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الباب األول
الممدمة :
بسم ميحرلا نمحرلا هللا تمت الموافمة على هذه الالئحة بموجب لرار رئٌس مجلس اإلدارة المبنً على لرار
اإلدارة المنعمدة فً  ..............بتارٌخ 1437/ /هـ  ,جمٌع اللوائح والتعلٌمات الصادرة لبل هذه
الالئحة تعتبر الغٌة وتعتبر هذه الالئحة هً المرجع األساسً فً إلامة البطوالت والمنافسات الرٌاضٌة
للرابطة والروابط الفرعٌة  ,واي اضافة أو تعدٌل فً هذه الالئحة تمضٌه المصلحة العامة ٌصدر من
خالل تعمٌم من رئٌس الرابطة بعد التوصٌة من لجنة المسابمات.
نأمل من جمٌع المعنٌٌن فً الرابطة والروابط الفرعٌة اإللتزام التام ببنود ومواد هذه الالئحة فً جمٌع
المسابمات والمنافسات التً تشرف علٌها  .وفً حال الحاجة إلى تعدٌالت أو إضافات ألي مسابمة أو
منافسة فٌتم الرفع به إلى لجنة المسابمات لبل بدء المسابمة بـ()30ثالثون ٌوما ً مكتوبا ُ  .والٌتم التنفٌذ إال
بعد الموافمة الخطٌة من رئٌس أو أمٌن عام الرابطة فً هذا الشأن.

التعرٌفات
مادة ( )1التعرٌفات
ٌمصد بالعبارات التالٌة الواردة فً هذه الالئحة المعانً الموضحة أمام كل منها:
االتحاد :االتحاد السعودي لكرة المدم
الرابطة :الرابطة الرئٌسٌة لفرق احٌاء المملكة العربٌة السعودٌة .
الرابطة الفرعٌة :هً الرابطة الفرعٌة فً المناطك المعتمدة فً النظام األساسً والمشكلة
بمرار من رئٌس مجلس الرابطة.
الجهة المنظمة :الرابطة الرئٌسٌة ولجنة المسابمات فً الرابطة الرئٌسٌة أو الرابطة
الفرعٌة فً المناطك أو للجان المؤلتة المعنٌة بتنظٌم وإصدار جداول المبارٌات ومتابعة
تنفٌذها.
المسابمات :اللجنة تموم بتنظٌم المسابمات وفك النظام االساسً ووفك اللوائح المعمول بها فً
المسابمات.
اللجنة :لجنة المسابمات برابطة فرق األحٌاء بالمملكة العربٌة السعودٌة.

الفرٌك فرق االحٌاء ذات الشخصٌة االعتبارٌة والمنتسبة لرابطة فرق األحٌاء.
اإلداري والفنً :كل شخص ٌدرج اسمه فً كشف المباراة الرسمً ضمن الجهاز اإلدار
والفنً والطبً لفرٌك الحً .
الالعب :كل من ٌمارس لعبة كرة المدم ومسجل رسمٌا ً فً كشوفات الفرٌك المنتسبة
للرابطة.
المخالفات :األفعال والتصرفات المنصوص علٌها فً هذه الالئحة
اإلٌماف :المنع من المشاركة أو موافمة الفرٌك او التواجد فً غرف تبدٌل المالبس او مماعد
البدالءفً مبارة آو اكثر آو افترة محدودة
الالئحة :هً األنظمة واألحكام والنصوص الخاصة بالمسابمات والبطوالت التً تنظمها
الرابطة.

ماهيتها :
هً اللجنة المشكلة بمرار من رئٌس الرابطة  ,وهً المخولة نظاما ً للنظر فً جمٌع األمور
التنظٌمٌة والفنٌة للمسابمات والمنافسات فً كرة المدم بالرابطة أو الروابط
الفرعٌة.

اختصاصاتها وصالحياتها :
 -1التراح الئحة المسابمات ومراجعتها .
 -2االشراف على متابعة تطبٌك بنود ومواد الئحة المسابمات.
 -3التوصٌة بالتعدٌالت أو االضافات على هذه الالئحة.
 -4التنسٌك مع الروابط الفرعٌة فٌماٌتعلك بالمسابمات والمنافسات الخاصة بها.
 -5وضع رزنامة (جدول زمنً) لجمٌع المسابمات التابعة للرابطة.

 -6االشراف المباشر على مسابمات ومنافسات الرابطة.
 -7التوصٌة وااللتراح بموازنات المسابمات فً الرابطة والروابط الفرعٌة.
 -8وضع التصور الفنً وطرق إلامة المنافسات والمسابمات للرابطة والروابط الفرعٌة.
 -9التراح تشكٌل لجان فرعٌة لها كلما التضت الحاجة لذلن.
 -10هً الجهة المرجعٌة فً كل ماٌتعلك بأمور المسابمات والمنافسات.

تكوينها:
تتكون لجنة المسابمات من رئٌس ٌتم تعٌنه بمرار من مجلس إدارة الرابطة  ,واربعة أعضاء
ٌتم اختٌارهم بالتراح من رئٌس اللجنة

الباب الثانً

المسابمات والبطوالت والدورات الرسمٌة والودٌة
مادة ( )2الموسم الرٌاضً:
( )1/2الفترة الزمنٌة التً تمام فٌها المسابمات والبطوالت والمبارٌات الرسمٌة.
( )2/2تحدد الرابطة بداٌة ونهاٌة الموسم بما ٌتوافك مع األنظمة والتعلٌمات الصادرة بهذا
الخصوص.
مادة ( )3تنظٌم المسابمات والبطوالت المحلٌة
( )1/3تصدر اللجنة لرارا ً لتحدٌد عدد الفرق المشاركة فً المسابمات والبطوالت لبل بداٌة
كل موسم .
( )2/3تضع اللجنة المواعد والشروط الخاصة بنظام المسابمات والبطوالت وذلن فٌما
ٌتعلك بإدارتها وطرق إجرائها أو العموبات الخاصة بها  ,ولها أن تمرر استحداث مسابمات
ترى من الضروري إلامتها .
( )3/3تمنح الرابطة ألماب الجدارة والجوائز عن هذه المسابمات و البطوالت وذلن بجانب
إشرافها ورلابتها على جمٌع نشاطات كرة المدم فً األحٌاء التً تمام بسائر أنحاء المملكة
وفما ً لما تمرره النظم واللوائح والمرارات الخاصة بذلن .
( )4/3تنظم اللجنة المسابمات و البطوالت المحلٌة على مستوى المملكة .
( )5/3تضع اللجنة جداول المسابمات والبطوالت التً تنظمها وتشرف على إلامتها ولها
أن تعدلها إذا رأت ضرورة لذلن.
( )6/3تلتزم الفرق باالشتران فً جمٌع المسابمات والبطوالت الرسمٌة وتنفٌذ جمٌع
التعلٌمات الصادرة عن الرابطة الرئٌسٌة والروابط الفرعٌة فً المناطك والمحافظات وفً
حال عدم المشاركة فً أي بطولة أو مسابمة ٌرفع األمر للجنة .

(ٌ )7/3حك للجنة إلامة أي مباراة بدون جمهور أو على ارض محاٌدة أو منع إلامة أي
مباراة على أي ملعب ألسباب األمن والسالمة .
مادة ( )4شروط تنظٌم البطوالت

( )1/4تعتبر الرابطة هً المخولة بتنظٌم البطوالت على مستوى الرابطة الرئٌسٌة و
المناطك من خالل الروابط الفرعٌة.

( )2/4ال ٌحك ألي فرٌك المشاركة فً أي بطولة إال بعد الموافمة الرسمٌة من الرابطة
التابع لها بخطاب رسمً .
()3/4عدم تنظٌم أي بطولة إال بعد االعتماد الرسمً من الرابطة الرئٌسٌة بعد تمدٌم النماط
التالٌة:
( )1/3/4اسم الدورة
( )2/3/4هدفها
( )3/3/4مكانها
( )4/3/4الفترة الزمنٌة للدورة .
( )5/3/4المٌزانٌة المعتمدة للدورة
( )6/3/4لجان البطولة
( )7/3/4نظام إلامة مبارٌات الدورة والشروط والتعلٌمات الخاصة بها.
( )8/3/4مصدر التموٌل (الموارد المالٌة)
( )9/3/4عدم تعارض البطولة مع بطوالت الرابطة .
( )10/3/4عدم مشاركة أي فرٌك من خارج الرابطة .
( )11/3/4عدم مشاركة أي العب لم تصدر له بطالة معتمدة من الرابطة.

( )12/3/4عدم مشاركة أي حكم غٌر معتمد من الرابطة.
( )13/3/4إشعار الرابطة برعاة البطولة و صورة من العمود المبرمة موضحا ً مبلغ
الرعاٌة و فً حالة الموافمة على البطولة ٌحسم  %25و إٌداعه فً حساب الرابطة.
( )14/3/4أال تتجاوز رسوم البطولة عن ما ٌتم تحدٌده من الرابطة الفرعٌة.
( )15/3/4تحدٌد الجوائز المادٌة للفرق الفائزة .
( )16/3/4لن تعتمد أي بطولة فً حالة عدم االلتزام بهذه الشروط.
(  )17/3/4إٌداع مٌزانٌة البطولة فً حساب الرابطة الرئٌسٌة العتماد لجنة مالٌة من
الرابطة الفرعٌة و الفرٌك المنظم للصرف على البطولة.
(  )18/3/4تعهد خطً بتحمل المسؤولٌة التامة من لبل المنظم دون أدنى مسؤولٌة على
الرابطة.
(  )19/3/4تمدٌم خطاب رسمً من الرابطة الفرعٌة إلى لجنة المسابمات العتماد الموافمة
على إلامة البطولة من الرابطة الرئٌسٌة.
( )19/3/4الشروط التً تصدر من الرابطة الرئٌسٌة و الفرعٌة غٌر ما نصت علٌه هذه
المادة.
مادة ( )5المبارٌات الودٌة:
( )1/5محلٌة :هً المباراة التً تمام بٌن فرٌمٌن منتسبٌن للرابطة.
( )2/5خارجٌة  :هً المباراة الودٌة التً تمام بٌن فرٌمٌن من الروابط الفرعٌة المعتمدة.
مادة ( )6شروط المبارٌات الودٌة:
(ٌ )1/6تم التنسٌك فً إلامة المبارٌات الودٌة بٌن إدارات الفرق مباشرة و ال ٌسمح بإلامة
إي مباراة ودٌة مع فرٌك غٌر رسمً فً الرابطة.

( )2/6الحصول على موافمة خطٌة من الرابطة الفرعٌة لبل ( )5خمسة أٌام على األلل إذا
كانت المباراة بٌن فرٌمٌن من منطمتٌن مختلفتٌن فتموم الرابطة التً تمام على أرضها
المباراة بمراعاة تعلٌمات الرابطة الفرعٌة والجهات المختصة فٌما ٌتعلك بمثل هذه المباراة.

الباب الثالث

إدارة المبارٌات
مادة ( )7مدة المبارٌات:
( )1/7مدة مبارٌات فرق الكبار 90دلٌمة على شوطٌن متساوٌٌن وٌمكن تملٌص الولت
حسب ما تمتضٌة الحاجه.
( )2/7مدة مبارٌات الصغار تحت ( 16سنة)  70دلٌمة على شوطٌن متساوٌٌن.
مادة ( )8المبارٌات الرسمٌة والودٌة:
( )1/8اإلجراءات اإلدارٌة:
( )8/1/8أي تعدٌل على كشف المباراة لبل بدئها ٌجب أن ٌمترن بتولٌع المرالب اإلداري
للمباراة والمسئول عن الفرٌك وال ٌجوز إجراء تعدٌل بعد بدء المباراة.
( )9/1/8عدم السماح بإضافة أو استبدال أي اسم فً كشف المباراة بعد بدئها حتى ولو كان
عدد الالعبٌن المسجلٌن فً الكشف غٌر مكتمل.
( )10/1/8حكم المباراة مسئول عن اإلجراءات اإلدارٌة فً حال غٌاب المرالب اإلداري
للمباراة وله أن ٌكلف من ٌراه من مساعدٌه بهده المهمة.
( )11/1/8ال ٌجوز إشران العب فً المباراة لم ٌرد اسمه فً كشف المباراة أو ال ٌحمل
بطالة العب للموسم الرٌاضً الذي تجري فٌه المباراة.
( )12/1/8فً حال عدم إحضار بطالات الفرٌك بكاملها ألسباب لاهرة ٌتوجب حكما ً إلامة
المباراة وفً ما ٌلً:

( )1/12/1/8المرالب اإلداري وحكم المباراة الرابع مسئوالن لبل بدء المباراة عن التأكد
من شخصٌة الالعبٌن المشاركٌن فً المباراة عن طرٌك بطالات الهوٌة الوطنٌة للسعودٌٌن
أو جواز السفر اوااللامة لغٌر السعودٌٌن.
( )2/12/1/8الالعبون صغار السن الذٌن لم ٌحصلوا على بطالة الهوٌة الوطنٌة ٌجب
الحصول على بصماتهم وتصوٌرهم مع الحكم لبل بدء المباراة حتى إذا جرى اعتراض
على أحدهم ٌتم التأكد من شخصٌته عند التحمٌك.
( )3/12/1/8فً أي من الحالتٌن السابمتٌن ٌتم الرفع للرابطة التخاذ المرار المناسب حٌال
ذلن.

( )2/8اإلجراءات الفنٌة:
( )1/2/8ال ٌسمح بدخول الملعب إال لحكام المباراة والمرالب اإلداري وممٌم الحكام
ورجال األمن واإلسعاف والمصورٌن الذٌن ٌحملون بطالات رسمٌة معتمدة من الجهة
المنظمة وكذلن الالعبٌن المسجلٌن فً كشف المباراة واإلدارٌٌن والفنٌٌن للفرٌك المحددٌن
بـ ( )7أشخاص حد ألصى وهم (اإلداري المسئول ,مدٌر الفرٌك ,مدربان رسمٌان ,طبٌب,
أخصائً عالج طبٌعً).
(ٌ )2/2/8جب على الحكم إبعاد العدد الزائد عن مماعد البدالء سواء لبل أو أثناء المباراة
وعلى المرالب اإلداري مسئول المباراة التأكد من وجودهم فً الملعب وشطب اسم المتغٌب
منهم من كشف تسجٌل األسماء.
( )3/2/8ال ٌجوز تسجٌل العب فً كشف المباراة ال ٌحك له المشاركة فٌها نظاما ً ضمن
أسماء الالعبٌن البدالء السبعة.
(ٌ )4/2/8خضع الالعبون على مماعد البدالء لتعلٌمات الحكم سواء شاركوا فً المباراة أو
لم ٌشاركوا وٌشمل ذلن اإلدارٌٌن والفنٌٌن.
مادة ( )9الحكام:

(ٌ )1/9دٌر مبارٌات المسابمات والبطوالت المختلفة حكام معتمدون رسمٌا ً تختارهم اللجنة
المختصة فً الرابطة وال ٌجوز أن ٌحكم المبارٌات حكم من غٌرهم إال بمرار من الرابطة
الرئٌسٌة.
( )2/9إذا تخلف الحكم المعٌن إلدارة مباراة ٌحكمها الحكم الرابع المكلف وإذا تخلف أحد
مساعدي الحكم ٌحل محل أحدهما الرابع وٌحك للحكم أو ممٌم الحكام االستعانة بالحكام
المعتمدٌن الموجودٌن بالملعب.
(ٌ )3/9مدم حكم المباراة والحكم الرابع وممٌم الحكام والمرالب اإلداري تمارٌرهم عن
المباراة وإحداثها ومجرٌاتها كل منهم على حدة وفك المهمة الموكلة إلى كل منهم حسب
النموذج المعتمد وإرسالها إلى الجهة المنظمة خالل ( )24ساعة من انتهاء المباراة.
(ٌ )4/9عتبر لرار حكم المباراة فٌما ٌتعلك بنتٌجة المباراة وتصرفات الالعبٌن وما ٌصدر
منهم لرارا ً نهائٌا ً تطبٌما ً ألحكام المانون الدولً للعبة وتصدر اللجنة المرارات الالزمة حٌال
ذلن.
( )5/9إذا ثبت بتمرٌر ممٌم الحكام ولوع الحكم بخطأ فنً فً تطبٌك المانون وألر الحكم
بذلن ٌجوز إلغاء المباراة وإعادتها بمرار من الجهة المنظمة وٌحال موضوع الحكم إلى
اللجنة المختصة(لجنة الحكام الرئٌسٌة) التخاذ اإلجراءات الالزمة بحمه.
( )5/9ال ٌحمك للفرق أن تطالب (بتعٌٌن أو عدم تعٌٌن) أي حكام إلدارة مبارٌاتها.

مادة ( )10المنطمة الفنٌة:
( )1/10تمتد المنطمة الفنٌة متر واحد من كل جانب من المنطمة المخصصة لجلوس البدالء
كما تمتد إلى األمام مسافة مترا ً واحدا ً من لبل خط التماس.
(ٌ )2/10سمح لشخص واحد فمط من الجهازٌن اإلداري والفنً بإصدار التعلٌمات الفنٌة
أثناء سٌر المباراة ضمن المنطمة الفنٌة المحددة فً الملعب وعلٌه أن ٌعود حاالً إلى مكانة
بعد إعطاء التعلٌمات.
(ٌ )3/10جوز للطبٌب وأخصائً العالج الطبٌعً الدخول إلى أرض الملعب عند إٌماف
اللعب إذا سمح لهما الحكم بذلن.

الباب الرابع
احتساب النتائج
مادة ( )11تحدٌد المراكز:
( )1/11فً جمٌع المسابمات والبطوالت لجمٌع الدرجات التً تنظمها الرابطة ٌمنح الفائز
ثالث نماط والمتعادل نمطة واحدة والخاسر ال شًء.
(ٌ )2/11حدد ترتٌب الفرق حسب مجموع النماط التً حصل علٌها كل فرٌك فً مبارٌات
البطولة.
( )3/11فً حال تعادل فرٌمٌن أو أكثر بالنماط فً جمٌع البطوالت لجمٌع الدرجات التً
تنظمها الرابطة ٌ ,تم تحدٌد المراكز وفما ً للتالً:

(ٌ )1/3/11نظر لنتٌجة مبارٌات الفرٌمٌن أو الفرق المتعادلة فٌما بٌنها بالنماط فً تحدٌد
المتأهل.
( )2/3/11فً حال التعادل بالنماط ٌنظر لنتٌجة مبارٌات الفرٌمٌن أو الفرق المتعادلة فٌما
بٌنها باألهداف ما له من أهداف نالص ما علٌه وإذا استمر التعادل ٌفوز الفرٌك األكثر
تسجٌالً لألهداف.
( )3/3/11فً حال استمرار التعادل بالنماط واألهداف ٌنظر إلى فارق األهداف فً كامل
البطولة ما له من أهداف نالص ما علٌه ,وإذا استمر التعادل ٌفوز الفرٌك األكثر تسجٌالً
لألهداف فً كامل البطولة.

( )4/3/11فً حال استمرار التعادل فً المادة ( )1/3/11والمادة ( )2/3/11والمادة
( )3/3/11وكانت الفرق المتعادلة (فرٌمان) وكانا سوٌا ً على أرض الملعب فً المباراة
األخٌرة ٌتم لعب شوطٌن إضافٌٌن كمباراة جدٌدة وفً حال التعادل ٌتم لعب ضربات
الترجٌح او االحتكام لضربات الترجٌح مباشرة.
( )5/3/11فً حال استمرا التعادل فً المادة ( )1/3/11والمادة ( )2/3/11والمادة
( )/3/3/11وكانت الفرق المتعادلة (أكثر من فرٌمان) أو (فرٌمان ال ٌلعبان سوٌا ً على
أرض الملعب) ٌتم إجراء مباراة أو مبارٌات فاصلة بطرٌمة خروج المغلوب من مرة واحدة
بٌن الفرق المتعادلة فٌما بٌنها أو ٌتم إجراء لرعة لتحدٌد الفرق المتأهلة.
( )4/11فً المسابمات التً تجري بطرٌمة خروج المغلوب من مرة واحدة فً المالعب
المضاءة إذا تعادل الفرٌمان فً الولت األصلً ٌعلب ولت إضافً كالتالً:
( )20( )1/4/11عشرون دلٌمة على شوطٌن متساوٌٌن.
( )2/4/11وفً حال استمرار التعادل بعد انتهاء الولت اإلضافً تطبك لاعدة الركالت
الترجٌحٌة من عالمة الجزاء .

( )5/11فً المسابمات التً تجري بطرٌمة خروج المغلوب من مرة واحدة على المالعب
غٌر المضاءة إذا تعادل الفرٌمان فً الولت األصلً فٌتم اللجوء إلى تطبٌك لاعدة الركالت
الترجٌحٌة من عالمة الجزاء مباشرة.
( )6/11فً المسابمات لتً تمام بنظام خروج المغلوب من مرتٌن ذهابا ً وإٌابا ً ٌتبع التالً:
( )1/6/11الفرٌك الفائز بنتٌجة المباراتٌن ٌتأهل للدور الذي ٌلٌه.
( )2/6/11فً حال التعادل بالنماط ٌتم احتساب فارق األهداف (ماله نالص ما علٌه).
( )3/6/11فً حال استمرار التعادل بالنماط واألهداف ٌتأهل الفرٌك الذي سجل أهدافا ً أكثر
خارج أرضه.
( )4/6/11إذا استمر التعادل ٌلعب ولت إضافً لمدة ( )30دلٌمة على شوطٌن متساوٌٌن
مع عدم تطبٌك أفضلٌة الهدف خارج األرض.

( )5/6/11فً حال استمرار التعادل ٌتم اللجوء إلى ركالت الترجٌح (من عالمة الجزاء)
لحسم النتٌجة.
( )7/11إذا لرر الحكم إٌماف المباراة ألي سبب من األسباب الطارئة ٌتخذ اآلتً:
( )1/7/11لبل انتهاء ولت المباراة (األصلً) تعاد المباراة كاملة.
( )2/7/11لبل انتهاء الولت اإلضافً ٌعاد الولت اإلضافً كامالً.
( )3/7/11لبل تأدٌة الركالت من عالمة الجزاء أو أثناء تنفٌذها ٌجب تأدٌة كامل الركالت
فً الموعد الذي تحدده الجهة المنظمة بذات الملعب والالعبٌن.
( )8/11فً حال تعادل فرٌمٌن أو أكثر بالنماط على مركز من المراكز األولى فً أي
بطولة من بطوالت الفرق فً المناطك تموم اللجنة بإجراء مباراة أو مبارٌات فاصلة بطرٌمة
خروج المغلوب من مرة واحدة بٌن الفرٌمٌن أو الفرق المتعادلة وتجرى لرعة لتحدٌد
المالعب.
( )9/11فً المسابمات التً تمام بنظام خروج المغلوب من مرتٌن ذهابا ً وإٌابا ً وفً حال
عدم إكمال أحد الفرٌمٌن المباراة ألي سبب ٌعتبر خاسرا ً للمباراتٌن.
( )10/11إذا ألغٌت المباراة واعتبر أحد طرفٌها مهزوما ً بسبب إخالله بمانون اللعبة أو
بالنظام أو غٌر ذلن من األمور والتصرفات ا لتً ال تنطبك علٌها حاالت االنسحاب
والتخلف فتحسب النتٌجة ثالثة أهداف لالشًء لصالح الفرٌك الفائز
(غٌر المخالف) ما لم تكن النتٌجة الفعلٌة فً بالمباراة أكثر أهدافا ً فعند اذن تحتسب النتٌجة
كما وردت فً تمرٌر الحكم لبل إٌمافه للمباراة.

الباب الخامس
نظام المسابمات لرابطة فرق األحٌاء
مادة (  ) 12دوري الرابطة
(ٌ )1/12شارن فً هذه البطولة جمٌع فرق رابطة فرق األحٌاء لكرة المدم.
(  ) 2/12تمام هذه المسابمة على مرحلتٌن حسب اآللٌة المعتمدة من الرابطة.
( )1/2/12دوري الرابطة المرحلة األولى
(ٌ )1 /1/2/12بدأ الدوري فً جمٌع الروابط الفرعٌة.
( )2/1/2/12تمسم جمٌع الفرق لمجموعات متساوٌة من أربع فرق كحد ألصى .
( )3/1/2/12تلعب من دور واحد على مالعب تحددها الرابطة الفرعٌة .
(ٌ )4/1/2/12تأهل من كل مجموعة فرٌمٌن لألدوار النهائٌة.
( ٌ )5/1/2/12تأهل المركز الثالث إلكمال عمد األدوار النهائٌة بشرط ان ال ٌشمل
جمٌع الثوالث.
( )6/1/2/12فً حال تعادل فرٌمٌن أو أكثر بالنماط فً دور المجموعات على أي
مركز من المراكز انظر تحدٌد المراكز فً الفمرة ()3/11
( )7/1/2/12تمام مبارٌات األدوار النهائٌة بطرٌمة خروج المغلوب من مرة واحدة.
( )8/2/2/12فً حال تعادل الفرٌمٌن فً الولت األصلً للمباراة ( راجع احتساب
النتائج الباب الرابع الفمرة ()4/11

( )9/1/2/12تكون جمٌع المبارٌات النهائٌة فً الروابط الفرعٌة فً إٌام مختلفة .
(ٌ )10/1/2/12تأهل من كل رابطة فرٌمٌن أو حسب المماعد المتاحة لكل رابطة .
(ٌ )11/1/2/12عتبر دوري الرابطة لعام 1437هـ دوري تصنٌفً لتمسٌم جمٌع الفرق
بنا ًء على النتائج فً هذا الدوري فً الروابط الفرعٌة .
لدرجات مختلفة (( A - B
( )12/1/2/12جوائز البطولة:

( )2/2/12دوري الرابطة المرحلة النهائٌة.
(ٌ )1/2/2/12شارن فً هذا الدوري بطل و وصٌف دوري الرابطة فً جمٌع الروابط
الفرعٌة بوالع  32فرٌك.
( )2/2/2/12تمسم الفرق إلى ثمان مجموعات بوالع أربع فرق لكل مجموعة.
(ٌ )3/2/2/12تأهل المركز األول و الثانً من كل مجموعة لدور الثمانٌة.
( )4/2/2/12فً حال تعادل فرٌمٌن أو أكثر بالنماط فً دور المجموعات على أي مركز
من المراكز انظر تحدٌد المراكز فً الفمرة (.)3/11
( )5/2/2/12تمام مبارٌات دور الثمانٌة و األربعة بطرٌمة خروج المغلوب من مرة واحدة.
( )6/2/2/12فً حال تعادل الفرٌمٌن فً الولت األصلً للمباراة ( راجع احتساب النتائج
الباب الرابع الفمرة ()4/11
( )7/2/2/12جوائز البطولة:

مادة ( )13كأس الرابطة :
(ٌ )1/13شارن فً هذه البطولة جمٌع فرق الرابطة
( )2/13تمسم الفرق إلى أربع مجموعات حسب تصنٌف المستوٌات .

( )3/13تمام مبارٌات هذه المسابمة فً جمٌع األدوار بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
( )4/13تبدأ البطولة بناء على عدد الفرق فً الرابطة الفرعٌة من الدور (  64أو  32أو
) 16
( )5/13فً حال لم ٌكتمل عدد الفرق للدور المحدد ٌتأهل أصحاب المراكز األولى من
دوري الرابطة بطرٌمة االستبماء فً الدور األول فمط لٌصبح العدد مناسب لبدء المسابمة.
( )6/13فً حال تعادل الفرٌمٌن فً الولت األصلً للمباراة ( راجع احتساب النتائج الباب
(.)4/11
الرابع الفمرة
(ٌ )7/13تأهل المركز األول من جمٌع الروابط الفرعٌة لدور الستة عشر على مستوى
فرق أحٌاء المملكة )8/13( .تحدد الرابطة موعد و مكان المباراة النهائٌة بالتنسٌك مع
الجهات ذات العاللة .
( )9/13جوائز البطولة:

مادة ( )14بطولة المنتخبات
(ٌ )1/14شارن فً هذه البطولة منتخبات الروابط الفرعٌة
( )2/14توزع المنتخبات إلى أربع مجموعات بوالع أربعة فرق فً كل مجموعة.
(ٌ )3/14تأهل األول و الثانً إلى دور الثمانٌة.
( )4/14فً حال تعادل فرٌمٌن أو أكثر بالنماط فً دور المجموعات على أي مركز من
المراكز انظر تحدٌد المراكز فً الفمرة ()3/11
( )5/14تمام مبارٌات دور الثمانٌة و األربعة بطرٌمة خروج المغلوب من مرة واحدة.
( )6/14فً حال تعادل الفرٌمٌن فً الولت األصلً للمباراة ( راجع احتساب النتائج الباب
الرابع الفمرة ()4/11
(  )7/14تحدد الرابطة موعد و مكان المباراة النهائٌة بالتنسٌك مع الجهات ذات العاللة .
( )8/14جوائز البطولة:

مادة ( )15دوري الرابطة ألبطال المناطك
(ٌ )1/15شارن فً هذه المسابمة بطل دوري الرابطة و بطل كأس الرابطة فً جمٌع
الروابط الفرعٌة
( )2/15تمام مبارٌات هذه المسابمة فً جمٌع األدوار بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
( )3/15فً حال تعادل الفرٌمٌن فً الولت األصلً للمباراة ( راجع احتساب النتائج الباب
(.)4/11
الرابع الفمرة
( )4/15تحدد الرابطة موعد و مكان المباراة النهائٌة بالتنسٌك مع الجهات ذات العاللة .
( )5/15جوائز البطولة:

مادة ( )16المسابمات والبطوالت األخرى:
( )1/16المسابمات والبطوالت األخرى التً تنظمها الرابطة للمراحل السنٌة المختلفة .

الباب السادس
الالعــــــــــبــــــــــــــــــــــون
ماد ( )17شئون الالعبٌن:
( )1/17تحدد أعمار الالعبٌن المشاركٌن فً المسابمات والبطوالت فً كل درجة وفك
الئحة الرابطة.
(ٌ )2/17سمح بمشاركة الالعبٌن من درجة أدنى إلى أي درجة أعلى فً جمٌع المسابمات
والبطوالت وفك الشروط التً تضعها الرابطة.
( )3/17الالعب المستجد الذي ٌولع فً كشوفات الرابطة بعد بدء الموسم الرٌاضً ٌحك له
االشتران فً أٌة مباراة رسمٌة بعد التسجٌل بالرابطة الفرعٌة مباشرة مع االلتزام بما جاء
فً الالئحة الرئٌسٌة بالرابطة
(ٌ )4/17سمح بمشاركة الالعب فً درجة أدنى من درجته إذا كان سنه ٌسمح بذلن ووفك
الشروط التً تضعها الرابطة الرئٌسٌة.
( )5/17الحد األدنى لعدد الالعبٌن فً المباراة سبعة العبٌن.
( )6/17فً المباراة الرسمٌة ال ٌسمح باستبدال أكثر من أربعة العبٌن فمط لكل فرٌك طوال
ولت المباراة بما فٌها األولات اإلضافٌة من البدالء السبعة المسجلة أسماؤهم فً كشف
تسجٌل المباراة لبل بدئها ,وال ٌجوز عودة الالعب المستبدل للعب مرة أخرى فً نفس
المباراة.
( )7/17فً المبارٌات الودٌة ٌسمح باستبدال أي عدد من الالعبٌن بعد االتفاق بٌن الفرٌمٌن
وإخطار الحكم بمضمون هذا االتفاق لبل المباراة ,وإذا لم ٌخطر الحكم بذلن لم ٌتفك
الفرٌمان على ذلن فال ٌسمح باستبدال أكثر من ستة العبٌن فمط لكل فرٌك.

(ٌ )8/17جب أن تكون مالبس الالعبٌن وفك التالً:
( )1/8/17أن تكون مالبس الالعبٌن مرلمة على الظهر بارتفاع (25سم) وعلى الصدر
(10سم) وعلى السروال (10سم) ,الالعبٌن من رلم ( )99-1بما فٌهم حارس المرمى
وحسب ما ورد فً كشف المباراة.
( )2/8/17أن ٌكون رلم السروال مطابما ً لرلم الممٌص.
( )3/8/17أن ٌضع لائد الفرٌك عالمة ممٌزة على ذراعة األٌسر.
( )4/8/17أن ٌلتزم كل فرٌك بإحضار مالبسه األساسٌة واالحتٌاطٌة فً كل مباراة.
( )5/8/17إذا تشابه أو تمارب لون مالبس الفرٌمٌن المتبارٌٌن ٌلتزم الفرٌك الضٌف بتغٌٌر
مالبسه وإذا كان الفرٌمان من نفس المدٌنة ٌلتزم الفرٌك الذي ٌرد اسمه ثانٌا ً فً جدول
المبارٌات بتغٌٌر المالبس.
( )6/8/17فً حال ارتداء لمٌص أخر تحت الممٌص األساسً ٌجب أن ٌكون لون أكمام
الممٌص من نفس لون أكمام الممٌص األساسً وكذلن فً حال ارتداء سروال ضاغط أو
خالفه تحت السروال ٌجب أن ٌكون من نفس لون السروال األساسً.

مادة ( ) 18مشاركة العبً األندٌة
( ) 1/18ال ٌسمح بمشاركة الالعب المحترف إطاللا ً.
( ) 2/18ال ٌسمح بمشاركة الالعب الهاو إال بخطاب رسمً من نادٌه بالموافمة بمشاركة
الالعب فً بطولة محددة.
(ٌ )3/18عتمد تولٌع أمٌن عام النادي و رئٌس النادي فمط.
(ٌ )4/18تم تسجٌل العبً النادي الهواة فً فترات التسجٌل بوالع ثالث العبٌن فمط .
( )5/18ال ٌمكن تسجٌل العبً النادي الهواة خارج فترات التسجٌل .
( )3/18ال ٌتجاوز عدد العبً االندٌة الهواة عن ثالث العبٌن فً المباراة.
( )4/18فً حال مشاركة أكثر من العدد المسموح ٌعتبر الفرٌك خاسر . 0/3

الباب السابع
االحتجاج واالستئناف
( )19آلٌة االحتجاج:
ٌتم وفك فمرات مواد الئحة االنضباط برابطة فرق األحٌاء .
( )20االستئناف:
ٌحك لكل ذى صفة أو مصلحة االستئناف ضد المرارات الصادرة عن الرابطة أمام لجنة
االستئناف بالرابطة االفرعٌة وفك الضوابط المنظمة لذلن.

الباب الثامن
العموبات
مادة ( )21تعلٌمات خاصة بالعموبات:
ٌتم وفك فمرات مواد الئحة االنضباط بالرابطة الرئٌسٌة.
مادة ( )22عموبات الفرق
( )1/22إذا لم ٌشترن فرٌك فً إحدى المسابمات أو البطوالت الرسمٌة فٌحك للرابطة
حرمان الفرٌك من المشاركة فً المسابمة للموسم التالً.
( )2/22إذا شارن الفرٌك فً بطولة بدون موافمة الرابطة سٌتم تطبٌك العموبات و
الجزاءات و منها تعلٌك مشاركة الفرٌك فً بطوالت الرابطة أو إسماط عضوٌته.
( )3/22إذا انسحب فرٌك فً المباراة الرسمٌة (انسحاب الفرٌك ٌعنً امتناعة عن اللعب
لبل بداٌة المباراة أو خروجه من الملعب أثناء سٌر المباراة أو امتناعة عن اتمامها أو غٌر
ذلن من األمور التً تدخل تحت لفظ االنسحاب) فٌتم حرمانه من تكملة مبارٌاته فً
المسابمة أو البطولة وتشطب كافة نتائجه.
( )4/22إذا تخلف فرٌك عن حضور المباراة أكثر من ( )10عشر دلائك من موعد بدء
المباراة المحددة فٌموم الحكم بإنهائها وتتولف نتٌجتها أو إعادتها على دراسة الرابطة
المنظمة ألسباب التأخٌر ولرارها بهذا الشأن.
( )23عموبة اإلداري:
ٌتم وفك فمرات مواد الئحة االنضباط بالرابطة الرئٌسٌة.
( )24عموبة الالعب:

ٌتم وفك فمرات مواد الئحة االنضباط بالرابطة الرئٌسٌة.

الباب التاسع
أحكام عامة
المادة ()25
تطبك أحكام هذه الالئحة على جمٌع الفرق والالعبٌن واإلدارٌٌن والفنٌٌن فً جمٌع
المبارٌات الرسمٌة أو الودٌة أو غٌرها كما ٌحك للرابطة استثناء بعض أحكامها فً بعض
المبارٌات وفك إجراءات محددة وحسب ما تراه للجنة الرئٌسٌة بالرابطة الرئٌسٌة
مادة ()26
ٌحك للفرٌك أن ٌتمدم إلى للجنة المسابمات فً الرابطة الرئٌسٌة أو الرابطة الفرعٌة بالمنطمة
بأٌة شكوى تتعلك بمخالفات ال عاللة لها بنتائج المبارٌات وتموم الرابطة الرئٌسٌة أو
الفرعٌة بالمنطمة بالنظر فً هذه الشكوى واتخاذ اإلجراءات المناسبة وفك أحكام هذه
الالئحة.
مادة ()27
الفرٌك الذي ٌحوز على كأس مسابمة الدوري ٌسلمه إلى الرابطة لبل موعد المباراة النهائٌة
للمسابمة التالٌة بشهر على األلل وٌتحمل الفرٌك كافة التكالٌف المترتبة على سالمة الكأس
أو فمدانه خالل فترة بمائه عنده.
مادة ()28
الفرٌك الذي ٌفوز بكأس مسابمة الدوري أو الكأس ثالث مرات متتالٌة أو أربع مرات
متفرلة ٌحك له امتالن الكأس نهائٌاً ,وتمدم الرابطة كأس جدٌدة للمسابمة فً الموسم التالً
لٌبدأ معه احتساب عدد مرات الفوز لكل فرٌك جدٌد.

مادة ()29
على جمٌع الفرق إجراء الكشف الطبً الدوري على العبٌها لبل بدء كل موسم رٌاضً أو
أثناه وحفظ نتٌجة الكشف الطبً فً ملف الالعب وموافاة الرابطة بنسخة من النتٌجة
وتتحمل الفرق مسؤولٌة التأخٌر أو عدم المٌام بذلن.
مادة ()30
تحدد الرابطة أماكن ومواعٌد إلامة المسابمات والبطوالت والمبارٌات مع الفرق المحلٌة
والخارجٌة والمنتخبات سواء كانت رسمٌة أو ودٌة  ,وكذلن مبارٌات المراحل النهائٌة
للبطوالت والمنتخبات إال ما ورد له نص خاص وماعدا ذلن فهو من اختصاص اللجان
الفرعٌة.
مادة ()31
تشرف الرابطة على كافة المالعب المعدة إعدادا ً لانونٌا ً وتكون تحت تصرف الرابطة
إلجراء المسابمات والبطوالت علٌها وللرابطة حك اختٌار األنسب وتعتبر الرابطة فً
المناطك مسئولة عن مطابمة الملعب المانونً للعب لبل بدء كل مباراة والسعً لتأمٌن حفظ
النظام والتنظٌم وضمان وجود وسائل السالمة واإلسعاف الطبً.
مادة ()32
ٌحك للرابطة عدم إلامة أٌة مسابمة وبطولة معتمدة فً هذه الالئحة ألسباب ٌراها ضرورٌة
ومتفمة مع المصلحة العامة.
مادة ()33
تورد جمٌع مبالغ العموبات المالٌة ورسوم االحتجاج المرفوضة إلى صندوق الرابطة
الرئٌسٌة.
مادة ()34
على الفرق والالعبٌن االلتزام بما ٌصدر عن الرابطة الرئٌسٌة من تعلٌمات فٌما ٌتعلك
بالمظهر الخارجً لالعب وطرٌمة التعبٌر عن الفرحة عند تسجٌل األهداف.
مادة ()35

تصدر العموبات عن الرابطة الفرعٌة للمبارٌات الرسمٌة والودٌة التً تنظمها بٌن فرق
منطمتها وفك أحكم هذه الالئحة وتعتبر سارٌة المفعول بعد اعتمادها من الرابطة الرئٌسٌة.
مادة ()36
الرابطة الرئٌسٌة هً المختصة بتفسٌر أحكام هذه الالئحة ولها الحك فً اتخاذ ما تراه
مناسبا ً فً الحاالت والولائع التً لم ٌرد لها نص فً هذه الالئحة.
مادة ()37
(ٌ) 1/37عمل بأحكام هذه الالئحة اعتبارا ً من تارٌخ اعتمادها من الرابطة الرئٌسٌة
(ٌ )2/37حك للجنة التعدٌل على الالئحة بما تراه مناسبا ً .

