البطولة الوطنية املدرسية للكرة الطائرة
تاريخ ومكان التنظيم
مكناس
من  7إلى  10فبراير 2022

املشاركات
واملشاركون
فرق املؤسسات
املؤهلة
عن البطوالت
الجهوية

الفئة العمرية/الجنس

عدد الالعبين(ات)

مواليد  2008/2007ذكور
مواليد  2006/2005/ 2004ذكور
مواليد  2008/2007إناث
مواليد  2006 /2005/ 2004إناث

عدد
املؤطرين(ات)

)6 +6( 12
 6العبين رسميين+
6العبين احتياطيين

 1مؤطر(ة) لكل
فريق

 يتكون الفريق من ستة العبين رسميين وستة العبين احتياطيين كحد أقص ى وأستاذ(ة) مؤطر. الفريق الفائز هو الذي يفوز بثالث أشواط. يفوز الفريق بالشوط عند وصوله للنقطة  ،25وفي حالة تعادل الفريقين ب  24/24يستمر اللعب إلى أن يتقدم أحد الفريقين بنقطتين ().... 28/26 ،27/25 ،26/24 في حالة تعادل الفريقين بشوطين لكل واحد منهما ،يحتكم الفريقان إلى شوط خامس يفوز به الفريق الذي يصل للنقطة  15مع فارق نقطتين. -علو الشبكة:

الفئة

اإلناث

الذكور

2008 - 2007
2006 – 2005 - 2004

 2.10م
 2.24م

 2.24م
 2.35م

نظام التنقيط وترتيب الفرق
سيتم ترتيب الفرق فيما بينها حسب عدد االنتصارات (املباريات التي فاز بها – املباريات التي خسرها).
 .1املعياراألول :عدد االنتصارات
 .2املعيارالثاني :عدد النقاط املكتسبة
إذا حصل فريقان أو أكثر على نفس عدد االنتصارات (املباريات التي فاز بها – املباريات التي خسرها) فسيتم ترتيبها بترتيب تنازلي للنقاط التي فاز بها كل فريق في كل
مباراة.
الفوز
 3نقط
ب  3/0أو 3/1
 2نقط
الفوزب 3/2
 1نقطة
خسارة ب 2/3
 0نقطة
خسارة ب  0/3أو 1/3
 0نقطة ()0/25 – 0/25 – 0/25
اعتذار
 -3املعيارالثالث :حاصل األشواط
الفوز
بها ،فسيتم ترتيبهم بترتيب تنازلي للحاصل الناتج عن قسمة عدد جميع األشواط
إذا استمر التعادل بين فريقين أو أكثر بناء على عدد النقاط التي تم
املكتسبة على عدد كل األشواط التي خسرها.
 -4املعيارالرابع :حاصل من النقاط
إذا استمر التعادل بين فريقين أو أكثر بناء على حاصل القسمة املحدد ،فسيتم ترتيبهم بترتيب تنازلي للحاصل الناتج عن قسمة عدد جميع النقاط
املكتسبة على عدد جميع النقاط التي خسرها خالل جميع األشواط.
إذا كان ال يزال هناك تعادل بين فريقين على أساس حاصل النقاط ،فستعطى األولوية للفريق الذي فاز في املباراة األخيرة بين هذين الفريقين.

*يعتمد قانون االتحاد الدولي للكرة الطائرة فيما يخص القوانين األخرى للعبة.
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