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     عمانتل شروط وقواعد مسابقة دوري 

   م 2020/ 2019لموسم الرياضي ا 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسابقة اسم : أولا 
   

ا    األندية المشاركة : ثانيا
   

ا   نظام المسابقة  : ثالثا
   

ا   الشروط الفنية : رابعا
   

ا   واجبات األندية المشاركة : خامسا
   

ا   مسؤوليات النادي المستضيف للمباراة : سادسا
 

ا   األمن والسالمة  سابعا
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 عمانتل شروط وقواعد مسابقة دوري 

   م 2020/ 2019للموسم الرياضي  
 

ا  في  اإلداريةالفنية و واألجهزة تسجيل الالعبين : ثامنا

  FIFA Connect ي تسجيل الالعبيننظام

  (FCMإدارة كرة القدم )و
 

ا   معدات ومالبس وأرقام الالعبين : تاسعا
   

 العد التنازلي للمباراة : عاشراا 
   

 مسؤوليات المنسق اإلعالمي : الحادي عشر
   

 المخالفات والغرامات المالية : الثاني عشر
   

 الثالث عشر
: 

 الحوافز المادية
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  المسابقــــة اسم أوالً :

وتعتبر ، 2020/ 2019للموسم الرياضي عمانتل تسمى المسابقة "دوري  (1المادة )

 المسابقة األولى في ترتيب فئات الدوري العام لكرة القدم بالسلطنة.
 

 األندية المشاركـــة  ثانياً :

ا  14عدد  2019/2020الموسم الرياضي يشارك في  (2المادة )  .ناديا
 

 - الموسم:ألندية المشاركة في هذا ا  (3المادة )

 

 عروبةال 8  ظفار 1

 مسقط 9 النصر  2

 مرباط 10 النهضة 3

 نادي عمان 11 السويق 4

 بهالء 12 الرستاق  5

 السيب 13  صحم 6

 فنجاء 14 صحار 7
 

 نظام المسابقة  ثالثاً 

كمجموعة واحدة وبعد  (وإياب ذهاب) تقام المسابقة بنظام الدوري من دورين (4مادة )ال

ركز ى المالحاصل عل الفائز بالبطولة النادييكون مباريات الدورين  نتهاءإ

 .للمسابقة ماألول في الترتيب العا

قات الموسممممممم الرياضممممممي  (5المادة ) طا لذين يحملون ب يسمممممممر بمشممممممماركة الالعبين ا

 -وهم:  م2019/2020

 .ولالفريق األالالعبين المسجلين في  أ

وفريق سممممممنة  21تحت الالعبين المسممممممجلين في فريق لعبين من بين  (10) ب

 .كحد اقصى في كل مباراةسنة  19تحت 

سممنة في مباريات  16الالعبين المسممجلين في فريق تحت  يسمممر بمشمماركةل  (6المادة )

 الفريق األول.

في مباريات سمممنة  16يسممممر بمشممماركة العبين المسمممجلين في فريق تحت ل  (7)المادة 

 .األولالفريق 
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ل وفي حا ،على المجمعات الرياضممممية بالمحافظات عمانتلمباريات دوري تقام  (8المادة )

ية المسمممتوف مالعب األنديةتعذر إقامة المباراة على المجمع الرياضمممي تقام على 

رابطممة دوري قبممل  منالمعتمممدة  األمنيممةللحممد األدنى من الشممممممروط الفنيممة و

 المحترفين.
 

ا من بينهم حارم المرمى وعدد ) (9المادة ) ا أسمماسمميا ( 7يتكون الفريق من أحد عشممر لعبا

 .حتياطاعبين ل

من البدلء السممممممبعة المباراة  فترةعبين فقط طوال ل (3) سممممممتبدالبايسمممممممر  (10المادة )

عودة الالعب بلمباراة ول يسمممممممر النهائية ل قائمةالوالمسممممممجلة أسممممممما هم في 

 .المستبدل للعب مرة أخرى في نفس المباراة
 

القائمة النهائية أحد الالعبين األحد عشممممممر المسممممممجلين في  في حالة عدم قدرة  (11المادة )

ز يجو، المباراة انطالقالمشممماركة ألي سمممبب كان قبل  منلمباراة كأسممماسممميين ل

ودة ع لعب جديد أو اسممره بأحد الالعبين البدلء السمبعة ول يمكن إضمافة يتغي

نفس المباراة بما ل أو اللعب مرة أخرى في  الحتياطالالعب المسممممممتبدل لدكة 

 ة لعبين أثناء المباراة.الثالث باستبدالحق النادي  فييؤثر 
 

ـ في قائمة المباراة النهائية الأحد الالعبين البدلء المسممممجلين  في حالة عدم قدرة (12المادة )

بأحد  سممممممتبدال ا، ل يجوز ألي سممممممبب كانالمشمممممماركة في المباراة  لعب 18

 إل إذا كان الالعب الغير قادر، للمباراة األوليةالقائمة الالعبين المسممممممجلين في 

مسممممممجل من على اللعب هو حارم المرمى بشممممممرط أن يكون الحارم البديل 

 نظام التسممممممجيل في( لعب المسممممممجلين 30) الثالثينضمممممممن القائمة األولية 

سممممممماعة من  24( والتي تعتمد قبل مرمىحرام  3لعب +  27)لكتروني اإل

 بداية المباراة.
 

لناديين ل (الحتياطية / )األساسية مالبسالألوان أو تقارب في  تشاب عدم  في حالة (13مادة )ال

 يةالحتياطاألساسية أو  يجوز لكل نادي أن يلعب بألوان مالبس المتباريين 

 .لدى الرابطةوالمتعمدة  المسجلة
 

 

لناديين الحتياطية( ل / )األساسية مالبسالألوان في أو تقارب  حالة تشاب في  (14مادة )لا

  للمباراة أن يلتزم ويلعب بلون مالبس على النادي المستضيف المتباريين

 اطيةالحتيواللعب بلون مالبس   اللتزام األساسية وعلى النادي الضيف

يحق  لوان بين الفريقين، وفي حالة تشاب  األلدى الرابطةوالمعتمدة  المسجلة

 والحتياطيةالمالبس األساسية  ألوان الدمج بين الحكم و/ أو للمراقب

 .للفريقين
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 إلى المركز اإلعالمي التوج الناديين  بيمدر يجب علىبعد نهاية المباراة  (15مادة )ال

دقيقة من انتهاء  (15 إلى 10) لمؤتمر الصمممحفي بعدا لحضمممور بالملعب

 الفريق الفائزمدرب الخاسممر أولا و مدرب الفريق على أن يكون ،المباراة

ا   .وفي حالة التعادل يكون مدرب الفريق الضيف أولا ثانيا

 :النقاط  حتسابا   

ى من المركز األول إل األندية مراكز بنهاية مباريات المسمممممابقة يتم ترتيب (16مادة )ال

المركز الرابع عشممممر على حسممممب عدد النقاط الحاصممممل عليها النادي من 

وجود تعادل في النقاط يتم العمل بما  وفي حالة ،جميع مباريات المسمممممابقة

 .( أدناه17في المادة ) ورد

ي عدد ف على إحدا المراكز المعنية( )األندية رأو أكثإذا تسااااوا ناديا   (17مادة )ال

 -: النقاط بنهاية المسابقة يتم ترتيب األندية حسب التسلسل التالي

النادي الحاصمممممممل على أكبر عدد من النقاط في المباريات التي لعبت بين  أ

 األندية المعنية. 

ا ما علي  ( من المباريات التي لعبت بين  ب فارق األهداف ) ما ل  ناقصممممممما

 ة المعنية. األندي

النادي المسمجل لمجمو  أهداف أكبر في المباريات التي لعبت بين األندية  ج

 .المعنية

ا ما  )مافارق األهداف   د  الناتج من جميع مباريات المسابقة. علي (ل  ناقصا

 .جميع مباريات  في المسابقة نادي المسجل لمجمو  أهداف أكبر منال  هـ

 الحمراء)ونة ل  البطاقات الم   عدد تطبق قاعدة اللعب النظيف باحتسممممممماب و

البطاقة ( و1نقطة واحدة )قة الصمممفراء ب، حيث تحتسمممب البطا(والصمممفراء

البطاقة الحمراء و (3)المباشمممممرة بثالط نقاط  غيرالحمراء المباشمممممرة أو 

(، ويعتبر 4اء يحتسمممب الثنان بأربع نقاط )لصمممفرالمباشمممرة بعد البطاقة ا

 الفريق الحاصل على أقل نقاط هو الفائز.

في جميع ممما ذكر أعاله من المممادة اسممممممتمر التعممادل بين نمماديممان فقط ذا إ ز

ول يزال في األسمممبو  األخير من المسمممابقة  وجمعت بينهم مباراة ،(17)

ا بينهم حتى نهاية المباراة  ريق عن ط فإن  يتم حسممممممم التعادلالتعادل قائما

 الركالت الترجيحية بعد نهاية الوقت األصلي للمباراة مباشرة.
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تجرى قرعة لتحديد المراكز  ،التعادل في جميع ما ذكر أعاله اسممممممتمرذا إ ح

 الرابطة.في الموعد الذي تحدده 

الثالث ( و12الثاني عشممممممر) الثالثة الحاصمممممملة على المراكزاألندية هبط ت (18) مادةال

ى األولالدرجة دوري ى لإفي الترتيب ( 14( والرابع عشمممممر)13عشمممممر)

 .2020/2021للموسم القادم 

 الشروط الفنية للمسابقة رابعاً:

لس المجعن  ةالصممادر للعبةقوانين الى إتخضممع جميع مباريات المسممابقة  (19) مادةال

 .(IFABالدولي التشريعي البورد )

 انينقومن بنود و التفسممممممير ألي بند أالمفهوم في في حال حدوط تعارض  (20) مادةال

المجلس الدولي التشممممريعي نجليزية الصممممادرة عن ن النسممممخة اإلإاللعبة ف

 .سميةرجعية الر  الم  هي  عتبرت  ( IFABالبورد )

د في جدول المباريات المباراة عن موعدها المحد انطالقفي حالة تأخر  (21) مادةال

حتى يتم حل ( دقيقة 30)يمنر مراقب المباراة وقت وقدره  ألي سبب كان

 لالفترة الزمنية المحددة ولم يتم ح نتهاءاالمباراة، وبعد  وانطالقالمشكلة 

  .ر مقامةن بأن المباراة غييقالمشكلة يبلغ المراقب مدراء الفري

 يمنر مراقب المباراةباراة بعد انطالقها ألي سمممبب كان في حالة توقف الم (22) مادةال

ا بالتنسمممميق مع الحكام والمقيم وقت ( مقسمممممة على فترتين دقيقة 60وقدره ) ا

أن  ويحق للحكم المباراة سممممممتئنافادقيقة( لكل فترة حتى يتم  30بواقع )

م حل إذا لم يتو ،بالوقت اللتزامء المشكلة دون تم إنهاالمباراة إذا يستأنف 

الفترة الزمنية المحددة يقوم الحكم بإلغاء المباراة بعد  انتهتوالمشممممممكلة 

 إبالغ مدراء الفريقان بالقرار. 

أن تبدأ المباراة في حالة وجود سممبعة لعبين من كل فريق بما فيهم يجوز  (23) مادةال

حكم وقممت تلعممب بممأقممل من ذلمم ، ويمنر ال نى ولكحممد أد حممارم المرمى

عدد الالعبين يقوم وإذا لم يسممممتكمل العدد،  لسممممتكمال دقيقة( 15)وقدره 

 رير مفصل للرابطة.الحكم بإنهاء المباراة وتقديم تق

 إلالمشممماركة في أي مباراة من مباريات المسمممابقة بيسممممر ألي لعب  لن (24) مادةال

إلى  طةالرابالصادرة عن والرسمية الخاصة ب   التسجيلبطاقة  مبعد تسلي

 .الحكم(و / أو  )المراقب
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فما دون  1999من مواليد  (5 )الـوالالعبين سنة  21تحت  فريقلعبي  (25) مادةال

 18 المباراة )الـممممممممضمممن قائمة والمدرجين  والمسممجلين في الفريق األول

ا في مباريات دوري لعب(  ل يحق  سممنة 21تحت والذين يشمماركون فعليا

باريات الفريق األلهم المشمممممممار  يومين على انقضممممممماءول حتى كة في م

  .السابقة ةالمبارامشاركتهم في 

 18 )الـمممممممم المباراةوالمسممجلين ضمممن قائمة سممنة  19فريق تحت لعبي  (26) مادةال

ا في مباريات دوري  والذينلعب(  ل يحق  سنة، 19تحت يشاركون فعليا

باريات الفريق األول حتى لهم المشمممممممار يومين على  انقضممممممماءكة في م

 السابقة. في المباراةمشاركتهم 

سممماعة بالدقيقة والثانية، وإنما يكتفى  48 مرورل يقصمممد بمضمممي يومين  (27) مادةال

 تهتنا )إذا يومين على إقامة المباراة السمممابقة، على سمممبيل المثال يمضمممب

تالية بعد والمباراة ال 20:00المباراة السمممممممابقة للنادي في تمام السممممممماعة 

ساعة  ن  في هذه الحالة يحق لالعب المشاركة في إف 16:00يومين تبدأ ال

 .(المباراةتل  

ا أصلي للمباراة يجب الوقت األ (28) مادةال ، وطينش علىن يكون تسعون دقيقة مقسما

بين  سممممممتراحةال مدة ، تكونن دقيقةوربعأو ةكل واحد منهما خمسمممممممدة 

 .عشر دقيقة ةول والثاني خمسالشوطين األ

لى ذل  إفي حالة الحاجة  وقص عشمممب  رضمممية الملعب بالماءأرش  مليةع (29) مادةال

ا للنظام امراقب المباراة موافقة ن تتم بأيجب  عتمد من الفيفا وأنوفقا  يتم لم 

ية القص بطول العشمممممممب المتراو  بين  اللتزام مليمتر إلى  25عند عمل

 .مليمتر 30

ا  (30) مادةال مدة  نتهاءابعد  رض الملعب مباشممرةا ألى إيجب على الفريقين الدخول معا

 الستراحة.

يق الفر، الملعب خلف علم المسممممممابقةيكون دخول الفريقين إلى أرضممممممية   (31) مادةال

 .الفريق الضيف على الجهة الي منىوسرى الي  المضيف على الجهة 

والالعبين البمممدلء عن الالعبين  الفنيو للتمييز بين الجهمممازين اإلداري  (32) مادةال

لء ضاء الجهازين والالعبين البدعلى أعيتعين األساسيين وطاقم التحكيم، 

ترة الرياضممممممية المختلفة من حيث األلوان عن أطقم مالبس  رتداءا السمممممم 

 الالعبين األساسيين وطاقم التحكيم.



  

9 
 

، باراةل المرضممية الملعب قبأحماء على سمممر للفريقين بإجراء عملية اإلي   (33) مادةال

، وحفاظاا على صممممممالحية الظروف المناخيةبسممممممبب ي حالة تعذر ذل  وف

  .ية الملعباإلحماء على أرض باراة إلغاءيحق لمراقب الم أرضية الملعب

 ، ول يحقثنمماء المبمماراةأ الفريقين حممماءإمنطقممة  ديممحممديقوم المراقممب بت (34) مادةال

، ول يسمممممر بإسممممتخدام حارم المرمى سممممتثناءبالالعبين اإلحماء بالكرة 

 .أدوات تدريبية

يجب أن تجرى عملية اإلحماء بشممممممكل فعلي ويحق للحكم الرابع إرجا   (35) مادةال

 الالعبين إلى دكة البدلء في حال توقفهم عن اإلحماء.

كحد أقصى، باإلشراف على إحماء الالعبين  نيالفيحق إلثنين من الجهاز  (36) مادةال

في حالة تواجد منطقة اإلحماء خلف المرمى وعدد شمممخص واحد فقط في 

كم لفريقين جهة الححالة تحديد منطقة اإلحماء على إمتداد المنطقة الفنية ل

 ويجوز أن يكون إحماء الالعبين بدونهما.، المساعد األول

 من قبل الرابطة لجميع المسابقات. ةاستخدام الكرات المعتمد ميت (37) مادةال

 نقواني ن تحقق الكرات المعتمدة المعايير المنصمممممموا عليها فيأجب ي (38) مادةال

 .اللعبة

 فيالمعتممدة من الرابطمة أي نو  من الكرات غير  بماسممممممتخمدامسمممممممر ي   (39) مادةال

 فقط. حماءاإل

 للمباريات التي تقام على مالعب األندية  -

ي المنصمممموا عليها فرضممممية الملعب بالمقاييس الدولية أل اللتزامجب ي  (40) مادةال

ا أتجهيز و ن اللعبةانيقو المة سممم التي تضممممن للمعايير رضمممية الملعب وفقا

 خالل مباريات المسابقة. الالعبين

يتين وتكون المنطقتين الفن حتياطامام كل دكة أجب تخصيص منطقة فنية ي (41) مادةال

 .على مسافة واحدة من منتصف الملعب

 يالفنوداري زي الفريقين اإلهاج لكل من حتياطايجب تخصمممممميص دكة   (42) مادةال

ضيف فريق السرى للتكون الدكة على الجهة الي  بحيث لالعبين البدلء او م 

اا عشممممر مقعد بخمسممممة احتياطدكة  لك تجهيز، وللفريق الضمممميف ىمنوالي  

  (.7لعدد ) دلءبوالالعبين ال( 8لعـدد ) والفنيداري للجهازين اإل
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 ةــاركـــة المشـــديــناأل والتزامات واجبـــات خامساً:

انب ع عليها من جق  المو  ات الفنية اللتزامو التجارية بكافة العقود اللتزام (43) مادةال

 .طراف المعنيةالمتعلقة بالمسابقة مع أي طرف من األ التحاد

 .طةالراب التحاد أون عبكافة اللوائر والنظم والتعاميم الصادرة  اللتزام (44) مادةال

المجلس الدولي التشممممممريعي البورد عن  ةبقوانين اللعبة الصمممممممادر اللتزام (45) مادةال

(IFAB.) 

 في أياللجان بمختلف الرابطة تحاد أو الن عي قرار يصمممممممدر أب اللتزام (46) مادةال

ا للوائر  انضباطية وأدارية إقضية   والنظم المعتمدة.وفقا

هذا  فيوفق اللوائر الصمممممممادرة لمبادئ النزاهة المنظمة  بالقوانين اللتزام (47) مادةال

 الشأن.

ا  رةبمبادئ اللعب النظيف المقر اللتزام (48) مادةال ا محليا ا و وقاريا  .دوليا

لى إبكافة التبعات الالحقة لتصممممرفات وسمممملوك أي من المنتسممممبين  اللتزام (49) مادةال

 وأو أي شممممممخص طبيعي أداريين وجماهير إالنادي من لعبين ومدربين و

ا لما هو منصوا علي  في اللوائر المعنية عتباريا  .وفقا

ات ثناء تنظيم المباريأخرى ندية األالنادي المضمممميف بكافة حقوق األ لتزاما (50) مادةال

 ىلإ ةضممممممممافممإالفني واإلداري  جهممازينتجمماه الالعبين والارضمممممممم  أعلى 

 .الجماهير

وحلقات العمل نشممطة والمؤتمرات األو جتماعاتال بحضممور كافة اللتزام (51) مادةال

 الرابطة.أو  تحادالقبل ظمة من ن الم  

سجيل الالعبينأي خطأ في المسؤولية الكاملة عن النادي يتحمل  (52) مادةال صحة و ت

جيل بتسممم المعنيومن قبل مسمممؤول التسمممجيل بالنادي بياناتهم الشمممخصمممية 

 .رونيلكتاإل التسجيل نظام في جميع المرفقات الخاصة بهم ورفع لعبي 

، وقائمة لعب( 30) لـممممممممالقائمة األولية  تقديمة وطباعيتولى مدير الفريق  (53مادة)ال

لمراقب المباراة أثناء الجتما  الفني ( 8) واإلداري الـمممممممممممم الفنيالجهاز 

 لكتروني.اإل لتسجيلفي نظام اوتكون مطابقة للقائمة المعتمدة 

ق على مدير الفريلكتروني اإل التسممممممجيل نظام فيوجود مشممممممكلة فنية عند  (54) مادةال

 .مع الرابطة لحل المشكلة، ومباشرة مع مراقب المباراة للعلم التواصل
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ية وغرفة تغيير المالبس (55) مادةال فة المنطقة الفن ظا ية المحافظة على ن  على األند

 .المخصصة لهم بعد نهاية المباراة

يمنع على األجهزة الفنية واإلدارية اسمممتخدام أي جهاز اتصمممال في المنطقة  (56) مادةال 

)عدا أجهزة التواصممل الداخلي الخاصممة بسممالمة  المباراةالفنية خالل سممير 

  .الالعبين والمستخدمة للتواصل مع الجهاز الطبي داخل أرضية الملعب(

)مع  لعب 18 الـممالقائمة النهائية  فريق بتسليم مراقب المباراةالوم مدير يق (57) مادةال

قبل ) مباشمممرةوصمممول الفريق للملعب ( بعد كابتنالتحديد حارم المرمى و

 .مديرال/ أو ومدرب الموقعة من  ونصف من بداية المباراة( ساعة

 ،دون غيره الفني جتمممما الحضممممممور فقط  ممممدير الفريقيتوجمممب على  (58) مادةال

حضمممار نماذل المالبس إمع باإلضمممافة للمنسمممق العام والمنسمممق اإلعالمي 

 في مالبس التمرينلالعبين وحرام المرمى و اطيةحتيوالاألسممممممماسممممممية 

 .الجتما 

الفني للمباراة ألكثر من مرتين خالل  الجتما  مدير الفريق إذا لم يحضمممر (59) مادةال

يحال الموضو  إلى بدون عذر مقبول،  2019/2020الموسم الرياضي 

 .لجنة النضباط

بعد اء وثنأعالمية قبل ومع الوسمممائل اإل بالتعامل اللتزامعلى مدير الفريق  (60) مادةال

 .أي مباراة في المسابقة

 زاهين في كشممممموفات الجأعضممممماء مجلس إدارة الناديين الغير مسمممممجلعلى  (61) مادةال

ية الملعب وغرف تغييعدم التواجد واإلداري للمباراة ني الف  رفي أرضمممممم

 المالبس.

 الالعبين مالبسجمعات الرياضممية التي تكون فيها غرف تغيير مبالنسممبة لل (62) مادةال

سية ةمقابل  نيالفالجهاز عضو يجب على خرى من الجهة األ للمنصة الرئي

واإلداري الذي تأخر بالذهاب إلى دكة البدلء عدم السممممممير والدخول إلى 

 يمين أو يسممار الملعب من الخارلجهة مسممار   أن يسمملو ،أرضممية الملعب

 .ضية الملعبالحكام والالعبين في الممر للدخول إلى أر صطفافاأثناء 

واإلداري والمسمممممجلين  الفنيمن أعضممممماء الجهاز عضمممممو طرد أي  إذا تم (63) مادةال

يتوجب علي  الجلوم فقط في المدرجات رسممممممميا في كشمممممموفات المباراة، 

ل مراقب الفني من قب المخصصة للفريقين، والتي يتم تحديدها في الجتما 
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بالجلوم في المنصة الرئيسية أو الدخول إلى غرف  المباراة ولن يسمر ل 

  .بس مع الالعبين بين الشوطينلمالتغيير ا

إذا كان المدرب تم بحضممور المؤتمر الصممحفي إل لن يسمممر لغير المدرب  (64) مادةال

فيسمممممممر لمسممممممماعد  تحادالطرده أثناء المباراة أو تم إيقاف  من قبل لجان 

 المدرب بحضور المؤتمر الصحفي. 

التعاقد مع مدرب يجب على النادي فإن   النادي عن مدرب  اسممممممتغناءعند  (65) مادةال

 . عن  الستغناءتاريخ  وأبديل خالل أسبوعين من إنهاء العقد 

أعضمممماء مجلس إدارة النادي بين من  فقط (2)شممممخصممممين  نزولبيسمممممر  (66) مادةال

خول بعد د ر المالبسيوالذهاب إلى غرفة تغيالمباراة  وبعد نهايةالشوطين 

 تمالخاصممممممة بهم، حسممممممب ما  تغيير المالبس والحكام إلى غرفالالعبين 

  مع مراقب المباراة خالل الجتما  الفني للفريقين. التنسيق

ومنسمممق أمني ومسمممؤول م ومنسمممق إعالمي تسممممية منسمممق عاباألندية تقوم  (67) مادةال

وسممممم الرياضممممي وحتى نهايت ، الم انطالققبل لجميع المباريات التسممممويق 

 ، وسممميتم إصمممداريسمممتضممميفها الناديالتي  في المبارياتتواجدهم خاصمممة و

جد أو الجلوم في  طة ول يحق لهم التوا بل الراب ية من ق قاتهم التعريف طا ب

  .الفريق في جميع المباريات ياطاحتدكة 

 
 

ً ساد  ضيف للمباراةمسؤوليات النادي الم : سا

ماكن األ لىإالنادي المضممممميف بعدم السمممممما  ألي شمممممخص بالدخول  لتزاما (68) مادةال

ا إالرسمممممية في الملعب  رابطة دوري ن م ةلبطاقات الدخول الصممممادر ل وفقا

 المحترفين.

 تي:آلاول عن المنصة الرئيسية ويتحمل هو المسؤراة ضيف للمباالنادي الم (69) مادةال

 ستاد.  سيق المسبق مع إدارة المجمع / اإلالتن 

 لرئيسيةا مقاعد في المنصة 10 منر الفريق الضيف عدد . 

 الرئيسية منع جلوم األطفال في المنصة. 

  جميع مرافق المجمع/الستادمنع التدخين في. 
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قب ويحق لمرا % 50يتم تقسممممميم المدرجات لجمهور الناديين بالمناصمممممفة  (70) مادةال

ند عات ألي من الناديين المدرج سممممتخدامباالتنسمممميق مع األمن بعد المباراة 

 .متالئهااعدم 

على  ي كل مباريات الدوري،لنادي المستضيف للمباراة بيع التذاكر فيحق ل (71) مادةال

، وأل تتجماوز قيممة ( لاير1تتجماوز قيممة التمذاكر للممدرجمات العماممة ) أل

ا مع إدارة مجمع( لاير مع 10الخاصممة ) ةالفئ تذاكر سممتاد إ / التنسمميق مسممبقا

 التذاكر. األمن حول آلية ومكان بيع المباراة و

باراة والفريق  (72) مادةال قب الم مدير الفريق إخطار مرا تذاكر على  الضمممممميف ببيع 

ل  ذوإذا لم يتم  منها،تسليم المراقب نماذل ، والفني جتما ال خاللللمباراة 

 مباراة.ي تقام علي  الستاد الذالمجمع / اإلي لتذاكر فع الن يسمر للنادي ببي

 لقيام بمهام جامعي الكرات وحامليأشممممممخاا ل (10)توفير ما ل يقل عن  (73مادة )ال

 لوان مختلفة عن الفريقين والحكام. مالبس رياضية موحدة بأ العلم ويرتدون

قام على المباريات التي تيلتزم النادي المسمممتضممميف بتوفير مذيع داخلي في  (74مادة )ال

  .الرياضيملعب  طوال الموسم 
  

العمل على تجنب أي مضمايقات للفريق الضميف أو مراقب المباراة أو مقيم  (75ادة )مال

أو الرابطة  التحادرسممممممية يمثل بها و كل من ل  صمممممفة الحكام أو الحكام أ

 و بعد المباراة.قبل أو خالل أ

قب ومراضممممميف للمباراة توفير الضممممميافة للنادي الضممممميف مالنادي العلى  (76مادة )ال

المباراة ومقيم الحكام والحكام والحضممممممور في المنصمممممممة الرئيسممممممية بين 

المباراة  سمميرالشمموطين، ويمنع تقديم الضمميافة في المنصممة الرئيسممية خالل 

 في جميع أشواطها.
 

 ً  األمن والسالمة :سابعا

لحكومية ا) المؤسسات الصحية مع التنسيقضيف للمباراة ي المالناد يتولى (77مادة )ال

 واجدللتمع الطاقم الطبي في المحافظة لتوفير سمميارة إسممعاف  (أو الخاصممة

 ن تفترألمن لتأكيد حضمممممورهم قبل أاالتنسممممميق مع قبل سممممماعة ونصمممممف و

حسمممممممب التنسمممممميق مع البوابات للجماهير بوقت كاف عن موعد المباراة 

 .اراةالمبللمحافظة على األمن والنظام بما يكفل حسن سير  الجهات األمنية
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 لسممتخدامالنادي مسممؤول عن رابطة جماهيره مسممؤولية تام  عند مخالفتها  (78مادة )ال

يل غالكهرباء العامة لتشأو بطاريات السيارات أو البطاريات القابلة للشحن 

إذا   اسممممممتخدامويحق لمراقب المباراة منع  فقط، (1)عدد صمممممموت مكبر 

ا على الفريقين والحكام، طأحد ، ربتخفيض صممموت المكب لم تقم أو تشمممويشممما

ق العقوبة لتطبي النضمممباطويتولى المراقب تضممممين ذل  بتقريره إلى لجنة 

 الالزمة.

 ً  للناديداري والفني ن من الجهازين اإليالرسميتسجيل الالعبين و ثامنا

  .لكترونياإل التسجيل نظام فيتسجيل الالعبين  أ

فترة  انتهاءقبل كحد أقصممممممى بعقود لعب  30 يحق لكل نادي تسممممممجيل (79مادة )ال

 .التسجيل

 انطالقيوم من  14قبل  أدنىكحد بعقود لعب  18يحق لكل نادي تسجيل  (80مادة )ال

   .بقةالمسا

حرام مرمى بشممممممرط عدم تجاوز الحد  3تسممممممجيل أكثر من  يحق للنادي (81مادة )ال

 .قصى للمسابقةاأل

 في( لعب 30)وهو ندية التي ترغب في تسجيل الحد األقصى لالعبين األ (82مادة )ال

لعب من مختلف األعمار  25)لكتروني عليها تسجيل عدد اإل نظام التسجيل

 .دون(وما  م1999لعبين مواليد  5 +

ليس من بينهم حارم ( لعبين أجانب محترفين 4دي تسجيل عدد )يحق للنا (83مادة )ال

اآلسيوي مراعاة  التحادفي مسابقة كأم  مرمى، وعلى األندية المشاركة

 .آسيوي( 1 انب +لعبين أج 3)دة تطبيق قاع

 ظامن فيكيفية تسجيل الحد األدنى والحد األقصى لالعبين ل توضير (84مادة )ال

 -: لكترونياإل التسجيل
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 فئات الالعبين

ـى لتسجيل الالعبين في الحد األدنـ

 ( العب18)لكتروني النظام اإل

 المسابقة   نطالقايوم من  14قبل

الحد األقصى لتسجيل الالعبين 

 (30)لكتروني النظام اإل في

  فترة التسجيل نتهاءا قبل العب

 18 16    العمانيين

 3 2 حراس المرمى 

لألندية  (1+ 3) وأ 4 ختياريا المحترفين األجانب 

لمشاركة في مسابقة كأس ا

 اآلسيوي االتحاد

 5 ختياريا م1999مواليد 

 

اركون في مباريات لذين يشاسنة  19تحت دوري سنة و 21تحت  دوري لعبي (85مادة )ال

فريق لعبي الستخدم من قبل غير مل يصرف لهم رقم قميص خاا بهم الفريق األو

 الموسم.ي كل مباراة للفريق األول طوال فالرقم لهم  األول ويبقى

م الرابع إلى الحك بطاقت إبراز ة على الالعب البديل المبارا فيالالعب  استبدالعند  (86مادة )ال

 حضور مدير الفريق.جيل بيانات الالعبين دون سلت

 فريق:داري والفني لكل الرسميو  من الجهازين اإل ب

ا في (12)تسجيل عدد بكل نادي يقوم  (87مادة )ال ن وم الفنيقائمة الجهازين اإلداري و شخصا

بتسجيل مدير الفريق والمدرب من ضمنهم،  اللتزامأعضاء مجلس إدارة النادي مع 

 .الرابطة ار بطاقات تعريفية لهم منإصد وسيتم

كة د فيالذين يحق لهم الجلوم  الفنيداري وقصى ألفراد الجهازين اإلالعدد األ (88مادة )ال

 6 ب وعددمن بينهم مدير الفريق والمدر، فرادأ (8)فريق هو الالخاصة ب الحتياط

 أدناه:من الجدول  النادي اختياروفق  (12) من المسجلين الــ
 

 (. إلزامي تواجده في دكة اإلحتياط ) الفريقمدير  1

 المدرب 2

ي شهادة األوربي أو أ أومن التحاد اآلسيوي  (A)حاصل على شهادة 

 .تحادبال ةالفني اإلدارةمن  اعتمادهاط قاري بشر اتحادي من أ

 (. إلزامي تواجده في دكة اإلحتياط) 

3 

 مساعد المدرب

 

ألوربي أو أي شهادة ا من التحاد اآلسيوي أو (B)صل على شهادة حا

 بالتحاد. ةالفني اإلدارةمن  اعتمادهاقاري بشرط  اتحادي من أ
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4 

 مدرب

 حراس المرمى

أو شهادة  التدريبفي مجال  (L1)آسيوي  حاصل على المستوى األول

 .بالتحاد ةالفني اإلدارةقبل  من عتمادهااقاري بشرط  تحادامن أي 

 مدرب 5

 البدنية اللياقة

الشمممممهادات  عتماداأو يتم  AFC اآلسممممميوي شمممممهادة معتمدة من التحاد

 لالتحاد. ةالفني اإلدارةاألخرى من قبل 

 في هذا المجالادة ومعتمدة من قبل وزارة الصممممحة حاصممممل على شممممه طبيب الفريق 6

 بالتحاد.لطبية من قبل اللجنة ا اعتمادهابشرط 

7 
 

اخصائي العالج 

 الطبيعي

 

تمكن النادي لوم معتمده في هذا المجال وإذا لم يالدب حاصممل على شممهادة

يحق ل  تسممجيل معالج بشممرط أن يعتمد ، أخصممائي عاللمن التعاقد مع 

 .لتحادااللجنة الطبية بمن قبل 

 . بمؤهل معتمد( )مترجمالعربية  كان المدرب أجنبي ول يتكلم اللغةإذا  المترجم 8

 ل بياناتهم ومستنداتهمادخوإيتم تحديدهم بخطاب رسمي من قبل النادي  راد( أف 4عدد )  9

بل فية من قبطاقات تعريفي نظام التسممممممجيل اإللكتروني وتصممممممدر لهم 

 .الرابطة

 

نادي من غير أي عضممممممو من أعضممممممماء  يمنع دخول وتواجد (89مادة )ال مجلس إدارة ال

غرف تبديل  للمباراة في الفنيللجهاز اإلداري  (8)المسممجلين في قائمة الـمممممممم 

 الالعبين وممر دخول الفريقين وأرضية الملعب قبل وأثناء المباراة .
 

 البطمماقممات التعريفيممة ارتممداءالعبين واإلداري وال الفنيعلى كممل من الجهمماز  (90مادة )ال

ع الذي تقام علي  المباراة، ولن المجم / الخاصة بهم عند وصولهم إلى اإلستاد

 .نهابدو بالدخول إلى أرضية الملعبيسمر لهم 
 

قات التعريف ارتداء الحتياطواإلداري والالعبين  الفنيعلى الجهاز   (91مادة )ال ية البطا

 أثناء المباراة.  الحتياطالخاصة بهم عند جلوسهم في دكة 

ل  نالالعبي اإلداري أو أو الفنيمن الجهاز  عضوأي  باستبعادسيقوم الحكم   (92مادة )لا

 .اء المباراةأثن الحتياطيرتدي البطاقة التعريفية الخاصة ب  من دكة 
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 عندالزي الرسمممي العماني  ارتداءلشممخصممين من الجهاز الداري فقط  يحق (93) مادةال

 .الحتياطالجلوم في دكة 

 نيالفداري وفراد الجهازين اإلأفي  تغييراتإجراء عند يتوجب على النادي  (94ادة )مال

ا قبل ثالثة أيام عمل كحد  إخطار أدنى من المباراة القادمة الرابطة رسممممممميا

  في وتسممممجلي يتضمممممن الطلب جميع البيانات والمسممممتندات المطلوبةو للنادي

البطاقة  مستالاولن تصدر البطاقة الجديدة إل بعد  ،نظام التسجيل اإللكتروني

  )عشمممرة .ر 10ودفع الرسممموم المقررة وقدرها  تحادالالمراد إلغائها بمقر 

  بطاقة.نقداا عن كل  ريالت(

 ً  معدات وأرقام الالعبين : تاسعا

 - :أدناهكما هو موضر بالصور  ومقاسات األرقامشعارات  (95مادة )ال

 (.ارتفا سم ) 8× سم )عرض(  8ضمن  –الجانب األيسر  النادي:شعار  أ

  : الشركة الراعية للنادي أو شعار علم السلطنة أو شعار ماركة المالبس ب

 (.ارتفا سم ) 8× سم )عرض(  8ضمن  –الجانب األيمن 

  :للنادي شعار الشركة الراعية ج

 (. ارتفا )سم  25× سم )عرض(  25ضمن  –وسط أمام 

  والرقم السم أسفل/ فوق – وسط خلف

  (.ارتفا ) سم 55× سم )عرض(  25ضمن 

 .(ارتفا سم ) 10× سم )عرض(  15ضمن  –الكتف األيسر واأليمن 

 الخلف فوق الرقم  فييزية إلزامي اإلنجل ةغلبالالالعب  اسم د

 سم )عرض(. 30( × ارتفا )سم  12ضمن  السمقيام 

 يسر واأليمن لشعار راعي المسابقة .الكم األ –األكمام  هـ
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إذا  ) ولون ثالثلمالبس فريق   واحتياطيأسمممممماسممممممي  ينلونتحديد  ينادالعلى  (96مادة )ال

نادي ل   رغب ال حد فقلو بارتداء، ويلتزم ( في ذ ط طوال المباراة ومن ن وا

إلى المباراة  الحتياطي الزي األسممماسمممي وعالمة تجارية موحدة مع إحضمممار 

تم معاقبت  يالسلطنة على القمصان وإذا لم يلتزم النادي بذل  يجوز تثبيت علم و

 من لجنة النضباط.

بديل أن يأ زل يجو (97مادة )ال  و المسممممممتبدل داخل أرضكون أي زي يرتدي  الالعب ال

 ول ينطبق الجوارب( –الشممممورت  – )القميصوان أكثر من ثالثة ألب  الملعب 

العب أو و رقم الأ )اسمممممممالمسممممممتعملة في األرقام والحروف لوان ذل  على األ

ن يكون لون واحد ألوان يجب أ ثالثة سمممممتعملتاإذا  للنادي(الراعي الرسممممممي 

بحيمممث يكون اللونين اآلخران غمممالمممب على القميص والشممممممورت والجوارب 

 ن.ثانويي

ان لوألا حدل في الحروف واألرقام أو أين اللون المسممتعمييسمممر بلون رابع لتز (98مادة )ال

ل من المالبس وتستعمكبيرة  مساحة المستعملة في الشعار ول يجب أن يغطي

 .في المالبس األكبرل يكون اللون ينية أو يجب أيهداف تزبشكل أساسي أل

، مختلفة ومتباينة إلى حد كبير حتياطيةواليجب أن تكون المالبس األسممماسمممية  (99مادة )ال

 لوان نفسها.األ بارتداءول يسمر 

مالبس بنفس اللون  حتياطيوالسمممممماسممممممي يجب أن يرتدي حارم المرمى األ (100مادة )ال

كون مختلفة عن مالبس الالعبين اآلخرين والحكام ويجب أن طوال المباراة وت

 رقام ظاهرة.تحمل أ

الالعب مكتوبا على الجزء الخلفي للقميص حسممممب ما تم  اسممممميجب أن يكون  (101مادة )ال

 (. د ( الفقرة )95توضيح  في المادة )

 .كل مباراةل والحتياطيةة يمالبسها الرئيسإحضار الفرق يتوجب على  (102مادة )ال

 بس.لمالباف واألمام ئيا بنفس الدرجة من الخلن يكون اللون السائد مريجب أ (103مادة )ال

س مختلفمممة لتمييزهم عن الالعبين دلء مالبن يرتمممدي الالعبون البممميجمممب أ (104مادة )ال

هي عبارة و سمماسمميين وبنفس العالمة التجارية في كال الفريقين في الملعب،األ

 وبنفس العالمة التجارية.لغاية الخصر  وسترةقميص المباراة عن 

 (105) مادةال

 

 (1ث يكون الرقم )يحب (99إلى  1)من  رقام لالعبينلنادي إسممتخدام األليحق 

رقم الالعب  اسمممممتبدالللنادي تغيير أو ول يحق لحارم المرمى األسممممماسمممممي 
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والمعتمد من قبل الرابطة خالل لكتروني اإل التسممممممجيل نظام فيالمسممممممجل 

 الموسم.

نادي  انتهاءبعد  (106مادة )ال رقم الالعب أو  بدالاسممممممتفترة التسممممممجيل األولى ل يحق لل

صممابة أو الالعب الذي تم شممطب  بسممبب اإل( والشمماغر)إسممتخدام رقم الالعب 

 خرين.آ لالعبين الذي غادر النادي ألي أسباب أخرى

 ابة أوص( الذي تم شطب  بسبب اإلـرالشاغـ)ستخدام رقم الالعب يحق للنادي إ (107) مادةال

  قــــــــخرين يتم إضافتهم لقائمة الفريالالعب الذي غادر النادي لالعبين آ

 فقط. ةخالل فترة التسجيل الثانيلكتروني اإل التسجيل نظام فيجديد(  تسجيل)

 

 يــــــــــــــــازلــــد التنــعــال عاشراً 

 .لعما نتمباريات دوري تطبيق جدول العد التنازلي التالي في كافة يتم  (108مادة )ال

 راءاتـــــــاإلج األوقات قبل ركلة البداية

 am 10:00المباراة في يوم 
بحضمممور مدراء الفريقين والمنسمممق العام  الفني الجتما 

 ة.للمباراواإلعالمي 

 14:00pmالمباراة في يوم 

 الجمعةيوم لمباريات 

 بحضمممور مدراء الفريقين والمنسمممق العام الفني الجتما 

  .للمباراة واإلعالمي

  ساعات قبل المباراة 3
 إلىوالمنسممقين العام واإلعالمي وصممول مراقب المباراة 

 .ملعب المباراة

 .فتر بوابات الستاد أو المجمع /األمنيالتدقيق  استكمال ساعتان قبل المباراة  2

 المباراة ساعة ونصف قبل  1:30
تقديم الفريقين لقائمة -وصمممول الفريقين- وصمممول الحكام

 المدرب.من مدير الفريق و / أو ، موقعة البداية

 .عبالمراقب والحكم الرامعاينة معدات الالعبين من قبل  دقيقة قبل المباراة 75

 .إحماء الالعبين دقيقة قبل المباراة 50

 الفريقين. سماء قائمةإعالن المذيع الداخلي عن أ دقيقة قبل المباراة 30

 .إحماء الالعبين وعودتهم إلى غرف المالبس انتهاء دقيقة قبل المباراة 20

 .اإلداريين إلى دكة مقاعد البدلءدخول البدلء و دقائق قبل المباراة 10

 دقائق قبل المباراة 10
 حاملي األعالم فيولعبين الفريقين والحكام  اصمممطفاف

 .ألرضية الملعبالممر استعدادا للدخول 
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 مسؤوليات المنسق العام والمنسق اإلعالمي للنادي الحادي عشر

 للمباراة:المنسق العام  (109مادة)ال

ي ف وموظفيهمما رابطممةالواألنممديممة المعنيممة بممالمبمماراة التنسمممممميق بين يقوم بمم

لتأكد من إتمام جميع اإلجراءات اسممممممماعة من المباراة و 24قبل المحافظات 

الذي سمممممتقام علي  المجمع  / سمممممتادزيارة اإلوة إلقامة المباراة اإلدارية والفني

إلقامة جميع اإلجراءات  اكتمالالمباراة وإعداد تقرير لمراقب المباراة عن 

 .نهايتهامن إقامة المباراة إلى ساعتين مراقب قبل المع  تعاونالالمباراة و
 

  -واجبات المنسق العام : (110مادة)ال

في المؤسمممممسمممممات الصمممممحية واألمن السمممممتاد و / مجمعدارة الالتنسممممميق مع إ أ

املي وحملتقطي الكرات مع الطاقم الطبي والمحافظة لتوفير سممميارة إسمممعاف 

 ساعة من المباراة. 24النقالة قبل 

 ءاتاإلجرا لتخاذ، والرابطة، الستاد / بإدارة المجمعأن يكون على اتصال  ب

 باإلعالنات التجارية والتسويقية للنادي. الالزمة للمباراة والمتعلقة 
 

 

   ئمة التدقيق للمنسق العام للمباراة :قا (:111مادة )ال

   حالة الملعب أ

ا للملعب منطقة اإلحم 1  .المراقب(المكان الذي يحدده المرمى أو  )خلفاء وفقا

متر.  قائمي المرمي  7,32وعرضممممممها متر  2,44 ارتفاعهااألهداف وشممممممباك المرمي  2

 والشباك والعارضات يجب أن تكون بيضاء. 

ة متر( غير مدببة القم 1,5يقل ارتفاعها عن  )لمجموعات كاملة من أعالم الزاوية  4 3

 ويجب أن تكون األلوان واضحة.

 دقائق قبل المباراة 9
عند اصممممطفافهم في  قيام الحكام بفحص معدات الالعبين

  .الممر

 دقائق قبل المباراة 8 – 5
نسممممممق العمممام دخول جمممامعي الكرات بمممالعلم و خلفهم الم 

كام والالعبين  .والح 

 .بدء المباراة وقت المباراة

 بداية الشوط الثانيالحكم  صافرة إلىنهاية الشوط األول الحكم صافرة دقيقة من  15ما بين الشوطين لمدة  االستراحة
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باإلضمممممممافة إلى مقاعد تكون تحت غطاء زجاجي لكل فريق ( مقعد 15) الفريقمقاعد  4

 المنسق العام والحكم الرابع. 

 من متر 1قبل  حتى وإلى األمام البدلء، عدامق على جانبي تمتد متر 1المنطقة الفنية  5

 .التمامخط 

ر خلف امتأ (5، و)حدود الملعبمن خطوط  رامتأ 3تبعد على األقل  اإلعالنات لوحات 6

  المرميين.

ممر كبممار و والالعبين وحمماملي الكرات للحكم الملعممب إلى الممدخولالتممأكممد من طريق  7

 وأي فعاليات إن وجدت.  الشخصيات،

  .(وجد إن) الحتياطيوالمولد وأعالم الزاوية الركنية  الحتياطيةالتأكد من األهداف  8

  حالة غرفة تغيير المالبس وغرفة الحكام ب

تدلي ، للفرق، غرف تغيير المالبس 9 بة /  الخزائن، ومقاعد، وسممممممريرين لل وألوا  الكتا

 ثلج.ال صنع ، وآلةاق، وأقالماألور

 ودورات المياه. غرف الستحمام حالة 10

فاخ إلكتروني أو عادي  غرف الحكام، ثالجة، 11 لوحة  الهواء، للكرة، ومقيام ضممممممغطمن

 إلكترونية ولوحة يدوية لتغيير الالعبين.

بين الالع سر مالبيتغي بغرف ظاهر وواضممرمكان ق  في الصممإوضممع  والعد التنازلي تم  12

 والحكام وغرفة المراقب.

 غرفة الخدمات الطبية وفحص المنشطات ج

 .ومواد عالجية أخرىكرسي  الطبية،طاولة لألدوات الطبية في غرفة الخدمات  13

 ودورات المياه. غرف الستحمام حالة 14

 وجد( )إن .وتلفزيونأريكة  كرسي، الثالجة، طاولت، بها غرف الستراحة  15

   كل ما يتعلق بالمباراة  د

 المباراة ومقيم الحكام.مراقب  من:التأكد من وجود تلفزيون في مكان جلوم كل  16

 .(اإلنترنتنسخ، طابعة،  )آلةمجهز بالكامل لمراقب المباراة  مكتب 17

 .الرابطةعلم  كرات باإلضافة إلى توفر 10التأكد من جاهزية  18

 مسعف. سيارة إسعاف في ملعب المباراة مع وجود  19

والمنطقة  أماكنها، في العالمات البارزة جميع المنسممممق اإلعالمي لوضممممع التنسمممميق مع 20

 .مجهزة تجهيزا كامال وقاعة المؤتمرات الصحفية، والمركز اإلعالمي المختلطة

 .توزيع بطاقات الدخول الخاصة )الدعوات او التذاكر( 21
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 والجراءات األمنية. بالنظام فيما يتعلق التنسيق مع األمن 22

ومشغل شاشة الملعب، والنظام الصوتي(  الداخلي،التنسيق مع المنسق اإلعالمي )المذيع  23

 .الفيفاكد من وجود وصالحية نشيد والتأ

 بلون مختلف عن الالعبين داخل الملعب.  ستراتيرتدون  ن البدلءالعبيالالتأكد من أن   24

 

 -اإلعــــالمـــي:  نســـقالموواجبات مهام  

 .لفريقلالرسمي اإلعالمي م مقام المتحدط يقو (112) مادةال
 

 .المباراةقبل وبعد ممثل التلفزيون إلجراء المقابالت تنسيق وتسهيل مهمة  (113) مادةال
 

 لطة(المخت )المنطقةاإلشراف على إجراء المقابالت الصحفية في األماكن المخصصة  (114) مادةال

  للمباراة.بمهام المذيع الداخلي  مل  القياول يحق 
 

مالبس الفي غرف تبديل والالعبين  الفنيو عضاء الجهاز اإلداريأ ارتداءالتأكد من  (115) مادةال

عب رض المللبطاقات الصمممادرة عن الرابطة قبل إجراء أي مقابلة تلفزيونية داخل أا

 المؤتمر الصحفي.في أو 
 

على المنسممممق اإلعالمي للفريق المسممممتضمممميف للمباراة التأكد من جاهزية مكان عقد  (116) مادةال

 المؤتمر الصحفي قبل ساعة على األقل من موعد بدء المباراة.
 

ق بإجراء فيما يتعلف للمباراة التنسيق يتولى المنسق اإلعالمي للفريق المستضي (117) مادةال

 ي بعدالمدرب للمؤتمر الصحف ية داخل الملعب وإحضارالتلفزيون المقابالت

 .المباراة نهايةدقيقة من  10-15

لتوج  االناديين  بيمدر علىو ،المباراةبعد نهاية  دارة المؤتمر الصممممحفي الذي يعقدإ (118) مادةال

دقيقة من  15- 10بعد  يالمؤتمر الصمممحف لحضمممور إلى المركز اإلعالمي بالملعب

 انياثالفريق الفائز مدرب الفريق الخاسر أولا ومدرب  على أن يكون ،المباراة انتهاء

لة التعادل يكون مدرب الفريق الضمممممميف أولا، وتكون مدة  لكل  الجتما وفي حا

 دقائق. 10 – 7مدرب من 
 

عد  (119) مادةال هاء المؤتمر الصممممممحفي ب عداد تقرير يقومانت باراة  بإ نب العالمي للم جا عن ال

وسممممائل العالم للمؤتمر الصممممحفي، يتضمممممن كافة الجهات والحضممممور من ممثلي 

 .لكتروني الى الدائرة العالميةوإرسال  عبر البريد اإل
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بالشروط والقواعد للموسم  االلتزامدفع غرامة لعدم  مخالفات التي يتوجب عليهاال لثاني عشرا

 2020/ 2019الرياضي 

 الغرامة المالية ةــــــــــالمخالف م

قبل  لكترونياإل التسمممممجيل نظام في لعب 18ر في تسمممممجيل يالتأخ 1

 المسابقة في الموسم الرياضي. انطالقيوم من  14

يتم  عن كل لعب لاير 50

 تسجيل 

 المطابقةلعب  30مدير الفريق القائمة األولية الـممممممممم  إحضمممارعدم  2

 .أثناء الجتما  الفني نظام التسجيل اللكترونيل

 لاير 50

لعب من  18لـمممممممممممم افريق القائمة النهائية للمباراة مدير ال اعتماد 3

لعب التي تم  30ولية الـمم لعب لم يسجل في القائمة األ اسم هاضمن

 .يتقديمها خالل الجتما  الفن

 لاير 50

 والحتياطيةالمالبس األسمممماسممممية نماذل  مدير الفريقعدم إحضممممار  4

 .للمباراة الفني الجتما في  للنادي

 لاير 100

ر أو حضوعام أو منسق إعالمي لمباريات  عدم تعيين النادي لمنسق  5

ي الت في المباراةأحدهما  أوعدم تواجدهم أو الجتما  الفني للمباراة 

  يستضيفها.

  لاير 200

 عن كل مباراة  

الذي ل يتجاوب أعضممممماء مجلس إدارات  الغير مسمممممجلين في النادي  6

إخالء الملعب والصممممممعود لتعليمات مراقب المباراة ب قائمة المباراة

 للمباراة. العد التنازليعند بدء إحماء الفريقين وفق  للمنصة الرئيسية

 لاير 100

 لاير 100 .في مباراة واحدة إنذارات 4النادي الحاصل على  7

أو أكثر في  حمراء( )بطاقاتطرد  2كل نادي يحصمممممممل على عدد  8

 واحدة. مباراة 

 لاير 200
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 الغرامة المالية ةــــــــــالمخالف م

واإلداري  الفنيدخول الجهممازين عممدم إتبمما  تعليمممات المراقممب و 9

 ة الملعبالذين تأخروا بالذهاب إلى دكة البدلء بأرضمممممميللنادي و

ل عند اصطفاف من الخارمسار يمين أو يسار الملعب لوعدم أخذ 

الالعبين في الممر للممدخول الى أرضمممممميممة الملعممب لبممدء الحكممام و

 المباراة.

 لاير 100

 لتزام النادي بطباعة أسماء أو أرقام الالعبين أو شعار راعيعدم ا 10

 النماذل المرسلة لألندية. الدوري على قمصان النادي وفق 

 لاير 100

 ةلكل مبارا

بتوفير مذيع داخلي للمباريات التي يسممممتضمممميفها لتزام النادي عدم ا 11

  على ملعب .

 لاير 100

 ةلكل مبارا

قابالت  12 نادي إلجراء الم بة لعبي ال جا عد ية بالتلفزيونعدم اسممممممت

 نتهاء المباراة.ا

 لاير 100

فة  13 بالمحافظة على نظا ية  ية وغرفة عدم التزام األند المنطقة الفن

 تغيير المالبس. 

 لاير 100

بتوفير الزي الرياضممممي الكامل الموحد لملتقطي األندية التزام عدم  14

  .ةالكرات للمبارا

 لاير 100

إسممممتخدام األجهزة الفنية واإلدارية ألي جهاز اتصممممال في المنطقة  15

 الفنية أثناء سير المباراة. 

 لاير 100

 لضمميفللنادي االضمميافة  ريوفبتللمباراة  المضمميفلنادي اعدم قيام  16

 .لمباراةلللطاقم الرسمي و

 لاير 150

بتوفير النسمممبة المسممممو  بها ضممميف للمباراة النادي المم عدم التزا 17

مقاعد( للنادي الضيف في المنصة  10)المخصصة لعدد المقاعد 

 الرئيسية.

 لاير 150

بين  ديأعضاء مجلس إدارة النا( من 2نزول أكثر من شخصين ) 18

لذهاب إلى غرفة لإلى أرضمممممية الملعب المباراة الشممممموطين ونهاية 

  .ر المالبسيتغي

 لاير 150
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 الغرامة المالية ةــــــــــالمخالف م

دخول وتواجد أي عضو من أعضاء مجلس إدارة النادي من غير المسجلين  19

للمباراة في غرف تبديل الالعبين  الفنيللجهاز اإلداري و (8)ـممم في قائمة ال

 .رضية الملعب قبل وأثناء المباراةوممر دخول الفريقين وأ

 لاير 150

 لكل مباراة لاير 250 لمباراة.لجدول العد التنازلي ب النادي لتزاماعدم  20

 نيالفأي فرد من أفراد الجهازين أو إتبا  التعليمات من  اللتزامعدم   21

 تواجد معتم طرده بمكان جلوسمم  في المدرجات أو الواإلداري للفريق 

 الفريق في غرفة تبديل مالبس الالعبين بين الشوطين. 

 لاير 250

 لاير 250  .المباراة انتهاءلمؤتمر الصحفي بعد لالمدرب عدم حضور  22
 

23 

 

 إستخدام رابطة جماهير النادي لبطاريات السيارات والبطاريات القابلة

أو إسممتخدام أكثر من مكبر  الصمموت للشممحن أو الكهرباء لتشممغيل مكبر

  والحكام.على الالعبين  تخفيض الصوت لتشويش وعدم صوت 

 لاير 250

 

 حادمن قبل الت التي تقام لهمعدم حضور ممثلي الندية لحلقات العمل  24

  الرابطة. /

 لاير 300

)للفريق  م واإلعالميالعا ين والمنسممممممقينالفريق مدراءعدم حضممممممور  25

 . الذي يعقد قبل المباراة الفني لالجتما  المضيف(

 لاير 300

 ءانتهاللفريق بعد  ومسممممممماعد المدرب بالتعاقد مع مدرب اللتزامعدم  26

 الفترة المحددة للتعاقد. 

 لاير 400

 عن كل مباراة 
 

 

 -والتشجيعية: حوافز المادية ال الثالث عشر

 يمنح النادي الحائز على المركز األول أ

 .در  المسابقة 

 ميدالية ذهبية 40 

 ر.  50.000مبلغ نقدي  

 يمنح النادي الحائز على المركز الثاني  ب

 ميدالية فضية  40 

 ر.  30.000مبلغ نقدي  
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 يمنح النادي الحائز على المركز الثالث   ج

 ميدالية برونزية   40 

 ر.  20.000مبلغ نقدي  

ق لجنة المسممابقات هو الجهة المختصممة مباشممرة عن طري التحادمجلس إدارة  (120) مادةال

ا الحق في تعديل أو بتنفيذ أحكام وشممممممروط وقواعد هذه الالئحة ولها وحده

 .ت في المسائل التي تتناول موادها، أو إصدار القراراتفسير نصوصها
 

يذ أحكام هذه الشممممممروط والقواعد  (121) مادةال ية تنف فة الجهات المعن باراعلى كا من  اعت

 .اعتمادهاتاريخ 
 

م يرد بشمممممأنها ذكر في هذه الشمممممروط تبت لجنة المسمممممابقات في األمور التي ل (122) مادةال

 والقواعد.
 


