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الدامجةالعبين 5ل البطولة الوطنية املدرسية لكرة القدم 

(ات)عدد املؤطرينعدد الالعبينالجنس/الفئة العمريةاملشاركات واملشاركون يمتاريخ ومكان التنظ

الرباط
2022ماي 8إلى 6من 
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احتياطيينالعبين 
لكل فريق( ة)مؤطر1

العبين الدامجة 5ل لكرة القدم املؤطرةالقوانين 

تجرى املباريات في مالعب بمقاييس كرة اليد  :امللعب
.  4من حجم ةتلعب املباراة بكر : الكرة

:الفريق
سة ، إضافة لخم(من بينهم العبان من ذوي االحتياجات الخاصة)العبين أساسيين 4يتكون كل فريق من حارس للمرمى و-

(.من بينهم العبان من ذوي االحتياجات الخاصة)بدالء 
.العبين في امللعب يعتبر منهزما4كل فريق أصبح لديه أقل من -
وي ، من الضروري تواجد العبين أساسيين على األقل من ذ(يمكن لالعب املستبدل الرجوع للعب)التبديالت حرة -

.االحتياجات الخاصة بامللعب، عملية التبديل تتم أثناء توقف اللعب وبعد إشارة من الحكم
:توقيت املباراة

احة بين االستر . )دقيقة مع احتساب الوقت بدل الضائع وتتم إضافته عند نهاية كل شوط15تلعب كل مباراة في شوطين من -
.(دقائق10الشوطين 

ركالت لكل 3)ائز في حالة تعادل الفريقين في الوقت القانوني للمباراة يلتجأ مباشرة الى الركالت الترجيحية لتحديد الف-
(.فريق

:األخطاء و سوء السلوك
:جميع األخطاء واملخالفات املرتكبة أثناء اللعب تعاقب ب-
لكل مخالفة ترتكب بامللعب خارج مساحة املرمى: ركلة حرة مباشرة.
لكل مخالفة ارتكبت داخل مساحة املرمىم7تنفذ من نقطة : ركلة جزاء  .
.م من الكرة4أثناء تنفيذ ركلة حرة مباشرة، يقف املدافعون على مسافة -
ى الذي ال يسمح لحارس املرمى بمسك الكرة بيده بعد ان يتسلمها من قدم أحد زمالءه عن طواعية، ويعاقب حارس املرم-

.مباشرة من قدم زميله بركلة حرة مباشرة تنفذ من أقرب نقطة فوق قوس خط املرمىملعوبةيلعب كرة 

.ال يطبق التسلل في أي منطقة من مناطق امللعب، ركلة املرمى تنفذ من أي منطقة من مساحة املرمى:التسلل وركلة املرمى
ن ، و يجوز للفريقي(لون داكن و لون فاتح)ن يتوفر على طقمين من االقمصة بلونين مغايرين أيجب على كل فريق :بذلة الفريق

.تبادل االلوان إذا حصل اتفاق بينهما قبل بداية املقابلة


