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الفائصة فسق املؤسساث 
ت البعىالثب  الجهٍى

U15  مىاليد
2010/2009/2008 

 إهار 
 (  ة)العب   12

 العبين زسميين 07
 احخياظيينالعبين   05

ق( ة)مؤظس 1  لهل فٍس
 ذمىز 

U18  مىاليد
2007/2006/2005 

 إهار 
 ذمىز 

 بالبطولةالقواهين الخاصة 

  .يعتمذ قاهون الاثحاد الذولي للركبي السباعي  فيما يخص القواهين ألاخرى للعبة*

   .دقيقخين مدتها استراحت جخخللهما منهما لهل دقائق 7 من شىظين في املبازاة ججسي •

 : U15 لفئة بالنسبة
س هرا ألاخير للنسةفي الاخخالط املأمىز،  املىشع الغير منفر للنسةعلى ًمنع •  .الضغغ أو مالحقت هظيره قبل جمٍس
س  ،الاخخالط املأمىز بعد زبح النسة في  ،على الالعب املىشعًجب •    .الجسي بها وعدمها لصمالئه جمٍس
 .متر 22اللعب املفخىح ًمنع زمل النسة باسخثناء من داخل منعقت خالل •
ل لضسبت الجصاء ليس • س للنسة بين العازضخين (CPP)هناك جحٍى    (Essai) .بعد حسجيل محاولت. أو محاولت جمٍس

ض الالعب املبعد مؤقخا، ٌسمح •   .(دقائق 2)للعب بعد اهتهاء مدة الاسدبعاد الري ًمننه العىدة بخعٍى
ض الالعب املبعد نهائيا خالل املقابلتٌسمح •  .بخعٍى
 .دون دفع وال جنافس على النسة شهليتجهىن  املأمىزة  الاخخالظاث•

 

 نهائية إقصائية أو أو مقابلةخالل مباريات املجموعات الفصل بين الفرق املتعادلة: 
 

اث املجمىعت في حالت الخعادل في النقاط حسب النظام الخالي  :جسجب الفسق بعد مباٍز
 (بالنسبت للفئخين معا. )مجمىع النقغ املسجلت خالل املقابلت التي جمعذ بينهما•
 (بالنسبت للفئخين معا. )املسجلت خالل املقابلت التي جمعذ بينهما (Essais)مجمىع املحاوالث •
لها بنجاح خالل املقابلت التي جمعذ بينهم( Essais)مجمىع املحاوالث •  (U18بالنسبت لفئت . )املسجلت، والتي جم جحٍى
 (بالنسبت للفئخين معا. )املسجلت خالل مقابالث املجمىعت لهل( Essais)مجمىع املحاوالث •
لها بنجاح خالل مقابالث املجمىعت لهل( Essais)مجمىع املحاوالث •  (U18بالنسبت لفئت . )املسجلت، والتي جم جحٍى
 ( بالنسبت للفئخين معا)عدد البعاقاث الحمساء أوال، زم الصفساء املسجلت لهل منهما خالل املقابلت التي جمعتهما •
 (بالنسبت للفئخين معا. )عدد البعاقاث الحمساء املسجلت لهل منهما خالل مقابالث املجمىعت •
 (بالنسبت للفئخين معا. )عدد البعاقاث الصفساء املسجلت لهل منهما خالل مقابالث املجمىعت•
 (بالنسبت للفئخين معا) .فازق السن•

 
نهائيت في حالت الخعادل حسب النظام الخالي إقصائيت أو الفصل في مقابلت: 
•U18  : نخهي اللقاء بمجسد حسجيل أحد  5في حالت اهتهاء مبراة اقصائيت او نهائيت بالخعادل، ًلجأ لشىظين إضافيين من دقائق لهل منهما، ٍو

قين لنقغ   (. النقغ الرهبيت)الفٍس
•U15 : 

 مجمىع املحاوالث(Essais) املسجلت . 
عدد البعاقاث الحمساء 
 الصفساءعدد البعاقاث 
فازق السن 

 

 مقاسات الكرة


