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 لكرة اليذبطولت الوطنيت املذرسيت ال

خ ومكان التنظيم تالفئت  املشاركاث واملشاركون  جاٍر ن (اث)عذد الالعبين الجنس العمٍر  (اث)عذد املؤطٍر

 صفرو 
ل  30إلى  27من   الفائزةفسق املؤشصاث  2023أبٍر

 الجهويت البطوالثب

U15 
 (5+ 7)   12 ركور 

 5+ العبين زشميين 7
 احخياطيينالعبين 

 لكل فسيم( ة)مؤطس 01
U18 

 الحاجب
 2023ماي  15 لىإ 12من 

U15 
 إهاث

U18 

دكائم 10 ملدة الشوطين بين اشتراحت مع دكيلت 25 منهما واحد كل مدة شوطين من اليد كسة مبازاة لفأجخ. 

للطاولت وميلاحي وكاجب للصاحت حكمان املبازاة ويساكب ًنظم. 

 الاحخياط في العبين وخمصت أشاشيين العبين شبعت من فسيم كل ًخكون. 

وكسجين للحازس وبرلخين لالعبين اللون  مخخلفتي برلخين بئحضاز مطالب فسيم كل. 

البدالء ملعد في فلط واحد أشخاذ جواجد. 

 :الكرة مقاساث

 مقاساث الكرة الجنس الفئت
U15 

 إهاث
IHF1 

U18 IHF2 
U15 

 ذكوز 
IHF2 

U18 IHF3 

 :الخبازي  هظام *
 هلطخين على فسيم كل ًحصل الخعادل حالت وفي .املنهزم للفسيم واحدة وهلطت املنخصس للفسيم هلط 3 :بطولت شكل على1.
 :النلط في الدصاوي  حالت في 2.

قين بالنسبت  عدد ثم املصخلبلت ألاهداف عدد ثم املسجلت ألاهداف عدد ثم العامت النصبت ثم الخاصت النصبت أوال جحدصب :لفٍر
 البطولت خالل فسيم كل عليها حصل التي الخوكيفاث عدد ثم الحمساء البطائم

الحمساء البطائم عدد ثم املصخلبلت ألاهداف عدد ثم املسجلت ألاهداف عدد ثم العامت النصبت جحدصب :فسيم من ألكثر بالنصبت 
 , البطولت خالل فسيم كل عليها حصل التي الخوكيفاث عدد ثم

بينهما دكائم خمصت منها واحد كل مدة إضافيين شوطين الى الفسيلين ًلجأ بالخعادل املبازاة نهاًت عند :الفاصلت املبازياث حالت في 
 دكائم خمصت منهما واحد كل مدة اخسين إضافيين شوطين الى الفسيلين ًمس كائما الخعادل ظل وإذا .لالشتراحت واحدة دكيلت
 مصخمسا الخعادل ظل وإذا فسيم لكل خمصت الجزاء زمياث إلى الفسيلان ًلجأ كائما الخعادل ظل إذا .لالشتراحت واحدة دكيلت بينهما

 .بينهما الفازق  ًحصل أن إلى فسيم لكل زميت جمنح كائما الخعادل ظل وإذا .الجزاء زمياث من ثاهيت شلصلت إلى همس

 بالبطولتالقواهين الخاصت 

  .ٌعتمذ قاهون الاجحاد الذولي لكرة اليذ فيما ًخص القواهين ألاخرى للعبت*


