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
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•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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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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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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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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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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