وقت متى ما راأت ذلك.. 12

فيما عدا البنود املو�صحة اأعاله يمُطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة املباريات.. 13

اإنهاء اإجراءات ت�صجيل الالعبني ال�صتخراج بطاقات االأهلية قبل ) 14 ( يوماً من البطولة كحد اأدنى.. 14

الك�صف الطبي م�صوؤولية اجلامعة/ الكلية .. 15

• الجامعات المشاركة:	
جامعة �صقراءجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 

جامعة الطائفجامعة امللك �صعود

جامعة االإمام عبد الرحمن بن في�صلجامعة امللك خالد

جامعة االأعمال والتكنولوجياجامعة املجمعة

جامعة جدةجامعة طيبة

اجلامعة االإ�صالمية جامعة اأم القرى

جامعة امللك �صعود بن عبد العزيز  للعلوم ال�صحيةجامعة جازان

جامعة امللك في�صلجامعة امللك عبد العزيز

التنس
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