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فرق المؤسسات 

 المؤهلة
الجهوية عن البطوالت  

 2008/2007مواليد 
 إناد

12   (7 +5) 
العبين  5+ العبين رسميين 7

 احتياطيين
 لهل فسيق( ة)مؤطس 1

 ذموز 
 مواليد 

2004 /2006/2005 
 إناد
 ذموز 

 :الجالي الندو على الحشنيلة تهون  خيث العبين، 7 من فسيق مل يجهون 
، العـــمل املنجألاـــ  ا ى،  العـــمل (4زقـــ )املـــوش  ( 2زقـــ ) مجوطـــألا الـــدعامجين ( 3 1زقـــ  )العبـــا كزتهـــاش : الخــألا امـــامل  شـــهلع ذنذـــة العبـــون   ـــ 

 (.7زق  ) مدافع ( 6  5زق  )املنجألا  الثانل 
 :ركلت البذايت

ثعجمــــد تــــسااة البدايــــة الناــــنو شــــوطل املبــــازاة    شــــوطل الوقــــخ عتــــالي،  مــــا تــــسااة كطــــج نا  فجن ــــر  عــــد ث ــــ يل ن ــــا ،    ملــــع النــــسة     
 مجـاز  عـدا الـر اب مباشـسة إلـى الشـس ،   ن خألاـل ذلـو فلظـج يد ال سيـق  10باألزض، تن ر علـى شـهل لـسة طـاقاة،  علـى النـسة قاـع مظـافة 

 .طألا امللعمل  الخألا  من تساة خسة تن ر من 
 .غالبا ما ين ر من طس  مجوطألا الدعامجين، خيث ي وا بسمل النسة لي ممس مهون من العبين على اقل من مل فسيق :الشرط

 :  الاختالط املنظم
العبـين  مــاميين لهــل  3، ي ـوا النعــمل املــوش  بئالـاى النــسة االـل كلــجن  املــن   املهـون مــن خطأأب يصأأي  عجمـد ععاــان انانقـة النــسة  عـد      

  فسيق،  على مجوطـألا الـدعامجين تمسيـس النـسة للـ  كلـجن  املـن   لصميلـع املـوش ،  الـر  عليـع مظـو النـسة  تمسيس ـا لنعـمل املنجألاـ  ا ى  

 .العمل املنجألا  الثانل
،  يمنـن لل سيـق املمنوخـة لـع تـساة ال ـصان لـي خالـة عـدا السغبـة لـي ثظـديد ا، زمـل النـسة للشـس   لـي لاـ  سظـي تمـنذ ملعاقبـة     :ضربت الجزاء

 . تلو الحالة  ظج يد من زمية شس 
 :الصباعي بالروكبيالقواعذ الخاصت 

اخجياطيين 5 طاطيين االل زقعة امللعمل   7(: باة)عدا النعبين 
تجسى الجغييراة  ظبمل ثعسض  خد النعبين لإلصابة    اللجيازاة تنجينية للمدزب 
 (نجج عنها طينن للدا) مدميةيمنن لنعمل الر  طبق ثغييره العواة من سديد للم ابلة لجعويض العمل مألااب شسياة  ن تهون إصابجع 
 اقائق لل ولة الثانية، ت ألالهما اطتراخة مدتها اقي جين 7اقائق لل ولة ا لى   7اقي ة،  14مدة امل ابلة مدداة لي 
 اقائق لهل منهما،  ينجهي الل ان بمجسا ث  يل  خد ال سي ين 5لي خالة انتهان املبازاة بنحيجة الجعااى، يج  الل ون لشوطين إتافيين من 
(ملع النسة  زتية امللعمل قبل قرفها)ثظدا ملها على شهل لسة طاقاة : الجدويل،  زملة كنانو،  زملة اطج نا  اللعمل 
 فـئن 15 علـى عنـع السل ـي . ذانية  لي خالة تجا ش املدة ال انونية املظموح بها ثعجبر ال رفة ملغـاة 40يجمل تن ير  ره السلنة لي غضون ،

 .ثظديد زملة إعااة النسة تومل لل سيق الر  س ل،  مل لا  على مظجوى إعاان كنانقة  عاقمل بضساة خسة لي منجألا  امللعمل
 تـــج   عـــدا م لـــد    مدـــد ا مـــن النعبـــين، فـــااللجن  املـــ موز يحشـــهل  15 الس ل ـــيمساخـــل اللعـــمل  اتـــع عنـــع : كلـــجن  املـــن    الشـــس

 .بثنذة العبين من مل فسيق،  ما عند زمية الشس  فجلعمل على اقل بنعبين مج ابلين تمن ص  مل فسيق
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   7 الريكبيهظام املنافصاث في البطولت املذرشيت لرياضت 
 2006/2005/2004ومواليذ  2008/2007بالنصبت ملواليذ 

  
شقاط حامل الكرةعمليت إ: Le Plaquage  

 يمنع الجدلل فوو مظجوى الحصاا على خامل النسة عط اطع،    عمظاك بع  زميع  زتا( تساة سصانCPP( .)بالنظبة لل ئجين معا) 
زاعين،    اعجماا ت نية ال وا  ريمنع اط ا  خامل النسة ا ن عمظاك بع بال( تساة سصانCPP( .)بالنظبة لل ئجين معا) 

 الاختالط املبمورMêlée ordonnée):) 
تجسى كلجنطاة امل موزة على شهل الجنطاة شهلية بن تدافع  ال تنافع على النسة( .  تساة لاCPF( )بالنظبة لل ئجين معا) 
 (  بالنظبة لل ئجين معا. )يدافظ مل فسيق على لستع إلى خين لس سها    إلساسها من كلجن  امل موز 

  لس سها من ،  لنعمل املوش  الغير من ر للنسة، الوقو  لل  شمنئع املشازلين لي كلجن ،  عدا الضغألا    منخ ة ن يره قبل تمسيس  را الير للنسةاإلصاا 
 (بالنظبة لل ئجين معا. )كلجن  امل موز 

 (بالنظبة لل ئجين معا) .يجمل على النعمل املوش   عد إالاى النسة لي كلجن  امل موز  ن يمسز ا لصمنئع ا ن ال س  بها
 (  2006/2005/2004بالنظبة ل ئة ) مجاز لل   را الير 3غير املشازلين لي كلجن  امل موز على  عد (¾)يجمسلص العبوا الخألا الخل ل 

ركل الكرة خالل اللعب املفتوح: 
 (  2006/2005/2004بالنظبة ل ئة ( )CPFتساة لا  . )22ال  ظمذ بسمل النسة لنى اللعمل امل جوح باطجثنان إذا مان النعمل مجواسدا االل منا ة 

 التماس( : (Touche 
بالنظبة ل ئة ( )CPFتساة لا  (. )بالنظبة لل ئجين معا)ال  ظمذ لنعمل بدع  شميلع لنى ق ص  را الير اللج ا  النسة عند تن ير زمية الجماض 

2006/2005/2004  ) 
 (  2006/2005/2004بالنظبة ل ئة ) مجاز عن لألا الشس   3لنى زمية الجماض على ال سي ين ثشنيل الألا  على  عد 
 (  2006/2005/2004بالنظبة ل ئة ) مجاز من  را الير  5على النعبين غير املشازلين لي الألا  الجموتع على  عد 

 ضربت الجزاء CPP والضربت الحرةCPF  : 
 (  2006/2005/2004بالنظبة ل ئة ) (Essai) . عد ث  يل مدا لة.    مدا لة تمسيس للنسة بين العازتجين (CPP)للع  ناك تدويل لضساة ال صان 

 (  2006/2005/2004بالنظبة ل ئة ) . مجاز عن مهان إعنن الخا  5لنى تساة ال صان على ال سيق املخائ الجموتع على  عد 
 الفصل بين الفرق املتعادلت في بطولت إقصائيت أو مقابلت نهائيت: 

تستمل ال سو  عد مبازياة امل موعة لي خالة الجعااى لي الن ا  خظمل الن اا الجالي: 
o(بالنظبة لل ئجين معا. )مجمو  الن ألا امل  لة لنى امل ابلة التي سمعخ بينهما 
o مجمو  املحا الة(Essais) (بالنظبة لل ئجين معا. )امل  لة لنى امل ابلة التي سمعخ بينهما 
o مجمو  املحا الة(Essais ) (2008/2007بالنظبة ل ئة . )امل  لة،  التي ت  تدويلها بنجاح لنى امل ابلة التي سمعخ بينه 
o مجمو  املحا الة(Essais )(بالنظبة لل ئجين معا. )امل  لة لنى م ابنة امل موعة لهل 
o مجمو  املحا الة(Essais )(2008/2007بالنظبة ل ئة . )امل  لة،  التي ت  تدويلها بنجاح لنى م ابنة امل موعة لهل 
o ( بالنظبة لل ئجين معا)عدا البااقاة الحمسان   ال، ذ  الألا سان امل  لة لهل منهما لنى امل ابلة التي سمعتهما 
o (بالنظبة لل ئجين معا. )عدا البااقاة الحمسان امل  لة لهل منهما لنى م ابنة امل موعة 
o(بالنظبة لل ئجين معا. )عدا البااقاة الألا سان امل  لة لهل منهما لنى م ابنة امل موعة 
o(بالنظبة لل ئجين معا) .فازو الظن 

ال ألال لي م ابلة نهائية لي خالة الجعااى خظمل الن اا الجالي: 
o مجمو  املحا الة(Essais) ؛( بالنظبة لل ئجين معا. )امل  لة 
o مجمو  املحا الة(Essais )؛(2008/2007بالنظبة ل ئة . )امل  لة،  التي ت  تدويلها بنجاح 
o ؛(بالنظبة لل ئجين معا)عدا البااقاة الحمسان 
o ؛ (بالنظبة لل ئجين معا)عدا البااقاة الألا سان 
o (بالنظبة لل ئجين معا)فازو الظن. 

الاشتبعاد املؤقت أو النهائي: 
 ؛(بالنظبة لل ئجين معا)اقائق لي خالة خألاولع على بااقة ص سان  2يج  اطحبعاا النعمل مؤقجا ملدة   :كطحبعاا املؤقخ•

لي ذلو  املؤطس، إن زغمل اطجاذ (اقائق 2) ظمذ بجعويض النعمل املبعد مؤقجا، على  ن  عوا  را الير للعمل  عد انتهان مدة كطحبعاا 
 ؛ (2006/2005/2004بالنظبة ل ئة )

 ؛(بالنظبة لل ئجين معا)يج  اطحبعاا النعمل نهائيا من الد ز  عند خألاولع على بااقة خمسان  :كطحبعاا النهائل•
 (.  2006/2005/2004بالنظبة ل ئة ) ظمذ بجعويض النعمل املبعد نهائيا لنى امل ابلة  ال يج  ثعويضع بنعمل آلس عتماا الد ز  


