
 

 

 

 شروط وقواعد مسابقة دوري الدرجة األولى

 2019/2020ملوسم 
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ا
 املسابقة اسم : أول
   

 
ا
 األندية املشاركة : ثانيا
   

 
ا
 نظام املسابقة  : ثالثا
   

 
ا
 الشروط الفنية  : رابعا
   

 
ا
 واجبات األندية املشاركة  : خامسا
   

 
ا
 واجبات النادي املستضيف للمباراة  : سادسا

 
ا
 األمن والسالمة  : سابعا
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 شروط وقواعد مسابقة دوري الدرجة األولى

 2019/2020ملوسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ا
تسجيل الالعبين واألجهزة الفنية واإلدارية في  : ثامنا

 النظام اللكتروني 
   

 
ا
 معدات ومالبس وأرقام الالعبين  : تاسعا
   

 
ا
 العد التنازلي للمباراة  : عاشرا
   

 مسؤوليات املنسق العام واملنسق اإلعالمي  : حادي عشر
   

 املخالفات والغرامات املالية  : ثاني عشر
   

افز املادية : ثالث عشر  الحو
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 ( 4)  املادة
 
 
  
4/1 

 
  4/2 

واملمجموعى  الاانةى  أنديى   (5)عىد  األولى  مجموع  املفي  اتمجموع( 4)الدوري من يلعب 
 .( أندي 5( أندي  واملمجموع  الرابع  )5( أندي  واملمجموع  الاالا  )5عد  )

( أنديىىىىىى  3وتتأهىىىىىىع بعىىىىىىد   اي  ىىىىىىا)ثالثىىىىىى  أ وار كىىىىىىع مجموعىىىىىى   منىىىىىىا  الىىىىىىدوري مىىىىىىن تلعىىىىىىب  
 .ة اانمن كع مجموع  إل  املرحل  ال الحاصل  عل  املراكز األول 

 ( 5)  املادة
5/1 

   
األولىىى   لىىى  ( نىىىا ي املتأهلىىى  مىىىن املرح12( مجمىىىوعتتض ت)ىى  )2املرحلىىى  الاانةىىى  مىىىن ) قىىا ت

 منىىىىىا  وتلعىىىىب أنديىىىىى  ( 6( أنديىىىى  واملمجموعىىىىى  الاانةىىىى  )6)ت)ىىىىى  املمجموعىىىى  األولىىىىى  حةىىىى  
 -: يوإياب( وتوزع عل  المحو التال )ذهابن الدوري من  وري

 

 اجملموعة الثانية م اجملموعة األوىل م
اجملموعة )الثانية( أول 1 أول اجملموعة )األوىل( 1  
ة(الثالثاجملموعة )أول  2 )الرابعة( اجملموعةأول  2   
 ثاني اجملموعة )األوىل( 3 ثاني اجملموعة )الثانية( 3
 ثاني اجملموعة )الثالثة( 4 ثاني اجملموعة )الرابعة( 4

   " . 2020/  2019 الرياض يتسمى املسا ق  "  وري الدرج  األول  للموس   ( 1)  املادة

. 20 عد  )  2019/2020للموس  الرياض ي تشارك في املسا ق   ( 2)  املادة
ً
 ( نا يا

 -األندي  املشارك  في هذا املوس   : ( 3)  املادة

 صور  1 السالم 1 نزوى 1 أهلي سداب 1
 املضيبي 2 مجيس 2 البشائر 2 بوشر 2
 مصيرة 3 الخابورة 3 سمائل 3 قريات 3
 الطليعة 4 املصنعة 4 عبري  4 صاللة  4
 بدية 5 الشباب 5 الوسطى 5 اإلتحاد 5
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 ثالث اجملموعة )الثانية( 5 ثالث اجملموعة )األوىل( 5
 ثالث اجملموعة )الرابعة( 6 ثالث اجملموعة )الثالثة( 6
 

فىىي كىىع مجموعىى  يلتقةىىاض لتحديىىد   ىىع املسىىا ق  كىىز األو  علىى  املر  الضالحاصىى ما يىىاضال 5/2
والما ياض الحاصالض عل  املركز الااني في كع مجموع  يلتقةاض لتحديد املركزين الاال  

األندي  الحاصل  على  املراكىز األولى  )األو  والاىاني والاالى ( تصعد   والرابع في املسا ق 
 .   2020/2021  القا    وري عمانتع للموس مباشرة إل 

 (6) املادة
 .األو  الالعبتض املسمجلتض في الفريق  (6/1) 
 سم . 21فريق تحت تض املسمجلتض في العبال (6/2) 
 .سم  19فريق تحت تض املسمجلتض في العبال (6/2) 
 في مباريات الفريق األو .سم   16تحت  ال يسمح  مشارك  أي العب من فريق  (6/3) 

  (30)تسمجةع عد   يسمح لكع نا ي  (7) املادة
ً
 عد  هاوي أو بعقو  كحد أقص ى من  ةن   العبا

في الفترتتض املحد تتض لتسمجةع الالعبتض عل  أض يكوض   1999العبتض من موالةد  (5)
( العب كحد أ نى 18)ال يقع عن عد  في ننا  التسمجةع االلكتروني التسمجةع األولي 

 املسابقة.يوم من بداية  14قبل  (1999موالةد  3+  حراس مرمى 2العب +  13)
تقا  مباريات  وري الدرج  األول  عل  مالعب األندي  املستوفة  للحد األ نى من  (8) املادة

الشروط الفمة  واألممة  املعتمدة من قبع الرا    وفي حا  تعذر إقام  املباراة عل  
مالعب األندي  تقا  عل  املمجمعات الرياضة   املحافنات بشرط حصو  الما ي عل  

/ الرا     االتحا وإخ ار  ملبارياتا است)اف خ ة  من إ ارة املمجمع عل  موافق  
  املوافق  الرسمة .

 من  ةن   حارس املرمى وعد   (9)املادة 
ً
 أساسةا

ً
العبتض  (7)يتكوض الفريق من أحد عشر العبا

 مرمى. ةن   حارس  حتةاطا
وجد(  )إضالعبتض فقط طوا  املباراة  ما في ا الوقت اإلضافي  (3)عد    استبدا يسمح  (10)املادة 

من البدالء السبع  واملسمجل  أسماؤه  في القائم  الن ائة  وال يسمح بعو ة الالعب 
 املباراة.املستبد  للعب مرة أخرى في نفس 

 (11)املادة 
  

في حال  عد  قدرة أحد الالعبتض األحد عشر املسمجلتض في القائم  الن ائة  للمباراة 
  يجوز تغةتره  أحد الالعبتض املباراة ن القاكأساسةتض من املشارك  ألي سبب كاض قبع 

العب جديد أو عو ة الالعب املستبد  لدك   س االبدالء السبع  وال يمكن إضاف  
 ستبدا ا ما ال يؤثر عل  حق الما ي في راة أخرى في نفس املبامرة  اللعبأو  االحتةاط

 املباراة.الاالث  العبتض أثماء 
 (18) الى الن ائة  أحد الالعبتض البدالء املسمجلتض في قائم  املباراةعد  قدرة  في حال  (12)املادة 

 أحد الالعبتض املسمجلتض في  ستبدالها ز يجو  الالعب املشارك  في املباراة ألي سبب كاض  
أض و ر عل  اللعب هو حارس املرمى إذا كاض الالعب الغتر قا  للمباراة إال األولة القائم  

في العب املسمجلتض  (30) تضالاالثسمجع ضمن القائم  األولة  يكوض الحارس البديع م
ساع  من  24والتي تعتمد قبع  مرمى(حراس  3العب +  27)ننا  التسمجةع االلكتروني 

 املباراة. داي  
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 تحا .االيلعب كع نا ي  ألواض مالبسه املسمجل  واملعتمدة من  (13) املادة
في حال  تشا ه ألواض مالبس الما يتض املتباريتض يقو  الما ي ال)ةف  تغةتر مالبسه  (14)املادة 

 .األساس يلما ي امل)ةف  حقه  اللوض ا احتفاظمع 
 ن اي  مباريات كع مرحل  في املسا ق  يت  ترتيب مراكز األندي  عل  حسب عد  المقاط  (15) املادة

وفي حال  وجو  تعا   في المقاط  املسا ق  الحاصع علي ا الما ي من جمةع مباريات 
 .أ ناه (16) املا ةيت  العمع  ما جاء في 

في عدد النقاط بنهاية املرحلة األولى يتم )األندية املعنية( إذا تساوي ناديان أو أكثر  (16) املادة  
  :ترتيب األندية حسب التسلسل التالي

 املعمة .الما ي الحاصع عل  أكبر عد  من المقاط في املباريات التي لعبت  تض األندي   16/1
 ما  )مافارق األهداف  16/2

ً
  املعمة . من املباريات التي لعبت  تض األندي  علةه(له ناقصا

  املعمةىىى .الما ي املسمجع ملمجموع أهداف أكبر في املباريات التي لعبت  تض األندي   16/3
  املعمةىىى .الما ي املسمجع ملمجموع أهداف أكبر في مباريات اإلياب  تض األندي   16/4
 ما  )مالهفارق األهداف  16/5

ً
 املسا قىىى .تج من جمةع مباريات الما علةه(ناقصا

 املسا قىىىى .الما ي املسمجع ملمجموع أهداف أكبر في جمةع مبارياته في  16/6
  والصفراء( )الحمراءعد  الب اقات امللون  ت بق قاعدة اللعب المنةف  احتساب  16/7

والحمراء املباشرة أو غتر املباشرة ( 1)حة  تحتسب الب اق  الصفراء  مق   واحدة 
 االثماضالحمراء املباشرة بعد الب اق  الصفراء يحتسب   ( والب اق3) نقاط االث 
 .(  ويعتبر الفريق الحاصع عل  أقع نقاط هو الفائز4) نقاط أربع 

16/8 
  

 
ً
وجمعت   (16من املا ة ) في جمةع ما ذكر أعاله تض نا ياض فقط إذا ظع التعا   قائما

  ةن   حتى   اي  
ً
 ةن   مباراة في األسبوع األختر من املسا ق  وال يزا  التعا   قائما

فإنه يت  حس  التعا   عن طريق الركالت الترجةحة  بعد   اي  الوقت األصلي  املباراة 
 للمباراة.

17/8 
  

 إذا ظ
ً
في املوعد   تجرى قرع  لتحديد املراكز في جمةع ما ذكر أعالهع التعا   قائما
 .الذي تحد ه الرا   

 

       :
ا
  الفنية للمسابقة الشروط        رابعا

املمجلس الدولي التشريعي تخ)ع جمةع مباريات املسا ق  لقوانتض اللعب  الصا رة من  (17) املادة
 .(IFABالبور  )

فإض  قوانتض اللعب في حال  حدوث تعارض في املفهو  أو التفستر ألي  مد من  مو   (18) املادة
تعتبر هي  (IFABاملمجلس الدولي التشريعي البور  )عن النسخ  اإلنجلتزي  الصا رة 

 الرسمة .املرجعة  
  ويممح من كع فريق  ما في   حارس املرمىسبع  العبتض  وجو  إال ال تبدأ املباراة  (19) املادة

عد   ستكما اوفي حال  عد   العد   ستكما ال  قةق   (15)الحك  وقت وقدره 
 لالتحا .الالعبتض يقو  الحك   إ  اء املباراة وتقدي  تقرير مفصع 

كاض تلغ  أي مباراة في حال  تماقص العد  عن سبع  العبتض من كع فريق ألي سبب  (20) املادة
  ويقو  الحك   إ  اء املباراة وتقدي  تقرير مفصع وفي أي وقت من زمن املباراة

 .لالتحا 
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  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلن يسمح ألي العب  املشارك  في أي مباراة من مباريات املسا ق  إال بعد تسلة  (21) املادة
 االتحا .  اق  التسمجةع الخاص   ه والصا رة عن  املراقب(/  )الحك  

  1999( موالةد 5والالعبتض الى ) سم ( 19سم  وتحت  21 )تحتالعبي املراحع السنة   (22) املادة
 فما  وض و 

ً
في مباريات الفريق األو  ال يحق املباراة( في  )لعبواالذين يشاركوض فعلةا

يومتض كاملتض عل  مشارك    في  استكما له  املشارك  في  وري املراحع السنة  حتى 
 سم ( 19ت سم  وتح 21 )تحتال يجوز لالعبي املراحع السنة   السا ق   كمااملباراة 

 في مباريات املراحع السنة    1999( موالةد 5والالعبتض الى )
ً
الذين شاركوا فعلةا

يومتض كاملتض عل  مشارك    في املباراة  استكما املشارك  في  وري الدرج  األول  حتى 
 السا ق .

وإنما يكتفي   ساع   الدقةق  والاانة  48ض مض ي ال يقصد  مض ي الةومتض الكاملت (23) املادة
املباراة السا ق   ن  تاإذا ومتض عل  إقام  املباراة السا ق   عل  سبةع املاا  )مض ي ي

فإنه في  16:00واملباراة التالة  بعد يومتض تبدأ الساع   20:00للما ي في تما  الساع  
 املباراة(. هذه الحال  يحق لالعب املشارك  في تلك 

 عل  شوطتضللمباراة يجب أض يكالوقت األصلي  (24) املادة
ً
  مدة كع وض تسعوض  قةق  مقسما

فةما  تض الشوطتض األو  والااني مدت ا  استراح شوط خمس  وأربعوض  قةق  مع فترة 
  قةق .خمس  عشر 

 إل  أرضة  امللعب مباشرة بعد  (25) املادة
ً
  .االستراح مدة  ان  اءيجب عل  الفريقتض الدخو  معا

  في حال  اللمجوء إلةه يجب أض يكوض ثالثوض  قةق  للمباراةالشوطتض اإلضافةتض  (26) املادة
 عل  شوطتض م

ً
 تض  ستراح ا  مع فترة دة كع واحد من ما خمس  عشر  قةق مقسما

 ستراح االوقتتض األصلي واإلضافي مدت ا خمس  قائق  وض أض يكوض هماك أي فترة 
 اإلضافي. تض شوطي الوقت 

 للمعايتر املمصوص علي ا في  لتزا االيجب   (27 (املادة
ً
 املقاييس الدولة  ألرضة  امللعب وفقا

 قوانتض اللعب .
 للمعايتر  (28)املادة

ً
يجب عل  األندي  التي تقا  املباريات عل  مالعب ا تجهتز أرضة  امللعب وفقا

  التي ت)من سالم  الالعبتض خال  مباريات املسا ق .
الحاج  إل  ذلك يجب أض تت   عمد أرضة  امللعب  املاء وقص العشب عملة  رش (29)املادة

 لال موافق  
ً
عتمد من الفةفا حك  ومراقب املباراة وفقا

ُ
عمد  لتزا االيت  و لمنا  امل

 ملةمتر. 30ملةمتر إل   25عملة  القص   و  العشب املتراوح  تض 
اإل اري والفني والالعبتض البدالء مجهازي الفريقتض ل يجب تخصةص مقاعد البدالء  (30) املادة

)ةف والُةمنى للفريق ال)ةف وفي حال  
ُ
وتكوض املقاعد عل  المجه  الُيسرى للفريق امل

 في جدو  
ً
إقام  املباراة عل  أرض محايدة تخصص الُيسرى للفريق املذكور أوال

 املباراة.
تر يمتض ومتر شما  ومتر يجب تخصةص مم ق  فمة  أما  كع مقاعد البدالء تمتد  م (31) املادة

من خط التماس عل  أض تكوض املم قتتض الفميتتض عل  مساف  واحدة من ممتصف 
 امللعب.
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 عل  األقع للمجهازين اإل اري والفني  (32) املادة
ً
يجب تجهتز مقاعد البدالء  خمس  عشر مقعدا

 والالعبتض البدالء.
 

لالعبتض األساسةتض للتمةتز  تض المجهازين اإل اري والفني والالعبتض البدالء عن ا  (33) املادة
ض عل  أع)اء المجهازين والالعبتض البدالء وطاق  التحكة  الُسترة  رتداءا  َيتعتَّ

الرياضة  املختلف  من حة  األلواض عن أطق  مالبس الالعبتض األساسةتض 
  وطاق  التحكة .

النروف في عل  أرضة  امللعب قبع املباراة وُيسمح للفريقتض  إجراء اإلحماء  (34) املادة
 عل  صالحة  أرضة  امللعب و  املماخة 

ً
ملراقب املباراة عد  السماح يحق  حفاظا

 امللعب.للفريقتض  إجراء اإلحماء  اخع 
أثماء الفريقتض  تحديد مم ق  إحماء  املباراة( )مراقبيقو  مقة  الحكا  أو  (35) املادة

الكرة  ستخدا  احارس املرمى يسمح له  ستثماء اكرة  ستخدا إ دوض املباراة 
 العبتض. (6)أثماء اإلحماء وبحد أقص ى 

جرى اإلحماء بشكع فعلي ويحق للحك  الرابع إرجاع الالعبتض إل  ييجب أض  (36) املادة
 توقفه  عن اإلحماء.عمد البدالء  مقاعد

في    اإلشراف عل  إحماء الالعبتض كحد أقص ى من المجهاز الفني ثمتضإليحق  (37) املادة
حال  تواجد مم ق  اإلحماء خلف املرمى وعد  شخص واحد فقط في حال  
تحديد مم ق  اإلحماء عل  امتدا  املم ق  الفمة  للفريقتض جه  الحك  

 .  ماو د ويجوز أض يكوض إحماء الالعبتض املساعد األو   
 املسا قات.الكرات املعتمدة من قبع الرا    لمجمةع  ستخدا إيت   (38) املادة
 يجب أض تحقق الكرات املعتمدة املعايتر املمصوص علي ا في قوانتض اللعب . (39) املادة
 فقط.في اإلحماء ت غتر املعتمدة من الرا    الكرامن أي نوع   استخدا ُيسمح  ( 40) املادة

  :
ا
 -املشـــاركــة: األنــديـــة والتزامات واجبـــات  خامسا
ع علي ا من جانب  وااللتزامات كاف  العقو  التجاري   االلتزا  (41) املادة

َ
 االتحا الفمة  املَوق

 املتعلق   املسا ق  مع أي طرف من األطراف املعمة .
 الرا   .أو  االتحا  كاف  اللوائح والمن  والتعامة  الصا رة عن  االلتزا  (42) املادة
 .(IFABاملمجلس الدولي التشريعي البور  ) قوانتض اللعب  الصا رة عن  االلتزا  (43) املادة
أو الرا     مختلف اللمجاض في أي ق)ة   االتحا  أي قرار يصدر عن  االلتزا  (44) املادة

 للوائح والمن  املعتمدة. ن)باطة اإ اري  أو 
ً
 وفقا

ائح الصا رة مكافح  التالعب  نتائج املباريات وفق اللو نزاه  و  مبا ئ ال لتزا اال (45) املادة
 .في هذا الشأض

. االلتزا  (46) املادة
ً
 و ولةا

ً
 وقاريا

ً
  مبا ئ اللعب المنةف املقررة محلةا

 كاف  التبعات الالحق  لتصرفات وسلوك أي من املمتسبتض إل  الما ي  االلتزا  (47) املادة
 ملا  عتباري امن العبتض ومدربتض وإ اريتض وجماهتر أو أي شخص طبةعي أو 

ً
وفقا

 هو ممصوص علةه في اللوائح املعمة .
الما ي امل)ةف  كاف  حقوق األندي  األخرى أثماء تمنة  املباريات عل   لتزا ا (48) املادة

 إل  المجماهتر.
ً
 أرضه تجاه الالعبتض والمجهازين الفني واإل اري إضاف 
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َمنم   االجتماعات ح)ور كاف   لتزا اال (49) املادة
ُ
واألنش   واملؤتمرات وحلقات العمع امل

 أو الرا   .  تحا االمن قبع 
وصح   ضالعبتالتسمجةع يتحمع املسؤولة  الكامل  عن أي خ أ في لما ي ا (50) املادة

 ةانات   الشخصة  من قبع مسؤو  التسمجةع  الما ي واملعني  تسمجةع العبةه 
 ورفع جمةع املرفقات الخاص  ب   في ننا  التسمجةع اإللكتروني.

 (51) املادة
 

حراس 3العب +  27)العب  (30)لىى األولة  القائم  إ خا  مدير الفريق يتول  
في ساع  من  داي  املباراة  24قبع ( 8الى )وقائم  المجهاز الفني واإل اري  (مرمى

وفي حا  تعذر طباع  ا من المنا  تسل  القائم  ننا  التسمجةع االلكتروني  
 .ائم للما ي تغةتر أي العب في القم بوع  إل  مراقب املباراة وال يحق 

عل  األندي  املحافن  عل  نناف  املم ق  الفمة  وغرف  تغةتر املالبس بعد   اي   (52) املادة
 املباراة.

في املم ق  الفمة   اتصا أي جهاز  إستخدا يممع عل  األجهزة الفمة  واإل اري    (53) املادة
عدا أجهزة التواصع الداخلي الخاص  بسالم  الالعبتض ) املباراةخال  ستر 

 .واملستخدم  للتواصع مع المجهاز ال بي  اخع أرضة  امللعب(
 (54) املادة

  
 )مع العب (18)يقو  مدير فريق الما ي  التأكةد عل  القائم  الن ائة  للمباراة الىى 

ساع   قبع)مباشرة ملعب للوصو  الفريق بعد  الكا تض(و  ديد حارس املرمىتح
 .موقع  من املدرب و/ أو املدير املباراة(ونصف من  داي  

  التعامع مع الوسائع اإلعالمة  قبع وأثماء وبعد أي مباراة في املسا ق . لتزا اال (55) املادة
للدخو  إل  أرضة  امللعب  ستعدا ااالحكا  والالعبتض في املمر  ص فافاأثماء  (56) املادة

يجب عل  المجهاز الفني واإل اري الذي تأخر  الذهاب إل  مقاعد البدالء عد  
أض يسلك مسار يمتض أو يسار امللعب من و  رضة  امللعب الستر والدخو  إل  أ

 الخارج.
عل  جمةع األندي  تسمة  منسق عا  ومنسق إعالمي لمجمةع املباريات قبع  (57) املادة

املباريات التي في  ورة تواجده  خاص   وضر الرياض ي وحتى   ايته املوس  ن القا
الرا     وال يحق وسيت  إصدار   اقات   التعريفة  من قبع يست)ةفها الما ي 

 له  التواجد والمجلوس في  ك  احتةاط الفريق في جمةع املباريات.
 

 الرياض ي:يتم العمل بهذه املواد في حالة إقامة املباراة على املجمع / اإلستاد  
يممع  خو  وتواجد أي ع)و من أع)اء مجلس إ ارة الما ي من غتر املسمجلتض  (58) املادة

للمجهاز الفني واإل اري للمباراة في غرف تبديع الالعبتض وممر  (8)في قائم  الىىى 
 املباراة.شوطي  وبتض خو  الفريقتض وأرضة  امللعب قبع وأثماء 

الب اقات التعريفة  الخاص   ارتداءعل  كع من المجهاز الفني واإل اري والالعبتض  (59) املادة
ب   عمد وصوله  إل  اإلستا  / املمجمع الذي تقا  علةه املباراة وإال لن يسمح له  

 امللعب. الدخو  إل  أرضة  
بعد   اي  املباراة يجب عل  مدربي الفريقتض التوجه إل  املركز اإلعالمي  امللعب  (60) املادة

املباراة عل  أض يكوض مدرب  ان  اء قةق  من  15لح)ور املؤتمر الصحفي بعد 
 وفي حال  التعا   يكوض مدرب 

ً
 ومدرب الفريق الفائز ثانةا

ً
الفريق الخاسر أوال
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.الفريق ال)ةف 
ً
  أوال

يكوض  خو  الفريقتض إل  أرضة  امللعب خلف عل  الرا    حة  يكوض الفريق  (61) املادة
  الةمنى.امل)ةف عل  المجه  اليسرى والفريق ال)ةف عل  المجه  

الما يتض  قةا الفني للمباراة يقو  مراقب املباراة  التأكد من  االجتماعأثماء  (62) املادة
وعل  مدراء في ننا  التسمجةع اإللكتروني العب  30 إ خا  القوائ  األولةى  لىى 

قائم   أسماء  عتما واالفريقتض طباع  القائم  األولة  لالعبتض من المنا  
 والتوقةع علي ا قبع تسلةمها للمراقب  8الىى  ي واإل اري المجهاز الفن

ً
للمباراة مسبقا

 الفني. االجتماعفي 
الفني والذي يعقد في نفس  جتماعاال مدير الفريق هو الشخص املعني  ح)ور  (63) املادة

لالعبتض وحراس  حتةاطة واال يو  املباراة مع إح)ار نماذج املالبس األساسة  
 التدريب.بس الاملرمى وكذلك م

 في كشوفات  (64) املادة
ً
في حال  طر  أي ع)و من المجهاز الفني واإل اري واملسمجلتض رسمةا

لن يسمح له  المجلوس في املمص  الرئيسة  أو الدخو  إل  غرف تغةتر  املباراة 
وإنما يسمح له  المجلوس فقط في املدرجات  الشوطتض املالبس مع الالعبتض  تض 

 الفني من قبع مراقب املباراة. االجتماعاملخصص  للفريقتض والتي ت  تحديدها في 
الصحفي إال إذا كاض املدرب ت  طر ه أثماء لن يسمح لغتر املدرب  ح)ور املؤتمر  (65) املادة

  الح)ور.فيسمح ملساعد املدرب  تحا االاملباراة أو ت  إيقافه من قبع لمجاض 
فقط من أع)اء مجلس إ ارة الما ي  تض الشوطتض  (2)يسمح  نزو  شخصتض  (66) املادة

والحكا  إل  غرف   بعد  خو  الالعبتض املباراة إل  غرف  تغةتر املالبسبعد   اي  و 
املباراة خال  مراقب . )حسب ما ت  االتفاق علةه مع ر املالبس الخاص  ب  تتغة

 .)االجتماع الفني للفريقتض 
 
ا
  للمباراةمسؤوليات النادي املضيف   سادسا

الما ي امل)ةف بعد  السماح ألي شخص  الدخو  إل  مختلف األماكن  التزا  (67) املادة
 لب اقات الدخو  الصا رة عن را     وري 

ً
الرسمة  في امللعب إال وفقا

  املحترفتض
 اآلتي:)ةف للمباراة هو املسؤو  عن املمص  الرئيسة  ويتحمع الما ي امل (68) املادة

   / اإلستا .التنسةق املسبق مع إ ارة املمجمع 
   الرئيسة مقاعد في املمص   10ممح الفريق ال)ةف عد . 
   الرئيسة ممع جلوس األطفا  في املمص. 
 . ممع التدختض في جمةع مرافق املمجمع / اإلستا 

ويحق ملراقب املباراة  % 50لمجمهور الما يتض  املماصف  يت  تقسة  املدرجات  (69) املادة
 .امتالئ ااملدرجات ألي من الما يتض في حال  عد    استخدا  التنسةق مع األمن 

 (70) املادة
  

تتجاوز قيمة  أل  علىيحق للنادي املضيف للمباراة بيع التذاكر في كل مباريات الدوري، 

 مع و ريال  (10)ريال والفئة الخاصة  (1)التذاكر للمدرجات العامة 
ا
التنسيق مسبقا

 التذاكر.حول آلية ومكان بيع  املباراة واألمنستاد إإدارة مجمع/ 
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عل  مدير الفريق إخ ار مراقب املباراة والفريق ال)ةف  بةع تذاكر للمباراة في  (71) املادة
إخ ار املراقب إذا ل  يت  وتسلة  املراقب نماذج من التذاكر  و   الفني االجتماع

  لن يسمح للما ي  بةع التذاكر نماذج التذاكر ستال اوالفريق ال)ةف وعد  
  .في املمجمع / اإلستا  الذي تقا  علةه املباراة

أشخاص للقةا   مها  جامعي الكرات وحاملي العل  عل  أض يرتدوا  (10)توفتر  (72) املادة
 . ن الفريقتض والحكا مالبس رياضة  موحدة  ألواض مختلف  ع

يلتز  الما ي املست)ةف  توفر مذيع  اخلي في جمةع املباريات التي تقا  عل   (73) املادة
 الرياض ي. ملعبه طوا  املوس  

و أ لفريق ال)ةف أو مراقب املباراةحصو  أي م)ايقات لالعمع عل  تجمب  (74) املادة
أو الرا     االتحا مقة  الحكا  أو الحكا  أو كع من له صف  رسمة  يماع ب ا 

 قبع أو خال  أو بعد املباراة.
)ةف للمباراة توفتر ال)ةاف  للما ي ال)ةف ومراقب املباراة املما ي العل   (75) املادة

  ويممع في املمص  الرئيسة   تض الشوطتض والح)ور ومقة  الحكا  والحكا  
 في جمةع أشواطها.املباراة  ستري  ال)ةاف  خال  تقد

 

 
ا
 والسالمــــــــــــة:األمن  سابعا

ات الصحة  في املحافن  املؤسس التنسةق مع الما ي امل)ةف للمباراة يتول  (76) املادة
التنسةق و للتواجد قبع ساع  ونصف لتوفتر سةارة إسعاف مع ال اق  ال بي 

 وقت كاف عن  قبع أض تفتح البوا ات للمجماهتر  لتأكةد ح)ورهمع األمن 
للمحافن  عل  األمن والمنا  حسب التنسةق مع المجهات األممة   موعد املباراة

 املباراة. ما يكفع حسن ستر 
عمد مخالف  ا الستخدا  لما ي مسؤو  عن را    جماهتره مسؤولة  تامه ا (77) املادة

و الكهرباء العام  لتشغةع   اريات السةارات أو الب اريات القا ل  للشحن أ
  ويحق ملراقب املباراة ممع استخدامه إذا أحدث ( فقط1عد  ) صوتمكبر 

 عل  الفريقتض والحكا  أو ل  تق  
ً
  ويتول  املراقب  تخفةض صوت املكبرتشويشا

 ت)متض ذلك  تقريره إل  لمجم  االن)باط لت بةق العقوب  الالزم .
 
ا
   في النظام اللكترونيتسجيل الالعبين واألجهزة الفنية واإلدارية  ثامنا
  في المنا  االلكتروني تسمجةع الالعبتض  -أ
وما   1999من موالةد  (5)العب كحد أقص ى من  ةن    (30)يحق لكع نا ي تسمجةع عد   

بعقو  لالعبتض  )إلزامي عةعل  أض يكوض التسمج املحد تتض  فترتي التسمجةعخال    وض 
  اآلتي:حسب  العمانةتض(لالعبتض  واستمارة العب هاوي األجانب 

 

 1999موالةد  حراس املرمى الالعبتض الفريق األو   العبي
 5 3 22 30الحد األقص ى 
 3 2 13  18الحد األ نى 
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موالةد  3+  حراس مرمى 2العب +  13)العب  18عل  كع نا ي تسمجةع عد   (78) املادة
 ان القيو  من  14 قبعفي ننا  التسمجةع اإللكتروني كحد أ نى وما  وض   (1999

 املسا ق .
حارس مرمى ليس من  ةن    جانب محترفتضالعبتض أ (4)يحق للما ي تسمجةع  (79) املادة

  وعل  األندي  املشارك  في مسا ق  كأس االتحا  اآلسةوي أجمبي في قائم  الما ي
التغةتر  ستمفاذا إذا ت   و آسةوي( 1العبتض أجانب +  3مراعاة ت بةق قاعدة )

وإصا   الحارس األساس ي أو ت  طر ه من قبع الحك  يكوض البديع العب مواطن 
 وليس العب أجمبي.

الذين يشاركوض  سم ( 19سم  وتحت  21 )تحتيخصص لالعبي الفئات السنة   (80) املادة
في مباريات الفريق األو  رق  قمةص خاص ب   غتر مستخد  من قبع العبي 

املوس   خال الفريق األو  ويكوض الرق  ثا ت له  في كع مباراة للفريق األو  
  . 2019/2020الرياض ي 

 

إل  الحك  عمد تغةتر الالعب أثماء املباراة يجب عل  الالعب البديع إ راز   اقته  (81) املادة
 .ض  وض الحاج  لح)ور مدير الفريقالرابع لتسمجةع  ةانات الالعبت

 -الرسميون من الجهازين اإلداري والفني لكل فريق : -ب 
 ضمن قائم  المجهازين اإل اري والفني ومن  (12)يحق لكع نا ي تسمجةع عد  

ً
فر ا

 .ر الفريق واملدرب من ضمن  ةع مدي تسمج لتزا االأع)اء مجلس إ ارة الما ي مع 

العد  األقص ى ألفرا  المجهازين اإل اري والفني الذين يحق له  المجلوس عل   -ج 
 من  ةن   مدير الفريق واملدرب أفرا   (8)مقاعد البدالء الخاص   كع فريق هو 

 - أ ناه:الما ي من المجدو   اختةار( وفق 12( من املسمجلتض الى)6وعد  )
 

 .الحتياط(تواجده في دكة  )إلزامي مدير الفريق 1
األوروبي أو أي شها ة  اآلسةوي أو االتحا من  (A)حاصع عل  شها ة  مدرب الفريق 2

 اإل ارة الفمة من  اعتما هاقاري بشرط  اتحا تدريب من أي 
 .البدلء(تواجده في دكة  )إلزامي ا ىىىىىىىى االتح

األوروبي أو أي شها ة  اآلسةوي أو االتحا من  (B)حاصع عل  شها ة  مساعد املدرب 3
 . االتحا  اإل ارة الفمة من  عتما هااقاري بشرط  اتحا تدريب من أي 

 )إلزامي تواجده في دكة البدلء في حالة الستغناء عن املدرب(.
 مدرب 4

 حراس املرمى
 اعتما   أو يت  العماني لكرة القد  االتحا شها ة معتمدة من 

 .لالتحا ومعا ل  الشها ات األخرى من قبع اإل ارة الفمة  
 مدرب 5

 اللياقة البدنية
 اعتما   أو يت  لكرة القد  اآلسةوي  االتحا شها ة معتمدة من 

 .لالتحا ومعا ل  الشها ات األخرى من قبع اإل ارة الفمة  
 املمجا .حاصع شها ة ومعتمدة من قبع وزارة الصح  في هذا  طبيب الفريق 6
 أخصائي 7

عالج طبيعي / 
 معالج 

حاصع عل  شها ة الد لو  معتمدة في هذا املمجا  وفي حا  عد  
أخصائي عالج يحق له تسمجةع معالج تمكن الما ي من التعاقد مع 

 القد .العماني لكرة  االتحا من قبع  اعتما هبعد 
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العربة  وال يكوض املترج  لالعبتض  اللغ إذا كاض املدرب أجمبي وال يتكل   املترجم 8
 وبمؤهع معتمد.

وإ خا   ةانات    الما ي قبعمن تحديده   خ اب رسمي يت   أفراد  (4)عدد  9
ومستمدات   في ننا  التسمجةع اإللكتروني وتصدر له    اقات 

 .تعريفة  من قبع الرا   
 

يممع  خو  وتواجد أي ع)و من أع)اء مجلس إ ارة الما ي من غتر املسمجلتض في  (82)املادة
( للمجهاز اإل اري والفني للمباراة في غرف تبديع الالعبتض وممر  خو  8قائم  الى )

 الفريقتض وأرضة  امللعب قبع واثماء املباراة.
الب اقات التعريفة  الخاص   رتداءاعل  كع من المجهاز الفني واإل اري والالعبتض  (83)املادة

  ولن يسمح املباراةوصوله  إل  اإلستا  / املمجمع / الما ي الذي تقا  علةه د ب   عم
 .له   الدخو  إل  أرضة  امللعب  دو  ا

 الب اقات التعريفة  الخاص  رتداءاعل  كع من المجهاز الفني واإل اري والالعبتض  (84)املادة
 املباراة.أثماء   ك  االحتةاطب   عمد جلوسه  في 

أي شخص ال يرتدي الب اق  التعريفة  الخاص   ه من  ستبعا  اسةقو  الحك   (85)املادة
 الالعبتض.  سواء كاض من المجهاز الفني أو اإل اري أو البدالء أثماء املباراة مقاعد

الزي الرسمي العماني أثماء المجلوس  رتداءايحق لشخصتض من المجهاز اإل اري فقط  (86)املادة
  كما يحق لشخص واحد فقط من المجهاز الفني إع اء البدالءفي مقاعد 
   فريقه.ضمن املم ق  الفمة  الخاص  لالعبتض خال  ستر املباراة  اإلرشا ات

إخ ار الرا     المجهازين اإل اري والفنيعمد إجراء تغةترات في الما ي يتوجب عل   (87)املادة
 قبع ثالث  أيا  عمع كحد أ نى من

ً
يت)من ال لب و املباراة القا م  للما ي  رسمةا

  ولن اإللكترونيوتسمجةله في ننا  التسمجةع  ةع البةانات واملستمدات امل لوب جم
و فع الرسو  الب اق  املرا  إلغائ ا  استال الب اق  المجديدة إال بعد  راصدإيت  

  رياالت( )عشرةر.ع  10/-املقررة وقدرها 
ً
 كع   اق .عن نقدا

نا ي عن مدربه فإنه يلتز   التعاقد مع  ديع خال  أسبوعتض من  ستغماءافي حال   (88)املادة
فإنه  التدريبي إال في حال  وجو  مساعد للمدرب مستوفي للمؤهع  العقد إ  اء 

 يمكن تسمجةله 
ً
 عمه. كمدرب  دال

 

  
ا
 الالعبين:معدات ومالبس وأرقام  تاسعا

 -أ ناه: كما هو موضح  الصور  األرقا ومقاسات شعارات  (  89)  املادة
 .)ارتفاع(س   8×  )عرض(س   8ضمن  –األيسر  الما ي: المجانبشعار  أ
المجانب  للما ي:الراعة    شعار الشركعل  السل م  أو شعار مارك  املالبس أو  ب

 .)ارتفاع(س   8× س  )عرض(  8ضمن  –األيمن 
 س  25×  )عرض(س   25ضمن  –وسط أما   الراعة  للما ي:شعار الشرك   ج

 .)ارتفاع( 
 س  55×  )عرض(س   25ضمن  –والرق   االس أسفع/ فوق  –وسط خلف  د            

 )ارتفاع(. 
ــ  .)ارتفاع(س   10 ×)عرض( س   15ضمن  –الكتف األيسر واأليمن  هـ
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 الرق :الخلف فوق  فيالالعب  اللغ  اإلنجلتزي  غتر إلزامي  اس  و            
 .عرض(س  ) 30×  س  )ارتفاع( 12ضمن  االس قةاس  

 الك  األيسر واأليمن لشعار راعي للمسا ق . –األكما   ح            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

رغب  )إذاولوض ثال  ملالبس فريقه  واحتةاطي أساس ي تضلونتحديد  ما يالعل   (90) املادة
جاري  يكوض من عالم  تو  املباراة لوض واحد طوا    ارتداءالما ي( ويلتز  الما ي 

عل  املباراة ويجوز تابةت  إل  حتةاطيواال األساس ي  تضإح)ار الزيو موحدة 
 االن)باط.يت  معاقبته من لمجم  ذلك خالف الما ي إذا السل م  عل  القمصاض و 

أض يكوض الزي الذي يرتديه الالعب البديع أو املستبد   اخع أرض  ز ال يجو  (91) املادة
وال يم بق ذلك  المجوارب( –الشورت  – )القمةصأكثر من ثالث  ألىواض  امللعب  ه

الرسمي  يأو الراعأو رق  الالعب  )اس عل  األلواض املستعمل  في األرقىىا  والحىروف 
ثالث  ألواض يجب أض يكوض لوض واحد غالب عل  القمةص  ستعملتاإذا  للما ي( 

 ض.ثانويتض اض اآلخر ت حة  يكوض اللونوالشورت والمجوارب 
يسمح  لوض رابع لتزيتض اللوض املستعمع في الحروف واألرقا  أو أحد األلواض  (92) املادة

املستعمل  في الشعار وال يجب أض يغ ي مساح  كبترة من املالبس وتستعمع 
 املالبس.أال يكوض اللوض الغالب في مواصفات  وأ هتزيةنةبشكع أساس ي ألهداف 

مختلف  ومتبايم  إل  حد كبتر   حتةاطة واال يجب أض تكوض املالبس األساسة   (93) املادة
 األلواض نفسها. رتداء اويسمح 

 خال مالبس  مفس اللوض  حتةاطيواال يجب أض يرتدي حارس املرمى األساس ي  (94) املادة
املباراة وتكوض مختلف  عن مالبس الالعبتض اآلخرين والحكا  ويجب أض تحمع 

 أرقا  ظاهرة.
 لكع مباراة. واالحتةاطة مالبسها الرئيسة  إح)ار الفرق توجب عل  ي (95) املادة
يجب أض يرتدي الالعبوض البدالء مالبس مختلف  لتمةتزه  عن الالعبتض  (96) املادة

عبارة عن األساسةتض وبمفس العالم  التجاري  في كال الفريقتض في امللعب وهي 
 .التجاري لغاي  الخصر وبمفس العالم   وسترةاملباراة  قمةص

 وضع الشريط الالصق عل  المجوارب  مفس اللوض األساس ي للمجوارب. (97) املادة
  (1)يكوض الرق  و  (99 – 1)األرقا  لالعبتض من  ستخدا إيحق للما ي  (98) املادة

ً
مخصصا

في المنا  رق  الالعب املسمجع  استبدا لحارس املرمى وال يحق للما ي تغةتر أو 
 املوس .من قبع الرا    خال   واملعتمداإللكتروني التسمجةع 
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 ستخدا إرق  الالعب أو  ستبدا افترة التسمجةع األول  ال يحق للما ي  ن  اءابعد  (99) املادة
الذي غا ر الما ي ألي  رق  الالعب )الشاغر( والذي ت  ش به بسبب اإلصا   أو

 آخرين.أسباب أخرى لالعبتض 
رق  الالعب )الشاغىىر( الذي ت  ش به بسبب اإلصا   أو  ستخدا إيحق للما ي  (100) املادة

 )تسمجةعالالعب الذي غا ر الما ي لالعبتض آخرين يت  إضاف    لقائم  الفريق 
 الاانة  فقط.فترة التسمجةع  خال في المنا  اإللكتروني جديد( 

 
ا
 للمباراة:العد التنازلي  عاشرا

في مباريات  وري الدرج  األول  والتي  كامله يت  ت بةق جدو  العد التمازلي التالي  (101)املادة
وعمد إقام  مباريات عل  مالعب األندي  يت  ت بةق  تقا  عل  املمجمعات الرياضة .

 المجدو .من  (5)العد التمازلي من الرق  
 

 اإلجــــــــــــــــــراءات األوقات قبل ركلة البداية م

 .ق العا  للمباراةالفني  ح)ور مدراء الفريقتض واملنس االجتماع  am 10:00يو  املباراة    1

2 
 pm 02:00يو  املباراة    

 ملباريات يو  المجمع 
 الفني  ح)ور مدراء الفريقتض واملنسق العا  للمباراة   االجتماع

 املباراة.إل  ملعب  واملنسق العا وصو  مراقب املباراة  قبع املباراة  ساعات 3 3

 التدقةق األمني/ فتح  وا ات االستا  أو املمجمع. استكما  ساعتاض قبع املباراة  4

5 
1:30  
  قبع املباراة ساع  ونصف

  تقدي  الفريقتض لقائم  البداي -وصو  الفريقتض- وصو  الحكا 
 .الفريق و / أو املدربموقع  من مدير 

املباراةقبع  6  .من قبع املراقب والحك  الرابع الالعبتضمعايم  معدات  75  

املباراةقبع  7  إحماء الالعبتض. 50  

 الفريقتض.إعالض املذيع الداخلي عن أسماء قائم   30   قبع املباراة 8

املباراةقبع  9  إحماء الالعبتض وعو ت   إل  غرف املالبس. ن  اءا 20  

املباراةقبع  10  .اإل اريتض إل   ك  مقاعد البدالء خو  البدالء و  10  

 10   قبع املباراة 11
حاملي األعال  في املمر و العبتض الفريقتض والحكا   ص فافا
 .ألرضة  امللعب للدخو   ستعدا اا

 .في املمر اص فافه عمد  معدات الالعبتضقةا  الحكا   فحص  9   قبع املباراة 12

8 -5   قبع املباراة 13  
نسق العا  العل  و وحاملي  خو  جامعي الكرات 

ُ
خلفه  امل

 والُحكا  والالعبتض.

املباراةوقت  14  . دء املباراة 0   

 دقيقة من صافرة نهاية الشوط األول لصافرة بداية الشوط الثاني 15بين الشوطين ملدة  الستراحة
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  مسؤوليات املنسق العام واملنسق اإلعالمي للنادي    شرعالحادي 

 املنسق العام للمباراة   (102)املادة
في  االتحا التنسةق ما  تض األندي  املعمة   املباراة ورا    الدوري العماني وموظفي  

لتأكد من إتما  جمةع اإلجراءات اإل اري  اساع  من املباراة و  24ت قبع املحافنا
زيارة اإلستا / املمجمع الذي ستقا  علةه املباراة وإعدا  تقرير و باراة  والفمة  إلقام  امل

تعاوض في عمله مع الإلقام  املباراة و جمةع اإلجراءات  اكتما يرفع ملراقب املباراة عن 
 . ن  ائ اامراقب املباراة قبع ساعتتض من إقام  املباراة إل  

 واجبات املنسق العام  (103)املادة
ر املمجمع/ اإلستا  واألمن واملؤسسات الصحة  في املحافن  لتوفت ةإ ار التنسةق مع  أ 

ساع  من  24ملتق ي الكور وحاملي المقال  قبع سةارة إسعاف مع ال اق  ال بي و 
 املباراة.

اإلجراءات الالزم   تخاذال والرا     اإلستا   إ ارة املمجمع/  تصا اأض يكوض عل   ب
 للما ي.للمباراة فةما يتعلق  اإلعالنات التجاري  والتسويقة  

  للمباراة:قائمة التدقيق للمنسق العام  (104)املادة
 حالة امللعب  أ 
 للملعب  1

ً
 .املراقب(املرمى أو املكاض الذي يحد ه  )خلفمم ق  اإلحماء وفقا

متر. قائمي املرمى والشباك  32 7متر وعرضها  44 2 ارتفاعهااألهداف وشباك املرمى  2
  ة)اء.والعارضات يجب أض تكوض 

 القم  غتر مد ب   متر( 5 1عن  ارتفاعهايقع  )المجموعات كامل  من أعال  الزاوي   4 3
 واضح .ويجب أض تكوض األلواض 

ذات غ اء زجاجي للفريقتض  اإلضاف  إل  مقاعد املنسق  مقعد( 15)مقاعد البدالء  4
 الرابع.العا  والحك  

متر من  1وإل  األما  حتى قبع  البدالء متر تمتد عل  جانبي مقعد  1املم ق  الفمة   5
 التماس.خط 

 امللعب.متر من خ وط حدو   3لوحات اإلعالنات تبعد عل  األقع  6

التأكد من طريق الوصو  إل  امللعب للحك  والالعبتض وحاملي الكرة وكذلك ممر كبار  7
 وجدت.  وأي فعالةات إض اتالشخصة

 وجد(. )إض االحتةاطيوأعال  الزاوي  الركمة  واملولد  االحتةاطة التأكد من األهداف  8
  حالة غرف تغيير املالبس وغرفة الحكام  ب
وألواح الكتا   /  للتدلةك وسريرين  املقاعد  الخزائن   البس للفرق غرف تغةتر امل 9

 ثلج.وآل   وأقال   األوراق 
 املةاه.و ورات  االستحما حال  غرف  10
لوح   الهواء ومقةاس ضغط  للكرة ممفاخ إلكتروني أو عا ي  ثالج   الحكا  غرف  11

 الالعبتض.إلكترونة  ولوح  يدوي  لتغةتر 
 املراقب.العد التمازلي ت  لصقه في غرف  تغةتر مالبس الالعبتض والحكا  وغرف   12
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  غرفة الخدمات الطبية وفحص املنشطات ج
  أخرى.كرس ي وموا  عالجة   ال بة  توفر طاول  لأل وات  13
 املةاه.و ورات  االستحما حال  غرف  14
 .وجد( )إضأريك  وتلفزيوض  كرس ي  طاوالت  الاالج   االستراح  غرف  15
  كل ما يتعلق باملباراة د 
 الحكا .مراقب املباراة ومقة   من:التأكد من وجو  تلفزيوض في مكاض جلوس كع  16
 .األنترنت( طابع   نسخ  )آل مكتب مجهز  الكامع ملراقب املباراة  17
 املحترفتض. اإلضاف  إل  توفر عل  را     وري  كرة  (12)التأكد من جاهزي   18
 مسعف.سةارة إسعاف في ملعب املباراة مع وجو   19
واملم ق   أماكن ا التنسةق مع املنسق اإلعالمي لوضع جمةع العالمات البارزة في  20

  الصحفة  املختل   وقاع  املؤتمرات 
ً
.واملركز اإلعالمي مجهزة تجهتزا

ً
 كامال

 التذاكر(.أو  )الدعواتتوزيع   اقات الدخو  الخاص   21
 األممة .التنسةق مع األمن فةما يتعلق  المنا  واإلجراءات  22
والمنا   امللعب ومشغع شاش   الداخلي )املذيع سةق مع املنسق اإلعالمي التن 23

 الصوتي(.
 امللعب. لوض مختلف عن الالعبتض  اخع  ستراتالتأكد من أض الالعبتض البدالء يرتدوض  24

 -اإلعالمي: املنسق مهام وواجبات  (105)املادة
 الفريق.  اس املتحدث الرسمي  يقو   مها  أ
 التنسةق وتسهةع مهم  مماع التلفزيوض إلجراء املقا الت قبع وبعد املباراة. ب
 . املختل  ( )املم ق اإلشراف عل  إجراء املقا الت الصحفة  في األماكن املخصص   ج
التأكد من أض أع)اء المجهاز اإل اري والفني للمباراة املتواجدين في غرف تبديع  د

الب اقات الصا رة عن الرا    قبع إجراء أي مقا ل  تلفزيونة   اخع  الالعبتض يرتدوض 
 الصحفي.أرض امللعب أو خال  عقد املؤتمر 

عل  املنسق اإلعالمي للفريق املست)ةف للمباراة التأكد من جاهزي  مكاض عقد املؤتمر  هـ
  املباراة.الصحفي قبع ساع  عل  األقع من موعد  دء 

 للفريقاملنسق اإلعالمي ع اإلعالمي للفريق املست)ةف للمباراة التنسةق ميتول  املنسق  و
 ص حابوات التلفزيونة   اخع امللعب فةما يتعلق  إجراء املقا ال  وخاص ال)ةف 

 املباراة. ن  اءا قةق  من  15 – 10املدرب للمؤتمر الصحفي بعد 
وعل  مدربي الما يتض التوجه  املباراة إ ارة املؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد   اي   يتول  ز

املباراة  ن  اءا قةق  من  15إل  املركز اإلعالمي  امللعب لح)ور املؤتمر الصحفي بعد 
 ومدرب الفريق الفائز 

ً
 عل  أض يكوض مدرب الفريق الخاسر أوال

ً
وفي حال  التعا    ثانةا

 يكوض مدرب الفريق ال)ةف 
ً
  قائق. 10 – 7ب من لكع مدر  االجتماعوتكوض مدة  أوال

 إعدا  تقرير عن المجانب اإلعالمي للمباراة ويت)من  الصحفي املؤتمر  ن  اءابعد يقو   ح
وإرساله عبر البريد  الصحفي المجهات والح)ور من ممالي وسائع اإلعال  للمؤتمر 

 (.Hamdan.almanni@ofa.om)الدائرة اإلعالمة  عل  : اإللكتروني إل 

mailto:Hamdan.almanni@ofa.om
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2020/ 2019الرياض ي للموسم د بالشروط والقواع اللتزاملعدم الية لفات املاملخا الثاني عشر     
 

 

 الغرامة املالية املخالفــــــــــة م

 املسا ق  في ان القيو  من  14العب قبع  (18)عد  تسمجةع الحد األ نى  1
 الرياض ي.املوس  

 ريال 30
عن كل لعب يتم 

 تسجيله

في المنا  اإللكتروني العب  30مدير الفريق القائم  األولة  الىى عد  إ خا   2
 املباراة. ان القساع  من موعد  24 قبع

 ريا  30

من ضمن القائم  العب و  18ائة  للمباراة الىى مدير الفريق القائم  الن  عتما ا 3
 24العب التي ت  إ خالها قبع  30العب ل  يسمجع في القائم  األولة  الىىى  س ا

 .في المنا  اإللكترونياملباراة  ان القساع  من موعد 

 ريا  30

الفني  جتماعلال عد  ح)ور مدير الفريق واملنسق العا  واملنسق اإلعالمي  4
 العا  للما يب املباراة واملنسق الذي يعقد قبع املباراة  ح)ور مراق

 املست)ةف.

 ريا  60

عد  تعةتض الما ي ملنسق عا  أو منسق إعالمي ملبارياته والتي تقا  عل   5
 امللعب.ملعب الما ي أو عد  تواجده  يو  املباراة في 

 ريا  100

يو   للما ي حتةاطة واال عد  إح)ار مدير الفريق املالبس األساسة   6
 املباراة.

 ريا  60

مسمجلتض في قائم  الما ي الذي ال يتجاوب أع)اء مجلس إ ارته الغتر  7
لتعلةمات مراقب املباراة  )رورة إخالء امللعب والصعو  للممص  املباراة 

 للمباراة.الرئيسة  عمد  دء وقت إحماء الفريقتض عل  حسب العد التمازلي 

 ريا  60

د مع مدرب  ديع خال   التعاق االلتزا نا ي عن مدربه وعد   ستغماءعمد ا 8
 أسبوعتض من إ  اء العقد.

 ريا   200

 ريا  60 واحدة.إنذارات في مباراة  4الما ي الحاصع عل   9
 ريا  100 واحدة.أو أكثر في مباراة  حمراء( )  اقاتطر   2صع عل  احالما ي ال 10
عد  إتباع تعلةمات املراقب أو مقة  الحكا  أو الحك  الرابع و خو   11

المجهازين الفني واإل اري للما ي والذين تأخروا  الذهاب إل   ك  البدالء 
 أرضة  امللعب وعد  أخذ مسار يمتض أو يسار امللعب من الخارج أثماء 

مللعب للدخو  إل  أرضة  ا ستعدا ااالحكا  والالعبتض في املمر  ص فافا
  املباراة.لبدء 

 ريا  60

 املباراة. ن  اءاإلجراء املقا الت التلفزيونة  بعد  العبي الما ي ستجا  اعد   12
 .الرياضة (التي تقا  عل  املمجمعات  )للمباريات

 ريا  60

األندي   املحافن  عل  المناف   املم ق  الفمة  وغرف تبديع  لتزا اعد   13
 املالبس. 

 ريا  60

في املم ق  الفمة  خال   تصا ااألجهزة الفمة  واإل اري  أي جهاز  ستخدا إ 14
 املباراة.

 ريا  60
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افز املادية  الثالث عشر   -والتشجيعية: الحو
 األول.يمنح النادي الحائز على املركز  

 ريا  عماني. 15000نقدي مبلغ                                                 املسا ق . رع  
 ذهبة .مةدالة   40 
 الثاني.يمنح النادي الحائز على املركز  
 ريا  عماني.10000نقدي مبلغ                                        ف)ة .مةدالة   40 
 الثالث.يمنح النادي الحائز على املركز  
 ريا  عماني. 7000مبلغ نقدي                                        رونزي .مةدالة   40 

 

الما ي املست)ةف للمباراة الذي ال يوفر ال)ةاف  للما ي ال)ةف وكذلك  15
 . الرياضة (التي تقا  عل  املمجمعات  للمباراة. )للمبارياتلل اق  الرسمي 

 ريا  75

 ريا  75 الما ي املست)ةف للمباراة الذي ال يوفر أشبا  الكرة وحاملي المقال .  16
 دىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالما ي املست)ةف  توفتر النسب  املسموح ب ا لعد  املقاع التزا عد   17

التي تقا  عل   )للمباريات مقاعد( للما ي ال)ةف في املمص  الرئيسة . 10)
 .الرياضة (ت املمجمعا

 ريا  100

من أع)اء مجلس إ ارة الما ي  تض الشوطتض  (2)نزو  أكثر من شخصتض  18
 املالبس. )للمبارياتأرضة  امللعب للذهاب إل  غرف  تغةتر إل  و  اي  املباراة 

 .الرياضة (التي تقا  عل  املمجمعات 

 ريا  100

من غتر املسمجلتض الما ي ع)و من أع)اء مجلس إ ارة  خو  وتواجد أي  19
للمجهاز اإل اري والفني للمباراة في غرف تبديع الالعبتض وممر  (8)الىىىى  في قائم 

 املباراة.وبتض شوطي  خو  الفريقتض وأرضة  امللعب قبع وأثماء املباراة 

 ريا  100

التي تقا  عل   )للمباريات الما ي  جدو  العد التمازلي للمباراة. لتزا اعد   20
 .(أو مالعب األندي  املمجمعات الرياضة 

 ريال لكل مباراة 125

أي فر  من المجهازين الفني واإل اري للمباراة يت  طر ه وال يلتز  أو يتبع  21
التعلةمات  مكاض جلوسه في املدرجات أو يتواجد مع الفريق في غرف  تبديع 

  الشوطتض.مالبس الالعبتض  تض 

 ريا  125

التي  املباراة. )للمباريات ان  اءاملدرب الذي ال يح)ر للمؤتمر الصحفي بعد  22
 .الرياضة (تقا  عل  املمجمعات 

 ريا  125

عد  ح)ور ممالي األندي  لحلقات وورش العمع التي تقا  له  من قبع  23
  الرا   ./  االتحا 

 ريا  200

 املباراة.الفني الذي يعقد قبع  لالجتماععد  ح)ور مدير الفريق  24
 .الرياضة (التي تقا  عل  املمجمعات  )للمباريات 

 ريا  150

عن التدختض من قبع أع)اء مجلس اإل ارة  متماع اال  لتزا االعد   25
تبديع املالبس واملمرات املؤ ي  إل  ن الفني واإل اري وال بي في غرف والمجهازي

في املمص  قبع وأثماء وبعد املباراة و  امللعبامللعب وفي املم ق  الفمة  
 الرئيسة .

 ريا   100
 خالف ال ر  من 

املم ق  الفمة  من قبع 
  حك  املباراة
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العماني لكرة القد  هو المجه  املختص  مباشرة عن طريق لمجم   االتحا مجلس إ ارة  (106) املادة
وحده حق تعديلها أو تفستر أحكا  هذه الشروط والقواعد وله  املسا قات  تمفةذ

 موا هىىىىىىىا.أو إصدار القرارات في املسائع التي تتماو   نصوصها 
من تاريخ  اعتباراعل  كاف  المجهات املعمة  تمفةذ أحكا  هذه الشروط والقواعد  (107) املادة

 اعتما ها.
 من قرارات ما ت اتخاذلمجم  املسا قات لها حق  (108) املادة

ً
في هذه ه يأتي ذكر ل   فةماراه مماسبا

 املصلح  العام  لكرة القد   السل م . ت)ةهتقالشروط والقواعد من أجع ما 
 لمجم  املسا قات.من  اعتما هايت  العمع ب ذه الشروط والقواعد من تاريخ  (109) املادة

 ))وهللا ولـــي التوفيــــــــق 

 

 
 


