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 5*5لكشة السلت بطولت الوطنيت املذسسيت ال

 :املقابلت-1
(اث)العبين  05 من بأكل امللابلت اهطالق يمكن ال. 
 هدف كل فسيم هى حسجيل هلاط في سلت الفسيم الخصم ، (اث)العبين  05ملابلت كسة السلت جلعب بين فسيلين مكىهين من

 . ومحاولت صد حسجيل هلاط في سلخه
الخعادل بين الفسيلين غير جائص، يخم إطافت  عدد  .للفىش بامللابلت في كسة السلت يجب حسجيل هلاط أكبر من الفسيم الخصم

 .دكائم إلى حين جحليم الفازق  5ال محدود من ألاشىاط إلاطافيت مدة كل شىط 
  متر في العسض، غير أهه إذا لم جخىفس هره امللاييس، يمكن اعخماد  15متر في الطىل و 28: ملاييس ملعب كسة السلت هي: امللعب-2

 .امللعب في حالت وجىد وسبيت في الطىل والعسض، و يبلى للجىت الخلىيت الصالحيت العخماد امللعب
 :مذة املباساة-3

 إلاضافيتألاشواط  الاستراحت بين ألاشواطفترة  املقابالثمذة  الفئت الجنس

 ركوس 
U15  4  جىكيف العدادمع د  08× فتراث 

 .دكائم بين الفترة ألاولى والثاهيت 02
 .دكائم بين الفترة الثاهيت والثالثت 10
. دكائم بين الفترة الثالثت والسابعت 02  

 .لجميع الفئاث العمسيت في جميع امللابالث

 إطافت شىط إطافي 
دكائم في حالت  05من 

 الخعادل

U18 4  فتراثX 10 د مع جىكيف العداد 

 إهاث
U15  4  جىكيف العدادمع د  08× فتراث 

U18 4  فتراثX 08  مع جىكيف العداد د 

 كشة السلت القواهين الخاصت ب

 (  اث)عذد املؤطشين   (اث)الالعبينعذد  الجنس  الفئت العمشيت املشاسكاث واملشاسكون  جاسيخ ومكان التنظيم

 بسكان 
الفائصة فسق املؤسساث  2023يىايس 24إلى  21 من

 الجهىيت البطىالثب

U15 
 (:اث)العبين 10 ذكىز 

  05+ زسميين( اث)العبين 05
 احخياطيين(اث)العبين

 (  ة)مؤطس 01 
 لكل فسيم

U18  
 ــــــــــ إفني كلميم

 2023يىايس 29إلى 26 من
U15 

 إهاث
U18 

 :جنقيط و جشجيب الفشق -4
 يخم احدساب الترجيب بالشكل الخالي: 
 الاوسحاب أو عدم الحظىز  يعخبر الفسيم في حالت   (.01)واملنهصم  هلطت واحدة (  02)الفائص في املبازاة يحصل على هلطخين

 . هلطت 0: منهصما ب
 :في حالت الخعادل في الىلاط يخم جسجيب الفسق حسب املعايير الخاليت

هديجت املىاجهت املباشسة بين الفسيلين  . 
فازق الىلاط املسجلت هاكص عدد ألاهداف املخللاث. 
 في اجخار القشاس النهائي للجنت التقنيت الوطنيت الصالحيت يبقى في حالت حعر ز ذلك. 

 :بزلت الفشيق-5
لىان ، و يجىش للفسيلين جبادل ألا(لىن داكن و لىن فاجح)مغايسين كمصت بلىهين طلمين من ألان يخىفس على أيجب على كل فسيم 

 .إذا حصل اجفاق بينهما كبل بدايت امللابلت

 .يعتمذ قاهون الاجحاد الذولي لكشة السلت  فيما يخص القواهين ألاخشى للعبت :ملحوظت*


