التاسع)
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

تويل حكومة خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده الأمني اهتماماً كبرياً بالريا�ضة اجلامعية نظراً ملا ت�سهم
به يف �إثراء احلركة الريا�ضية باململكة وبناء �شخ�صية ال�شباب اجلامعي من الناحية البدنية وال�صحية ،حتى
�أ�صبحت هدفاً رئي�ساً من �أهداف ر�ؤية اململكة .2030
وي�سعى االحتاد الريا�ضي من خالل براجمه املختلفة �إىل زيادة التوا�صل بني طالب وطالبات اجلامعات ال�سعودية
احلكومية منها والأهلية وتعزيز املمار�سة الريا�ضية من �أجل ال�صحة والتناف�س املدعوم بالقيم الرتبوية ،و�شغل
�أوقات فراغ الطالب والطالبات مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة ،بالإ�ضافة �إىل الأهداف االجتماعية واالقت�صادية.
وتقدم وزارة التعليم وعلى ر�أ�سها معايل وزير التعليم ومعايل نائبه للجامعات والبحث واالبتكار جل اهتمامها
وعنايتها بت�سخري كافة الإمكانات لنجاح االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية.
كما يحر�ص االحتاد يف هذا املو�سم الريا�ضي اجلامعي على ترجمة كل هذه اجلهود ب�إقامة �أكرث من ( ) 16
من�شطاً وم�سابقة ريا�ضية بني �أبناء وبنات اجلامعات والكليات املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل الربامج الأخرى املقامة على
هام�ش هذه الفعاليات ,وتتويج هذه امل�شاركات بتقدمي احلوافز واجلوائز املنا�سبة لتعزيز روح التناف�س ال�شريف بني
امل�شاركني.
وال يفوتني �أن �أ�شيد بدور اجلامعات والكليات يف تفعيل ودعم ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية الداخلية وتنوعها
مما �ساهم يف رفع م�ستوى الأداء وروح التناف�س وزيادة �أعداد املمار�سني واحلر�ص على امل�شاركة يف م�سابقات االحتاد
الريا�ضي املختلفة ،وما ن�شاهده اليوم من م�شاركة لل�شباب اجلامعي يف املحافل الريا�ضية اجلامعية الدولية هو
دليل كبري على رعاية املنتخبات الوطنية لالعبني متميزين بدنياً ومهارياً بهدف رفع علم اململكة خفاقاً يف كل
املحافل العربية والقارية والدولية.

رئيس االتحاد الرياضي للجامعات السعودية
أ .د /خالد بن صالح المزيني
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مقدمة :
يطيب للجنة امل�سابقات مع بداية املو�سم الريا�ضي العا�شر لالحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية 1441هـ2020/م
موا�صلة النجاحات التي حتققت يف املوا�سم الريا�ضية ال�سابقة .بف�ضل اهلل ثم بدعم ومتابعة م�ستمرة من حكومتنا
الر�شيدة ومن معايل وزير التعليم رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية ،ومعايل نائب وزير
التعليم للجامعات والبحث العلمي واالبتكار ،والتي �ساهمت و�ست�ساهم يف تقدم وازدهار الريا�ضة اجلامعية ورفع
م�ستواها مبا يحقق التميز والريادة للريا�ضة ال�سعودية يف املناف�سات املحلية والإقليمية والعاملية.
ويتيح االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية يف هذا املو�سم الريا�ضي التناف�س يف �ستة ع�شر (  ) 16م�سابقة
ريا�ضية� ،سيتم توزيع امل�سابقات بنظام التجمع بني اجلامعات على النحو التايل:
التجمع الثاني
التجمع الرابع
التجمع السادس
التجمع الثامن

التايكوندو
التجمع األول
�إخرتاق ال�ضاحية
التجمع الثالث
ال�سباحة
التجمع الخامس
�ألعاب القوى
التجمع السابع
م�سابقات ذوي الإعاقة
الكرة الطائرة ال�شاطئية
التجمع التاسع
التجمع العاشر
(�ألعاب القوى ،وكرة الهدف).
التجمع الحادي عشر كرة القدم لل�صاالت
�إ�ضافة �إىل �أربع بطوالت تقام بنظام الدوري وهي كرة القدم بت�صنيف (�أ) و (ب) والكرة الطائرة وكرة ال�سلة.
ون�سعد بو�ضع دليل امل�سابقات للمو�سم العا�شر بني يديكم والذي يحتوي على جميع املعلومات املتعلقة بامل�سابقات
ومواعيدها و�آليات تنفيذها .متمنني جلميع اجلامعات والكليات امل�شاركة التميز والتناف�س الريا�ضي ال�شريف.
اجلودو
كرة الطاولة
التن�س
الكاراتيه

لجنة المسابقات باالتحاد الرياضي للجامعات السعودية
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مؤشر أداء الجامعات في النشاط الرياضي :
مؤشر النشاط الداخلي
ن�سبة الطالب
امل�شاركني يف
الن�شاط الداخلي

الأن�شطة والربامج
الريا�ضية

عدد الأن�شطة
الريا�ضية وطرق
تنظيمها

الأن�شطة الداخلية
لذوي الإعاقة

• 200نقطة عند
م�شاركة  %5من
الطالب

•حما�ضرة (40
نقطة)
•ور�شة عمل (70
نقطة)
• دورة تدريبية
( 70نقطة)

•بنظام الدوري
( 35نقطة)
•بنظام خروج
املغلوب من
مرتني (20
نقطة)
•بنظام خروج
املغلوب من
مرة واحدة (15
نقطة)

•( 130نقطة)
•تقوم اجلامعة
يجب �أن ي�شارك •ت�شارك اجلامعة
بتنظيم ن�شاطني
يف ن�شاطني
الطالب يف �إدارة
ريا�ضيني لذوي
وتنظيم كل ن�شاط خمتلفني
الإعاقة ،ويتم
•يتم تنظيم
�ضمن الربامج
تنظمه وت�شرف
احت�ساب (40
ن�شاطني ريا�ضيني
الريا�ضية
عليه اجلامعة،
نقطة) لكل
املجتمعية بعدد
بحد �أدنى (10
كل عام ملن�سوبي
ن�شاط ،على �أال
اجلامعة
طالب) خمتلفني ال يقل عن (15
يقل عدد الطالب
طالب ريا�ضي) يف
يف الأن�شطة
امل�شاركني يف كل
كل ن�شاط
الريا�ضية التي
ن�شاط عن (4
نظمتها اجلامعة
طالب)

200

180

210

80

امل�س�ؤولية
عدد الطالب
االجتماعية
امل�شاركني يف �إدارة
وتنظيم الأن�شطة للأن�شطة الطالبية

130

* يتم احت�ساب نقاط املراكز الأول والثاين والثالث للفرق فقط.
* بطولتي ذوي الإعاقة (�ألعاب القوى – كرة الهدف) حتت�سب كبطولة واحدة يف حالة املراكز ،بينما حتت�سب م�شاركة.
�أو م�شاركتني (ح�سب م�شاركة اجلامعة /الكلية يف هذه البطولة).
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عدد الأن�شطة
الريا�ضية التي
تنظم ملن�سوبي
اجلامعة
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100

100

مؤشر المشاركات في أنشطة االتحاد الرياضي للجامعات السعودية
الألعاب اجلماعية

•املركز الأول
•( 200نقطة)
•املركز الثاين
( 150نقطة)
•املركز الثالث
( 100نقطة)

كرة القدم ( ب )

الألعاب الفردية

عدد مرات
اال�ست�ضافة

•ا�ست�ضافة بطولة
•املركز الأول (• 160املركز الأول ( 160كاملة (450
نقطة)
نقطة)
نقطة)
•ا�ست�ضافة دوريات
•املركز الثاين
•املركز الثاين
جممعة :كرة
( 120نقطة)
( 120نقطة)
•املركز الثالث (• 80املركز الثالث ( 80ال�سلة ،الكرة
الطائرة ،و�أخرى
نقطة)
نقطة)
( 150نقطة)

عدد البطوالت
امل�شرتك بها

•( 30نقطة) لكل
بطولة

Saudi Universities Sports Federation
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امل�شاركني

•نقطتان عن كل
العب م�شارك
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البطوالت المقامة
بنظام الدوري
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دوري كرة القدم المستوى األول ( أ )
يبد�أ دوري كرة القدم امل�ستوى الأول ( �أ ) اجلمعة 1441/2/12هـ املوافق 2019/10/11م

•الشروط :
1.1ي�شارك يف م�سابقة امل�ستوى الأول ( �أ ) كل فرق اجلامعات /الكليات التي ح�صلت على املراكز من
الأول �إىل الثامن �إ�ضافة �إىل الفرق الأربعة التي حققت املراكز الأربعة الأوائل يف م�سابقة كرة القدم
امل�ستوى الثاين ( ب ) للمو�سم الريا�ضي 1440/1439هـ.
2.2يتكون فريق اجلامعة /الكلية من (  ) 18العباً كحد �أق�صى يف كل مباراة.
3.3يف حال ح�صول الفريق على مركز من املراكز الثالثة الأوىل يتوج عدد (  ) 20العباً فقط.
4.4املرحلة الأوىل :تقام امل�سابقة بنظام الدوري من دور واحد بنظام املجموعات.
5.5ي�صعد الفريقان احلائزان على املركزين الأول والثاين من كل جمموعة �إىل املرحلة الثانية (دور
الأربعة).
6.6تقام مباريات دور الأربعة بطريقة املق�ص بني الفرق ذهاباً و�إياباً �أول ( �أ ) مع ثاين ( ب ) و�أول ( ب )
مع ثاين ( �أ ) ويت�أهل للمباراة النهائية الفريق الفائز بنتيجة املبارتني.
7.7يحدد ترتيــب الفــرق وفقاً ملجمــوع النقــاط يف الفوز ،مُينــح الفريق الفائز (ثالث نقاط) ،والت ـع ـ ــادل
(نقطة) ،واملهزوم (بدون نقاط).
 8.8يف حالة التعادل يف عدد النقاط لتحديد املراكز يتبع النظام التايل:
•يتم الرجوع �إىل نتيجة املواجهات املبا�شرة بني الفرق املتعادلة.
•�إذا ا�ستمر التعادل يتحدد الرتتيب على �أ�سا�س طرح الأهداف (له/عليه).
•�إذا ا�ستمر التعادل يف عدد النقاط وفارق الأهداف يرجح الفريق الذي �أحرز �أهداف �أكرث ،دون
احت�ساب قاعدة الهدف بهدفني.
•�إذا ا�ستمر التعادل بعد ذلك جُترى قرعة لتحديد الرتتيب.
9.9ال يح�سب الهدف بهدفني خارج الأر�ض.
1010ال ُي�سمح بتغيري �أكرث من ثالثة العبني مبا فيهم حار�س املرمى يف كل مباراة.
1111يف حالة التعادل بني فريقني يف دور الأربعة يتم لعب �أ�شواط �إ�ضافية.
�1212إذا ا�ستمر التعادل يتم االحتكام ل�ضربات الرتجيح.
1313يف حالة التعادل يف املباراة النهائية يتم االحتكام ل�ضربات اجلزاء مبا�شرة.
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كرة القدم ( أ )

1414يجب عدم مغادره �أي العب �أو �إداري امللعب �أثناء املباراة �إال ل�ضرورة ويجب يف هذه احلالة �إ�شعار املراقب الإداري
ويكتب يف التقرير وقت املغادرة و�سببها.
1515يحق للحكم �أو املراقب الإداري للمباراة ا�ستدعاء �أي العب �سوا ًء بني ال�شوطني �أو بعد نهابه املباراة.
1616ال يحق لأي �إداري �أو العب دخول غرفه احلكام بني ال�شوطني �أو بعد نهاية املباراة مبا�شرة.
�1717ضرورة توفري طقمي مالب�س بلونني خمتلفني من �ألوان اجلامعة املعتمد مع وجوب ا�صطحاب الطقمني يف املباراة.
1818فيما يخ�ص الإنذارات (الكرت الأ�صفر) يوقف الالعب بعد الإنذار الثاين وفقاً لالئحةُ ( .يبعد الالعب من امللعب
عند ح�صوله عدد (  ) 2كرت �أ�صفر يف املباراة او عدد (  ) 1كرت �أحمر وفقاً لالئحة).
1919تلغى الإنذارات بانتهاء الدور الأول (عدا الطرد).
2020فيما عدا البنود املو�ضحة عاليه يطبق القانون الدويل يف حتكيم و�إدارة املباريات والئحة امل�سابقات.
2121بعد انتهاء م�سابقة فرق امل�ستوى الأول ،يتم هبوط �آخر فريقني من كل جمموعة �إىل الدرجة الأدنى من درجتها.
�2222إنهاء �إجراءات ت�سجيل الالعبني ال�ستخراج بطاقات الأهلية قبل ( )14يوماً من بداية البطولة كحد �أدنى.
2323للجنة الفنية احلق يف تف�سري �أي بند من بنود ال�شروط التي مل يرد ب�ش�أنها ن�ص وتعترب قراراتها نهائية يف هذا ال�ش�أن
ولها احلق يف �إجراء �أي تعديل على نظام اللعب قبل بدء البطولة.
2424ال ي�سمح بالتواجد باملنطقة الفنية اخلا�صة باجلهاز الفني والإداري والالعبني �أثناء �سري املباراة �إال للأ�شخا�ص
احلا�صلني على بطاقة الأهلية من اللجنة املعنية باالحتاد.
2525يحق لكل جامعة /كلية ا�ستخراج بطاقات �أهلية لعدد ال يتجاوز ( ) 40العباً يف املو�سم الواحد.
2626جميع مباريات الدوري تقام بعد �أذان �صالة الع�صر بـ ( )20دقيقة ح�سب توقيت مكان �إقامة املباراة.
2727يحق للجنة تغيري موعد �أو وقت املباراة يف حالة ال�ضرورة.
2828الك�شف الطبي على الالعبني م�س�ؤولية اجلامعة /الكلية.

•توزيع الفرق المشاركة:
م
1
2
3
4
5
6

الفرق المشاركة

املجموعة الأوىل
جامعة امللك في�صل
جامعة �أم القرى
جامعة حائل
جامعة احلدود ال�شمالية
جامعة الطائف
جامعة حفر الباطن

م
7
8
9
10
11
12

املجموعة الثانية
جامعة الق�صيم
جامعة طيبة
جامعة جازان
جامعة اجلوف
جامعة جنران
جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل
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•جدول دوري كرة القدم المستوى ( أ ) :
األسبوع

اليوم
والتاريخ

الأول

اجلمعة 1441/2/12هـ
املوافق 2019/10/11م

األسبوع

اليوم
والتاريخ

الثاين

اجلمعة 1441/2/19هـ
املوافق 2019/10/18م

رقم
المباراة
1

جامعة امللك في�صل

VS

جامعة حفر الباطن

جامعة امللك في�صل

2

جامعة �أم القرى

VS

جامعة الطائف

جامعة �أم القرى

3

جامعة حائل

VS

4

جامعة الق�صيم

VS

5

جامعة طيبة

VS

جامعة احلدود ال�شمالية
جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل
جامعة جنران

جامعة حائل

6

جامعة جازان

VS

جامعة اجلوف

ملعب المباراة

الفرق المتبارية

جامعة الق�صيم
جامعة طيبة
مدينة امللك في�صل الريا�ضية
بجازان

رقم
المباراة
7

جامعة الطائف

VS

جامعة امللك في�صل

جامعة الطائف

8

جامعة حفر الباطن

VS

جامعة احلدود ال�شمالية

جامعة حفر الباطن

9

جامعة �أم القرى

VS

جامعة حائل

جامعة �أم القرى

10

جامعة جنران
جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل
جامعة طيبة

VS

جامعة الق�صيم

VS

جامعة اجلوف

VS

جامعة جازان

جامعة جنران
جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل
جامعة طيبة

11
12

ملعب المباراة

الفرق المتبارية

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
14
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األسبوع

اليوم
والتاريخ

الثالث

اجلمعة 1441/3/4هـ
املوافق 2018/11/1م

األسبوع

اليوم
والتاريخ

الرابع

اجلمعة 1441/3/11هـ
املوافق 2019/11/8م

رقم
المباراة
13

جامعة احلدود ال�شمالية

VS

جامعة امللك في�صل

جامعة احلدود ال�شمالية

14

جامعة حائل

VS

جامعة الطائف

جامعة حائل

15

جامعة حفر الباطن

VS

جامعة �أم القرى

جامعة حفر الباطن

16

جامعة اجلوف

VS

جامعة الق�صيم

17

جامعة جازان

VS

جامعة جنران

18

جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل

VS

جامعة طيبة

جامعة اجلوف
مدينة امللك في�صل الريا�ضية
بجازان
جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل

ملعب المباراة

الفرق المتبارية

رقم
المباراة
19

جامعة امللك في�صل

VS

جامعة حائل

جامعة امللك في�صل

20

جامعة �أم القرى

VS

جامعة احلدود ال�شمالية

جامعة �أم القرى

21

جامعة الطائف

VS

جامعة حفر الباطن

جامعة الطائف

22

جامعة الق�صيم

VS

جامعة جازان

جامعة الق�صيم

23

جامعة اجلوف

VS

24

جامعة جنران

VS

جامعة طيبة
جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل

جامعة اجلوف

ملعب المباراة

الفرق المتبارية

جامعة جنران

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

األسبوع

اليوم
والتاريخ

اخلام�س

اجلمعة 1441/3/25هـ
املوافق 2019/11/22م

رقم
المباراة
25

جامعة امللك في�صل

VS

جامعة �أم القرى

جامعة امللك في�صل

26

جامعة حائل

VS

جامعة حفر الباطن

جامعة حائل

27

جامعة احلدود ال�شمالية

VS

جامعة الطائف

جامعة احلدود ال�شمالية

28

جامعة الق�صيم

VS

29

جامعة جازان

VS

30

جامعة اجلوف

VS

جامعة طيبة
جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل
جامعة جنران

جامعة الق�صيم
مدينة امللك في�صل الريا�ضية
بجازان
جامعة اجلوف

ملعب المباراة

الفرق المتبارية

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

•المرحلة الثانية :
اليوم
والتاريخ

رقم
المباراة

الفرق المتبارية

ملعب المباراة

ال�ساد�س

يحدد فيما
بعد

31

الثاين من املجموعة الأوىل  VSالأول من املجموعة الثانية

الثاين من املجموعة الأوىل

32

الثاين من املجموعة الثانية VS

األسبوع

اليوم
والتاريخ

رقم
المباراة

ال�سابع

يحدد فيما
بعد

33

الأول من املجموعة الأوىل

34

الأول من املجموعة الثانية  VSالثاين من املجموعة الأوىل الأول من املجموعة الثانية

األسبوع

األسبوع

اليوم
والتاريخ

الثامن

يحدد فيما
بعد

الأول من املجموعة الأوىل الثاين من املجموعة الثانية

الفرق المتبارية

ملعب المباراة

 VSالثاين من املجموعة الثانية الأول من املجموعة الأوىل

رقم
المباراة

الفرق المتبارية

35

املهزوم من مباراة رقم ( VS )33املهزوم من مباراة رقم ()34

36

الفائز من مباراة رقم ( VS )33الفائز من مباراة رقم ()34

ملعب
المباراة
يحدد فيما
بعد

المركز
الثالث والرابع
الأول والثاين

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
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دوري كرة القدم المستوى الثاني ( ب )

يبد�أ دوري كرة القدم امل�ستوى الثاين ( ب ) ال�سبت 1441/2/6هـ املوافق 2019/10/5م

•الشروط :

كرة القدم ( ب )

1.1ي�شارك يف م�سابقة امل�ستوى الثاين ( ب ) كل اجلامعات /الكليات التي مل ت�شارك يف مناف�سات امل�ستوى الأول.
2.2يتكون فريق اجلامعة /الكلية من (  ) 18العباً كحد �أق�صى يف كل مباراة.
3.3يف حال ح�صول الفريق على مركز من املراكز الثالثة الأوىل يتوج عدد (  ) 20العباً بامليداليات فقط.
4.4تقام امل�سابقة بنظام الدوري من دور واحد.
5.5يفوز بالبطولة الفريق �صاحب �أكرب عدد من النقاط بالدوري.
6.6يحدد ترتيــب الفــرق وفقاً ملجمــوع نقــاط الفــوز ،مُينــح الفريق الفائز (ثالث نقاط) ،والت ـع ـ ــادل (نقطة) ،واملهزوم (�صفر).
7.7يف حالة التعادل يف عدد النقاط يتبع النظام التايل:
•يتم الرجوع �إىل نتيجة املواجهات املبا�شرة بني الفرق املتعادلة.
•�إذا ا�ستمر التعادل يتحدد الرتتيب على �أ�سا�س طرح الأهداف (له/عليه).
•�إذا ا�ستمر التعادل يف عدد النقاط وفارق الأهداف يرجح الفريق الذي �أحرز �أهدافاً �أكرث ،دون احت�ساب قاعدة الهدف بهدفني.
•�إذا ا�ستمر التعادل بعد ذلك جُترى قرعة لتحديد الرتتيب.
8.8ال ُي�سمح بتغيري �أكرث من ثالثة العبني مبا فيهم حار�س املرمى.
9.9يجب عدم مغادره �أي العب �أو �إداري امللعب �أثناء املباراة �إال ل�ضرورة ويجب يف هذه احلالة
�إ�شعار املراقب الإداري ويكتب يف التقرير وقت املغادرة وال�سبب.
 1010يحق للحكم �أو املراقب الإداري للمباراة ا�ستدعاء �أي العب �سوا ًء بني ال�شوطني �أو بعد نهاية
املباراة.
 1111ال يحق لأي �إداري �أو العب دخول غرفة احلكام بني ال�شوطني �أو بعد نهاية املباراة مبا�شرة
� 1212ضرورة توفري طقمي مالب�س بلونني خمتلفني من �ألوان اجلامعة املعتمد.
 1313فيما يخ�ص الإنذارات (الكرت الأ�صفر) يوقف الالعب بعد الإنذار الثاينُ ( .يبعد الالعب
من امللعب عند ح�صوله على عدد (  ) 2كرت �أ�صفر يف املباراة �أو عدد (  ) 1كرت �أحمر وفقاً
لالئحة).

20

دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

 1414فيما عدا البنود املو�ضحة عاليه يطبق القانون الدويل يف حتكيم و�إدارة املباريات والئحة امل�سابقات.
 1515بعد انتهاء مباريات امل�ستوى الثاين ( ب ) ت�صعد الفرق احلا�صلة على املراكز من الأول �إىل الرابع �إىل الدرجة الأعلى من درجتها.
 1616ال ي�سمح بالتواجد باملنطقة الفنية اخلا�صة باجلهاز الفني والإداري والالعبني �أثناء �سري املباراة �إال للأ�شخا�ص احلا�صلني على بطاقة
الأهلية من اللجنة املعنية باالحتاد.
� 1717إنهاء �إجراءات ت�سجيل الالعبني ال�ستخراج بطاقات الأهلية قبل ( )14يوماً من بداية البطولة كحد �أدنى.
 1818يحق لكل جامعة /كلية ا�ستخراج بطاقات �أهلية لعدد ال يتجاوز (  ) 40العباً يف املو�سم الواحد.
 1919جميع مباريات الدوري تقام بعد �أذان �صالة الع�صر بـ ( )20دقيقة ح�سب توقيت مكان �إقامة املباراة.
 2020يحق للجنة تغيري موعد وقت املباراة يف حالة ال�ضرورة.
 2121الك�شف الطبي على الالعبني م�س�ؤولية اجلامعة /الكلية.

•الفرق المشاركة في دوري كرة القدم (ب) :
1
2
3
4
5
6
7
8

جامعة املجمعة
جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز
جامعة �شقراء
جامعة امللك �سعود
جامعة الباحة
اجلامعة الإ�سالمية
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
جامعة تبوك
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•جدول دوري كرة القدم المستوى ( ب ) :
األسبوع

اليوم
والتاريخ

الأول

ال�سبت 1441/2/6هـ
املوافق 2019/10/5م

األسبوع

اليوم
والتاريخ

الثاين

ال�سبت 1441/2/13هـ
املوافق 2019/10/12م

رقم
المباراة
1
2
3
4
رقم
المباراة

ملعب المباراة

الفرق المتبارية
جامعة امللك �سعود
جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز
جامعة �شقراء

VS

VS

جامعة الباحة
جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية
اجلامعة الإ�سالمية

جامعة امللك �سعود
جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز
جامعة �شقراء

جامعة تبوك

VS

جامعة املجمعة

جامعة تبوك

VS

ملعب المباراة

الفرق المتبارية
جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية

VS

جامعة امللك �سعود

جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية

6

اجلامعة الإ�سالمية

VS

جامعة الباحة

اجلامعة الإ�سالمية

7

جامعة املجمعة
جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز

VS

جامعة �شقراء

VS

جامعة تبوك

جامعة املجمعة
جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز

5

8

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
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األسبوع

اليوم
والتاريخ

الثالث

ال�سبت 1441/2/27هـ
املوافق 2019/10/26م

األسبوع

اليوم
والتاريخ

رقم
المباراة

ملعب المباراة

الفرق المتبارية

الرابع

ال�سبت 1441/3/5هـ
املوافق 2019/11/2م

9

اجلامعة الإ�سالمية

VS

جامعة امللك �سعود

اجلامعة الإ�سالمية

10

جامعة الباحة

VS

جامعة املجمعة

جامعة الباحة

11

جامعة �شقراء

VS

12

جامعة تبوك

VS

رقم
المباراة
13
14
15
16

جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز
جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية

الفرق المتبارية
جامعة املجمعة
جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية
جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز
جامعة امللك �سعود

جامعة �شقراء
جامعة تبوك
ملعب المباراة

VS

اجلامعة الإ�سالمية

VS

جامعة �شقراء

VS

جامعة الباحة

VS

جامعة تبوك

جامعة املجمعة
جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية
جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز
جامعة امللك �سعود

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
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األسبوع

اليوم
والتاريخ

اخلام�س

ال�سبت 1441/3/19هـ
املوافق 2019/11/16م

األسبوع

اليوم
والتاريخ

رقم
المباراة

الفرق المتبارية

ال�ساد�س

ال�سبت 1441/3/26هـ
املوافق 2019/11/23م

17

جامعة امللك �سعود

VS

18

اجلامعة الإ�سالمية

VS

19

جامعة الباحة

VS

20

جامعة �شقراء

VS

رقم
المباراة
21
22
23
24

ملعب المباراة
جامعة املجمعة

جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز
جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية
جامعة تبوك

الفرق المتبارية
جامعة �شقراء
جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز
جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية
جامعة تبوك

جامعة امللك �سعود
اجلامعة الإ�سالمية
جامعة الباحة
جامعة �شقراء
ملعب المباراة

VS

جامعة امللك �سعود

VS

جامعة املجمعة

VS

اجلامعة الإ�سالمية

VS

جامعة الباحة

جامعة �شقراء
جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز
جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية
جامعة تبوك

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
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األسبوع

اليوم
والتاريخ

ال�سابع

ال�سبت 1440/4/3هـ
املوافق 2019/11/30م

رقم
المباراة

ملعب المباراة

الفرق المتبارية

25

جامعة امللك �سعود

VS

جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز

جامعة امللك �سعود

26

جامعة الباحة

VS

جامعة �شقراء

جامعة الباحة

27

جامعة املجمعة

VS

جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية

جامعة املجمعة

28

جامعة تبوك

VS

اجلامعة الإ�سالمية

جامعة تبوك

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
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يبد�أ دوري الكرة الطائرة يوم اخلمي�س 1441/2/18هـ املوافق 2019/10/17م

• الشروط :

1.1يتكون فريق اجلامعة من عدد (  ) 12العباً كحد �أق�صى يف كل مباراة.
2.2املرحلة الأوىل :تقام امل�سابقة بطريقة دوري املجموعات يف �أربع جتمعات.
3.3يت�أهل الأول والثاين من كل جمموعة.
4.4تقام املرحلة الثانية ( دور الثمانية ) بنظام التجمع وبطريقة خروج املغلوب من مرة
واحدة مع طريقة الرت�ضية لتحديد املراكز من الأول �إىل الثامن.
5.5يفوز بال�شوط الفريق الذي ي�سجل عدد ( )25نقطة �أو ًال ويف حال التعادل ي�ستمر
اللعب حتى ي�صل الفارق �إىل نقطتني على الأقل عن مناف�سه.
6.6يفوز باملباراة الفريق الذي ي�سجل عدد ثالثة �أ�شواط من �أ�صل خم�سة.
�7.7سيتم تطبيق النظام اجلديد الحت�ساب نقاط الفوز املعتمدة من االحتاد الدويل للكرة
الطائرة والذي ين�ص على منح الفائز بنتيجة (� )0-3أو ( )1-3ثالثة نقاط واخلا�سر
( �صفر ) ,بينما مُينح الفريق الفائز بنتيجة ( )2-3نقطتني واخلا�سر نقطة واحدة .
8.8يف حال التعادل بالنقاط املركز الأول والثاين يف دوري املجموعات يعتمد التايل:
•�أو ًال  :عدد االنت�صارات �أي احلا�صل على �أكرث مرات فوز.
•ثانياً  :ن�سبة ق�سمة ما له من الأ�شواط على ما عليه من الأ�شواط.
•ثالثاً  :ن�سبة ق�سمة ما له من نقاط الأ�شواط على ما عليه من نقاط الأ�شواط.
•رابعاً  :الفريق الفائز باملباراة التي �أقيمت بينهما.
9.9يجب عدم مغادرة �أي العب �أو �إداري امللعب �أثناء املباراة �إال ل�ضرورة ويجب يف هذه
احلالة �إ�شعار املراقب الإداري ويكتب يف التقرير وقت املغادرة وال�سبب.
�1010ضرورة توفري طقمي مالب�س بلونني خمتلفني من �ألوان اجلامعة املعتمد.
� 1111ضرورة ترقيم قم�صان الالعبني من (� )1إىل ( )99طبقاً للقانون الدويل على �أن
تثبت طوال البطولة ،مع �إ�ضافة �شعار اجلامعة و�شعار االحتاد الريا�ضي للجامعات
ال�سعودية.
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الكرة الطائرة

1212فيما عدا البنود املو�ضحة �أعاله يطبق القانون الدويل يف حتكيم و�إدارة املباريات وح�سب التعديالت اجلديدة املعتمدة من االحتاد
الدويل.
�1313إنهاء �إجراءات ت�سجيل الالعبني ال�ستخراج بطاقات الأهلية قبل ( )14يوماً من بداية البطولة كحد �أدنى.
1414يجوز لكل جامعة /كلية ا�ستخراج بطاقات �أهلية لعدد ال يتجاوز (  ) 24العباً يف املو�سم الواحد.
1515تقام جميع مباريات الدوري بعد �أذان �صالة الع�صر بـ ( ) 20دقيقة ح�سب توقيت مكان �إقامة املباراة.
1616لن يتم ت�أجيل �أي مباراة ما مل ي�صل خطاب للجنة امل�سابقات م�شفوع باملربرات التي تقبلها اللجنة يف حدود (� )10أيام من تاريخ
�إقامة املباراة.
1717الك�شف الطبي على الالعبني م�س�ؤولية اجلامعة /الكلية.
1818ميكن للجنة تغيري موعد ووقت املباراة يف حالة ال�ضرورة.

•توزيع فرق الجامعات المشاركة حسب المجموعات :
م
1

املجموعة الأوىل
جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل
جامعة امللك في�صل

جامعة امللك �سعود

3

جامعة امللك عبد العزيز

اجلامعة الإ�سالمية

جامعة طيبة

4

جامعة الطائف

جامعة بي�شة

جامعة جنران

2

املجموعة الثانية

املجموعة الثالثة

املجموعة الرابعة

جامعة جازان

جامعة اجلوف

جامعة �أم القرى

جامعة احلدود ال�شمالية

جامعة �شقراء
جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية
جامعة الباحة
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•جدول مباريات (التجمع األول) :
اليوم رقم
التجمع
والتاريخ المباراة
اخلمي�س 1441/2/18هـ اجلمعة 1441/2/19هـ ال�سبت 1441/2/20هـ
املوافق 2019/10/17م املوافق 2019 /10/18م املوافق 2019 /10/19م

الأول

ملعب المباراة

الفرق المتبارية

1

جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل

VS

جامعة الطائف

2

جامعة امللك في�صل

VS

جامعة امللك عبد العزيز

3

جامعة جازان

VS

جامعة بي�شة

4

جامعة امللك �سعود

VS

اجلامعة الإ�سالمية

5

جامعة الطائف

VS

جامعة امللك في�صل

6

جامعة امللك عبد العزيز

VS

جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل

7

جامعة بي�شة

VS

جامعة امللك �سعود

8

اجلامعة الإ�سالمية

VS

جامعة جازان

9

جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل

VS

جامعة امللك في�صل

10

جامعة امللك عبد العزيز

VS

جامعة الطائف

11

جامعة جازان

VS

جامعة امللك �سعود

12

اجلامعة الإ�سالمية

VS

جامعة بي�شة

جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل
جامعة امللك �سعود
جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل
جامعة امللك �سعود
جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
30
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جامعة امللك �سعود

•جدول مباريات (التجمع الثاني) :
اليوم رقم
التجمع
والتاريخ المباراة
اخلمي�س 1441/2/25هـ
املوافق 2019/10/24م
اجلمعة 1441/2/26هـ
املوافق 2019/10/25م

الثاين

ملعب
المباراة

الفرق المتبارية

ال�سبت 1441/2/27هـ
املوافق 2019/10/26م

13

جامعة اجلوف

VS

جامعة جنران

14

جامعة احلدود ال�شمالية

VS

جامعة طيبة

15

جامعة �أم القرى

VS

16

جامعة �شقراء

VS

17

جامعة طيبة

VS

جامعة الباحة
جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية
جامعة اجلوف

18

جامعة جنران

VS

جامعة احلدود ال�شمالية

19

جامعة الباحة
جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية
جامعة اجلوف

VS

جامعة �شقراء

VS

جامعة �أم القرى

VS

جامعة احلدود ال�شمالية

22

جامعة طيبة

VS

جامعة جنران

23

جامعة �أم القرى

VS

24

جامعة الباحة

VS

جامعة �شقراء
جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية

20
21

جامعة طيبة

جامعة �أم القرى

جامعة طيبة

جامعة �أم القرى

جامعة طيبة

جامعة �أم القرى

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
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•جدول مباريات (التجمع الثالث) :
اليوم رقم
التجمع
والتاريخ المباراة
اخلمي�س 1441/3/3هـ
املوافق 2019/10/31م
اجلمعة 1441/3/4هـ
املوافق 2019/11/1م

الثالث

ملعب
المباراة

الفرق المتبارية

ال�سبت 1441/3/5هـ
املوافق 2019/11/2م

25

جامعة الطائف

VS

26

جامعة امللك عبد العزيز

VS

جامعة امللك في�صل

27

جامعة بي�شة

VS

جامعة جازان

28

اجلامعة الإ�سالمية

VS

جامعة امللك �سعود

29

جامعة امللك في�صل

VS

جامعة الطائف

30

جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل

VS

جامعة امللك عبد العزيز

31

جامعة امللك �سعود

VS

جامعة بي�شة

32

جامعة جازان

VS

اجلامعة الإ�سالمية

33

جامعة امللك في�صل

VS

جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل

34

جامعة الطائف

VS

جامعة امللك عبد العزيز

35

جامعة امللك �سعود

VS

جامعة جازان

36

جامعة بي�شة

VS

اجلامعة الإ�سالمية

جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
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جامعة الطائف
جامعة بي�شة
جامعة الطائف
جامعة بي�شة
جامعة الطائف
جامعة بي�شة

•جدول مباريات (التجمع الرابع) :
اليوم رقم
التجمع
والتاريخ المباراة

ملعب
المباراة

الفرق المتبارية

اخلمي�س 1441/ 3/10هـ
املوافق 2019/11/7م

37

جامعة جنران

VS

جامعة اجلوف

38

جامعة طيبة

VS

جامعة احلدود ال�شمالية

VS

جامعة �أم القرى

اجلمعة 1441/3 /11هـ
املوافق 2019/11/8م

جامعة الباحة
39
جامعة الإمام حممد بن �سعود
40
VS
الإ�سالمية
اجلوف
جامعة
• يف حالة41
امليالدي ،يتم اعتماد VS
التاريخ امليالدي
التاريخ
اختالف التاريخ الهجري عن

جامعة �شقراء

جامعة جنران

جامعة �شقراء

جامعة طيبة

•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد جامعة جنران

الرابع

ال�سبت 1441 /3 /12هـ
املوافق 2019/11/9م

42

جامعة احلدود ال�شمالية

VS

جامعة جنران

43

جامعة �شقراء

VS

44

جامعة �أم القرى

VS

45

جامعة احلدود ال�شمالية

VS

جامعة الباحة
جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية
جامعة اجلوف

46

جامعة جنران

VS

جامعة طيبة

47

جامعة �شقراء
جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية

VS

جامعة �أم القرى

VS

جامعة الباحة

48

جامعة �شقراء

جامعة جنران

جامعة �شقراء

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
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المرحلة الثانية ( دور الثمانية ) :
اليوم رقم
التجمع
والتاريخ المباراة
49
50
51
52
53
54
اخلام�س
55
56
57
58
59
60

ملعب
المباراة

الفرق المتبارية
�أول املجموع الأوىل
�أول املجموعة الثالثة
�أول املجموع الثانية
�أول املجموعة الرابعة
املهزوم من مباراة رقم ()49
املهزوم من مباراة رقم ()51
الفائز من مباراة رقم ()49
الفائز من مباراة رقم ()51
املهزوم من مباراة رقم ()53
الفائز من مباراة رقم ()53
املهزوم من مباراة رقم ()55
الفائز من مباراة رقم ()55

VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

ثاين املجموعة الثالثة
ثاين املجموعة الأوىل
ثاين املجموعة الرابعة
ثاين املجموعة الثانية
املهزوم من مباراة رقم ()50
املهزوم من مباراة رقم ()52
الفائز من مباراة رقم ()50
الفائز من مباراة رقم ()52
املهزوم من مباراة رقم ()54
الفائز من مباراة رقم ()54
املهزوم من مباراة رقم ()56
الفائز من مباراة رقم ()56

(جتمع)

املركز ال�سابع
املركز اخلام�س
املركز الثالث
املركز الأول

•تقام املباريات بطريقة خروج املغلوب من مرة واحدة مع طريقة الرت�ضية لتحديد املراكز من الأول �إىل الثامن.

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
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يبد�أ دوري كرة ال�سلة اجلمعة 1441/2/26هـ املوافق 2019/10/25م

• الشروط :

1.1يتكون فريق اجلامعة من (  ) 12العباً كحد �أق�صى يف كل مباراة.
2.2املرحلة الأوىل :تقام امل�سابقة بنظام الدوري.
3.3يت�أهل الأربعة الأوائل للمرحة الثانية للعب بطريقة خروج املغلوب لتحديد املراكز من
الأول �إىل الرابع.
4.4يحدد ترتيــب الفــرق يف الدوري وفقاً ملجمــوع نقــاط الفــوز ،مُينــح الفريق الفائز (نقطتني)،
واملهزوم (نقطة واحدة).
5.5يف حالة تعادل فريقني �أو �أكرث على �أي من املراكز يُ�ؤخذ بنظام الرتتيب التايل:
•يتم الرجوع �إىل نتائج املباريات بني الفرق املتعادلة.
•�إذا ا�ستمر التعادل يتحدد الرتتيب على �أ�سا�س طرح الإ�صابات (له /عليه).
•�إذا ا�ستمر التعادل ُيحدد الفريق الذي �أحرز �إ�صابات �أكرث.
•�إذا ا�ستمر التعادل بعد ذلك جُترى قرعة لتحديد الرتتيب.
�6.6ضرورة توفري طقمي مالب�س بلونني خمتلفني من �ألوان اجلامعة املعتمدة.
�7.7ضرورة ترقيم قم�صان الالعبني ب�أرقام وا�ضحة من الرقم (� )4إىل الرقم ( )15تثبت طوال
البطولة ،مع �إ�ضافة �شعار اجلامعة و�شعار االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية.
8.8فيما عدا البنود املو�ضحة �أعاله ُيطبق القانون الدويل يف حتكيم و�إدارة املباريات.
�9.9إنهاء �إجراءات ت�سجيل الالعبني ال�ستخراج بطاقات الأهلية قبل ( )14يوماً من بداية
البطولة كحد �أدنى.
1010يجوز لكل جامعة /كلية ا�ستخراج بطاقات �أهلية لعدد ال يتجاوز (  ) 24العباً يف املو�سم
الواحد.
1111جميع مباريات الدوري تقام بعد �أذان �صالة الع�صر بـ ( )20دقيقة ح�سب توقيت مكان �إقامة
املباراة.
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كرة السلة

1212لن يتم ت�أجيل �أي مباراة ما مل ي�صل خطاب للجنه امل�سابقات م�شفوع باملربرات التي تقبلها اللجنة يف حدود (� )10أيام من تاريخ
�إقامة املباراة.
1313الك�شف الطبي على الالعبني م�س�ؤولية اجلامعة /الكلية.
1414ميكن للجنة تغيري موعد وقت املباراة يف حالة ال�ضرورة.

•الجامعات المشاركة في بطولة كرة السلة :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

جامعة طيبة
جامعة امللك �سعود
اجلامعة الإ�سالمية
جامعة امللك في�صل
جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
جامعة �أم القرى
جامعة امللك عبد العزيز
جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز

Saudi Universities Sports Federation

39

•جدول مباريات (التجمع األول) :
األسبوع

اليوم
والتاريخ

الأول

اجلمعة 1441/2/26هـ
املوافق 2019/10/25م

األسبوع

اليوم
والتاريخ

رقم
المباراة

ملعب المباراة

الفرق المتبارية

الثاين

اجلمعة 1441/3/4هـ
املوافق 2019/11/1م

1

جامعة امللك �سعود

VS

جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز

�صالة جامعة امللك �سعود

2

اجلامعة الإ�سالمية

VS

جامعة امللك عبد العزيز

�صالة اجلامعة الإ�سالمية

3

جامعة امللك في�صل

VS

جامعة �أم القرى

�صالة جامعة امللك في�صل

4

جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل

VS

جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية

�صالة جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل

رقم
المباراة
5
6
7
8

ملعب المباراة

الفرق المتبارية
جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز

VS

جامعة طيبة

�صالة جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز

جامعة �أم القرى

VS

جامعة امللك �سعود

�صالة جامعة �أم القرى

VS

اجلامعة الإ�سالمية

VS

جامعة امللك في�صل

جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية
جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل

�صالة جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية
�صالة جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

األسبوع

اليوم
والتاريخ

الثالث

اجلمعة 1441/3/11هـ
املوافق 2019/11/8م

األسبوع

اليوم
والتاريخ

رقم
المباراة

ملعب المباراة

الفرق المتبارية

الرابع

اجلمعة 1441/3/18هـ
املوافق 2019/11/15م

9

جامعة طيبة

VS

جامعة امللك عبد العزيز

�صالة جامعة طيبة

10

جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز

VS

جامعة �أم القرى

11

جامعة امللك �سعود

VS

جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل

�صالة جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز
�صالة جامعة امللك �سعود

12

جامعة امللك في�صل

VS

اجلامعة الإ�سالمية

�صالة جامعة امللك في�صل

رقم
المباراة

الفرق المتبارية

13

جامعة �أم القرى

VS

14

جامعة امللك عبد العزيز

VS

15

جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز

VS

16

اجلامعة الإ�سالمية

VS

ملعب المباراة
جامعة طيبة

�صالة جامعة �أم القرى

جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية
جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل

�صالة جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز

جامعة امللك �سعود

�صالة اجلامعة الإ�سالمية

�صالة جامعة امللك عبد العزيز

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)
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األسبوع

اليوم
والتاريخ

اخلام�س

اجلمعة 1441/3/25هـ
املوافق 2019/11/22م

األسبوع

اليوم
والتاريخ

رقم
المباراة

الفرق المتبارية

ال�ساد�س

اجلمعة 1441/6/20هـ
املوافق 2020/2/14م

17

جامعة طيبة

VS

18

جامعة �أم القرى

VS

ملعب المباراة

جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية
جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل

�صالة جامعة طيبة
�صالة جامعة �أم القرى

19

جامعة امللك عبد العزيز

VS

جامعة امللك في�صل

�صالة جامعة امللك عبد العزيز

20

اجلامعة الإ�سالمية

VS

جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز

�صالة اجلامعة الإ�سالمية

رقم
المباراة

الفرق المتبارية
جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل
جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية

ملعب المباراة
�صالة جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل
�صالة جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية

VS

جامعة طيبة

VS

جامعة امللك في�صل

23

اجلامعة الإ�سالمية

VS

جامعة �أم القرى

�صالة اجلامعة الإ�سالمية

24

جامعة امللك �سعود

VS

جامعة امللك عبد العزيز

�صالة جامعة امللك �سعود

21
22

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

األسبوع

اليوم
والتاريخ

ال�سابع

اجلمعة 1441/6/27هـ
املوافق 2020/2/21م

األسبوع

اليوم
والتاريخ

رقم
المباراة

ملعب المباراة

الفرق المتبارية

الثامن

اجلمعة 1441/7/4هـ
املوافق 2020/2/28

25

جامعة امللك في�صل

VS

جامعة طيبة

�صالة جامعة امللك في�صل

26

جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل

VS

اجلامعة الإ�سالمية

�صالة جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل

27

جامعة امللك �سعود

VS

28

جامعة امللك عبد العزيز

VS

رقم
المباراة

جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية
جامعة الأمري
�صالة جامعة امللك عبد العزيز
�سطام بن عبد العزيز
�صالة جامعة امللك �سعود

ملعب المباراة

الفرق المتبارية

29

جامعة طيبة

VS

اجلامعة الإ�سالمية

�صالة جامعة طيبة

30

جامعة امللك في�صل

VS

جامعة امللك �سعود

�صالة جامعة امللك في�صل

31

جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية

VS

جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز

ملعب جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية

32

جامعة �أم القرى

VS

جامعة امللك عبد العزيز

�صالة جامعة �أم القرى

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

األسبوع

رقم
المباراة

اليوم
والتاريخ

ملعب المباراة

الفرق المتبارية

التا�سع

ال�سبت 1441/7/11هـ
املوافق 2020/3/6م

33

جامعة طيبة

VS

جامعة امللك �سعود

�صالة جامعة طيبة

34

جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز

VS

جامعة امللك في�صل

35

جامعة امللك عبد العزيز

VS

36

جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية

جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل

�صالة جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز

VS

جامعة �أم القرى

�صالة جامعة امللك عبد العزيز
�صالة جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية

•المرحلة الثانية:
رقم
اليوم
األسبوع
والتاريخ المباراة

الفرق المتبارية

37

الأول من املجموعة الثانية

VS

الثاين من املجموعة الأوىل

38

الأول من املجموعة الأوىل

VS

الثاين من املجموعة الثانية

39

املهزوم من املباراة رقم ()37

VS

املهزوم من املباراة رقم ()38

40

الفائز من املباراة رقم ()37

VS

الفائز من املباراة رقم ()38

الثالث
والرابع
الأول
والثاين

جتمع يف اجلامعة الإ�سالمية

العا�شر

يحدد
فيما بعد

مكان
الترتيب
التجمع

• يف حالة اختالف التاريخ الهجري عن التاريخ امليالدي ،يتم اعتماد التاريخ امليالدي
•يف حالة ا�شرتاك اجلامعة /الكلية يف بطولة خارجية حتت رعاية االحتاد ،يتم ت�أجيل مبارياته �إىل وقت الحق يحدّ د فيما بعد
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

البطوالت المقامة
بنظام التجمع

Saudi Universities Sports Federation
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

•جدول بمواعيد وأماكن التجمعات لمسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية
للموسم الرياضي 1441هـ 2019م :
م
1
2
3
4

ا�سم اللعبة
التايكوندو
اجلودو
�إخرتاق ال�ضاحية
كرة الطاولة

الفصل الدراسي األول
تاريخ التجمع املقرتح
1441/2/13-11هـ املوافق 2019/10/12-10م
1441/2/20-18هـ املوافق 2019/10/19-17م
1441/2/26-25هـ املوافق 2019/10/25-24م
1441/3/5-2هـ املوافق 2019/11/2-10/30م

5

نهائي الكرة الطائرة

يحدد بعد انتهاء الأدوار التمهيدية

6
7

ال�سباحة
التن�س

1441/3/19-17هـ املوافق 2019/11/16-14م
1441/3/26-22هـ املوافق 2019/11/23-19م

م
8
9
10
11
12
13

ا�سم اللعبة
�ألعاب القوى
الكاراتيه
ذوي الإعاقة
الكرة الطائرة ال�شاطئية
نهائي كرة ال�سلة
كرة قدم ال�صاالت

الفصل الدراسي الثاني
تاريخ التجمع املقرتح
144/6/14-12هـ املوافق 2020/2/8-6م
1441/6/28-26هـ املوافق 2020/2/22-20م
1441/7/5-2هـ املوافق 2020/2/29-26م
1441/7/19-15هـ املوافق 2020/3/14-10م
يحدد بعد االنتهاء من الأدوار التمهيدية
1441/8/11-7هـ املوافق 2020/4/4-3/31م

Saudi Universities Sports Federation

مكان التجمع املقرتح
جامعة امللك خالد
جامعة حائل
جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز
جامعة الباحة
يحدد فيما بعد يف �أحد اجلامعات املت�أهلة
لهذا الدور
جامعة امللك في�صل
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
مكان التجمع املقرتح
جامعة جدة
جامعة احلدود ال�شمالية
جامعة الق�صيم
جامعة اجلوف
اجلامعة الإ�سالمية
جامعة امللك عبد العزيز
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

التجمع األول
المسابقة :التايكوندو

المكان  :جامعة الملك خالد

األيام:
التاريخ 1441/2/13-11 :هـ الموافق 2019/10/12-10م
الخميس -السبت

Saudi Universities Sports Federation

•الشروط :
1.1يتكون فريق اجلامعة من (  ) 8العبني للكريوجي بحد �أق�صى (اال�شتباك).
2.2لكل جامعة حق اال�شرتاك بعدد (  ) 1العباً يف �أي وزن بحد �أق�صى (  ) 8العبني.
3.3تقام البطولة يف الأوزان التالية:
الأوزان  54 -كجم  58 -كجم  63-كجم  68 -كجم  74 -كجم  80 -كجم  87 -كجم
4.4يتم ميزان الالعبني واالجتماع الفني و�إجراء القرعة يف اليوم ال�سابق للعب.
5.5يقدم كل العب كارنيه (بطاقة) احلزام وبطاقة االحتاد عند امليزان.
6.6ال يتم وزن �أي فريق �إال بوجود مدربه الر�سمي �أو الإداري امل�سئول عنه.
7.7تقام املباراة من ثالثة (  ) 3جوالت زمن اجلولة الواحدة (  ) 2دقيقة .
8.8تقام م�سابقة الكريوجي بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة.
9.9يت�أهل الفائزان يف دور الأربعة للعب على املركزين الأول والثاين ويلعب اخلا�سران على جائزة املركز
الثالث.
1010يتم ا�ستخدام الهوجو الإلكرتوين يف م�سابقة الكريوجي.
�1111إنهاء �إجراءات ت�سجيل الالعبني ال�ستخراج بطاقات الأهلية قبل ( )14يوماً من بداية البطولة كحد
�أدنى.
1212يجب �إ�ضافة �شعار اجلامعة و�شعار االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية على الزي الر�سمي للجامعة.
1313فيما عدا البنود املو�ضحة عاليه يطبق القانون الدويل يف حتكيم و�إدارة املباريات.
1414الك�شف الطبي م�س�ؤولية اجلامعة /الكلية.

التايكوندو

•الجامعات المشاركة:
جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل
جامعة امللك �سعود
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
جامعة طيبة
جامعة امللك عبد العزيز
جامعة الطائف
جامعة الق�صيم
جامعة �أم القرى
54

جامعة جدة
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة الباحة
اجلامعة الإ�سالمية
امللك خالد
كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية
جامعة امللك في�صل
-

دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

 87 +كجم
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

التجمع الثاني
المسابقة :الجودو

المكان  :جامعة حائل

األيام:
التاريخ 1441/ 2/20-18 :هـ الموافق
الخميس-السبت

2019/10/ 19-17م

Saudi Universities Sports Federation

•الشروط :
1.1يتكون فريق اجلامعة من عدد (  ) 7العبني كحد �أق�صى .
2.2لكل جامعة احلق يف اال�شرتاك بالعب واحد يف كل ميزان بحد �أق�صى(  ) 7العبني .
3.3تقام البطولة يف الأوزان التالية :
الأوزان  60 -كجم  66 -كجم  73 -كجم  81 -كجم  90 -كجم  100 -كجم  100 +كجم
4.4ال ي�سمح لالعب بامل�شاركة يف البطولة �إال بفئة وزنه فقط ,وال يطبق نظام ترحيل االوزان.
�5.5سوف تقام املباريات بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة.
6.6يت�أهل الفائزان يف دور الأربعة للعب على املركزين الأول والثاين واليلعب اخلا�سران يف دور الأربعة
مع بع�ض و�إمنا مبا�شرة يح�صلوا على املركز الثالث والثالث مكرر .
7.7يجب �أن يحمل كل العب بطاقة االحتاد الريا�ضي للجامعات ,و�إبرازها عند امليزان ,وال ي�سمح با�شرتاك
�أي العب يف البطولة بدونها.
8.8ال يتم وزن �أي فريق �إال بوجود مدربه الر�سمي �أو الإداري امل�س�ؤول عنه.
9.9يجب على كل العب ارتداء املالب�س القانونية مع ق�ص الأظافر ويجب على الالعب اح�ضار بدلة
زرقاء و�أخرى بي�ضاء قانونيتان للعب بهما.
ُ 1010يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�سابق للبطولة.
�1111إنهاء �إجراءات ت�سجيل الالعبني ال�ستخراج بطاقات الأهلية قبل ( )14يوماً من بداية البطولة كحد
�أدنى.
1212يجب �إ�ضافة �شعار اجلامعة و�شعار االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية على الزى الر�سمي للجامعة.
1313فيما عدا البنود املو�ضحة �أعاله يطبق القانون الدويل يف حتكيم و�إدارة املباريات.
1414الك�شف الطبي م�س�ؤولية اجلامعة /الكلية.

الجودو

•الجامعات المشاركة:
جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل
جامعة امللك �سعود
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
جامعة طيبة
جامعة امللك عبد العزيز
جامعة الطائف
جامعة �أم القرى
58

جامعة الق�صيم
جامعة جدة
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة اجلوف
اجلامعة الإ�سالمية
جامعة حائل
-

دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

التجمع الثالث
المسابقة :إختراق الضاحية

المكان  :جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

األيام:
التاريخ 1441/ 2/26-25 :هـ الموافق 2019/10/ 25-24م
الخميس -الجمعة

Saudi Universities Sports Federation

•الشروط :
1.1حتدد م�سافة ال�سباق  10كم (ع�شرة كيلومرتات).
2.2يتكون فريق اجلامعة /الكلية امل�شاركة من ( � ) 4إىل (  ) 6العبني.
3.3تحُ ت�سب النتائج النهائية لأح�سن (  ) 4العبني �أمتوا ال�سباق.
4.4ال تعترب اجلامعة /الكلية م�شاركة يف البطولة كفريق وال تحُ �سب لها نتائج �إذا �شاركت بعدد �أقل من احلد الأدنى من العدد امل�سموح
به للفرق �أو مل ُيكمل العدد املطلوب من العبيها ال�سباق (  4العبني ) ،وتحُ �سب نتائج العبيها فردياً.
�5.5ضرورة �إ�ضافة �شعار اجلامعة و�شعار االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية على قم�صان الالعبني.
6.6يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�سابق للبطولة.
7.7ال يحق للطلبة امل�شاركني يف بطولة �إخرتاق ال�ضاحية امل�شاركة يف بطولة �ألعاب القوى للجامعات.
8.8فيما عدا البنود املو�ضحة عاليه يطبق القانون الدويل يف حتكيم و�إدارة امل�سابقة.
�9.9إنهاء �إجراءات ت�سجيل الالعبني ال�ستخراج بطاقات الأهلية قبل ( )14يوماً من بداية البطولة كحد �أدنى.
1010الك�شف الطبي م�س�ؤولية اجلامعة /الكلية.

إختراق الضاحية

•الجامعات المشاركة:
جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل
جامعة امللك �سعود
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
جامعة طيبة
جامعة امللك عبد العزيز
جامعة الطائف
جامعة الق�صيم
جامعة اجلوف
جامعة امللك في�صل
جامعة جازان
جامعة احلدود ال�شمالية
جامعة جدة
جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز
جامعة جنران
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اجلامعة الإ�سالمية
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة املجمعة
جامعة �شقراء
جامعة الباحة
كلية ابن �سينا الأهلية للعلوم الطبية
جامعة حائل
جامعة امللك خالد
جامعة الأمري حممد بن فهد الأهلية
جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية
جامعة بي�شة
كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية
جامعة حفر الباطن
جامعة �أم القرى

دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

التجمع الرابع
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ:
اﻟﻤﻜﺎن  :جامعة اﻟطﺎﺋف
الأيام :األربعاء -السبت
التاريخ 2-3/5 /1441 :هـ الموافق 10/30-2 /2019/11م
كرة الطاولة

Saudi Universities Sports Federation

•الشروط :

كرة الطاولة

1.1يتكون فريق اجلامعة من (  ) 5العبني بحد �أق�صى.
2.2تقام البطولة يف امل�سابقات التالية :
•بطولة الفردى.
•بطولة الزوجي.
•بطولة الفرق.
3.3لكل العب احلق يف اال�شرتاك يف مباريات الفردي والزوجي و الفرق.
ُ 4.4ي�سمح بت�سجيل عدد (  ) 2العبني يف بطولة الفردي.
ُ 5.5ي�سمح بت�سجيل عدد (  ) 1فريق زوجي مكون من عدد (  ) 2العبني يف بطولة الزوجي.
ُ 6.6ي�سمح بت�سجيل فريق من (  ) 3العبني يف بطولة الفرق.
7.7تقام البطولة على طاوالت معتمدة من االحتاد الدويل لكرة الطاولة.
8.8تقام بطولة الفردي بطريقة خروج املغلوب من مرة واحدة.
9.9تقام بطولة الزوجي بطريقة خروج املغلوب من مرة واحدة.
1010تقام بطولة الفرق بطريقة دوري املجموعات من دور واحد ،والنهائي لأوائل املجموعات بطريقة خروج املغلوب من مرة واحدة.
�1111ضرورة �إ�ضافة �شعار اجلامعة و�شعار االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية على
قم�صان الالعبني.
1212فيما عدا البنود املو�ضحة �أعاله يطبق القانون الدويل يف حتكيم و�إدارة املباريات
ح�سب �آخر التعديالت.
ُ 1313يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�سابق للبطولة.
�1414إنهاء �إجراءات ت�سجيل الالعبني ال�ستخراج بطاقات الأهلية
قبل ( )14يوماً من بداية البطولة كحد �أدنى.
1515الك�شف الطبي م�س�ؤولية اجلامعة /الكلية.

66

دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

67

Saudi Universities Sports Federation

68

دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

•الجامعات المشاركة :
جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل
جامعة امللك �سعود
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
جامعة طيبة
جامعة �أم القرى
جامعة امللك عبد العزيز
جامعة الطائف
جامعة الق�صيم
جامعة اجلوف
جامعة امللك في�صل
جامعة جازان
جامعة جدة
جامعة جنران
كليات عنيزة الأهلية

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة املجمعة
جامعة �شقراء
جامعة الباحة
كلية ابن �سينا الأهلية للعلوم الطبية
جامعة امللك خالد
جامعة الأمري حممد بن فهد الأهلية
جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية
جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز
كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية
جامعة دار العلوم
جامعة املعرفة
جامعة حلدود ال�شمالية
-
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

التجمع الخامس
المسابقة :السباحة

المكان  :جامعة الملك فيصل

األيام :الخميس -السبت

التاريخ 1441/3/19 -17 :هـ الموافق 2019/11/16 -14م

Saudi Universities Sports Federation

السباحة

•الشروط :

1.1يحق لكل جامعة امل�شاركة بعدد (  ) 2العبني يف كل �سباق.
2.2يحق لكل العب امل�شاركة يف عدد ( �سباقني ) من ال�سباقات الفردية و( تتابع واحد فقط ) من احلرة �أو املتنوع.
3.3تخ�ضع البطولة لقواعد القانون الدويل لل�سباحة ال�صادر من االحتاد الدويل لل�سباحة.
ُ 4.4تقام البطولة فى ال�سباقات الآتية :
100×4
200م
200م
100م
 50م
200م
400م
200م
100م
تتابع
حرة
حرة فرا�شة �صدر
ظهر
حرة
�صدر فرا�شة
حرة
200م 100 × 4
100م
 50م
50م
800م
100م
50م
فردي تتابع
ظهر
حرة فرا�شة �صدر
حرة
ظهر
متنوع متنوع
5.5تتكون النهائيات من عدد ( � ) 8سباحني.
ُ 6.6يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�سابق للبطولة.
�7.7شروط تقدمي الأ�سماء وت�سليم الت�صفيات والنتائج :
•يقوم مندوب كل جامعة بتقدمي �أ�سماء ال�سباحني لإدارة الدورة على النماذج املعتمدة مع كتابة (ا�سم ال�س ّباح،
زمن ال�س ّباح امل�شارك) بنماذج اال�شرتاك املرفقة ،ولن تقبل �أي مناذج �أخرى �سوى النماذج املرفقة واملعتمدة
من االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية.
•يتم اعتماد اال�ستمارة من �إدارة االحتاد ولن ُتقبل �أي ا�ستمارة غري م�ستوفاة لل�شروط.
•يف حالة عدم كتابة ( زمن ال�س ّباح ) �سيتم و�ضع ال�س ّباح ح�سب القانون الدويل ( يف الت�صفية الأوىل ).
•يتم مراجعة �أ�سماء و�سباقات ال�سباحني لكل جامعة يف االجتماع الفني الذي ي�سبق البطولة ويحدّد موعده.
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

•يف حالة عدم تواجد مندوب اجلامعة /الكلية للمراجعة اخلا�صة يف موعد مراجعة ال�سباقات
والأ�سماء بعد كتابتها تعترب الك�شوف املقدمة م�سبقاً نهائية.
•لن ي�سمح لأي جامعة /كلية ب�إ�ضافة �أ�سماء �سباحني يف ال�سباقات �أو �إجراء �أية تعديالت �أثناء
البطولة ،ولو وافق على هذه التعديالت جميع اجلامعات /الكليات امل�شاركة يف البطولة.
•بعد مراجعة الأ�سماء عن طريق �إداري الفريق وتوقيع مندوب اجلامعة على ا�ستمارة املراجعة
تعترب هذه املراجعة نهائية ولي�ست الك�شوف املر�سلة من اجلامعة.
8.8فيما عدا البنود املو�ضحة �أعاله يطبق القانون الدويل يف حتكيم و�إدارة امل�سابقات.
�9.9إنهاء �إجراءات ت�سجيل الالعبني ال�ستخراج بطاقات الأهلية قبل ( )14يوماً من بداية البطولة كحد �أدنى.
1010يجب اح�ضار الك�شف الطبي لكل العب وت�سليمه مل�شرف البطولة يف االجتماع الفني.

•الجامعات المشاركة:
جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل
جامعة امللك �سعود
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
جامعة طيبة
جامعة �أم القرى
جامعة امللك عبد العزيز
جامعة الطائف
جامعة الق�صيم
جامعة اجلوف
جامعة امللك في�صل
جامعة احلدود ال�شمالية
جامعة جدة

جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز
جامعة جنران
اجلامعة الإ�سالمية
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة �شقراء
كلية ابن �سينا الأهلية للعلوم الطبية
جامعة الأمري حممد بن فهد الأهلية
جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية
كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية
جامعة حفر الباطن
جامعة دار العلوم
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

التجمع السادس
المسابقة :التنس

المكان  :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

األيام:
التاريخ 1441/3/26 -22 :هـ الموافق 2019/11/23 -19م
الثالثاء -السبت
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•الشروط :
1.1يتكون فريق اجلامعة /الكلية من (  ) 5العبني كحد �أق�صى.
2.2تقام البطولة بني الفرق .
�3.3أقل عدد لالعبي الفرق (  ) 3العبني.
4.4يحق لالعب اال�شرتاك يف بطولة الفردي وبطولة الزوجي.
ُ 5.5ي�سمح بت�سجيل عدد (  ) 3العبني يف بطولة الفردي.
ُ 6.6ي�سمح بت�سجيل ( فريق واحد ) يتكون من العبني �إثنني يف بطولة الزوجي.
7.7تتكون كل مباراة من (  ) 3جمموعات.
ُ 8.8تلعب الأدوار التمهيدية لبطولة الفرق ودور الثمانية بطريقة املجموعات الق�صرية ( � ) 4أ�شواط ونقطة مقررة،
�أما يف دور الأربعة يتم اللعب ب�ستة ( � ) 6أ�شواط لكل جمموعة ,ويطبق نظام ك�سر التعادل يف جميع املجموعات.
9.9يف حال التعادل يف الأ�شواط ( � ) 4 -4أو (  ) 6 -6حتدد النتيجة بطريقة ك�سر التعادل من �سبع نقاط.
1010مباريات الزوجي ُتلعب بنظام ( )NO ADوفى حال التعادل يف املجموعات ُتلعب جمموعة فا�صلة من ع�شر نقاط.
ُ 1111يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�سابق للبطولة.
1212للجنة الفنية احلق يف تغيري اللوائح يف �أي وقت متى ما ر�أت ذلك.
1313فيما عدا البنود املو�ضحة �أعاله ُيطبق القانون الدويل يف حتكيم و�إدارة املباريات.
�1414إنهاء �إجراءات ت�سجيل الالعبني ال�ستخراج بطاقات الأهلية قبل ( )14يوماً من بداية البطولة كحد �أدنى.
1515الك�شف الطبي م�س�ؤولية اجلامعة /الكلية .

•الجامعات المشاركة:
جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل
جامعة امللك �سعود
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
جامعة طيبة
جامعة امللك عبد العزيز
جامعة الطائف
جامعة الق�صيم
جامعة اجلوف
جامعة امللك في�صل
جامعة جازان
جامعة �أم القرى
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جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة املجمعة
جامعة �شقراء
كلية ابن �سينا الأهلية للعلوم الطبية
جامعة الأمري حممد بن فهد الأهلية
جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية
جامعة احلدود ال�شمالية
جامعة جدة
جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز
جامعة جنران
-
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

التجمع السابع
المسابقة :ألعاب القوى
المكان  :جامعة جدة

األيام:
التاريخ 1441/6 /14-12 :هـ الموافق 2020 /2/8-6م
الخميس -السبت

Saudi Universities Sports Federation

الشروط :
1.1يحق لكل فريق اال�شرتاك مبت�سابقني (  ) 2يف كل �سباق ,وفريق واحد يف كل تتابع.
2.2يحق لكل العب اال�شرتاك يف �سباقني وتتابع واحد.
3.3بالن�سبة مل�سابقة الع�شاري :
•يحق للجامعة امل�شاركة بالعبني.
•تحُ �سب نقاط امل�سابقة م�ضاعفة للمراكز الثمانية الأوىل وهي .) 2 ،4 ،6 ،8 ،10 ،12 ،14 ،18 ( :
•يحق لالعبي الع�شاري امل�شاركة يف �أحد م�سابقات التتابع فقط والتي ُتقام يف اليوم الذي ال توجد
به م�سابقات للع�شاري ( �إذا �أقيمت البطولة على مدى �أكرث من يومني ) .
ُ 4.4يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�سابق للبطولة .
5.5امل�سابقات املقررة يف الربنامج هي :
400م/ح
110م/ح
5000م
1500م
800م
400م
200م
100م
وثب
عايل

وثب
طويل

وثب
ثالثي

القفز بالع�صا

دفع الكرة
احلديدية

رمي
رمح

رمي القر�ص

ألعاب القوى

�إطاحة
املطرقة

100م × 4

400م × 4

3000م/م

ع�شاري

�6.6ضرورة �إ�ضافة �شعار اجلامعة و�شعار االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية على قم�صان الالعبني.
7.7فيما عدا البنود املو�ضحة عاليه يطبق القانون الدويل يف حتكيم و�إدارة املباريات.
�8.8إنهاء �إجراءات ت�سجيل الالعبني ال�ستخراج بطاقات الأهلية قبل ( )14يوماً من بداية البطولة كحد �أدنى.
9.9الك�شف الطبي م�س�ؤولية اجلامعة /الكلية .

•الجامعات المشاركة:
جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل
جامعة امللك �سعود
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
جامعة طيبة
جامعة امللك عبد العزيز
جامعة الطائف
جامعة الق�صيم
جامعة اجلوف
جامعة امللك في�صل
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جامعة جازان
جامعة احلدود ال�شمالية
جامعة جنران
جامعة �أم القرى
جامعة املعرفة
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة املجمعة
جامعة �شقراء
جامعة الباحة

كلية ابن �سينا الأهلية للعلوم الطبية
اجلامعة الإ�سالمية
جامعة امللك خالد
جامعة الأمري حممد بن فهد الأهلية

جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية

دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

جامعة بي�شة
جامعة جدة
جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز
كليات عنيزة الأهلية
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دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم العاشر)

التجمع الثامن
المسابقة :الكاراتيه

المكان  :جامعة الحدود الشمالية

األيام:
التاريخ 1441/6/28 -26 :هـ الموافق 2020 /2/22-20م
الخميس -السبت

Saudi Universities Sports Federation

•الشروط :
1.1نظام مناف�سات الكاتا والقتال يتم بنظام خروج املغلوب.
2.2نظام البطولة يف الأوزان التالية :
الأوزان  55 -كجم  60 -كجم  67 -كجم  75 -كجم  84 -كجم  84 +كجم
3.3يبد�أ الت�سجيل وامليزان قبل االجتماع الفني للبطولة.
ُ 4.4يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�سابق للبطولة.
ُ 5.5تقام البطولة يف الفردي فقط للقتال والكاتا.
ُ 6.6تقام البطولة بطريقة الدوري فقط لكل وزن يقل فيه عدد امل�شاركني عن (  ) 4العبني.
7.7يحق لكل جامعة امل�شاركة بالعب واحد فقط يف كل وزن.
8.8يف مناف�سات الكاتا ُي�سمح باختيار �أي كاتا من مدار�س الكاراتيه.
9.9يجب ت�سجيل ا�سم الكاتا قبل �أدائها يف كل دور.
ُ 1010يحت�سب الرتتيب العام للبطولة بعدد امليداليات الأعلى التي حتققها اجلامعة.
1111يحق للجنة امل�سابقات والبطوالت ت�أجيل �أو تقدمي �أي ( مباراة �أو
مناف�سة و�أي�ضاً اتخاذ القرار املنا�سب بكل ما يتعلق بهذه الالئحة ).
1212الالعب �أو الفريق الذي يتم نداءه من قبل طاولة الت�سجيل ثالث
مرات ومل يح�ضر ُيعترب من�سحباً من املباراة.
1313ي�شارك يف البطولة فقط حاملي احلزام الربتقايل وما فوق ،مع وجوب
�إبراز �صورة من �شهادة اختبار احلزام.
1414يجب �أن يحمل كل العب بطاقة االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية
و�إبرازاها عند امليزان وال ي�سمح با�شرتاك �أي العب يف البطولة بدونها.
1515يحق للجنة الفنية للبطولة تعديل عدد الالعبني امل�شاركني يف كل مناف�سات
الكاتا والقتال يف جميع الأوزان ح�سب ما تراه منا�سباً.
�1616ضرورة �إ�ضافة �شعار اجلامعة و�شعار االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية
على قم�صان الالعبني.
1717يت�أهل الفائز من دور الأربعة �إىل املباراة النهائية.
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الكاراتيه
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1818يلعب اخلا�سران من دور الأربعة على املركز الثالث والرابع.
1919فيما عدا البنود املو�ضحة عالية يطبق القانون الدويل يف حتكيم و�إدارة املباريات.
�2020إنهاء �إجراءات ت�سجيل الالعبني ال�ستخراج بطاقات الأهلية قبل ( )14يوماً من بداية البطولة كحد �أدنى.
2121يجوز لكل جامعة /كلية ا�ستخراج بطاقات �أهلية لعدد ال يتجاوز ( )14العباً يف البطولة.
2222الك�شف الطبي م�س�ؤولية اجلامعة /الكلية.

•الجامعات المشاركة:
جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل
جامعة امللك �سعود
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
جامعة طيبة
جامعة امللك عبد العزيز
جامعة الطائف
جامعة الق�صيم
جامعة اجلوف
جامعة �أم القرى

88

جامعة جازان
جامعة احلدود ال�شمالية
جامعة جدة
جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز
جامعة بي�شة
اجلامعة الإ�سالمية
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة امللك في�صل
كلية ابن �سينا الأهلية للعلوم الطبية
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التجمع التاسع
المسابقة :ذوي االعاقة
المكان  :جامعة القصيم

األيام:
التاريخ 1441/7/5 -2 :هـ الموافق 2020/2/29 -26م
األربعاء -السبت
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بطولة كرة الهدف لذوي االعاقة
•الشروط :

ذوي اإلعاقة

1.1يتكون فريق اجلامعة من (  ) ٣العبني مع احتياطي (  ) ٣العبني كحد �أق�صى ,وميكن للجامعة امل�شاركة بعدد
(  ) 3العبني كحد �أدين.
2.2على جميع املتناف�سني �إرتداء قمي�ص ريا�ضي يكون عليه رقم بني (�صفر و  )٩مث ّبت على كال واجهتي القمي�ص
من الأمام واخللف.
 3.3مُينع �إرتداء النظارات والعد�سات.
4.4على جميع الالعبني �إرتداء معتمات عيون �سوداء حتى ال ت�سمح مبرور �أي �ضوء من �صافرة البداية الأوىل
وحتى نهاية كل �شوط ويتم اعتمادها من قبل م�ست�شار االحتاد لذوي الإعاقة �أو من ينوب عنه.
5.5يجب �إرفاق بطاقة املعاق �أو �أي وثيقة تثبت الإعاقة الب�صرية عند ت�سجيل الالعبني ،و�إبراز الأ�صل مل�ست�شار
االحتاد لذوي الإعاقة �أو من ينوب عنه العتمادها قبل البطولة.
مق�سمة على �شوطني مت�ساويني ،زمن كل منهما (  ) 12دقيقة ،على �أن يكون هناك
6.6زمن املباراة (  ) 24دقيقة ّ
وقت ا�سرتاحة بني ال�شوطني مقداره (  ) ٣دقائق.
7.7يف حال التعادل يف الأ�شواط يلعب الفريقان �شوطان �إ�ضافيان زمن كل منهما (  ) ٣دقائق.
8.8يجب �أن يكون الالعب الئقاً �صحياً.
9.9يطبق قانون االحتاد الدويل لكرة الهدف بهذه البطولة.
ُ 1010يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�سابق للبطولة.
ُ 1111تقدم االحتجاجات خالل (  ) 30ثالثون دقيقة فور �إعالن نتيجة امل�سابقة مو�ضع االحتجاج.
�1212ضرورة �إ�ضافة �شعار اجلامعة و�شعار االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية على قم�صان
الالعبني.
1313يحق لالعب امل�شارك يف بطولة كرة الهدف امل�شاركة يف امل�سابقات الأخرى اخلا�صة بالإعاقة
الب�صرية.
ُ 1414تلغى البطولة يف حالة ا�شرتاك عدد �أقل من ( � ) 6ست جامعات /كليات .
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�1515إنهاء �إجراءات ت�سجيل الالعبني ال�ستخراج بطاقات الأهلية قبل ( )14يوماً من بداية البطولة كحد �أدنى.
1616الك�شف الطبي م�س�ؤولية اجلامعة /الكلية.

•الجامعات المشاركة:

جامعة امللك خالد
جامعة جازان
جامعة طيبة
جامعة حائل
جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

جامعة امللك �سعود
جامعة امللك عبد العزيز
جامعة املجمعة
جامعة الق�صيم
جامعة الطائف
جامعة �أم القرى

بطولة ألعاب القوى لذوي االعاقة
•الشروط :

ُ 1.1تط َّبق �شروط بطولة �ألعاب القوى للأ�سوياء يف االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية.
2.2يحق لكل فريق اال�شرتاك بالعب �إىل العبني كحد �أق�صى يف م�سابقات امل�ضمار.
3.3يجب �أن يكون الالعب الئقاً �صحياً.
4.4يجب �إرفاق بطاقة املعاق �أو �أي وثيقة تثبت الإعاقة عند ت�سجيل الالعبني ،و�إبراز الأ�صل مل�ست�شار
االحتاد لذوي الإعاقة �أو من ينوب عنه العتمادها قبل البطولة.
5.5جميع امل�سابقات يجب �أن تتوافق مع قوانني االحتاد الدويل لألعاب القوى للمعاقني.
6.6ميكن لالعبني من ذوي الإعاقة الب�صرية اختيار الدليل ب�أنف�سهم مع االلتزام بارتداء
معتمات �أعني ُتعتمد من قبل م�ست�شار االحتاد لذوي الإعاقة �أو من ينوب عنه.
7.7امل�سابقات املقررة يف الربنامج هي :
اإلعاقة الحركية السفلية (كرسي متحرك) 200م كر�سي متحرك رمي القر�ص دفع اجللة رمي الرمح
400م «عدو» وثب طويل رمي القر�ص دفع اجللة
200م «عدو»
اإلعاقة البصرية
400م «عدو» وثب طويل رمي القر�ص دفع اجللة
200م «عدو»
اإلعاقة السمعية
ٌ 8.8يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�سابق للبطولة.

Saudi Universities Sports Federation

رمي الرمح
رمي الرمح
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ٌ 9.9تقدم االحتجاجات خالل (  ) 30ثالثون دقيقة فور �إعالن نتيجة امل�سابقة مو�ضع االحتجاج.
ُ 1010تلغى �أي م�سابقة ي�شارك فيها �أقل من ( � ) 6ست جامعات /كليات.
�1111ضرورة �إ�ضافة �شعار اجلامعة و�شعار االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية على قم�صان الالعبني.
�1212إنهاء �إجراءات ت�سجيل الالعبني ال�ستخراج بطاقات الأهلية قبل ( )14يوماً من بداية البطولة كحد �أدنى.
1313الك�شف الطبي م�س�ؤولية اجلامعة/الكلية.

•الجامعات المشاركة :
جامعة امللك خالد
جامعة جازان
جامعة �أم القرى
جامعة طيبة
جامعة حائل
جامعة املجمعة
جامعة الق�صيم
جامعة جنران
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جامعة امللك �سعود
جامعة امللك عبد العزيز
جامعة اجلوف
جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل
جامعة الطائف
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
جامعة احلدود ال�شمالية
-
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التجمع العاشر
المسابقة :الكرة الطائرة الشاطئية
المكان :جامعة الجوف

األيام:
التاريخ 1441/7/19 -15 :هـ الموافق 2020 /3/14-10م
الثالثاء -السبت
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الكرة الطائرة الشاطئية

•الشروط :

ُ 1.1ت�ص َّنف الكرة الطائرة ال�شاطئية من الألعاب اجلماعية.
2.2ي�شارك كل ق�سم �أو كلية بفريق �أو �أكرث (تنظيم داخلي خا�ص باجلامعة /الكلية).
3.3تقيم اجلامعة /الكلية بطولة للكرة الطائرة ال�شاطئية بني الفرق امل�شاركة بالطريقة التي تختارها.
�4.4إ�شعار االحتاد ر�سمياً باملوعد املحدَّد لإقامة البطولة بفرتة ال تقل عن ( � ) 10أيام عمل.
 5.5جُترى مباريات البطولة الداخلية باجلامعة /الكلية طبقاً لقوانني االحتاد الدويل للعبة.
6.6لكل جامعة احلق بامل�شاركة يف بطولة االحتاد بفريقني ( �أ  +ب).
7.7للم�شاركة يف بطولة االحتاد يجب على كل جامعة /كلية تزويد اللجنة الفنية باالحتاد الريا�ضي
للجامعات ال�سعودية بتقرير مف�صل عن البطولة الداخلية يت�ضمن التايل:
•عدد الفرق امل�شاركة و�أ�سماء الالعبني.
•الطريقة املتبعة لإقامة البطولة الداخلية.
•الك�شوفات الر�سمية لنتائج املباريات (  ) Score sheetب�أ�سماء الالعبني واحلكام.
•ترتيب الفرق امل�شاركة.
•�أ�سماء العبي الفريقني امل�شاركني ( �أ  +ب).
8.8يتكون كل فريق من العبني اثنني فقط.
�9.9إنهاء �إجراءات ت�سجيل الالعبني ال�ستخراج بطاقات الأهلية قبل ( )14يوماً من بداية البطولة كحد �أدنى.
1010يعقد االجتماع الفني يف اليوم ال�سابق للبطولة.
1111يلتزم كل فريق بارتداء الزي الريا�ضي للجامعة /الكلية مع ترقيم القمي�صني ،وو�ضع �شعار
اجلامعة /الكلية و�شعار االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية على �صدر القمي�ص.
1212تقام مباريات البطولة للفرق امل�شاركة يف بطولة االحتاد بنظام الدوري من دور واحد بنظام
املجموعات.
1313يت�أهل للدور الثاين (  ) 16الفريقان احلائزان على املركزين الأول والثاين من كل جمموعة.
1414تقام مباريات الدور الثاين بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة ،مع �إقامة مباريات لتحديد املراكز الثمانية الأوىل بالبطولة.
1515الك�شف الطبي م�س�ؤولية اجلامعة /الكلية.
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•الجامعات المشاركة:
جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل
جامعة امللك �سعود
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
جامعة طيبة
جامعة امللك عبد العزيز
جامعة الطائف
جامعة الق�صيم
جامعة اجلوف
جامعة امللك في�صل
جامعة جازان
جامعة احلدود ال�شمالية
جامعة جنران
جامعة �أم القرى
كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة املجمعة
جامعة �شقراء
جامعة الباحة
كلية ابن �سينا الأهلية للعلوم الطبية
جامعة حائل
جامعة امللك خالد
جامعة الأمري حممد بن فهد الأهلية
جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية
جامعة بي�شة
جامعة جدة
جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز
جامعة حفر الباطن
-
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التجمع الحادي عشر
المسابقة :كرة قدم الصاالت (الخماسية)
المكان :جامعة الملك عبد العزيز

األيام:
التاريخ 1441/8/11-7 :هـ الموافق 2020 /4/4-3/31م
الثالثاء -السبت
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كرة قدم الصاالت
•الالئحة الفنية لبطولة الجامعات/الكليات السادسة لكرة قدم الصاالت ( الخماسية )

1.1ي�شارك يف البطولة فقط منتخبات اجلامعات /الكليات املنت�سبة لالحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية ( ،)SUSFومن ينطبق
عليهم �شروط الأهلية.
2.2ي�سجل يف كل مباراة ( )12العب فقط ،ويف حال ح�صول الفريق على مركز من املراكز الأوىل يتوج عدد ( )14العباً فقط:
�أ .عدد (  ) 5العبني يف �أر�ض امللعب.
ب .عدد (  ) 9العبني ُبدالء خارج �أر�ض امللعب.
3.3املرحلة الأوىل :تقيم كل جامعة /كلية بطولة يف كرة القدم لل�صاالت بني فرق الكليات /الأق�سام بالطريقة التي تختارها على �أال
تقل مدة البطولة عن خم�سة �أيام.
4.4ت�شارك كل كلية /ق�سم ب�أكرث من فريق( .العدد مفتوح)
 5.5جُترى مباريات البطولة طبقاً لقوانني االحتاد الدويل با�ستثناء ما ورد له ن�ص يف هذه الالئحة مبا ال يتعار�ض مع القانون الدويل
لكرة القدم لل�صاالت.
6.6مدة املباراة �أربعون دقيقة ملعوبة على �شوطني مت�ساويني بينهما راحة ال تزيد عن (  ) 15دقيقة ،ولكل فريق احلق يف طلب وقتاً
م�ستقطعاً مدته دقيقة واحدة يف كل �شوط.
7.7تقام جميع املباريات يف �صالة مغلقة �أو �أي ملعب ح�سب املوا�صفات القانونية اخلا�صة بلعبة كرة القدم لل�صاالت.
8.8توفري �ساعة توقيت ولوحة �إنذارات.
9.9ت�شارك كل جامعة /كلية مبنتخب من اجلامعة /الكلية ممن تنطبق عليهم �شروط الأهلية يف املرحلة الثانية.
1010تقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد بنظام املجموعات.
1111يتم توزيع املجاميع بنظام القرعة املفتوحة.
1212يت�أهل الأول والثاين من كل جمموعة �إىل الدور الثاين للعب بنظام خروج املغلوب.
ُ 1313يحدَّد ترتيب الفرق وفقاً ملجموع نقاط الفوز ،مينح الفريق الفائز (ثالثة نقاط) ،والتعادل (نقطة) واملهزوم (ال يح�صل على
نقاط).
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1414يف حال التعادل يف النقاط بني فريقني �أو �أكرث على �أحد املركزين الأول والثاين يف جمموع النقاط يتبع التايل:
• ُينظر �إىل نتائج املباريات املبا�شرة بني الفرق املتعادلة.
•�إذا ا�ستمر التعادل يح�سب فارق الأهداف (ما له ناق�ص ما عليه).
•�إذا ا�ستمر التعادل يح�سب الفريق الذي �أحرز �أهداف �أكرث.
•و�إذا ا�ستمر التعادل جُترى قرعة بينهما.
1515يف حالة �إن�سحاب �أحد امل�شاركني يخ�سر الفريق املباراة بنتيجة (�/6صفر)� ،إال �إذا كانت النتيجة �أكرث من ذلك ل�صالح الفريق غري
املخالف عندها تثبت النتيجة كما كانت عليه عند الإيقاف.
1616يخ�سر الفريق امل�شارك املباراة �إذا:
•�أ�شرك العباً غري م�سج ً
ال يف ك�شف املباراة.
•�أ�شرك العباً موقوفاً.
•�أ�شرك العباً ال تنطبق عليه �شروط الأهلية.
1717يتم ت�سجيل الطالب ح�سب النظام وال�شروط املتبعة ب�أهلية الالعبني.
1818للجنة الفنية احلق يف تف�سري �أي بند من بنود ال�شروط فيما مل يرد ب�ش�أنها ن�ص وتعترب قراراتها نهائية يف هذا ال�ش�أن ولها احلق يف
�إجراء �أي تعديل على نظام اللعب قبل بدء البطولة.
1919تلتزم اجلامعة /الكلية بتزويد اللجنة الفنية مبا يلي:
�أ .الطريقة املتبعة لإقامة الدوري.
ب .عدد الفرق امل�شاركة يف البطولة.
ت .عدد الطالب امل�شاركني يف البطولة.
ث .نتائج املباريات و�أ�سماء الالعبني (ك�شف املباراة).
ج .ترتيب الفرق بالبطولة.
�2020إنهاء �إجراءات ت�سجيل الالعبني ال�ستخراج بطاقات الأهلية قبل ( )14يوماً من بداية البطولة كحد �أدنى.
2121تطبق �شروط الأهلية فيما يتعلق مب�شاركة الالعب يف لعبة جماعية واحدة ولعبة فردية واحدة فقط.
2222يقدم االحتجاج على نتيجة املباراة �إىل االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية �أو اللجنة الفنية التي تنظم البطولة خالل ن�صف
�ساعة فقط من �إعالن نتيجة املباراة بخطاب ر�سمي موقع من الإداري امل�س�ؤول �أو من ينوب عنه مرفقاً به مبلغاً وقدره (1500ريال)
�ألف وخم�سمائة ريال نقداً �أو �شيك �أو �إيداع حل�ساب االحتاد.
2323يجب على كل فريق االلتزام ب�إح�ضار الأدوات اخلا�صة بكرة قدم ال�صاالت (احلذاء /الك�سارات) ،ولن ي�سمح اللعب من دونها.
�2424ضرورة توفري طقمي مالب�س بلونني خمتلفني من �ألوان اجلامعة املعتمد مع وجوب ا�صطحاب الطقمني يف املباراة.
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2525وجوب ترقيم قم�صان الالعبني ب�أرقام وا�ضحة تثبت طوال البطولة مع �إ�ضافة �شعار اجلامعة و�شعار
االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية.
2626الك�شف الطبي م�س�ؤولية اجلامعة /الكلية.

•مالحظات هامة لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن وفق االتي:

•ترتيب الفرق وفقاً ملجموع النقاط.
•�إذا ا�ستمر التعادل يف النقاط يتحدد الرتتيب على �أ�سا�س طرح الأهداف (له /عليه).
•�إذا ا�ستمر التعادل يف عدد النقاط وفارق الأهداف يرجح الفريق الذي �أحرز �أهدافاً �أكرث.
•�إذا ا�ستمر التعادل بعد ذلك جترى قرعة لتحديد الرتتيب.

•الجامعات المشاركة:
جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل
جامعة امللك �سعود
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
جامعة طيبة
جامعة امللك عبد العزيز
جامعة الطائف
جامعة الق�صيم
جامعة اجلوف
جامعة امللك في�صل
جامعة جازان
جامعة احلدود ال�شمالية
جامعة جدة
جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز
جامعة جنران
كليات عنيزة الأهلية
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اجلامعة الإ�سالمية
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة املجمعة
جامعة �شقراء
جامعة الباحة
كلية ابن �سينا الأهلية للعلوم الطبية
جامعة حائل
جامعة امللك خالد
جامعة الأمري حممد بن فهد الأهلية
جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية
جامعة بي�شة
جامعة �أم القرى
جامعة حفر الباطن
جامعة دار العلوم
-
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مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية للطالبات
للموسم الرياضي 1441هـ 2020 -م

Saudi Universities Sports Federation

�صدرت موافقة جمل�س �إدارة االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية برئا�سة معايل وزير التعليم خالل
االجتماع الثامن املنعقد بتاريخ 1440/2/26هـ على البدء بالتهيئة لتنظيم مناف�سات ريا�ضية خا�صة بطالبات
اجلامعات ال�سعودية .
ونظراً حلداثة التجربة فقد قرر االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية �أن تتم املرحلة الأوىل ملناف�سات
الطالبات داخل اجلامعات ،وبالفعل مت تفعيل مناف�سات ريا�ضية بني طالبات كليات كل جامعة خالل الف�صل
الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي 1440/1439هـ بحيث تختار كل جامعة امل�سابقات الريا�ضية التي تنا�سب
طالباتها.
كما �سيتم ب�إذن اهلل خالل الف�صل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي  1441/1440هـ البدء باملرحلة الثانية
بتنظيم م�سابقات ريا�ضية بني اجلامعات على غرار امل�سابقات التي ينظمها وي�شرف عليها االحتاد الريا�ضي
لطلبة اجلامعات ،و�سيتاح للجامعات اختيار امل�سابقات الريا�ضية التي ترغب �إدراجها يف املو�سم الريا�ضي.
كما �سيقوم االحتاد ب�إ�صدار دليل خا�ص مب�سابقات الطالبات وذلك بعد �أن تتفق اجلامعات على الألعاب
الريا�ضية التي ترغب ب�إدراجها على �أن يتم ذلك على النحو التايل:
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1.1تقيم كل جامعة �أن�شطتها الداخلية للطالبات خالل الف�صل الدرا�سي الأول وفق نظام ولوائح هذه امل�سابقات مع تقدمي
تقرير مف�صل عن كل م�سابقة للجنه امل�سابقات باالحتاد الريا�ضي للجامعات يف موعد ال يتجاوز �أ�سبوع من تاريخ انتهاء
البطولة /امل�سابقة.
2.2تقوم جلنة امل�سابقات باالحتاد بدرا�سة هذه التقارير واقرتاح م�سابقات وبطوالت جممعة خالل الف�صل الدرا�سي الثاين
للجامعات /للكليات ويقوم االحتاد الريا�ضي باال�شراف والدعم لهذه البطوالت /امل�سابقات وفق اجلدول التايل:
مكان التجمع املقرتح
تاريخ البطولة /امل�سابقة
البطولة /امل�سابقة
م
1

2

المسابقات /البطوالت خالل الفصل الدراسي األول
بطوالت وم�سابقات داخلية
�صاالت ومالعب اجلامعة املعنية
تحُ دد من قبل اجلامعة
تختارها اجلامعة /الكلية
المسابقات /البطوالت المقترحة خالل الفصل الدراسي الثاني
�ألعاب القوى -التن�س-
كرة الطاولة  -التايكوندو -
اجلودو  -الكاراتيه  -ال�سهام تحُ دد من قبل االحتاد الحقاً
الريا�ض -جدة -الدمام
كرة القدم لل�صاالت -
الكرة الطائرة -كرة ال�سلة
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