
بطولة كرة القدم للصاالت

القدم •  لكرة  الأوىل  اجلامعات/الكليات  لبطولة  الفنية  الالئحة 

لل�شالت ) اخلما�شية (

ينظم االحتاد الريا�صي للجامعات ال�صعودية البطولة الثانية لكرة القدم لل�صاالت.. 1
الريا�ضي . 2 للحتاد  املنت�ضبة  باجلامعات/الكليات  الكليات/االأق�ضام  فرق  فقط  البطولة  يف  ي�ضارك 

.)SUSF( للجامعات ال�صعودية
ت�ضارك كل كلية/ق�ضم يف البطولة فقط بالطلب امل�ضجلني يف نف�س الكلية/الق�ضم.. 3
ي�صجل يف كل مباراة ) 12 ( العب فقط, و يف حال ح�صول الفريق على مركز من املراكز االأولى يتوج . 4

عدد ) 14 ( العب فقط.
اأ. عدد ) 5 ( العبني يف اأر�س امللعب.

ب. عدد ) 7 ( العبني بمُدالء خارج اأر�س امللعب.
الكليات/االأق�صام . 5 فرق  بني  لل�صاالت  القدم  كرة  يف  بطولة  جامعة/كلية  كل  تقيم  االأولى  املرحلة 

بالطريقة التي تختارها على اأن ال تقل مدة البطولة عن خم�صة اأيام.
ت�صارك كل كلية/ق�صم باأكرث من فريق ) العدد مفتوح (.. 6
ترى مباريات البطولة طبقاً لقوانني االحتاد الدويل با�ضتثناء ما ورد له ن�س يف هذه اللئحة . 7

مبا ال يتعار�س مع القانون الدويل لكرة القدم لل�صاالت.
مدة املباراة اأربعون دقيقة تلعب على �صوطني مت�صاويني بينهما راحة ال تزيد عن 15 دقيقة ولكل . 8

فريق احلق يف طلب وقت م�ضتقطع مدته دقيقة واحدة بكل �ضوط.
اأي ملعب ح�ضب املوا�ضفات القانونية اخلا�ضة بلعبة كرة . 9 اأو  تقام جميع املباريات يف �ضالة مغلقة 

القدم لل�صاالت.
توفري �ضاعة توقيت ولوحة انذارات.. 10
ت�صمي كل جامعة/كلية الكلية/الق�صم الفائز بالبطولة يف نهاية الف�صل الدرا�صي االأول 1437هـ, وال . 11

يقبل اأي تر�ضيح بعد ذلك.
يحق لكل كلية/ق�صم ت�صجيل العبني ) 2 ( يتم اختيارهم من بني طلب اجلامعة من خارج الكلية/. 12

الق�صم الفائز.
املرحلة الثانية يقيم االحتاد بطولة بني فرق الكليات/االأق�صام الفائزة.. 13

74

س(
ساد

م ال
س

مو
سعودية )ال

ت ال
معا

ي للجا
ض

ت االتحاد الريا
سابقا

م
ل 

دلي



بنظام . 14 واحد  دور  الدوري من  بنظام  للجامعات/الكليات  املمثلة  الكليات/االأق�صام  لفرق  البطولة  مباريات  تقام 
املجموعات.

يتم توزيع املجاميع بنظام القرعة املفتوحة.. 15
يتاأهل االأول والثاين من كل جمموعة اإلى الدور الثاين للعب بنظام خروج املغلوب. . 16
يحدد ترتيب الفرق وفقاً ملجموع نقاط الفوز، ينح الفريق الفائز ) ثلث نقاط (، والتعادل )نقطة( واملهزوم . 17

)ال يح�ضل على نقاط (.
يف حال التعادل يف النقاط بني فريقني اأو اأكرث على اأحد املركزين االأول والثاين يف جمموع النقاط يتبع التايل :. 18

ينظر اإلى نتائج املباريات املبا�صرة بني الفرق املتعادلة.• 
اإذا ا�صتمر التعادل يح�صب فارق االأهداف ) ما له ناق�س ما عليه (.• 
اإذا ا�ضتمر التعادل يح�ضب الفريق الذي اأحرز اأهدافاً اأكرث.• 
واإذا اإ�صتمر التعادل جترى قرعة بينهما.• 

 يف حالة ان�صحاب اأحد امل�صاركني يخ�صر الفريق املباراة بنتيجة ) 6/�ضفر  ( اإال اإذا كانت النتيجة اأكرث من ذلك . 19
ل�ضالح الفريق غري املخالف تثبت النتيجة كما كانت علية عند االإيقاف.

 يخ�صر الفريق امل�صارك املباراة اإذا :. 20
اأ�ضرك العب غري م�ضجل يف ك�ضف املباراة.• 
اأ�ضرك العباً موقوفاً.• 
اأ�ضرك اأكرث من العبني ال يحملن �ضجل درا�ضي لنف�س الكلية/الق�ضم.• 

يتم ت�ضجيل الطلب ح�ضب النظام وال�ضروط املتبعة باأهلية اللعبني، . 21
للجنة الفنية احلق يف تف�ضري اأي بند من بنود ال�ضروط فيما مل يرد ب�ضاأنها ن�س وتعترب قراراتها نهائية يف هذا . 22

ال�صاأن ولها احلق يف اإجراء اأي تعديل على نظام اللعب قبل بدء البطولة.
للجامعات . 23 الريا�صي  باالحتاد  الفنية  اللجنة  تزويد  كلية  جامعة/  كل  على  يجب  االحتاد  بطولة  يف  للم�صاركة 

ال�صعودية بتقرير مف�صل عن البطولة الداخلية يت�صمن :
عدد الفرق امل�ضاركة واأ�ضماء اللعبني.• 
الطريقة املتبعة الإقامة البطولة الداخلية.• 
الك�صوفات املنظمة لنتائج املباريات )Score Sheet( باأ�ضماء اللعبني واحلكام.• 
ترتيب الفرق امل�صاركة.• 
اأ�صماء العبي الق�صم احلائز على املركز االأول.• 
عدد الطلب امل�ضاركني يف البطولة.• 

 اإنهاء اإجراءات ت�ضجيل اللعبني ال�ضتخراج بطاقات االأهلية قبل ) 14 ( يوماً من البطولة كحد اأدنى.. 24
تطبق �ضروط االأهلية فيما يتعلق بلعب لعبة جماعية واحدة فقط ولعبة فردية واحدة فقط.. 25
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اجلامعات امل�شاركة:• 

جامعة جازانجامعة تبوك
جامعة حائلجامعة االإمام حممد بن �ضعود االإ�ضلمية

جامعة الباحةجامعة امللك عبد العزيز
جامعة احلدود ال�صماليةجامعة طيبة

جامعة اليمامة االأهليةجامعة املجمعة
جامعة فهد بن �صلطانجامعة الدمام

جامعة االأعمال والتكنولوجياجامعة امللك في�ضل
كليات بريدة االأهلية بربيدةجامعة اأم القرى

كلية ابن �صينا للعلوم الطبيةجامعة االأمري �ضطام بن عبد العزيز
كلية البرتجي للعلوم الطبية والتكنولوجياجامعة اجلوف
جامعة الفي�صل االأهليةجامعة الطائف

اجلامعة ال�صعودية االلكرتونيةجامعة امللك �ضعود
جامعة حفر الباطنجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 

جامعة جدةجامعة الق�صيم
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