دوري كرة القدم المستوى األول ( أ )

كرة القدم

يبد�أ دوري كرة القدم امل�ستوى الأول ( �أ ) يوم اجلمعة 1440/1/25هـ املوافق 2018/10/5م

•الشروط :
1.1ي�شارك يف امل�سابقة ( )12جامعة.
2.2ي�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
الأربع التي حققت املراكز الأربعة الأوىل يف م�سابقة كرة القدم امل�ستوى الثاين ( ب ) للمو�سم الريا�ضي 1439/1438هـ.
3.3يتكون فريق اجلامعة /الكلية من ( )18العب كحد �أق�صى يف كل مباراة ،ويف حال ح�صول الفريق على مركز من املراكز الثالثة الأوىل
يت َّوج 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 الفريق احلائز
على �أكرث نقاط.
7.7يحدد ترتيــب الفــرق وفقاً ملجمــوع النقــاط يف الفوز ،مُينــح الفريق الفائز (ثالث نقاط) ،والت ـع ـ ــادل (نقطة) ،واملهزوم (ال يح�صل على
�شيء).
 8.8يف 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.
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 اجلزاء.
1313يف حالة التعادل يف املباراة النهائية يتم االحتكام ل�ضربات اجلزاء مبا�شرة.
1414يجب عدم مغادره �أي العب �أو �إداري امللعب �أثناء املباراة �إال لل�ضرورة ،ويجب يف هذه احلالة �إ�شعار املراقب الإداري ويكتب يف التقرير
وقت املغادرة وال�سبب.
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1515يحق للحكم �أو املراقب الإداري للمباراة �إ�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 على
عدد ( )2كرت �أ�صفر يف املباراة �أو 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 البطولة كحد �أدنى�( .إ�ستخراج بطاقات الأهلية
لالعبني قبل ( )14يوماً من بداية البطولة).
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 الريا�ضي للجامعات ال�سعودية.
2525يجوز ( يحق ) لكل جامعة /كلية �إ�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.
2727ميكن (يحق) للجنة امل�سابقات تغيري موعد �إقامة 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

12

الفرق المشاركة

املجموعة الأوىل
جامعة طيبة
جامعة امللك في�صل
جامعة الق�صيم
جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز
جامعة حائل
جامعة تبوك

م
7
8
9
10
11
12

املجموعة الثانية
جامعة جازان
جامعة اجلوف
جامعة احلدود ال�شمالية
جامعة �أم القرى
جامعة امللك �سعود
جامعة �شقراء
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•جدول المباريات :
األسبوع

اليوم
والتاريخ

الأول

اجلمعة 1440/1/25هـ
املوافق 2018/10/5م

األسبوع

اليوم
والتاريخ

الثاين

اجلمعة 1440/2/10هـ
املوافق 2018/10/19م

رقم
المباراة
1

جامعة طيبة

VS

جامعة تبوك

ملعب جامعة طيبة

2

جامعة امللك في�صل

VS

جامعة حائل

ملعب جامعة امللك في�صل

3

جامعة الق�صيم

VS

جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز

ملعب جامعة الق�صيم

4

جامعة جازان

VS

جامعة �شقراء

5

جامعة اجلوف

VS

جامعة امللك �سعود

6

جامعة احلدود ال�شمالية

VS

جامعة �أم القرى

مكان إقامة المباراة

الفريقين

مدينة امللك في�صل الريا�ضية
بجازان
ملعب جامعة اجلوف
ملعب
جامعة احلدود ال�شمالية

رقم
المباراة
7

جامعة حائل

VS

8

جامعة تبوك

VS

9

جامعة الق�صيم

VS

جامعة طيبة
جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز
جامعة امللك في�صل

ملعب جامعة الق�صيم

10

جامعة امللك �سعود

VS

جامعة جازان

ملعب جامعة امللك �سعود

11

جامعة �شقراء

VS

جامعة �أم القرى

12

جامعة احلدود ال�شمالية

VS

جامعة اجلوف

ملعب جامعة �شقراء
ملعب
جامعة احلدود ال�شمالية

مكان إقامة المباراة

الفريقين

ملعب جامعة حائل
ملعب 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

الثالث

اجلمعة 1440/2/24هـ
املوافق 2018/11/2م

األسبوع

اليوم
والتاريخ

رقم
المباراة

مكان إقامة المباراة

الفريقين

الرابع

اجلمعة 1440/5/26هـ
املوافق 2019 / 2 / 1م

جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز
جامعة الق�صيم

13

جامعة طيبة

VS

14

جامعة حائل

VS

15

جامعة امللك في�صل

VS

جامعة تبوك

ملعب جامعة طيبة
ملعب جامعة حائل

16

جامعة جازان

VS

جامعة �أم القرى

17

جامعة امللك �سعود

VS

جامعة احلدود ال�شمالية

ملعب جامعة امللك في�صل
مدينة امللك في�صل الريا�ضية
بجازان
ملعب جامعة امللك �سعود

18

جامعة اجلوف

VS

جامعة �شقراء

ملعب جامعة اجلوف

رقم
المباراة
19

مكان إقامة المباراة

الفريقين
جامعة الق�صيم
جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز
جامعة حائل

VS

جامعة طيبة

VS

جامعة امللك في�صل

VS

جامعة تبوك

22

جامعة احلدود ال�شمالية

VS

جامعة جازان

23

جامعة �أم القرى

VS

جامعة اجلوف

24

جامعة امللك �سعود

VS

جامعة �شقراء

20
21

ملعب جامعة الق�صيم
ملعب جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز
ملعب جامعة حائل
ملعب
جامعة احلدود ال�شمالية
ملعب جامعة �أم القرى
ملعب 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
14

دليل مسابقات االتحاد الرياضي للجامعات السعودية (الموسم التاسع)

األسبوع

اليوم
والتاريخ

اخلام�س

اجلمعة 1440/6/10هـ
املوافق 2019/2/15م

رقم
المباراة
25

مكان إقامة المباراة

الفريقين
جامعة طيبة

VS

جامعة امللك في�صل

ملعب جامعة طيبة

جامعة تبوك
جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز

VS

جامعة الق�صيم

VS

جامعة حائل

28

جامعة جازان

VS

جامعة اجلوف

29

جامعة �شقراء

VS

جامعة احلدود ال�شمالية

ملعب جامعة تبوك
ملعب جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز
مدينة امللك في�صل الريا�ضية
بجازان
ملعب جامعة �شقراء

30

جامعة �أم القرى

VS

جامعة امللك �سعود

ملعب جامعة �أم القرى

26
27

• 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 :
األسبوع
ال�ساد�س

اليوم
والتاريخ

رقم
المباراة

يحدد فيما
بعد

31

مكان إقامة
المباراة

الفريقين

المركز

الثاين من
الثاين من املجموعة الأوىل  VSالأول من املجموعة الثانية
املجموعة الأوىل
الثاين من
الثاين من املجموعة الثانية  VSالأول من املجموعة الأوىل
املجموعة الثانية

32

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

اليوم
والتاريخ

الثامن

يحدد فيما
بعد

الفريقين

 VSالثاين من املجموعة الثانية الأول من املجموعة الأوىل

رقم
المباراة

الفريقين

35

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

36

VS

الفائز من مباراة رقم()33

مكان إقامة المباراة

مكان إقامة
المباراة

الفائز من مباراة رقم()34

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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كرة القدم
دوري كرة القدم المستوى الثاني ( ب )

يبد�أ دوري كرة القدم امل�ستوى الثاين ( ب ) يوم ال�سبت 1440/2/4هـ املوافق 2018/10/13م

•الشروط :
1.1ي�شارك يف م�سابقة امل�ستوى الثاين ( ب ) كل اجلامعات /الكليات التي مل ت�شارك يف مناف�سات امل�ستوى الأول والبالغ عددها (  ) 8جامعة/
كلية.
2.2يتكون فريق اجلامعة /الكلية من (  ) 18العباً كحد �أق�صى يف كل مباراة ،ويف حال ح�صول الفريق على مركز من املراكز الثالثة الأوىل
يت َّوج عدد (  ) 20العباً بامليداليات فقط.
3.3املرحلة الأوىلُ :تقام امل�سابقة بنظام الدوري من دور واحد بنظام املجموعات.
4.4يت�أهل الفريقــان احلائـ ــزان علـى املركزيــن الأول والثـانـي مــن كل جممــوع ـ ــة �إل ــى ال ــمرحلة الثانية (دور الأربعة).
5.5تقام مباريات دور الأربعة بطريقة املق�ص على �أن تقام املباراة مبلعب �صاحب املركز الأول.
وينــح الفريق الفائز (ثالث نقاط) ،والت ـع ـ ــادل (نقطة) ،واملهزوم (�صفر).
ُ 6.6يحدد ترتيــب الفــرق وفقاً ملجمــوع نقــاط الفــوز ،مُ
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.
9.9يف حالة التعادل بني فريقني يف دور الأربعة يتم لعب �أ�شواط �إ�ضافية.
� 1010إذا ا�ستمر التعادل يتم االحتكام ل�ضربات اجلزاء.
1111يف حالة التعادل يف املباراة النهائية يتم االحتكام ل�ضربات اجلزاء مبا�شرة.
1212يجب عدم مغادرة �أي العب �أو �إداري امللعب �أثناء املباراة �إال لل�ضرورة ،ويجب يف هذه احلالة �إ�شعار املراقب الإداري و ُيكتب يف التقرير
وقت املغادرة وال�سبب.
1313يحق للحكم �أو املراقب الإداري للمباراة �إ�ستدعاء �أي العب �سوا ًء بني ال�شوطني �أو بعد نهاية املباراة.
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1414ال يحق لأي �إداري �أو العب دخول غرفه احلكام بني ال�شوطني �أو بعد نهاية املباراة مبا�شرة.
�1515ضرورة توفري طقمي مالب�س بلونني خمتلفني من �ألوان اجلامعة املعتمد.
1616فيما يخ�ص الإنذارات (الكرت الأ�صفر) يوقف الالعب بعد الإنذار الثاينُ ( .يبعد الالعب من امللعب عند ح�صوله عدد (  ) 2كرت �أ�صفر
يف املباراة �أو عدد (  ) 1كرت �أحمر وفقاً لالئحة).
ُ 1717تلغى الإنذارات بانتهاء الدور الأول (عدا الطرد).
1818فيما عدا البنود املو�ضحة عاليه ُيطبق القانون الدويل يف حتكيم و�إدارة املباريات والئحة امل�سابقات.
1919بعد انتهاء مباريات امل�ستوى الثاين ( ب ) ُت�ص َّعد الفرق احلا�صلة على املراكز من الأول �إىل الرابع �إىل الدرجة الأعلى من درجتها.
2020ال ُ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 الريا�ضي للجامعات ال�سعودية.
� 2121إنهاء �إجراءات ت�سجيل الالعبني ال�ستخراج بطاقات الأهلية قبل (  ) 14يوماً من البطولة كحد �أدنى�( .إ�ستخراج بطاقات الأهلية
لالعبني قبل (  ) 14يوماً من بداية البطولة)
2222يحق لكل جامعة /كلية �إ�ستخراج بطاقات �أهلية لعدد ال يتجاوز (  ) 40العباً يف املو�سم الواحد.
2323جميع مباريات الدوري ُتقام بعد �أذان �صالة الع�صر بـ  20دقيقة ح�سب توقيت مكان �إقامة املباراة.
2424ميكن للجنة امل�سابقات تغيري موعد �إقامة املباراة يف حالة ال�ضرورة.
2525الك�شف الطبي على الالعبني م�س�ؤولية اجلامعة /الكلية.

•المرحلة األولى :
م
1
2
3
4

توزيع الفرق المشاركة حسب المجموعات
املجموعة الأوىل
اجلامعة الإ�سالمية
جامعة الطائف
جامعة جنران
جامعة بي�شة

املجموعة الثانية
جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�صل
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
كليات عنيزة الأهلية
جامعة حفر الباطن
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•جدول المباريات :
األسبوع

اليوم
والتاريخ

الأول

ال�سبت 1440/2/4هـ املوافق
2018 /10/13م

األسبوع

اليوم
والتاريخ

الثاين

ال�سبت 1440/2/11هـ
املوافق 2018 / 10 / 20م

رقم
المباراة
1

اجلامعة الإ�سالمية

VS

جامعة بي�شة

ملعب اجلامعة الإ�سالمية

2

جامعة الطائف

VS

جامعة جنران

ملعب جامعة الطائف

3

جامعة حفر الباطن
جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل

VS

كليات عنيزة الأهلية
جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية

ملعب جامعة حفر الباطن
ملعب جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل

4

الفريقين

VS

مكان إقامة المباراة

رقم
المباراة
5

جامعة جنران

VS

اجلامعة الإ�سالمية

ملعب جامعة جنران

6

جامعة بي�شة

VS

جامعة الطائف

ملعب جامعة بي�شة

7

جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية

VS

جامعة حفر الباطن

8

كليات عنيزة الأهلية

VS

جامعة الإمام
عبد الرحمن بن في�صل

ملعب جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية

مكان إقامة المباراة

الفريقين

ملعب كليات عنيزة الأهلية

• 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 التاسع)

اليوم
والتاريخ

األسبوع

رقم
المباراة

مكان إقامة المباراة

الفريقين

الثالث

ال�سبت 1440/2/18هـ
املوافق 2018/10/27م

9

اجلامعة الإ�سالمية

VS

جامعة الطائف

ملعب اجلامعة الإ�سالمية

10

جامعة جنران

VS

جامعة بي�شة

ملعب جامعة جنران

11

كليات عنيزة الأهلية

VS

12

جامعة حفر الباطن

VS

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

ملعب كليات عنيزة الأهلية
ملعب جامعة حفر الباطن

•المرحلة الثانية:
اليوم
والتاريخ

األسبوع

الرابع

ال�سبت 1440/3/2هـ
املوافق 2018/11/10م

األسبوع

اليوم
والتاريخ

اخلام�س

يحدد فيما
بعد

رقم
المباراة

مكان إقامة
المباراة

الفريقين

13

الأول من املجموعة الثانية

VS

الثاين من املجموعة الأوىل

14

الأول من املجموعة الأوىل

VS

الثاين من املجموعة الثانية

يحدد فيما بعد

مكان إقامة
المباراة

رقم
المباراة

الفريقين

15

املهزوم من املباراة رقم ( ) 13

VS

املهزوم من املباراة رقم ( ) 14

16

الفائز من املباراة رقم ( ) 13

VS

الفائز من املباراة رقم ( ) 14

المركز
الثالث والرابع

يحدد فيما بعد
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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