
@frmssdpss 

www.frmssdpss.com 

 . يعتمذ قاهون الاجحاد الذولي للكشة الطائشة فيما يخص القواهين ألاخشى للعبت*

 البطولت الوطنيت املذسسيت للكشة الطائشة املختلطت 

 (اث)عذد املؤطشين (اث)عذد الالعبين الجنس العمشيتالفئت  املشاسكاث واملشاسكون  جاسيخ ومكان التنظيم

 بني مالل
 2023ماي  3 لىإ 1من 

الفائصة فسق املؤطظاث 

ت البطىالثب  الجهٍى
U18     

 وما بعد 2005مىاليد 

 خخلطم

 إهار وذكىز  

12   (6  +6) 
 العبين زطميين 3العباث و 3
 العبين احخياطين 3العباث و 3

 (  ة)مؤطس 1

ملكل   فٍس

م ًخكىن  -  .مؤطس (ة)وأطخاذ (ذكىز  3و إهار 3) احخياطيين العبين طخت (ذكىز  3و إهار 3) زطميين العبين طخت من الفٍس
م -  .بجىلخين ًفىش  الري هى الفائص الفٍس
م ًفىش  - لين حعادل حالت وفي ،25 للنلطت وصىله عند الجىلت الفٍس لين أحد ًخلدم أن إلى اللعب ٌظخمس 24/24 ب الفٍس  بنلطخين الفٍس

(26/24، 27/25، 28/26 ....) 
لين حعادل حالت في - لان ًحخكم منهما، واحد لكل بجىلت الفٍس م بها ًفىش  زالثت جىلت إلى الفٍس  فازق  مع 15 للنلطت ًصل الري الفٍس

 .هلطخين
  م 2،24 :الشبكت على -
م -  .وحيدة هلطت على املنهصم ًحصل بينما هلطخين على ًحصل الفائص الفٍس
لين حظاوي  حالت في -  :الخالي النحى على جسجيبهم ًخم النلط في أكثر أو فٍس
 .خظسها التي الجىالث كل عدد على املكدظبت الجىالث جميع عدد كظمت عن الناجج للحاصل جناشلي بترجيب جسجيبهم +   
لين بين الخعادل اطخمس إذا  +    عدد كظمت عن الناجج للحاصل جناشلي بترجيب جسجيبهم فظيخم املحدد، اللظمت حاصل على بناء   أكثر أو فٍس

 .الجىالث جميع خالل خظسها التي النلاط جميع عدد على املكدظبت النلاط جميع
ت فظخعطى النلاط، حاصل أطاض على الدظاوي  اطخمساز حالت في +    م ألاولٍى لين هرًن بين ألاخيرة املبازاة في فاش الري للفٍس  .الفٍس

 الالعبين مشاكز 
 :الخالي الشكل على الدوزان وزكت في الالعبين مساكص املؤطس ألاطخاذ ٌسجل أن ًجب جىلت كل بداًت في

 
 
 

  

 الالعبين جبذيل
 .الركىز  بالالعبين الركىز  والالعبىن  إلاهار بالالعباث إلاهار الالعباث جبدًل ًخم

 اللعب حشكاث
 . (3M /أمتاس 3) ألاماميت املنطلت خلف من ازجفاع أي عند الهجىميت الضسبت ًكمل أن الركس لالعب ًحم-
 أعلى والكسة الهجىميت الضسبت إكمال حالت في (ألاماميت املنطلت) هجخعدا أو الهجىم خط ازجلائه عند الركس الالعب اكدم جلمع أال ًجب-

 .اللمظت لحظت عند للشبكت العليا الحافت من كليا
 عند للشبكت العليا الحافت من أطفل الكسة من جصء كان إذا ألاماميت املنطلت من الهجىميت الضسبت ًكمل أن أًضا الركس لالعب ًحم-

 .اللمظت لحظت
م اطخعمل إذا-  .الكسة ملظذ كد ألاكل على الالعباث إحدي جكىن  أن ًلصم الكسة إلزجاع ضسباث 3 الفٍس

 .5 -3 -1   :إلاهاث في املشاكز  -
  .6 -4 - 2  :الزكوس في املشاكز  -

 ركوس 3إهاث و 3: املختلطتالطائشة الكشة القواهين الخاصت ب

 .6 -4 -2   :إلاهاث في املشاكز  -
  .5 - 3 -1  :الزكوس في املشاكز  -

 أو

2023أبشيل  6بتاسيخ  محينت  


