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2004/2006/2005

إناث

ذكور 

:التاليالنحوعلىالتشكيلةتكون حيثالعبين،7منفريقكليتكون 
، العططا املنت ططو ااوال، والعططا (4رقطط )املططو   ( 2رقطط )ومتوسططا الططدعامتين ( 3و1رقطط  )العبططا االرتكططا  : العبططون و طط يشططكلث ثةثططة  الخططا اامططام  

(.7رق  )والعا محوري  ( 6و5رق  )املنت و الثان  

:ركلة البداية
هطططا علطططى مطططكل  طططرة تعتمطططد تطططربتا البدايطططة لالع طططا  ان طططة  مطططوط  املبطططاراة، عمطططا تطططربا  االسطططتثنان فتعتمطططد  عطططد ت ططط يل ن طططا ، حيطططث تن ططط   كل

ة تن ط  عمتار وعن ال ت  ا مبامرة إلى الشر ، وإن ح ل ذلك فيست يد ال ريق الخ   مطن تطربة حطر 10ساق ة، على عن ت  ع الكرة مسافة 

.سا امللعاو من 
.غالبا ما ين   من طرن متوسا الدعامتين، حيث ي وم برم  الكرة في ممر مكون من العبين على ااقل من كل فريق:الشرط

: االختالط املأمور 
العبطين عمطاميين لكطل 3، حيطث ي طوم الةعطا املطو   بل اطاال الكطرة  ااطل االاطتة  املطنم  املكطون مطن خطأ بسيطيعتمد الستثنان اللعا  عد 

.فريق، على عن يمرر ا لرفاقث في الخا الخل    عد إرجاعها بالكعا من ل ن عحد  مةئث املشار ين في االاتة 
لكسطا ثطةث ن طا، إما تحويلها عطن طريطق ركلطة سطاق ة: ، ولل ريق املست يد من الضربة ثةث ايارا ا أ جسي تمنح ملعاقبة :ضربة الجزاء

.عو ركل الكرة إلى الشر  لةست ا ة من  رمية الشر ، عو لعا الكرة  شن ه وم

:السباعيبالريكبيالقواعد الخاصة 
احتياطيين5عساسيين  اال رقعة امللعا و7(: با )عد  الةعبين
تجرى التغييرا  نتيجة تعرض عحد الةعبين لالصابة عو الاتيارا  تكتيكية للمدرب
 يمكن لةعا ال ي سبق تغييره العو ة من جديد للم ابلة لتعويض العا م اب

 قائق لل ولة الثانية، ت  لهما استراحة مدتها  قي تين7 قائق لل ولة ااولى و7 قي ة، 14مدة امل ابلة محد ة في 
(فهاملس الكرة عرتية امللعا قبل ق )تسد  كلها على مكل  رة ساق ة : التحويل، وركلة االن ة ، وركلة استثنان اللعا
 ثانية30ثانية، و  لك اامر بالنسبة للتحويلة إذا ل  تن   في 40تلغى تحويلة تربة ال زا   إذا ل  تن   في غضون .

و امللعاال ريق امل  ل  للن ا   و من يسد  ركلة استثنان اللعا، وكل ا أ على مستوى التن ي  يعاقا بضربة حرة في منت .
 ن مططن كططل فريططق، عمططا مراحططل اللعططا  اتططث تططت   عططد  م لطط، مططن الةعبططين، فططاالاتة  املططأمور يتشططكل بثةثططة العبططي: االاططتة  املططنم  والشططر

.رمية الشر  فتن    عد تشكيل ص ين متوا يين يتشكل كل منهما من العبين على ااقل
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7الريكبينظام املنافسات في البطولة املدرسية لرياضة 
2006/2005/2004ومواليد 2008/2007بالنسبة ملواليد 

سقاط حامل الكرةعملية إ:Le Plaquage
 يمنع التدال فو  مستوى الحزام على حامل الكرة إلس اطث، عو اإلمساك بث ورميث عرتا(  تربة جزاCPP( .)بالنسبة لل ئتين معا)
راعين، عو اعتما  ت نية ال و و  يمنع اس ا  حامل الكرة  ون اإلمساك بث بال(  تربة جزاCPP( .)بالنسبة لل ئتين معا)

 االختالط املأمورMêlée ordonnée):)
تجرى االاتةطا  املأمورة على مكل ااتةطا  مكلية بة تدافع وال تنافس على الكرة( . تربة ا أCPF( )بالنسبة لل ئتين معا)
 ( بالنسبة لل ئتين معا. )يحافظ كل فريق على  رتث إلى حين اروجها عو إاراجها من االاتة  املأمور

و اروجها من رة، علةعا املو   الغير من   للكرة، الوقون الو  مةئث املشار ين في االاتة ، وعدم الضغا عو مةح ة نميره قبل تمرير   ا اااير للكاإلزام 
(بالنسبة لل ئتين معا. )االاتة  املأمور 

(بالنسبة لل ئتين معا).يجا على الةعا املو    عد إ ااال الكرة في االاتة  املأمور عن يمرر ا لزمةئث  ون ال ري بها
(  2006/2005/2004بالنسبة ل ئة )عمتار الو   ا اااير3غير املشار ين في االاتة  املأمور على  عد (¾)يتمر ز العبوا الخا الخل   

ركل الكرة خالل اللعب املفتوح:
(  2006/2005/2004بالنسبة ل ئة ( )CPFتربة ا أ . )22ال يسمح بركل الكرة اةال اللعا امل توح باستثنا  إذا كان الةعا متواجدا  اال من  ة 

 التماس(: (Touche
(  تين معا ئلبالنسبة ل( )CPFتربة ا أ (. )بالنسبة لل ئتين معا)ال يسمح لةعا بدع   ميلث اةال ق ز   ا اااير اللت ا  الكرة عند تن ي  رمية التماس 

(  2006/2005/2004بالنسبة ل ئة )عمتار عن اا الشر  3اةال رمية التماس على ال ري ين تشكيل ال و على  عد 
(  2006/2005/2004بالنسبة ل ئة )عمتار من   ا اااير 5على الةعبين غير املشار ين في ال و التموتع على  عد 

ضربة الجزاءCPP والضربة الحرةCPF  :
(  2006/2005/2004بالنسبة ل ئة ) (Essai). عد ت  يل محاولة. عو محاولة تمرير للكرة بين العارتتين(CPP)ليس  ناك تحويل لضربة ال زا  

(  2006/2005/2004بالنسبة ل ئة ).عمتار عن مكان إعةن الخ أ5اةال تربة ال زا  على ال ريق املخ ئ التموتع على  عد 
الفصل بين الفرق املتعادلة في بطولة إقصائية أو مقابلة نهائية:

ترتا ال ر   عد مباريا  امل موعة في حالة التعا ال في الن ا  حسا النمام التالي:
o(بالنسبة لل ئتين معا. )مجمو  الن ا امل  لة اةال امل ابلة التي جمعت بينهما
o  مجمو  املحاوال(Essais)(بالنسبة لل ئتين معا. )امل  لة اةال امل ابلة التي جمعت بينهما
o  مجمو  املحاوال(Essais ) (2008/2007بالنسبة ل ئة . )امل  لة، والتي ت  تحويلها بنجاح اةال امل ابلة التي جمعت بينه
o  مجمو  املحاوال(Essais )(بالنسبة لل ئتين معا. )امل  لة اةال م ابة  امل موعة  كل
o  مجمو  املحاوال(Essais )(2008/2007بالنسبة ل ئة . )امل  لة، والتي ت  تحويلها بنجاح اةال م ابة  امل موعة  كل
o ( بالنسبة لل ئتين معا)عد  الب اقا  الحمرا  عوال، ث  ال  را  امل  لة لكل منهما اةال امل ابلة التي جمعتهما
o(بالنسبة لل ئتين معا. )عد  الب اقا  الحمرا  امل  لة لكل منهما اةال م ابة  امل موعة
o(بالنسبة لل ئتين معا. )عد  الب اقا  ال  را  امل  لة لكل منهما اةال م ابة  امل موعة
o(بالنسبة لل ئتين معا).فار  السن

ال  ل في م ابلة نهائية في حالة التعا ال حسا النمام التالي:
o  مجمو  املحاوال(Essais)؛( بالنسبة لل ئتين معا. )امل  لة
o  مجمو  املحاوال(Essais )؛(2008/2007بالنسبة ل ئة . )امل  لة، والتي ت  تحويلها بنجاح
o  ؛(بالنسبة لل ئتين معا)عد  الب اقا  الحمرا
o  ؛ (بالنسبة لل ئتين معا)عد  الب اقا  ال  را
o (بالنسبة لل ئتين معا)فار  السن.

االستبعاد املؤقت أو النهائي:
؛(بالنسبة لل ئتين معا) قائق في حالة ح ولث على ب اقة ص را  2يت  استبعا  الةعا مؤقتا ملدة :االستبعا  املؤقت•

، إن رغا ااستاذ املؤطر في ذلك ( قائق2)يسمح بتعويض الةعا املبعد مؤقتا، على عن يعو    ا اااير للعا  عد انتها  مدة االستبعا  
؛ (2006/2005/2004بالنسبة ل ئة )

؛(بالنسبة لل ئتين معا)يت  استبعا  الةعا نهائيا من الدوري عند ح ولث على ب اقة حمرا  :االستبعا  النهائ •
(.  2006/2005/2004بالنسبة ل ئة )يسمح بتعويض الةعا املبعد نهائيا اةال امل ابلة وال يت  تعويضث بةعا آار إلتمام الدوري 


