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 للتعليم الابتذائيبطولت الوطنيت املذسسيت ال

خ وميان التنظيم ت املشاسواث واملشاسهون  جاٍس ن (اث)عذد الالعبين الجنس الفئت العمٍش  (اث)عذد املؤطٍش

 أوادًش
ماي  28إلى  25من 

2023 

  ألعاب اللىي 
 املؤهلين الخلمُراث والخالمُر

تث طىل بعً ال    الجهٍى

U13 
 فىق وما  2010 مىالُد

 إهار  05 إهار
   ذكىز  05

 عً كل جهت

 لإلهار مؤطسة 01 
 مؤطس للركىز  01

 ذكىز  كل جهتعً 

 (اث) لعبين 6كسة اللدم ل 
 املؤهلتفسق املؤطظاث 

ت    عً البطىلث الجهٍى

 (اث)لعبين  10 إهار
زطمُين ( اث)لعبين  06

 احخُاطُين 04+ 

 (  ة)مؤطس 01
م    لكل فٍس

 ذكىز  كل جهتعً 

 بالتعليم الابتذائي اث واملشاسهون املشاسو  الجهت املنظمت والفترة وامليان املشحلت

بطولت 
 املؤسست

اضيت   املذسسيت للمؤسست جحذد من طشف الجمعيت الٍش
ت إلاكليميتبتنسيم مع فشع الجامعت   باملذًٍش

 جميع جلميزاث وجالميز  هشة اللذم
 املؤسساث التعليميت الابتذائيت  

 ألعاب اللوى  والخصوصيت العموميت 

البطولت 
 إلاكليميت

ت إلاكليميت   جحذد من طشف فشع الجامعت باملذًٍش
 هشة اللذم

  ون املشاسهاملشاسواث و عذد ًحذد 
ت إلاكليميت من   إلامياهاث املحليتحسب طشف املذًٍش

 ألعاب اللوى 
ن التلميزاث والتالميز  املتميًز

 بمختلف املؤسساث التعليميت الابتذائيت  

 بطولت الجهت
ت  جحذد من طشف فشع الجامعت باألوادًميت الجهٍو

ت إلاكليميت املنظمت وفشوع الجامعت   بتنسيم مع فشع املذًٍش
اث إلاكليميت للجهت  باملذًٍش

 إلاكليميتعن البطولت فشق املؤسساث الابتذائيت املؤهلت  هشة اللذم

 التلميزاث والتالميز املؤهلون عن البطولت إلاكليميت  ألعاب اللوى 

 املشاحل إلاكصائيت للبطولت الوطنيت املذسسيت

 املشاسواث واملشاسهون عن ول جهت

 مالحظاث إهاث رهوس  املسابلاث
 02 02 م 60 1

 التناوب؛+ أو مسابلت فشدًت ( 02)باملشاسهت في مسابلتين ( اث)ٌسمح للتالميز *
 م x 60 4: التناوب املختلط* 

 02 02 م 600 2

ل 3  01 01 الوجب الطٍو

 02 02  م x 60 4: التناوب املختلط 4
م التناوب املختلط من جلميزًن   ، (02)وجلميزجين ( 02)ًتىون فٍش

 .ًتم اختياسهم من بين التلميزاث والتالميز املشاسهين  في باقي املسابلاث
 :مجموع املشاسواث واملشاسهين

 رهوس عن ول جهت 05إهاث و 05
ت إضافت مسابلاث أخشى، غير مؤهلت  اث إلاكليميت وألاوادًمياث الجهٍو ًمىن للمذًٍش

 .للبطولت الوطنيت

 ألعاب اللوى 
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  - Foot à 6 (اث)العبين 6هشة اللذم ل -للتعليم الابتذائي بطولت الوطنيت املذسسيت ال

  - Foot à 6(اث)العبين 06ل اللواهين املؤطشة لىشة اللذم 

اث في مالعب بملاًِع  :امللعب كسة ملعب ججسي املباٍز
   .الُد

 .   4جلعب املبازاة بكسة مً حجم  :الىشة
م   10(: اث)عذد الالعبين     :الفٍش

م مً حازض- ( اث)لعبين  5للمسمى و (ة)ًخكىن كل فٍس
 (ة)بدلء مً بُنهم حازض 04ألزبعت أطاطُين، إضافت 

 .(ة)مسمى احخُاطي

م أصبح لدًه أكل مً - في امللعب ( اث)لعبين  4كل فٍس

 .ٌعخبر منهصما

املظدبدل السجىع  (ة)ًمكً لالعب)الخبدًالث حسة -

جخم عملُت الخبدًل أزىاء جىكف اللعب وبعد إشازة  .(للعب

 .مً الحكم

   :جوكيت املباساة
اث دكُلت، 15شىطين مً  :إلاهار  باليظبت ملباٍز

 .(دكائم 5الاطتراحت بين الشىطين )و
اث دكُلت،  20شىطين مً  :الركىز   باليظبت ملباٍز

 .(دكائم 5الاطتراحت بين الشىطين )و

لين في الىكذ اللاهىوي للمبازاة - في حالت حعادل الفٍس

    ًلخجأ مباشسة الى السكالث الترجُحُت لخحدًد الفائص

م 03)  (.زكالث لكل فٍس

 :ألاخطاء و سوء السلون

 :جمُع ألاخطاء واملخالفاث املسجكبت أزىاء اللعب حعاكب ب-

لكل مخالفت جسجكب بامللعب خازج مظاحت املسمى: زكلت حسة مباشسة. 

لكل مخالفت ازجكبذ داخل مظاحت  ترم 7جىفر مً هلطت : زكلت جصاء

 .  املسمى

 .مً الكسة ترم4أزىاء جىفُر زكلت حسة مباشسة، ًلف املدافعىن على مظافت -

ل ٌظمح لحازض املسمى بمظك الكسة بُده بعد أن ًدظلمها مً كدم أحد -

عاكب حازض املسمى الري ًلعب كسة ملعىبت مباشسة  شمالءه عً طىاعُت، َو

مً كدم شمُله بسكلت حسة مباشسة جىفر مً أكسب هلطت فىق كىض خط 

 .املسمى

ل ٌظمح لحازض املسمى املخىاجد داخل مظاحت مسماه بدسجُل هدف ضد -

م املىافع طىاءا بالُد أو باللدم في هره الحالت ًسفض الهدف . )الفٍس

م املىافع ظخأهف اللعب بسكلت مسمى للفٍس  (.َو

ًلف املدافعىن على . )جىفر باللدم مً فىق خط الخماض :سميت التماس

 (.متر مً الكسة1مظافت 

ل ًطبم الدظلل في أي مىطلت مً مىاطم امللعب، زكلت  :التسلل وسولت املشمى
 .  املسمى جىفر مً أي مىطلت مً مظاحت املسمى

م    :بزلت الفٍش
 ً م ان ًخىفس على طلمين مً الاكمصت بلىهين مغاًٍس لىن )ًجب على كل فٍس

لين جبادل الالىان إذا حصل اجفاق بُنهما (داكً و لىن فاجح ، و ًجىش للفٍس
 .كبل بداًت امللابلت


