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الفصـل األول
مادة ( :)1تعريفات:

(يقصد هبا الكلمات والعبارات اليت وردت يف الالئحة لبيان معانيها وفقاً ألحكام الالئحة).

 1-1الالئحـــــــــــــة :
 2-1االحتــاد العــربي :
 3-1االحتــاد الدولــي :
 4-1جلنــة االحتكــام :

 5-1اللجنـة املنظمــة :
 6-1االحتــــــــــــــاد :
 7-1االحتـاد املنظـــم :
 8-1البطــولـــــــــة :
 9-1الفريـــــــــــــق:

 10-1الالعــــــــــــب:

يقصد هبا الالئحة املوحدة لبطوالت الكرةة الطرائةة الطراة ية الة يرة الريت ينظمهرا أو
يطةف عليها االحتاد العةيب للكةة الطائةة.
االحتاد العةيب للكةة الطائةة .
االحتاد الدويل للكةة الطائةة.
أعلى سلطة أثناء البطولة وحتوز خالهلا على سلطة االحتاد العةيب.
اللجنة اليت يكوهنا االحتاد املنظم لتنظريم البطولرة تلتنقريع مر االحتراد العرةيب وفيمرا
ال يتعارض م سلطات واختصاصات جلنة االحتكام.
أي مررال االحتررادات الوةنيررة األع رراء تالحترراد العررةيب أي مررال االحتررادات األع رراء
الذي ينظم بطولة ر ية معتمدة لدى االحتاد العةيب يف بلده.
أي مال االحتادات الوةنية األع اء تالحتراد العرةيب الرذي يرنظم بطولرة ر يرة معتمردة
لدى االحتاد العةيب يف بلده.
إحدى بطوالت الكةة الطرائةة الطراة ية الريت اعتمرد ا وأشرةف عليهرا االحتراد العرةيب
كبطولة ر ية.
يقصد به املنتخب أو الفةيع املطارك يف البطولة.
يقصد به الالعب أو الالعبة حقب مقت

ااحا..
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مادة ( :)2التنظيم:

1-2

(( التنظيم وشروط االشرتاك يف البطوالت))

يررنظم  -------------------------للكررةة الطررائةة بطولررة -------------
خال .الفرتة مال  -----------إىل . -----------

2-2

تدار البطولة بواسطة اللجنة الفنية بةائسة رئيس االحتاد العةيب أو مال ميثله.

3-2
1-3-2

تدابري البطولة وفقا ألحكام:

القواعد الة ية للعبة وتعديالهتا.

2-3-2

اللوائح العامة ملنافقات االحتاد الدويل.

3-3-2

الالئحة املوحدة لالحتاد العةيب لبطوالت الكةة الطائةة الطاة ية.

4-3-2

القةارات الصادرة مال االحتاد العةيب.

مادة ( : )3حق االشرتاك يف البطولة:

حيررع جلمي ر االحتررادات األع رراء يف االحترراد العررةيب واملقررددة اللتماماهتررا املاليررة والرريت ق تصرردر عقرروتت
حبقها اإلشرتاك يف البطولة.

مادة ( : )4دعوات االشرتاك يف البطولة ورسوم االشرتاك:

1-4

يوجرره االحترراد املررنظم للبطولررة وكررذا االحترراد العررةيب الرردعوة جلمي ر االحتررادات األع رراء تالحترراد العررةيب

لإلشرتاك يف ذه البطولة قبل موعد إقامتها بثالثة أشهة على أن تصل املوافقات النهائية مرال االحترادات
اليت تةغب يف االشرتاك يف البطولة يف اتريخ أقصاه شهة قبل موعد ا.
2-4

ترسل نسخ من الئحة البطولة إىل كل من :

1-2-4

احتاد اللجان األوملبية الوةنية العةبية.

2-2-4

االحتادات األع اء يف االحتاد العةيب.

مادة ( : )5أهلية الالعبني:

حيرع للفررةمل املمثلررة لالحتررادات الةعضررية األع رراء يف االحتراد العررةيب املطرراركة يف البطولررة وفقررا للطررةو
التالية:

1-5

جيررب أن حيمررل الالعبررون جنقررية البلررد الررذي ميثلونرره وعلرريهم إثبررات ذلررمب جوجررب جررواز سررفة سرراري
املفعو .وقت إقامة البطولة.
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2-5

جيب أن يقدم الالعبون يف البطوالت جوازات سفة م الفةدية جا فيهم العيب فةيرع البلرد املرنظم عليهرا
صورة مشقية ومبني هبا اتريخ امليالد على أن تكون صادرة عال القلطة ااحكومية املختصة.

3-5

يقرروم االحترراد املررنظم حررا .ف رةاك جلنررة االحتكررام للبطولررة مررال ترردقيع جرروازات القررفة إبصرردار بطاقررات
املطاركة ألفةاد الفةيع وتكون سارية لفرتة البطولة.

مادة ( : )6تكوين الوفود:

1-6

على كل احتاد عند املوافقة على املطاركة أن يةسرل لالحتراد العرةيب والبلرد املرنظم اسرتمارة املوافقرة علرى

املطرراركة يف البطولررةى علررى أن يقرردم اسررتمارة ( )0 – 2النهائيررة املطررتملة علررى أع رراء الوفررد املطررارك
عند اجتماع االستعالم املبدئ وحقب اجلدو .التايل:
فةيع واحد
فةيقني اثنني
2-6

( )5أع اء (حد أقصى)
]رئيس وفدى مدربى حكم مةافعى العبني اثنني[
( )7أع اء (حد أقصى)
]رئيس الوفد /مدرب/حكم مةافع /وأربعة العبني[

األ رراء الكاملررة ألع رراء الوفررد ةبقررا جلرروازات سررفة م علررى أن تةسررل قبررل شررهة مررال البطولررة للبلررد
املنظم ونقخة لالحتاد العةيب.

3-6

البيانات املطلوبة:

4-6

نبذة خمتصةة عال الفةيع املطارك.

صوراتن شخصيتان لكل ع و مال أع اء الوفد بقيام  6X4سم وخبلفية بي اء.

مادة ( : )7مالبس الفريق:

جيب على العيب الفةيع ارتداء مالبس بنفس اللون والتصرميم وأن ترةقم فرانيالت الالعبرني ( )1و ()2

على التوايل على الصدر والظهة وعلى الطورت مال األمرام وأن تكرون األرقرام مرال ألروان خمالفرة أللروان
الفررانيالت وترتفرراع ال يقررل عررال ( 15سررم) علررى الصرردر وأن ال يقررل اإلرتفرراع عررال ( 30سررم) علررى
الظهةى ويكون عةض الطةيط املكون لألرقام ( 2سم) كحد أدىن .
ي ررتم تكر رةار رقر ررم الالع ررب عل ررى اجلانر ررب األمي ررال لقر ررامل الطر ر رورت ى وجي ررب أن يكر ررون ال ررةقم إبرتفر رراع
( 6 – 4سم) والطةيط املكون لألرقام ( 1سم) كحد أدىن يف العةض .
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الفصل الثاني

نظام إقامة البطولة
مادة ( : )8نظام إقامة البطولة:

 ال تعتمد أي بطولة كبطولة ر ية إال جطاركة ( 10فرةمل ملقرابقة الةجرا .و 6فرةمل لبطولرة القريدات)كحد أدىن.
 -تقرام البطولرة حقرب نظرام بطروالت الكرةة الطررائةة الطراة ية الريت يطرةف عليهرا االحتراد الردويل بنظررام

مادة (: )9

دوري اجملموعات مال دور واحد.
يف حررا .مطرراركة ( )9 – 6فررةمل يف بطولررة القرريداتى تقررام البطولررة بنظررام اجملموعررة الواحرردة وتلعررب
املبارعت بنظام الدوري مرال دور واحردى وحيردد تةتيرب الفرةمل حقرب مرا ورد يف املرادة ( )13مرال رذه
الالئحة.

مادة (:)10

1:10

يف حا .مطاركة ( )12-10فةيرع يرتم إجرةاء سرحب القةعرة علرى ةةيقرة الثعبران ()Serpentine
على النحو التايل :

1:1:10

يررتم توزي ر أصررحاب املةك رميال األو .والثرراا يف البطولررة القررابقة علررى رأ كررل موعررة مررال اجملم روعتني
تلتوايل جعىن املصنف األو .يف البطولة القابقة يكون على رأ اجملموعرة (أ) واملصرنف الثراا علرى رأ
اجملموعررة (ب) ويف حالررة عرردم اش ررتاك املصررنف األو .يف البطولررة القررابقة حيررل يلرره الفةيررع الررذي يليرره
و كذا حىت املةكم الةاب فقط.

2:1:10

يتم إبعاد الفةيع املنظم خارج إجةاء القحب للقةعةى مث يتم إجةاء القحب على الفرةمل املتبقيرة علرى أن
يتم توزيعهم على اجملموعتني إىل أن يتبقى فةيع واحد .ويف حالة اشرتاك فةيقني مال البلد املنظم يتم إبعراد
الفرةيقني خررارج إجرةاء القررحب للقةعررة مث يررتم إجرةاء القررحب علررى الفررةمل املتبقيررة علررى أن يررتم ترروزيعهم
على اجملموعتني (أ) ى (ب) .

3:1:10

عنرردما يررتم سررحب القةعررة علررى فةيررع ويقر يف نفررس اجملموعررة الرريت فيهررا الفةيررع ا خررة مررال تلررمب الدولررة.
فعليه يتم وض

ذا الفةيع يف اجملموعة اليت تليهرا ومرال مث يرتم إجرةاء القرحب علرى الفةيرع الرذي سريحل

يله يف تلمب اجملموعة وبعد ا تقتمة عملية سحب القةعة.
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4:1:10

الطلب مال الفةيع املنظم اختيار إحدى اجملموعتني (أ) ى (ب) .

5:1:10

يتم وض الفةيع ا خة يف اجملموعة األخةى.

6:1:10

يتم إجةاء سحب القةعة للرتقيم لكل موعة على حده .

2:10

يف حا .مطاركة ( )13فةيع فما فومل يتم إجةاء سحب القةعة بطةيقة الثعبان على النحو التايل:

1:2:10

يتم توزي الفةمل أصحاب املةاكم األربعة األوىل يف البطولة القابقة على رأ كل موعرة مرال اجملموعرات
األربعر ررة (أ) ى (ب) ى (ج) ى (د) تلتر رروايل جعر ررىن املصر ررنف األو .يف البطولر ررة القر ررابقة يكر ررون علر ررى رأ
اجملموعررة (أ) و املصررنف الثرراا يف البطولررة القررابقة يكررون علررى رأ اجملموعررة (ب) واملصررنف الثال ر يف
البطولررة القررابقة يكررون علررى رأ اجملموعررة (ج) واملصررنف الةاب ر يف البطولررة القررابقة يكررون علررى رأ
اجملموعررة (د)  .ويف حالررة عرردم اش ررتاك املصررنف األو .يف البطولررة القررابقة حيررل يلرره الفةيررع الررذي يليرره
و كذا حىت املةكم الةاب فقط.

2:2:10

يتم إبعاد الفةيع املنظم خرارج عمليرة سرحب القةعرة .مث يرتم إجرةاء القرحب علرى الفرةمل املتبقيرة علرى أن تروزع
على اجملموعات األربعة إىل أن يتبقى ثالث فةمل .أما يف حالة اشرتاك فةيقني مال البلد املنظم يتم إبعاد الفرةيقني
ويتم استكما .القحب على الفةمل كما و موضح أعاله إىل أن يتبقى فةيقني.

3:2:10

عنرردما يررتم سررحب القةعررة علررى فةيررع ويقر يف نفررس اجملموعررة الرريت فيهررا الفةيررع ا خررة مررال تلررمب الدولررة.
فعليه يتم وض

ذا الفةيع يف اجملموعة اليت تليهرا ومرال مث يرتم إجرةاء القرحب علرى الفةيرع الرذي سريحل

يله يف تلمب اجملموعة.
4:2:10

الطلب مال الفةيع املنظم اختيار إحدى اجملموعات األربعة.

5:2:10

يقتكمل القحب على الفةمل الثالثة املتبقية.

6:2:10

يتم إجةاء سحب القةعة للرتقيم لكل موعة على حده.

مادة ( : )11موعد إجراء القرعة :

1 : 11

يتم إجةاء القةعة قبل االجتماع الفين للبطولة ى حب ور ممثل االحتاد العةيب للكةة الطائةة .

2 : 11

تعاد القةعة عندما تفقد التوازن يف توزي الفةمل املطاركة .

1:12

يف حالة مطاركة ( )12-10فةيع تلعب املبارعت هلذه البطولة على النحو التايل:

1:1:12

الدور التمهيدي:

مادة ( : )12نظام املباريات :

6

تلعب املبارعت يف ذا الدور بطةيقرة ( )Single Round of Borger Systemأي نصرف نظرام
بورغة جعىن ةةيقة الدوري مال دور واحد لكل موعة مال اجملموعتني (أ) ى (ب) أي يلعب كل فةيع م الفةمل
األخةى يف موعته مباراة واحدة فقط وعلى ضوء ذلمب يتم حتديد املةاكم مال األو .إىل األخري يف كل موعة

مال اجملموعتني .

2:1:12

حتديد املةاكم واألدوار النهائية:
تقام املبارعت يف ذا الدور على النحو التايل :

1:2:1:12

لتحديد املةاكم مال اخلامس إىل الثاا عطة تلعب الفةمل على النحو التايل :
اثل اجملموعة (أ) × اثل اجملموعة (ب) (املةكميال اخلامس – القاد )
راب اجملموعة (أ) × راب اجملموعة (ب) (املةكميال القاب – الثامال)
خامس اجملموعة (أ) × خامس اجملموعة (ب)(املةكميال التاس – العاشة)
ساد اجملموعة (أ) × ساد اجملموعة (ب)(املةكميال الر  – 11الر )12

2:2:1:12

لتحديد املةاكم األوىل مال األو .إىل الةاب تلعب الفةمل على النحو التايل :
أو .اجملموعة (أ) × اثا اجملموعة (ب)
أو .اجملموعة (ب) × اثا اجملموعة (أ)

اخلاسة مال أو .اجملموعة (أ)×اثا اجملموعة (ب))×اخلاسة مال أو .اجملموعة (ب)×اثا اجملموعة (أ)

على املةكميال الثال والةاب
الفائم مال أو .اجملموعة (أ)×اثا اجملموعة (ب)×الفائم (أو .اجملموعة (ب)×اثا اجملموعة (أ)
على املةكميال األو .والثاا
2:12

يف حا .مطاركة (أكثة مال  12فةيع) تلعب املبارعت هلذه البطولة على النحو التايل :

1:2:12

الدور التمهيدي :

تلعب املبارعت يف رذا الردور بطةيقرة ( )Single Round of Borger Systemأي نصرف نظرام برورغة
بطةيقة الدوري مال دور واحد لكل موعة مال اجملموعات األربعة (أ) ى (ب) (ج) ى (د) أي يلعب كل فةيع م تق

الفةمل األخةى يف موعته مباراة واحدة فقط ى وعلى ضوء ذلمب يتم حتديد املةاكم مال األو .إىل األخري .

2:2:12

الدور رب النهائ :
تلعررب الفررةمل ااحاصررلة علررى املةك رميال األو .والثرراا مررال كررل موعررة بطةيقررة إخ رةاج امل لرروب مررال مبرراراة
واحدة وتوزع على النحو التايل:
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 – 1أو .اجملموعة (أ) × اثا اجملموعة (ج)
 – 2أو .اجملموعة (ب) × اثا اجملموعة (د)
 – 3أو .اجملموعة (ج) × اثا اجملموعة (أ)
 – 4أو .اجملموعة (د) × اثا اجملموعة (ب)

3:2:12

الدور نصف النهائ :

تلعب الفةمل الفائمة يف الدور الةب النهائ م بعض بطةيقة إخةاج امل لوب مال مباراة واحدة وتوزع على

النحو التايل:

 – 1الفائم مال (أو .اجملموعة أ × اثا اجملموعة ج) يلعب م
الفائم مال (أو .اجملمموعة ب × اثا اجملموعة د)

 –2الفائم مال (أو .اجملموعة ج × اثا اجملموعة أ) يلعب م
الفائم مال (أو .اجملمموعة د × اثا اجملموعة ب)

4:2:12

الدور النهائ :
 تلعب الفةمل الفائمة يف مبارعت الدور النصف النهائ على املباراة النهائية وحتديد بطل البطولة
واثا البطولة.
 تلعب الفةمل اخلاسةة يف مبارعت الدور النصف النهائ مباراة حتديد املةكميال الثال والةاب .

5:2:12

أدوار حتديد املةاكم مال اخلامس إىل الثامال يف البطولة :
(أ) تلعب الفةمل اخلاسةة يف مبارعت الدور الةب النهائ م بعض بطةيقة إخةاج امل لوب مال مباراة
واحدة وتوزع على النحو التايل :
 – 1اخلاسة مال (أو .اجملموعة أ × اثا اجملموعة ج) يلعب م
اخلاسة مال (أو .اجملمموعة ب × اثا اجملموعة د)
 – 2اخلاسة مال (أو .اجملموعة ج × اثا اجملموعة أ) يلعب م
اخلاسة مال (أو .اجملموعة د × اثا اجملموعة ب)
(ب) لتحديد املةاكم مال اخلامس إىل الثامال يف البطولة :
 –1ي لعب الفائمان يف مبارعت حتديد املةاكم مال اخلامس إىل الثامال كما و يف املادة ( )5:2:12على
املةكميال اخلامس والقاد .
 –2يلعب اخلاسةان يف مبارعت حتديد املةاكم مال اخلامس إىل الثامال كما و يف املادة ( )5:2:12على
املةكميال القاب والثامال.
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مادة ( : )13نظام ترتيب الفرق خالل البطولة:
1-13
 -الرتتيب وفقا للفوز أو خسارة املباراة:

حيدد تةتيب الفةمل بواسطة نتائج املبارعت على أسا الفوز أو خقارة املبارعت.

2-13

3-13
1-3-13

 -النقاط التي متنح بواقع املباراة لكل فريق:

نقطتان

*

الفوز تملباراة

*

خقارة املباراة

نقطة واحدة

*

االنقحاب مال املباراة

صفة

يف حالة التعادل يف النقاط يتم ترتيب املتعادلني حسب:

نسبة األشواط:

يف حالة التعاد .يف عدد النقا بني فةيقني أو أكثة حيدد تةتيبهم تنازليا وفقا للنقبة امل وية الناجتة عال ققرمة

األشوا اليت له على موع األشوا اليت عليه .
2-3-13

نسبة نقاط األشواط:

إذا استمة التعراد .بواقر نقربة األشروا

( )1-3-13يرتم حتديرد تةتيرب الفرةمل تنازليراً وفقرا للنقربة امل ويرة

الناجتة عال ققمة موع نقا األشوا اليت له على موع نقا األشوا اليت عليه.

3-3-13

إذا اسررتمة التعرراد .بواقر نقرربة نقررا األشروا ( )2-3-13بررني فرةيقني فقررط فتعطر األسرربقية يف الرتتيررب
للفةيع الفائم تملباراة اليت جةت بني الفةيقني املعنيني.

4-3-13

إذا استمة التعاد .تطرتك الفةمل املتعادلة يف التصنيف.

مادة ( : )14القواعد اخلاصة مبسابقات االحتاد الدويل:

تطبيع مجي القواعد الة ية الدولية للعبة واخلاصة جقابقات االحتاد الدويل العاملية والة ية على البطولة.

مادة ( : )15الكرات املستعملة :

تلعررب البطولررة بكرةات ماركررة (ميكاسررا الطرراة ية) الكررةة الة يررة لبطرروالت االحترراد العررةيب واالحترراد الرردويل

للكةة الطائةة.

مادة ( : )16مالعب البطولة :

تقام املبارعت على مالعب الكةة الطائةة الطاة ية املطابقة للمواصفات القانونية لالحتاد الدويل.

مادة ( : )17جدول تدريب الفرق:

جيرب علررى االحترراد املررنظم إعررداد جرردو .ترردريب للفررةمل وتقدميرره للجنررة االحتكررام للبطولررة العتمرراده حبير حيررع
لكل فةيع استخدام املالعب الة ية للمبارعت للتدريب ملدة ال تقل عال ساعة يف اليوم ملةة واحدة.
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الفصل الثالث
جلنة االحتكام

مادة ( : )18بطوالت االحتاد العربي للكرة الطائرة:

1-18

تكوين اللجنة:

يتم تقمية أع اء اللجنة الفنية حقب ا يت:

 – 1ممثل اللجنة التنفيذية أو مال يكلفة االحتاد العةيب (رئيقاً).
 – 2ع وان أو ثالثة أع اء مال جلنة الطواةئ.
 – 3ع وان أو ثالثة أع اء مال جلنة ااحكام.
 -4ع و مال اللجنة النقائية إذا ارأتت األمانة العامة ااحاجة لتقميتها.
 – 4مقةر مال االحتاد
2-18

املنظم .

وصول أعضاء جلنة اإلحتكام واللجنة الفنية قبل البطولة:

جيب على رئيس وأع اء جلنة االحتكام الوصو .قبل يومني كاملني مال اتريخ افتتاح البطولة.
مادة ( : )19السلطات واملسئوليات:

جلنة االحتكام

أعلى سلطة أثنراء البطولرة وحتروز علرى سرلطة االحتراد العرةيب للكرةة الطرائةة أثنراء البطولرة

وتكون مق ولة عال:
 -1تقيري كافة األنططة املتعلقة تلبطولة.
 -2اإلشةاف على التنظيم الفين للبطولة وفقا هلذه الالئحة والقةارات الصادرة عال االحتاد العةيب.
 -3تقمية األع اء لإلشةاف على االستعالم املبدئ (ثالثة كحد أقصى).
 -4تنقرريع كافررة أوجرره البطولررة واارراذ القرةار النهررائ بطررشن أي احتجرراج أو شرركوى متعلقررة تلتنظرريم أو نتيجررة
املباراة أو األمور التحكيميه.
 -5إصدار العقوتت الواردة يف ذه الالئحة على أع اء الفةمل املطاركة.
 -6اااذ القةار يف األمور الطارئة.
 -7التفقد واالعتماد واإلشةاف على تقهيالت اإلقامة والوجبات تلفندمل لكافة املطاركني.
 -8املةاجعة واإلشةاف على التنقل الداخل (املواصالت) لكافة املطاركني.
 -9تفقد واعتماد مناةع جلو كبار الطخصيات ومناةع العمل للة يني الفنيني واملدربني (إن وجدوا).
 -10مةاجعة وتنقيع خطط وحت ريات مةاسم حفل االفتتاح واخلتام وتوزي اجلوائم.
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 -11اعتماد خمطط وجتهيمات املنافقة ةبقاً للقواعد الة ية.

 -12التحقررع مررال أن األدوات الةعضررية مترروافةة كم راً ونوع راً وفق راً للرروائح العامررة ملنافقررات االحترراد الرردويل والالئحررة
املوحدة لبطوالت االحتاد العةيب والقواعد الة ية للعبة.

 -13فحررو واعتمرراد أبعرراد اإلضرراءة وأرضررية املالعررب الةئيقررية واملالعررب اجلانبيررة وملعررب اإلمحرراء (إن وجررد) وفقررا
للقواعد الة ية للعبة.

 -14تدقيع واعتماد االستمارات الة ية املقتخدمة إلحصائيات البطولة ونتائج املبارعت.
 -15اإلش رةاف واعتمرراد التقررارية املقدمررة مررال املررنظم بطررشن نتررائج املبررارعت وتةتيررب الفررةمل وجرردو .الترردريب وجرردو.
املنافقة ..اخل.

 -16إعداد اإلرشادات والتعليمات ال ةورية إلحصائيات الالعبني وتقييم الفةمل.
 -17إعداد مقودة التقييم الفين للبطولة.

 -18مةاقبة منطقة املنافقة خال املبارعت.
 -19تدقيع واعتماد بطاقات الالعبني وااحكام وأع اء الوفود أثناء املبارعت.
 -20تدقيع واعتماد التقجيل النهائ للفةيع وأ لية الالعبني واملالبس.
 -21استالم استمارات التقجيل األصلية للمبارعت.

املادة ( : )20االستعالم املبدئي واالجتماع الفني:

1-20

اجتماع االستعالم املبدئ :

يعقررد ررذا االجتمرراع م ر ممثل ر كررل فةيررع مطررارك ومقرردد رسرروم اإلش ررتاك (رئرريس الوفررد أو مررال ينرروب عنرره

والالعبررني) تإلضررافة اىل ممثررل عررال االحترراد املررنظم يف نفررس اليرروم الررذي يصررل فيرره الفةيررع أو اليرروم التررايل علررى
أقصى تقدية إلستكما .اإلجةاءات الالزمة للمطراركة يف رذه البطولرة (قبرل بردء االجتمراع الفرين العرام) علرى

أن يقدم الوفد املطارك يف بداية االستعالم املبدئ املعلومات التالية جلنة االحتكام:

 -1جوازات القفة والصور الطخصية جلمي الالعبني وأع اء الوفد.
 -2استمارة  0 – 2النهائية لالعبني اثنني لكل فةيع وحتديد الفةيع (أ) و (ب) يف حالة مطاركة فةيقان.
 -3عينة مال مالبس اللعب.
 -4بطاقة البطولة لكل العب (صادرة عال جلنة االحتكام للبطولة).
تقوم جلنة االحتكام خال .االستعالم املبدئ بفحو كافة واثئع املطاركة يف البطولة واعتماد ا.
 -5تقديد رسوم البطولة.
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 : 2:20االجتماع الفني العام

يعقررد االجتمرراع الفررين العررام قبررل يرروم مررال موعررد برردء البطولررة حب ررور أع رراء جلنررة االحتكررام ورؤسرراء الوفررود

واملدربني والالعبني وااحكام واألةباء واملنظمني ويت مال جدو .األعما .البنود التالية:
 -1كلمة تةحيب مال رئيس جلنة االحتكامى واملنظم.

 -2تقرردمم ممثل ر جلنررة االحتكررام وااحكررام واملرردربني والالعبررني وأع رراء ورؤسرراء اللجنررة املنظمررة للبطولررة واللجرران
العاملة يف البطولة.
 -3املعلومات التنظيمية للوفود:

(أ):

تقةية عال أ لية الالعبني.

(ب):

األماكال املخصصة جللو الالعبني واملدربني – إن وجدوا – وأع اء الوفود جالعب البطولة.

(ج):

األماكال املخصصة للعاملني تلتحليل اإلحصائ للمبارعت.

(د):

شةو اإلقامة والوجبات وغقيل املالبس الةعضية والطلبات اإلضافية.

( ر):

أماكال الةاحة واالستجمام وتبديل املالبس وتوفري املياه يف املالعب.

(و):

تقليم بطاقات البطولة إىل ةاولة جلنة االحتكام قبل املباراة.

(ز):

مطاركة الوفود يف مةاسم حفل اإلفتتاح واخلتام.

(ح):

الةعاية الطبية جقة إقامة الوفود واإلسعافات األولية جالعب املبارعت.

 -4تعليمات التحكيم:

(أ):

نظام تقوية األرضية.

(ب):

مةاسم املباراة.

(ج):

استخدام الوقت املقتقط .

(د):

معلومات امة متعلقة بقواعد اللعبة.

 -5أمور البطولة:
(أ):

اختيار األلوان ملالبس اللعب لكل مباراة.

(ب) :استفقارات بطشن تقومم البطولة وجدو .التدريب.

(ج) :قرتة الةاحة بني املبارعت.

(د) :املؤمتة الصحف م املدربني والالعبني عقب املبارعت (إن أمكال).
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( ر) :توزي نتائج التحليل اإلحصائ للمبارعت (إذا وجد).

(و) :النطةة اليومية للبطولة.

 -6جيب على رئيس جلنة االحتكام أن يبع إىل االحتاد العةيب يف فرتة أقصا ا ( 15يوم) مال هناية البطولة تلتقةية
الفين عال البطولة.

املادة ( : )21منسق حكام البطولة:

يعررني منقررع حكررام البطولررة مررال قبررل جلنررة االحتكررام ويكررون أحررد أع ررائها ودون اإلخررال .جقر وليات جلنررة االحتكررام
يكون له ااحع يف اإلشةاف على حكام البطولة ومةاقيب اخلطو على النحو التايل:

 -1إعداد تعليمات التحكيم فيما يتعلع تلبطولة وتت مال ما يل :
 مبادئ التحكيم وتفقريات القواعد. تنقيع التحكيم أثناء املبارعت. -املةاسم الدولية للمبارعت.

 بةانمج العمل وتقومم االجتماعات وااحلقات جا يف ذلمب جداو .أعماهلا واملوضوعات. -االن با والقلوك.

 -2مةاجعة ومةاقبة حت ريات املنظم احلقة التحكيم قبل البطولة.

 -3عقد اجتماع متهيدي قبل  24ساعة مال موعد افتتاح البطولة لتنقيع الواجبات.
 -4تعيني املوفد التحكيم (واحد أو انثنني) يومياً لتحليل وتقييم آداء ااحكام.

 -5حفررا اإلحصررائيات املتعلقررة بتعيررني ااحكررام للمبررارعت وتطبرريقهم لقواعررد اللعبررة وتقرردمم تقيرريم ف رةدي وعمرروم
دائهم.

 -6فحو وتقمية املقجلني ومةاقيب اخلطو وملتقط ومقويو األرضية الذيال يقرتحهم املرنظم واإلشرةاف علريهم
وتقييم أدائهم.

 -7ياسبة ااحكام واالقرتاح على جلنة االحتكام إذا استلمم األمة استبعاد ااحكم لقوء القلوك أو خمالفة تعليمات
التحكيم.

 -8اقرتاح ي ة التحكريم لكرل مبراراة (ااحكرم األو /.ااحكرم الثراا  /املقرجل مقراعد املقرجل  /مةاقبرو اخلطرو )
على أن يعتمد مال قبل رئيس جلنة االحتكام.

 -9التشكيد مال التمام ااحكام لتطبيع القواعد الة ية للعبة وااحكم على أدائهم وتوحيد فهمهم للقواعد.
 -10فحو األدوات قبل البطولة.
 -11اااذ القةار بطشن أي احتجاج يتعلع تلتحكيم تلتطاور ورف ذلمب إىل جلنة االحتكام.
 -12ال يعتمررد ااحكررم الررذي ال حي ررة يف الدراسررات النظةيررة والعمليررة الرريت سرربع البطولررة بر ر  24سرراعة مررال إدارة مبررارعت
البطولة.
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مادة ( : )22الشكاوي :

1-22

اإلجراءات:

جيب تقدمم كل الطكاوى املتعلقة بنتائج املبراراة كتابرةً إىل رئريس جلنرة االحتكرام للبطولرة خرال .سراعة مرال هنايرة
املباراة املعنية ]وفقاً للقاعدة ( )1-2-1-5مال القواعد الدولية للعبة[.

 1-1-22يةفع م الطكوى رسم قدره ( ) 100دوالر أمةيك (مائة دوالر أمةيك ) أو ما يعادله بعملة البلد املنظم.
 2-1-22يةد رسم الطكوى إذا ثبت صحتها.

 3-1-22جيررب علررى رئرريس جلنررة االحتكررام أن يعررةض الطرركوى ومةفررع معهررا تقةيررة كتررايب فرروراً مررال وقررت سررداد الةسررم إىل جلنررة
االحتكام.
 4-1-22جتتم ر جلنررة االحتك ررام للنظررة يف الطرركوى خ ررال 3 .سرراعات بعررد تق رردميها إلصرردار الق رةار .ال يق ررمح لع ررو جلن ررة
االحتكام الذي ينتم إىل نفس جنقية أحد الطةفني املعنيني تلطكوى حب ور االجتماع.
 5-1-22جيوز لةئيس جلنة االحتكام استدعاء كل األشخاص املعنيني تألمة وممثليهم لإلدالء بطهاداهتم.
 6-1-22جيررب أن توج رره ك ررل الط رركاوى األخ ررةى مباش ررةًة إىل رئ رريس جلن ررة االحتك ررام خ ررال .س رراعة م ررال اكتط رراف الواقع ررة مث ررار
الطكوى.

2-22

القرار:
بناء على لوائح االحتاد العةيب إن وجدت أو اللجوء إىل لوائح االحتاد الدويل للعبة.
تتخذ القةارات ً

 1-2-22يكون القةار بطشن الطكوى هنائياً وجيب اااذه خال 4 .ساعات مال سداد الةسم.
 2-2-22جيب على جلنة االحتكام أن تبلغ قةار ا بدون أتخري إىل األةةاف املعنية.

 3-2-22يكون رئيس اللجنة خمتصاً على أية حا .يف اإلدالء بتقةية للصحافة عال الطكوى.

14

الفصـل الرابع

مادة ( : )23أنواع اجلزاءات:

لوائح اجلزاءات والعقوبات

لفت النظةى اإلنذارى التوقيفى ال ةامةى الططب.

مادة ( : )24جزاءات التأخري والنسحاب:

1-24

إذا أتخة الفةيع عال موعد املباراة وأصدر ااحكم قةاره إبهنائها فإنه يعترب مةتكباً خطشً فنيراً مرا ق يكرال وراء أتخرةه ررةوف

2-24

إذا ق حي ة الفةيع قبل ( )15دقيقة عال املوعد احملدد لبداية املباراة يعتررب الفةيرع متخلفراًى وإذا ح رة الفةيرع املتخلرف

قا ةة توافع عليها جلنة االحتكام.

قبررل املوعررد احملرردد لبدايررة املبرراراة وق يصرردر ق رةار ااحكررم إبهنائهررا فيتحررتم إقامررة املبرراراة يف موعررد ا احملرردد أو فررور ف رةاك

مقجل املباراة مال إجةاءاته وتتوقف نتيجة املبراراة علرى دراسرة جلنرة االحتكرام ألسرباب الترشخري وإصردار القرةار الرالزمى

3-24

وال جيوز للفةيع املنافس أن ميتن عال اللعب قبل أن يصدر ااحكم قةاره إبهنائها وإال اعترب منقحباً.
انقحاب الفةيع مال البطولة يعين خةوجه مال امللعب إلصابة أحد الالعبني أو امتناعه عال إمتام املباراة ألي سربب آخرة
ويف ذه ااحالة حيةم مال تكملة مبارعته يف ذه البطولة وتعترب نتائجه تلنقبة له كشن ق تكرال وتطرطب كافرة النقرا الريت

له وعليه.

4-24

إذا الف فةيع نتيجة رةوف قا ةة عال املباراة تنظة جلنة االحتكام للبطولة يف املوضوع وتقةر ما تةاه انسباً.

مادة ( : )25جزاءات الالعبني وأعضاء اجلهاز الفني واإلداري:

كل العب أو ع و جهاز فين أو إداري يقرلمب سرلوكاً منافيراً للرةوح الةعضرية أو يتصرةف تصرةفا غرري الئرع جتراه
املقر ولني أو ااحكررام أو اإلداريررني أو الالعبررني أو اجلمهررور قبررل أو بعررد املبرراراة أو يررتم اسررتبعاده هنائيراً مررال املبرراراة

تتخذ ضده جلنة االحتكام للبطولة إحدى العقوتت التالية:

1-25
2-25
3-25
4-25
5-25
6-25

 لفت نظة. -إنذار.

 غةامة مالية قدر ا ( )100دوالر أمةيك (مائة دوالر). غةامة مالية قدر ا ( )300ثالمثائة دوالر أمةيك . -ااحةمان مال املطاركة يف تق مبارعت البطولة وتططب مجي نتائج الفةيع والنقا اليت له وعليه.

يف حالررة ارتكرراب خطررش أش رد تقررةر جلنررة االحتكررام العقوبررة املناسرربة ويةفر األمررة إىل االحترراد العررةيب إلارراذ مررا ت رةاه
مناسباً مال حي ااحةمان مال املطاركة يف بطوالت االحتاد العةيب القادمة (بقةار مال االحتاد العةيب).
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املادة (:)26

]ال جيوز لالعب الذي تق عليه غةامة مالية املطاركة قبل دف ال ةامة املالية للجنة االحتكامى كما ال جيوز لع و اجلهاز
اإلداري والفين الذي أوقعت عليه غةامة مالية مةافقة الفةيع قبل دف ال ةامة املالية للجنة االحتكام [ .

مادة ( : )27االلتزام بأرقام وألوان املالبس:
1-27
كل فةيع يقوم بت يري أرقام فانيالت العبيه واليت سبع اعتماد ا مال جلنة االحتكام يعترب فةيقه مةتكباً خطش فنياً ] وخيقة
نتيجة املباراة (صفة )2/بنتائج (صفة [ )21/لكل شو فيما عدا ما توافع عليه جلنة االحتكام جوجب أخطار ر .

2-27

يف حالة عدم تقيد الفةيع بلون الفانيلره احملردد مرال جلنرة االحتكرام للبطولرة يعتررب خاسرةاً لنتيجرة املبراراة (صرفة )2/بنتيجرة

(صفة  )21/لكل شو فيما عدا ما توافع عليه جلنة االحتكام جوجب أخطار ر .

مادة ( : )28عقوبات االنسحاب من املشاركة يف بطوالت االحتاد العربي:
1-28
يقدد االحتاد الذي يوافع هنائياً على االشرتاك يف بطولة مث يعتذر عال املطراركة فيهرا غةامرة ماليرة مقردار ا ( 500دوالر)
مخقمائة دوالر أمةيك أو ما يعادهلا لالحتاد العةيب عال كل فةيع يعتذر عال املطاركة .

2-28

الفةيع الذي ينقحب بعد إجةاء القةعة أو أثناء البطولة بعد موافقته على املطاركة أو ميتن عال مقابلة إحدى الفةمل حيةم
مال املطاركة يف تق املبارعت وحيةم مال املطاركة يف بطولتني قادمتني ويدف غةامرة ماليرة مقردار ا ( 1000دوالر) ألرف

دوالر أمةيك أو ما يعادهلا لالحتاد العةيب.
3-28

يقدد االحتاد الذي يوافع على تنظريم بطولرة مث يعترذر عرال تنظيمهرا جرا ال يقرل عرال ثالثرة أشرهة مرال موعرد إقامتهرا غةامرة

4-28

تقةي العقوتت الصادرة حبع املخالف حىت استنفاذ ا أو صدور قةار مال اللجنرة التنفيذيرة لالحتراد العرةيب بتخفي رها أو

5-28

حيع لالحتاد العةيب ممثلة بلجنة االحتكام تقدية العقوبة ألي خمالفة ق يةد هلا نو يف ذه اللوائح.

مالية مقدار ا مخقة آالف دوالر أمةيك (5000دوالر) أو ما يعادهلا لالحتاد العةيب.
رفعها.
6-28

إذا وقعررت أيررة خمالفررة أخررةى خبررالف مررا ذكررة يف ررذه الالئحررة فيحررا .األمررة إىل االحتراد العررةيب إلارراذ مررا يرةاه مناسررباً مررال

7-28

االحتاد الذي ال يلتمم بنصوص الالئحة يةف أمةه إىل اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد العةيب.

قةارات.

مادة ( : )29كيفية تنفيذ العقوبات:
1-29
يبدأ تنفيذ العقوبة وتنته وفع اتريخ حتدده جلنة االحتكام أو االحتاد العةيب حقب مقت
2-29
كل عقوبة ال تقتكمل تنفيذ ا أثناء البطولة تةف لالحتاد العةيب إلااذ القةار املناسب.

ااحا..

مادة (: )30حصيلة العقوبات املالية :

تؤو .حصيلة العقوتت املالية ورسوم االعرتاضات واالست نافات املةفوضة إىل مالية االحتاد العةيب.
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الفصـل اخلامس

مادة ( : )31قرارات جلنة االحتكام:

أحكــــام عامـــــة

تكرون قرةارات جلنررة االحتكررام انفرذة ألغلبيررة األصرروات ويف حالررة تقرراوي األصروات يررةجح القرةار الررذي صرروت إىل

جانبه الةئيس.
مادة ( : )32اجلوائز :

يوفة االحتاد العةيب للكةة الطائةة األمور التالية:

( )1كش البطولة للفةيع الفائم تملةكم األو..

( )2ميداليات املةاكم الثالثة األوىل وذلمب على النحو التايل:

 عدد ( )2ميداليات ذ بية للفةيع الفائم تملةكم األو..
 عدد ( )2ميداليات ف ية للفةيع الفائم تملةكم الثاا.

 عدد ( )2ميداليات بةونمية للفةيع الفائم تملةكم الثال .

( )3اجلوائم النقدية للفةمل الفائمة تملةاكم الثالثة األوىل وذلمب على النحو التايل:
 بطولة الةجا:.

 املةكم األو 1000 .دوالر أمةيك
 املةكم الثاا  700دوالر أمةيك

 املةكم الثال  500دوالر أمةيك

 بطولة القيدات:

 املةكم األو 1000 .دوالر أمةيك
 املةكم الثاا  700دوالر أمةيك

 املةكم الثال  500دوالر أمةيك
مادة ( : )33شهادات املشاركة:

يقوم االحتاد املنظم إبصدار شهادات مطاركة جلمي أع اء الوفود املطاركة يف البطولة واللجان العاملة.

مادة ( : )34حقوق االحتاد املنظم :

1-34
2-34
3-34
4-34
5-34

اختيار مباراة يف (االفتتاح) بعد إجةاء القةعة ألحد الفةمل اليت متثل الدولة املنظمة يف موعة واحدة.

متثل الدولة املنظمة يف موعة واحدة.

حتديد توقيت املبارعت اخلاصة به جا يتفع واستقطاب اإلقبا .اجلما ريي وتوقيتات الب التليفميوا.

حتديد جدو .املبارعت ومواعيد التدريب للفةمل املطاركة.

حتديد أماكال ومدن اقامة املبارعت.
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6-34

تعررديل توقيتررات املبررارعت يف آخررة احظررة بقرربب االلتمامررات املاليررة والنقررل التليفميرروا وجيررب اخطررار جلنررة

االحتكام للبطولة ومق ويل الفةمل قبل  24ساعة على األقل بذلمب.
مادة ( : )35مسئوليات الفرق املشاركة:

1-35

يتحمل الفةيع املطارك نفقات سفةه مال بلده إىل بلد املنظم وكذلمب رسوم نفقات اإلقامة والوجبات

جبلغ وقدره ( 80دوالر) (مثانون دوالر أمةيك ) للطخو الواحد يف اليومى حقب ااحد األقصى
ألع اء الوفد ةبقا للمادة ( )6مال ذه الالئحةى وتدف للبلد املنظم أثناء االستعالم املبدئ للفةمل
(شةيطة أال تقلم بط اقات الفةمل املطاركة إال بعد سداد الةسوم كاملةى مال اتريخ الوصو .وحىت
اتريخ امل ادرة الة

للبطولة).

وما زاد عال ذا العدد يتحمل الوفد املطارك كافة املصاريف حبد أقصى لل ةفة املفةدة  140دوالر
و 250دوالر لل ةفة املمدوجة وتدف للبلد املنظم.
 يف حالة رغبة الوفد املطاركة تلقكال يف فندمل آخة غري املعتمد للبطولة يدف مبلغ  40دوالر
أمةيك عال كل فةد يف اليوم الواحد ملدة البطولة لالحتاد املنظم.
 تتحمل الفةمل كافة التكاليف املالية إذا كان الوصو .قبل املوعد الة
كانت امل ادرة بعد املوعد الة


للبطولةى وكذلمب إذا

للبطولة حقب ما حيدده االحتاد املنظم.

يف حالة رغبة م ادرة الوفد قبل موعد إنتهاء البطولة ليس له ااحع تملطالبة ألي مبالغ مت دفعها
لالحتاد املنظم إال يف حالة ةلبه (امل ادرة  /أو ت يري الفندمل) أثناء االستعالم املبدئ ى وذلمب
بناء على كتاب ر

مقدم مال رئيس الوفد للجنة االحتكام مت مال أبداء األسباب ى وللجنة

االحتكام املوافقة على األسباب يف حالة اقتناعها وحيع للبلد املعرتض أن يقيم بفندمل آخة
غري فندمل البطولة يةاه مناسبا ويكون و املق و .عال مجي احتياجاته ومتطلباته فيما خيو
اإلقامة واملواصالت واإلعاشةى وإذا ق تقتن جلنة االحتكام تألسباب يلتمم الوفد املعرتض
بتقديد رسوم اإلقامة كاملة .
 على البلد املنظم توفري القكال املناسب بفندمل ال يقل عال (أربعة جنوم).
2-35

يرردف كررل وف ررد مطررارك يف البطول ررة رسررم اش ررتاك لالحت رراد العررةيب للك ررةة الطررائةة بواقر ر  300دوالر
أمةيك عال مقابقة الةجا( .فةيع أو فةيقني) و 300دوالر أمةيك عال مقرابقة القريدات (فةيرع أو
ف رةيقني) وتقررلم خررال .اجتمرراع االسررتعالم املبرردئ للجنررة االحتكررامى وال تقررلم بطاقررات الالعبررني إال
بعد سداد رسم االشرتاك.
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3-35

يدف كل وفد مطارك يف البطولة رسم اشرتاك لالحتاد املرنظم بواقر  300دوالر أمةيكر عرال مقرابقة
الةجا( .فةيع أو فةيقني) و 300دوالر أمةيك عال مقابقة القيدات (فةيع أو فةيقني).

مادة ( : )36مسئوليات االحتاد املنظم:
1-36
يةسل االحتاد املنظم تعهد كتايب (اتفاقية تنظيم البطولة) معتمدة ر ياً مال القلطات املعنية تلدولة

ملتمما بتنظيم البطولة وفع مقةرات االحتاد العةيب و ذه الالئحة وذلمب قبل ااحصو .على املوافقة

النهائية مال االحتاد العةيب بتنظيم البطولة قبل فرتة ال تقل عال ستة أشهة.
2-36

است افة رئيس االحتاد العةيب واألمانة العامة.

3-36

است افة موفد االحتاد العةيب للمعاينة األولية.

4-36

است افة أع اء جلنة االحتكام يف البطولة.

6-36

توفري املواصالت جلمي الوفود واللجان حقب ا يت:
توفري سيارة خاصة لةئيس االحتاد العةيب واألمانة العامة
توفري سيارة خاصة لةئيس جلنة االحتكام.
توفري عدد  2سيارة خاصة ألع اء جلنة االحتكام.
توفري سيارة تص لتنقالت حكام البطولة.
توفري املواصالت جلمي الفةمل املطاركة يف البطولة للتنقل مال وإىل مالعب البطولة.

7-36

يتحمل االحتاد املنظم املق ولية الكاملة عال كل إجةاءات األمال والنظام والةعاية الطبية وسالمة
ااحكام وأع اء وفود الدو .املطاركة.

8-36

9-36

جيب على االحتاد املنظم حت ري ثالثة مالعب قانونية (ملعبني رئيقيني تإلضاءة وملعب جانيب لإلمحاء).

تقام البطولة خال .أربعة أعم كحد أقصى.

مادة ( :)37عدد الغرف لكل وفد :

حيدد لكل وفد مطارك غةف مفةدة وغةف ممدوجة حقب عدد الفةمل املطاركة مال كل دولة كالتايل:

غةفة مفةدة

غةفة ممدوجة

فةيع واحد ( )5أشخاص

3

1

فةيقني ( )7أشخاص

3

2

ثالثة فةمل فشكثة

3

غةفة ممدوجة عال كل فةيع

على أن اصو إحدى ال ةف املفةدة للحكم املةافع.
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مادة ( : )38تفسري الالئحة:

حيع حيع لالحتاد العةيب ممثالً بلجنة االحتكام تفقري مواد ذه الالئحة ويتم الفصل يف املقائل اليت ق

مادة (:)39

يةد ذكة ا يف ذه الالئحة وفقا للوائح العامة ملنافقات االحتاد الدويل.

مت اعتماد ذه الالئحة يف االجتماع التاس للجنة التنفيذيرة لالحتراد العرةيب للكرةة الطرائةة واملنعقرد يف
القررا ةة همهوريررة مصررة العةبيررة بترراريخ  6ينرراية 2016مى وتل ر

ررذه الالئحررة مررا سرربقتها مررال لرروائح

ملقررابقات االحترراد العررةيبى ويقررةي العمررل هبررا اعتبرراراً مررال أو .بطولررة تلر اتريررخ اعتماد ررا مررال اللجنررة
التنفيذية لالحتاد العةيب أو إقةار ا مال جلنة األمور املقتعجلة.
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