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 لنرة القذمبطولت الوطنيت املذرشيت ال
خ ومهان الخنظيم ت املشارماث واملشارلون  جاٍر ن (اث)عذد الالعبين الجنض الفئت العمٍر  (اث)عذد املؤطٍر

 العيون 
مارس  14إلى  11من 

فسق املؤطظاث  2023
 الفائصة

ت البطىالثب  الجهٍى

U15 
 إهار 

 العبت  12
 اث في الاحخُاطالعب 04+  اثزطمُ اثالعب 08

لكل ( ة)مؤطس 1
م  فٍس

U18 
 العبت 16

 الاحخُاط اث فيالعب 05+  اثزطمُ اثالعب 11 
 طنجت

مارس  19 لىإ 16من 
2023 

U15 
 رلور 

    العب 12
 احخُاطُينالعبين  04+ العبين زطمُين 08

U18 
 العب 16

 احخُاطُينالعبين  05+ العبين زطمُين 11   

 إهار وذكىز U15 -العبين( 08)لنرة القذم بثماهيت  املؤطرةالقواهين 

هره )م   60م و 45م و العسض بين  90م و 45الطىل بين :امللعب
اث التي ججسي ب   11اللُاطاث جدىاطب مع هصف ملعب املباٍز

   .(العب
 م2,10م و الازجفاع 6الطىل  : املرمى 
 .  5جلعب املبازاة بكسة مً حجم     :النرة

ق م مً حازض للمسمى و :الفٍر العبين أطاطُين،  7ًخكىن كل فٍس
 .إضافت ألزبعت بدالء

م أصبح لدًه أكل مً   .العبين في امللعب ٌعخبر منهصما 7كل فٍس
م الحم في  حغُيراث أزىاء املبازاة، جخم عملُت الخغُير أزىاء  4لكل فٍس

 .شازة مً الحكمإجىكف اللعب وبعد 
 .كل العب جم اطدبداله ال ٌظمح له بالعىدة للعب

   :جوقيذ املباراة
اث الركىز •  ؛دكُلت 35شىطين مً : باليظبت ملباٍز
اث إلاهار•  ؛دكُلت 30شىطين مً : باليظبت ملباٍز

 ت؛لُدك 15الاطتراحت بين الشىطين •
لين في الىكذ اللاهىوي للمبازاة ًلخجأ مباشسة  لىإ في حالت حعادل الفٍس

م 05)السكالث الترجُحُت لخحدًد الفائص   .(زكالث لكل فٍس
 . العب 11جطبم هفع اللىاهين الخاصت بكسة اللدم ب  :الدصلل

 :ألاخطاء و شوء الصلوك
 العب 11جطبم هفع اللىاهين الخاصت بكسة اللدم ب 

م لكل مخالفت ازجكبذ داخل مظاحت  9جىفر مً هلطت : رملت جزاء
  .املسمى

أزىاء جىفُر زكلت حسة مباشسة أو غير مباشسة ًلف املدافعىن على 
 .م مً الكسة6مظافت 

ن ًدظلمها مً كدم أال ٌظمح لحازض املسمى بمظك الكسة بُده بعد 
عاكب حازض املسمى الري ًلعب كسة  أحد شمالءه عً طىاعُت، َو

مباشسة مً كدم شمُله بسكلت حسة غير مباشسة جىفر فىق  ملعىبت
 .م مً مىطلت الجصاء13خط

القواهين املؤطرة لنرة 
القذم بثماهيت العبين 

جدناشب في مجملها مع 
القواهين املؤطرة لنرة 

 .العبا11ب القذم 

 

اضت لرة القذم *   .  ينالعب (08)بثماهيت ٌعخمذ قاهون الاجحاد الذولي لنرة القذم فيما ًخص القواهين ألاخرى لٍر
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 إهار ورلور U18 -العبا( 11)بئحذى عشرلنرة القذم  املؤطرةالقواهين 

 

اضت لرة القذم *   .  العبا (11) بأحذ عشرٌعخمذ قاهون الاجحاد الذولي لنرة القذم فيما ًخص القواهين ألاخرى لٍر

   :مذة املباراة
اث الركىز •  ؛دكُلت 40شىطين مً : باليظبت ملباٍز
اث إلاهار •   ؛دكُلت 30شىطين مً : باليظبت ملباٍز
 ؛(تلُدك 15الاطتراحت بين الشىطين )•

لين في الىكذ اللاهىوي للمبازاة ًلخجأ  : في حالت حعادل الفٍس
زكالث  05)مباشسة الى السكالث الترجُحُت لخحدًد الفائص 

م  .(لكل فٍس
 :جحذًذ هديجت املباراة 

قان في عذد النقاط ًخم  تفي حال حصاوي فٍر
ق الفائز  :اللجوء للمعاًير الخاليت لخحذًذ الفٍر

هداف املسجلت فازق لا )اليظبت العامت لألهداف : أوال•

 ؛(هداف املسجلت ضدهولا له  
لين معا: زاهيا•  ؛هدُجت الفٍس

اث البطولت املذرشيت لنرة القذم بأحذ عشر  العبا باعخماد القواهين الرشميت لالجحاد الذولي لنرة القذم  ( 11) ججرى مباٍر
 :باشخثناء النقطت الخاليت

 ؛عدد لاهداف املسجلت: زالثا•
م: رابعا•  ؛عدد إلاهرازاث املحصل عليها لكل فٍس
اذا حدر الدظاوي بعد اعمال كل هره : خامصا•

م الفائص  .املعاًير ججسي كسعت لخحدًد الفٍس

قين ًخم اللجوء ف ي حالت حصاوي ألثر من فٍر
ق الفائزالخاليت للمعاًير   :لخحذًذ الفٍر

فازق الاهداف املسجلت )اليظبت العامت لألهداف : أوال•

 (له  والاهداف املسجلت ضده

 عدد لاهداف املسجلت: زاهيا•

م: زالثا•  عدد إلاهرازاث املحصل عليها لكل فٍس

اذا حدر الدظاوي بعد اعمال كل هره املعاًير : رابعا•

م الفائص  .ججسي كسعت لخحدًد الفٍس

بئحذى لرة القذم ملعب 
 العبا( 11)عشر


