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 بطولت الوطىيت املذسسيت للمشاكز الشياضيتال

 (  اث)عذد املؤطشيً (اث)املشاسكينعذد  الجيس/العمشيتالفئت  املشاسكاث واملشاسكون  جاسيخ ومكان التىظيم

 
 كلميم

 2022ماي  29إلى  27مً  

   ذكىز كسة اليد 
فسيم املسكص السياض ي املؤهل 

 عن البطىالث الجهىيت

 

مىاليد 
2011/2010/2009 

 

 العبين  10
   (احخياط 03+ العبين  07)

  

 (ة)مؤطس  01
 للفسيم

 إهار 3x 3كسة السلت 
فسيم املسكص السياض ي املؤهل 

 الجهىيتعن البطىالث 

 

مىاليد 
2011/2010/2009 

 العباث  04
  ( احخياط 01+العباث  03)

 

 (ة)مؤطس  01
 للفسيم

 واملشاسكون  املشاسكاث الجهت املىظمت والفترة واملكان املشحلت
بطولت 

 املؤسست
 املذسسيت للمؤسست جحذد مً طشف الجمعيت الشياضيت 

 باملذًشيت إلاقليميتبتيسيق مع فشع الجامعت 
 املشاكز الشياضيتوجالميز جلميزاث 

البطولت 
 إلاقليميت

 جحذد مً طشف فشع الجامعت باملذًشيت إلاقليميت 
 :فشق املشاكز الشياضيت

 كشة اليذ ركوس   و   إهاث 3x 3كشة السلت 

 بطولت الجهت
 جحذد مً طشف فشع الجامعت باألكادًميت الجهويت

بتيسيق مع فشع املذًشيت إلاقليميت املىظمت وفشوع الجامعت  
 باملذًشياث إلاقليميت للجهت

 إلاقليميتعً البطولت فشق املشاكز الشياضيت املؤهلت 

 املشاحل إلاقصائيت للبطولت الوطىيت املذسسيت

 باليسبت لإلهاث  وكشة اليذ باليسبت للزكوس    3x 3كشة السلت :   ألاوشطت الشياضيت املقشسة
  

 كشة اليذ 3X3كشة السلت 

   .دكائم 7 :الشىطين بين ما استراحت دكائم،2x 10 :امللابلت جىكيذ•
 :الخبازي  هظام•

 .املنهصم للفسيم واحدة وهلطت املنخصس للفسيم هلط 3 :بطىلت شكل على1.
 .هلطخين على فسيم كل ًحصل الخعادل حالت وفي

 :النلط في الدساوي  حالت في 2.
ألاهداف عدد زم الخاصت النسبت أوال جحدسب :للفسيلين بالنسبت 

 عدد زم الحمساء البطائم عدد زم املسخلبلت ألاهداف عدد زم املسجلت
 .البطىلت خالل فسيم كل عليها حصل التي الخىكيفاث

ألاهداف عدد زم العامت النسبت جحدسب :فسيم من ألكثر بالنسبت 
 عدد زم الحمساء البطائم عدد زم املسخلبلت ألاهداف عدد زم املسجلت

   .البطىلت خالل فسيم كل عليها حصل التي الخىكيفاث
إلى الفسيلين ًلجأ بالخعادل املبازاة نهاًت عند :الفاصلت املبازياث حالت في 

 واحدة دكيلت بينهما دكائم خمست منها واحد كل مدة إضافيين شىطين
 خمست الجصاء زمياث إلى الفسيلان ًلجأ كائما الخعادل ظل وإذا .لالستراحت

 زمياث من زاهيت سلسلت إلى همس مسخمسا الخعادل ظل وإذا فسيم لكل
 الفازق  ًحصل أن إلى فسيم لكل زميت جمنح كائما الخعادل ظل وإذا .الجصاء
 .بينهما

 :املقابلت-1
العبين 3 من كلأب امللابلت اهطالق ًمكن ال 
داخل فسيم لكل العبين 3 من مكىهين فسيلين بين جلعب 3×3 السلت كسة ملابلت 

 .فسيم لكل احخياطي العب وجىد مع واحدة، سلت على ًخىفس الري امللعب

العداد جىكيف مع دكائم 6 :امللابلت جىكيذ.   
 هلطت أو حسجيل أكبر عدد  15ًجب حسجيل  3×3للفىش بامللابلت في كسة السلت

 .من النلط عند نهاًت الىكذ ألاصلي
 ويعخبر الفسيم  (02)مدجه دكيلخين في حالت الخعادل ًخم إضافت شىط إضافي

 .  الفائص هى الري ًلىم بدسجيل أول سلت
 :الفشيق-2

 .   ًخكىن الفسيم من زالزت العبين والعب احخياطي ومؤطس
 :امللعب-3

 حسب امللاًيس مالءمت ًمكن كما السلت، لكسة ملعب هصف اسخعمال ًمكن
 .امللعب العخماد الصالحيت الخلنيت للجنت ًبلى و املخىفسة املساحت


