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 العبين 6 لالبطولت الوطنيت املذرسيت لنرة القذم 

 (اث)عذد املؤطرين عذد الالعبين الجنس الفئت العمريت املشارماث واملشارلون  جاريخ ومهان التنظيم

 القنيطرة
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 فرق املؤسساث املؤهلت
   عن البطوالث الجهويت

 

 2008/2007مواليذ 
 إهاث

10   (6 +4) 
 4+ العبين رسميين 6

 احتياطيينالعبين 

لهل ( ة)مؤطر 1
 فريق

 رلور 
 

 2006/2005/2004مواليذ 
 إهاث

 رلور 

 القواهين املؤطرة لنرة القذم بستت العبين

اث في مالعب بملاًِع كسة الُد   :امللعب  ججسي املباٍز
 .   4جلعب املبازاة بكسة مً حجم  :النرة

  :الفريق
م مً حازض للمسمى و-  .العبين أطاطُين، إضافت ألزبعت بدالء مً بُنهم حازض مسمى احخُاطي 5ًخكىن كل فٍس

م أصبح لدًه أكل مً -  .العبين في امللعب ٌعخبر منهصما 4كل فٍس

 .جخم عملُت الخبدًل أزىاء جىكف اللعب وبعد إشازة مً الحكم .(ًمكً لالعب املظدبدل السجىع للعب)الخبدًالث حسة -

اث الركىز  :جوقيت املباراة اث إلاهار 20شىطين مً : باليظبت ملباٍز  5الاطتراحت بين الشىطين . )دكُلت 15شىطين مً : دكُلت، وباليظبت ملباٍز
 .(دكائم

لين في الىكذ اللاهىوي للمبازاة ًلخجأ مباشسة الى السكالث الترجُحُت لخحدًد الفائص - م 3)في حالت حعادل الفٍس  (.زكالث لكل فٍس

 :ألاخطاء و سوء السلوك

 :جمُع ألاخطاء واملخالفاث املسجكبت أزىاء اللعب حعاكب ب-

لكل مخالفت جسجكب بامللعب خازج مظاحت املسمى: زكلت حسة مباشسة. 

م لكل مخالفت ازجكبذ داخل مظاحت املسمى 7جىفر مً هلطت : زكلت جصاء  . 

 .م مً الكسة4أزىاء جىفُر زكلت حسة مباشسة، ًلف املدافعىن على مظافت -

عاكب حازض املسمى الري ًلعب كسة ملعىبت - ال ٌظمح لحازض املسمى بمظك الكسة بُده بعد أن ًدظلمها مً كدم أحد شمالءه عً طىاعُت، َو

 .مباشسة مً كدم شمُله بسكلت حسة مباشسة جىفر مً أكسب هلطت فىق كىض خط املسمى

 .  ال ًطبم الدظلل في أي مىطلت مً مىاطم امللعب، زكلت املسمى جىفر مً أي مىطلت مً مظاحت املسمى :التسلل ورملت املرمى

ً  :بذلة الفريق م ان ًخىفس على طلمين مً الاكمصت بلىهين مغاًٍس لين جبادل الالىان (لىن داكً و لىن فاجح)ًجب على كل فٍس ، و ًجىش للفٍس
 .إذا حصل اجفاق بُنهما كبل بداًت امللابلت
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