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 في تطبيق ححكاخ هذه الالئحة يك ت للكلمات نالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص خالف ذلك:

 اإلتحاد البحريني لكرة القدخ. اد:ثثثثثحاإلت .1

 اإلتحاد البحريني لكرة القدخ. مجلس ادارة :مجلس االدارة  .2

 المنتسبة لإلتحاد البحريني لكرة القدخ. االعضاء األندية األنديثثثثثة: .3

 .المسابقاتلجنة  اللجنثثثثثة:  .4

 المسابقات المحلية الرسمية التي ينظمها االتحاد المسابقات: .5

منظمثث  األحثثدار الريا،ثثية ، الشثث ص المسثث نل عثثن ن    خطاقم الحكاخ نمراقب المباراة نمراقثثب الحكثثا : لمباراة امسئ ل   .6

 . نحي ش ص حخر يعينه االتحاد ذن مس نلية لها عالقة بالمباراة ، السالمة

 . حي إداري عامل ،من نشاطات اإلتحاد البحريني لكرة القدخ اإلداريثثث ت:  .7

 . الحكاخ إلدارة حية مباراة المكلف ت من قبل لجنة الحكاخ الحكثثثثاخ:  .8

 . حي متعانت مع اإلتحاد البحريني لكرة القدخ بأجر حن بدنت حجر نث ت: انعتالم .9

 . جماهير األندية في حدند االستاد المشجعثث ت: .10

 .  المسابقاتالئحة  الالئحة : .11

 ط الت االتحاد.ناديه نمسجل للمشاركة في مسابقات نب عالالعب الذي لديه عقد احتراف نافذ م :البحريني   لمحترفاالالعب  .12

 الذي لديه عقد احتراف نافذ مع ناديه نمسجل للمشاركة في مسابقات نبط الت االتحاد. األجنبي الالعب : األجنبي ب المحترفعال لا .13

 داالالعب الذى ليس لديه عقد احتراف نالمسجل للمشاركة في مسابقات نبط الت االتح الالعب الهان: .14

 مسثثجل ،ثثمن الفئثثات التاليثثة كش ف النادي باإلتحاد حنغيري ف حي فرد ينتمي إلى ناد س اء كات مسجالً   األفثثثراد: .15

 ، نكثثالءكثثالء الالعبثثينالمرافثثق ، اعضثثاء مجلثثس األدارة، ن الطبيثثب المثثدرب، الالعثثب، )اإلداري،

 (المباريات

 ت الرسمية التي يحددها االتحاد .االمدة الفاصلة من بداية ننهاية المسابق الم سم الريا،ي: .16

 ن اللعب نتيجة الحص ل على البطاقات الصفراء م تاالحرم اإليقاف:      .17

  المحليالمباراة التي ينظمها األتحاد لجميع الفرق ناألندية على المست ى  المباراة الرسمية : .18

اِد حن حي ش ص آخثثر بثثين فثثرق  يثثتم اختيارهثثا نمباراة تنظم من قبل جهة ريا،ية م تصة بكرة القدخ حن   المباراة ال دية : .19

ن حت تنتمي الفرق التحادات م تلفة ، ال يك ت للنتثثائا المحثثرزة حالثثر إال علثثى المبثثاراة حن مكينلمناسبة ما  

 المسابقة ال دية ذاتها   .

 الملعب ) حالستاد ( نصفارة بدء المباراة.  ال قت بين نص ل الفرق داخل حدند قبل المباراة :   .20

 م نمغادرة الفرق لحدند الملعب ) األستاد (حكلاال قت بين صفارة نهاية المباراة من قبل  مباراة : ال  دبع .21
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 مجلس إدارة االتحاد لجنة دائمة تسمى لجنة المسابقات .من تشكل بقرار  .1

حن مثن خثار   حعضثائة نيبنحعضاء اللجنة من  تسمية رئيس اللجنة من بين حعضائهد  ايت لى مجلس إدارة االتح .2

عثدد مجلس اإلدارة على حت يك ت من بينهم عض  من لجنة الحكاخ ، نعض  من لجنة المنت بثات بحيث  اليقثل ال

 .اإلجمالي عن خمسة نال يزيد عن المانية 

 . تق خ اللجنة باختيار نائباً لرئيس اللجنة .3

 مالها .عح للجنة لتدنين محا،ر اجتماعات اللجنة نمتابعة ن مقرراً ييتم تعي .4
 

3

1. 

 رئاسة اجتماعات اللجنة . .1

 تمثيل اللجنة في كل ماي صها من الناحية اإلدارية نالفنية . .2

 حت يك ت المتحدر الرسمي للجنة . .3
 

2. 

 ه الالئحة .نححكاخ هذ  د تطبيق م ا .1

 المسابقات . ةاقتراح الميزانية السن ية للجن .2

 إعداد البرناما الزمني . .3

 حدار مسابقات جديدة ترى ،رنرة إقامتها للنه ض باللعبة نرفع مست اها .استإقتراح  .4

 مجلس اإلدارة. لها تعهد  حخرى اختصاصات  اي .5

 عمل استراتيجية للمسابقات نتط يرها . .6

 عطاء تكافئ الفر  .إل لج الت األخيرة بالنسبة للتاريخ نال قت سابقات تغيير اممن حق لجنة ال .7

 إعداد التقرير السن ي من حعمال اللجنة . .8
 

3.  

 إعداد كافة جدانل المباريات نفقاً لما جاء بالبرناما الزمني المرف ع من لجنة المسابقات . .1

 الجدنل . يإلسعاف نرجال األمن للمباريات المحددة ف فير سيارات اتالتنسيق ح ل  .2

 البح  في الشكاني ناإلحتجاجات نالمقترحات التي ترد إلى االتحاد ح ل المباريات  . .3

 تعيين مراقبين للمباريات الرسمية نال دية نالتي ينظمها االتحاد . .4

دين في سجالت األندية في مسابقات االتحثاد حسثب ياإلشراف اإلداري على تسجيل ق ائم حسماء الالعبين نالمق .5

 المحددة من اللجنة نالمعتمدة من مجلس إدارة االتحاد . د الم اعي

 إعتماد نتائا المسابقات نالمباريات . .6

  اعتماد نتائا المسابقات نالمباريات التي تنظمها . .7

 االتحاد .  إدارة نتنظيم المسابقات نالمباريات الرسمية نال دية التي يشرف عليها .8
  . د إلى االتحاد ح ل المسابقات نالمباريات التي ينظمها االتحادرتبح  الشكاني ناالحتجاجات نالمقترحات التي  .9

نزارة اقتراح م اعيد نحماكن المباريات بعد اعتماد قان نية المالعب نجاهزيتها للمباريات بالتنسيق مع األنديثة  .10

 .سب ما تقتضيه الظرنفعيد نحماكن المباريات حا. نيحق للجنة تغيير م الشباب نالريا،ة
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نكلمثا احتثا  األمثر بثدع ة مثن رئيسثها حن مثن ينث ب عنثه نيعتبثر  تعقد اللجنة حربعة إجتماعات كحد حدنى في السثنة .1

 من ين ب عنه . ناالجتماع صحيحاً بحض ر األغلبية المطلقة ألعضاء اللجنة على حت يك ت من بينهم الرئيس ح

تثرى االسثتعانة بهثم فثي المسثائل المعرن،ثة عليهثا دنت حت يكث ت لهثم  نللجنة حت تدع  إلى حض ر جلساتها ميحق   .2

 ص ت معدند عند االقتراع .

حن تصدر قرارات اللجنة باألغلبية المطلقة لعدد حص ات الحا،رين نعند التسثاني يثرجا الجانثب الثذي فيثه الثرئيس  .3

 .به انائبه في حالة غي

 لمستعجلة نيك ت القرار بأغلبية الثلثين لعدد حص ات األعضاء .ا المسائلفي يحق للجنة حت تت ذ قراراتها بالتمرير  .4

يج ز لرئيس اللجنة دع ة حعضاء اللجنة إلى اجتماع استثنائي إذا دعت الضرنرة على حت يحدد الغرض من االجتمثاع  .5

 االجتماع على ما تم االجتماع من حجله فقط . نالم ، عات التي سيتم دراستها على حت يقتصر

 . في حالة ترحسه لالجتماع جلسات اللجنة في سجل خا  ني قع عليها رئيس اللجنة رتدنت محا، .6

في حالة تغيب حي عض  عن حض ر اجتماعات اللجنة حكثر من الالالة إجتماعات بدنت عذر يحق لثرئيس اللجنثة رفثع  .7

 . المناسب  حمره لمجلس اإلدارة الت اذ القرار

دارة اإلمجلثس ل العتمادها نيحق التالي االجتماع دارة فياإلمجلس  ىلا المسابقات  لجنة تصدرها التي الت صيات  ترفع .8

 .إلغائها حن تعديلها حن الت صيات  اعتماد 

 

 

5

لم تلفة نينتهثي الم سثم فثي شثهر راة رسمية بدرجاته ااان مع بداية حنل مب  حغسطسيبدح الم سم الريا،ي في شهر   .1

ان بنهاية آخر مباراة رسمية نفقاً للم اعيد المحددة في جدانل مباريات الم سم الريا،ثي التثي تصثدرها لجنثة    ماي

 المسابقات .

 . حسب الئحة ان،اع ن انتقاالت الالعبين فترة تسجيل الالعبين : .2

6

للجنة إقامة حي مسثابقة جديثدة يج ز  ن  .نفقاً لنظاخ المسابقات نشرنطها  سم الريا،ي المسابقات  ينظم االتحاد خالل الم

 في حينه كما يج ز لالتحاد تغيير مسميات البط الت  اعلى حت يتم إبالغ األندية بهبعد اعتمادها من مجلس إدارة االتحاد  

ً  المحددة الت اريخ ن النظاخ ن تعديل  ضمن المسابقات الرئيسية لالتحاد على النح  التالي :تتن .نفقاً لما يراه مناسبا

1. 

 . ناصر بن حمد الممتازدنري  .2

 دنري الدرجة الثانية . .3

 كأس جاللة الملك المفدى . .4

 . االتحاد كأس  .5

2. 

 .دنري نكأس الشباب  .1

 .دنري نكأس الناشئين .2

 .دنري نكأس األشبال .3

 دنري البراعم. .4
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بل االتحاد الدنلي لكرة القدخ نحسب آخر التعديالت الصادرة المعتمدة من ق  ةبلعت نفقاً لق انين المبارياتلعب جميع ال .1

 عن المجلس الدنلي التشريعي .

)مائثة دينثار( نذلثك قبثل بدايثة كثل م سثم   100/-يجب على األندية األعضاء تسديد قيمة االشتراك السن ي نقثدره   .2

 .نعند استالخ كش ف التسجيل  ريا،ي

تحت تصرف االتحاد خالل الم سم الريا،ي حن كلمثا طلثب منهثا ذلثك ب ،ع مالعبها    ءايع األندية األعضخ جمتلتز .3

ساعة حما في الحاالت الطارئة فيثتم إسثت داخ مالعثب   48على حت يق خ االتحاد بإخطارها بذلك قبل م عد المباراة بث  

 ل ص  .ارتها نبين االتحاد بهذا اد األندية بعد التنسيق بين إ

نجمه ره نجهازه الفني ناإلداري المشرف على الفريثق قبثل ن حالنثاء ن بعثد ن سل ك العبيه  ع  يك ت النادي مسئ الً  .4

 المباراة .

حي تصرفات مباشرة حن غير مباشرة ت الف القان ت حن يك ت من شأنها التأالير على سير المباراة س ف تطبق ما جاء  .5

 األنضباط بهذا الشأت . في الئحة

8

 المسئ ليات نااللتزامات التالية : الفئات السنية جدنل مباريات اسمة انال في  د رالذي ييتحمل النادي 

 الالزمة إت نجدت . التبديلإعداد نتجهيز الملعب نغرف  .1

منثذ نصث لهم إلثى   جمهث رهنالتأكد من سالمة نحمن الملعب نالعبثي الفريثق الزائثر ناألجهثزة الفنيثة ناإلداريثة ،   .2

 .ضيفملتى مغادرتهم النادي العب نحالم
 المباراة ، نتقديم كافة التسهيالت الضرنرية لهم . بعدعلى سالمة الحكاخ منذ نص لهم نحتى مغادرتهم له المحافظة  .3

 
9

 .كلد ما ي الف ذ اما لم يصدر االتح بقةمسا لفي كيمثل النادي فريق ناحد  .1

رها االتحثاد حت يكث ت قثد تثم قيثده بسثجالت االتحثاد قيثداً ابقات التي يديسمرك من الالعبين في الاشمن ييشترط في   .2

 . لتسجيلانفقا لشرنط صحيحاً 

 لي :التا رق المشاركة في مسابقات االتحاد نذلك حسب الالعبين في الف دد منعجل ناٍد حت يس يسما لكل .3

( ٣فيهم الالعبين المحترفين على حت يكث ت مثن ،ثمنهم ) با( بماالع ٢٦)لكل ناٍد حت يسجل عدد  ماسي ( )األنلح  . 

بحريني الجنسية ،من   ١٩٩٩ر مشاركة الالعبين م اليد  . نتعتبسنة كحد حدنى  ٢١ن تحت سن  العبين بحرينيي

  ة.سن ٢١العبين تحت ال

 .( العباً 30)( فئة الشباب . )ب 

 .فئةلكل  ( العباً 35)( لناشئين ناألشبال نالبراعمفئة ال).   

آسثي ي فثي كشث ف ( ناحثد العثب  1ين محترفين حجانب + )( الالالة العب3تسجيل عدد )  الدرجة األنلىيحق ألندية   .4

 .2020/2021الريا،ي النادي للم سم 

الريا،ثي في كش ف النثادي للم سثم  محترف حجنبي( ناحد العب  1)تسجيل عدد    الدرجة الثانيةيحق ألندية دنري   .5

2020/2021.. 

نثادي لل  نيمكثن  نالتجمعات   ي البط الت اركة المنت ب األنلمبي فات في حال مشسابقماريات جميع البة مقامر إمتست .6

علثى حت يثتم بطلثب   المسثابقةي  تثه فثبارانت ب طلثب تأجيثل ملممع ان  يمشارك  حن حكثر  العبين  حربعة  }4{الذي لديه  

 .ةابارمال ةن بدايمل مين عفي مدة زمنيه التقل عن ي م سمي من النادير

تستمر إقامة جميع مباريات مسابقات الفئات السنية في حال مشاركة المنت بات في البط الت ن التجمعات بثاي عثدد  .7

 .من الالعبين. ن ال يحق للنادي تاجيل المباريات 
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افر فثي  تتثاً في فريقه لثم رك العبد حشاً قيحت ناد  ت نإذا الب ،عبينقدمها عن الالئ ل عن جميع البيانات التي يدي مسالنا .8

رى ت األخث، نذلثك ب ثالف الجثزاءآبنتيجثة حكبثرن مهزنمثاً  م يكثلمثا  3زنمثاً صثفر/مهيعتبثر   نية  نالقاقيده الشرنط  

 اط .ألنضبئحة انص   عليها في اللما

يطلثب مثن االتحثاد   حت  حن  افيهثجيل  سثتي يحق لهم التي الفئات السنية في فئة حعلى من الفئة الق للنادي تسجيل العبحي .9

اليحق للنادي المطالبة بإعثادة تسثجيلهم فثي الفئثة فترة  تسجيل نعند إنتهاء هذه الة الرفت  ي الفئة األعلى حالناءف  تسجيلهم

 ذلك .كانت حعمارهم تسما ب  حتى نل تاليي الفي الم سم الريا،ى ألدنا

 لتاليه : ط ا ابسب الضلسنية حاالفئات في  مقيمينيحق لالندية تسجيل العبين  .10

 .اشئينفئتي االشبال نالن لكل فئة من مقيمينن الالالة العبي( 3)د يل عد يسما بتسج -ح

 تثي الشثباب نصث ال لفئ  هثمب  نيثتم التثدر ن الناشئين  االشبال  ين تم تسجيلهم انطالقا من فئتي االذ   المقيمينلالعبين  ا -ب 

( 2)اكثر من عدد بشرط ات اليسجل النادي  ئحةهذه الال د  اطنين في حدنم الالعبين المهم في حكالكبار يتم اعتبارن

تثزخ النثادي فقثط بتسثجيل خذ باالعتبار ات يلمع اال  لشباب نالكبارتي اي فئفكشن متدرجين في  ين صاعديباالنين الع

 فقط  . د سم ال احلم في اذلك العدد  

 .للفئة االعلىلها فقط دنت ات يلعب يلتزخ الالعبين باللعب في الفئة التي ينتمي  . 

10

 .للتاكثد منهثا اهئقبثل بثد   المبثاراة  كثمحلبياناتثه نيتحثتم تقثديمها  مه نسثا حمثبت فيه  تعريفية  بطاقةصرف لكل العب  ت .1

 .من االتحاد  ان في حالة نج د قرار راة إذا لم يقدخ هذه البطاقةالمباك في ناليسما ألي العب من الالعبين باالشترا

نالمعثايير التثي  ت نفثق المث هال أسثماء مثدربيهاكشف لالتحاد بقديم م ريا،ي تيجب على األندية في بداية كل م س .2

رق النثادي ق ت فيراف الذين س ف حن الطبيب  اإل،افة إلى حخصائي العال  الطبيعيدارييها باد نحسماء إيحددها اإلتح

صثدار لالتحثاد إ( حشث ا  حتثى يتسثنى 8في المباريات الم تلفة نالجل س مع البدالء بحيث  اليزيثد عثددهم عثن )

 تلك األسماء بأي تغيير يطرح على د إخطار االتحا يجب على األندية مباريات. كما يتهم خالل البطاقات ت ،ا ه

م سثم بمثدة التقثل عثن حسثب عين اطي لمالبس فريقها قبل بدايثة الالحتيسي ناتلتزخ األندية بإرسال بياناً بالل ت األسا .3

تثداء ات له الحق في اريفي جدنل المبار  حسمه حنال  يق ال ارد الفرفإت    ر من نادٍ نفي حالة تشابه األل ات األصلية ألكث

 األصلي .القميص 

 الم افقة.الحص ل على اد ن لالتحبشرط تقديم طلب رسمي  ،مالبسة خالل المسابقةتغير ال ات يحق للنادي  .4

 .ط ال الم سم بالتسلسل (50) إلى (1من ) القمصات على تبدح االرقاخ حت يجب  .5

 بالتغيير .  الم الف حت يق خ يى فريق الناد ين بالل ت األساسي يجب علقيالفر لتزاخ ححد في حالة عدخ ا .6

ً  النادي يعتبر .7   . المباريات  جدنل في حنال اسمه ذكر إذا مضيفا

 عليه الئحة األنضباط .اللتزاخ تطبق اة عدخ في حال .8

 حتياط .ألدكة اجل س على يجب ارتداء البطاقات التعريفية نال يحق لمن ال يحمل بطاقة في رقبته ال .9

 ب(.الج رالقميص ث الش رت ث االالالة حل ات )الملعب حكثر من  ض ي زي داخل حراليج ز حت يك ت ح .10

 من ال لف ناألماخ . المست ىيجب حت يك ت الل ت السائد مرئياً بنفس  .11
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ج ز عة العبين ، نال يب( س7اة بعدد)مى نيج ز حت تبدح المباررالم  في ذلك حارس  ( ححد عشر العبا بما11يتألف الفريق من ) .1

( سثبعة 7ل المبثاراة عثن )العبثين خثال( سثبعة العبثين نفثي حثال تنثاقص عثدد ال7) راة عنعبين خالل المباالحت يقل عدد ال

 راة نيقدّخ تقريرا مفصالً بهذا الشأت.العبين ينهي الحكم المبا

 ني مملكة البحرين .طام  من احت يك ن حراس المرمى يجب   .2

 العبين.  المانية( 8ق )على دكه االحتياط في مسابقات الفري  البدالء المسميين  نالالعبي  عدد يك ت .3

 .العبين ط ال المباراة  خمسة(  5)  حت يستبدل كل فريقليج ز    (ةالثانيث ى  األنل)  تامسابق جميع في .4

 .  (ث الشباب  ئينالناشث األشبال  )  الفئات في  ة ط ال المبارا( خمسة العبين  5يج ز لكل فريق حت يستبدل ) .5

حالناء المباراة رقمه  غيير  لة بأسمائهم في كشف المباراة نال يحق لالعب تنفس األرقاخ المسج  ن اإللتزاخ بحمليجب على الالعبي .6

 دنت إشعار الحكم نم افقته

 مباراة فس الزميل له في نيحمل رقماً متشابهاً لرقم  حن سرنال ال يحق لالعب إرتداء قميص   .7

 ت من االنقات.اة في حي نقمشاركته في المبار  نعب فعلية حيتعتبر مشاركة الال .8
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كن القياخ بذلك بعد تقديم قائمة حسماء المباراة الرسمية للحكثاخ عبين للمباراة الرسمية نيمحسماء الال  يمكن تعديل قائمة .1

 -الي: ا للتالمباراة طبقن قبل بداية 

كة في المباراة، يثتم اسثتبداله بالقائمة الرسمية على المشارسجلين عبين االحد عشر المالقدرة ححد الفي حال عدخ ح  .  

 ي هثذه الحالثة يمكثن اسثتكمال القائمثة بالعثب مسثّجل مثن القائمثة المعتمثدة باالتحثاد البدالء ف بالعب من قائمة

 سي تبديالً.ااألس ل ا  بالالعب نال يعتبر هذا التعديل ا

بين المسجلين في االتحاد من القائمة مشاركة، يتم استبداله بأحد الالعالالعبي البدالء على    ة ححد عدخ قدرفي حال  ب.  

 .المعتمدة

 د العب حن إداري قبل بدء المباراة يتم العمل بالتالي :لة طرفي حا . 

 بش ص آخر في الكشف . داريالالعب حن اإلفي حالة تقديم كشف المباراة اليحق إستبدال  .1

لى المشاركة، يتم اسثتبداله بالعثب آخثر ء كات حساسيا حن احتياطيا، عى، س االمرم  درة ححد حراسقفي حال عدخ    .د 

 .على حت يك ت بحريني الجنسية  من القائمة المعتمدةي االتحاد مسّجل ف

يثر ريرفثع تقاراة  لم عثد المحثدد لبثدء المبثا عثن  ن نصل متأخراً الحد األدنى لالعبيه ح  يت اجد إذا ت لف النادي حن لم   .2

 .هذا الشأتت اذ االجراء المناسب باالنضباط الالى لجنة  الحكم

ا اللجنة نبما تثراه محققثاً ية إال في الحاالت اال،طرارية التي تقتنع بهريات الرسماليج ز تأجيل حية مباراة من المبا .3

 الفريقين على ذلك . قاتفا مباراة بمجرد للمصلحة العامة ناليج ز تأجيل ال

ددة لمبارياتها إذا لم يصدر من االتحثاد مثا لممطرة الت اجد في المالعب المحخ اياق األندية في األرعلى جميع فب  يج .4

 لمباريات . يد تأجيل ايف

 إبالغقث خ اللجنثة بثفي حالة تأجيل المباريات حن تغيير م عدها الم جبة للتأجيل حن التغيير ألي سثبب مثن األسثباب ت .5

 تصال.الخالل نسائل االفرق المعنية بذلك من 

مبثاراة ر إقامثة العدخ صالحية الملعثب المقثر بسبب حمني حن فني حنالمباراة إلى ملعب آخر مباراة نقل  يحق لحكم ال .6

ق خ الحكثم ع من ال قت التماخ ذلك بالتشانر مع مراقب المباراة )إت نجد( على حت يعليه بشرط حت يك ت هناك متس

 خذ العلم بذلك .لنقل المباراة أل ت باألسباب الم جبةالجنة المسابقيراً إلى لجنة الحكاخ نرفع تقبر
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دقيقة من  30ت قف المباراة بعد ح الي  ،بة% رط 80ن  مئ يةدرجة  33حعلى من عند ارتفاع درجة حرارة الج   .7

 .لشرب الماء قائدقال تزيد عن الالالة كل ش ط لمدة 

ان ال قث ف يثين اإلدارنيثين نالفحن ن شعارات على قمصات الالعبينح شرائطن،ع حي   اهنممثلييحظر على األندية   .8

باستثناء الالفتات المتعلقثة  التبريكات حن  التعازيالحزت نلتعبير عن ذلك ل يتعلق مننكل ما   رفع الالفتات حن اً حداد 

  جب طلب رسمي.الرشيدة نبعد الحص ل على م افقة االتحاد بم ةبتعزيز ال الء نالتأييد للقياد 

13

عثدخ ( الالالث ت دقيقثة نفثي حثال 30ظثار )انت فتثرة ف يعطى راة فساالمب بدايةل قبي الكهربائ اع التيارطانق  حالةفي   .1

 .خ الحكم بإنهاء المباراة نتقديم تقرير بذلك للجنة االنضباطدها يق نبع حخرى( الالال ت دقيقة 30زنال السبب تعطى )

14

قة نفثي ( الالال ت دقي30ار )ظطاء فترة انتم إعفعلى الحكالفريقين  رادةاب خارجة عن إقاف مباراة ألسبتم إي  في حال .1

نتقديم تقرير بثذلك للجنثة   اء المباراة( الالال ت دقيقة حخرى نبعدها يق خ الحكم بإنه30ال السبب تعطى )حال عدخ زن

  . االنضباط

مثن نقثت ت قثف  عد الحثق  مفي    المباراة  ملتكتس( من المباراة فس ف  1في حالة حدنر الحالة ال اردة في الفقرة ) .2

 . باراةنتيجة المإنذارات حن طرد نمن  اةبارالمبمجريات  حتفاظالمع ا لمباراةا

( الالالث ت دقيقثة 30تظثار)فتثرة ان  ة الفريقين يقث خ الحكثم إعطثاءرجة عن إراد في حال تأخر بدء المباراة ألسباب خا .3

يقث خ الحكثم  فتثرة الكاملثةد اللتأخير بعل حسباب ااخ زنرى نفي حال عد ت دقيقة حخ( الالال 30)  سباب تتبعهالزنال األ

 ط.لجنة االنضباالى ذ بدايتها نرفع تقرير بذلك ن اعادتها في م عد الحق من المباراةبإلغاء 

د الجهثازين ال المبثاراة الي سثبب تكث ت العق بثات المفرن،ثة علثى الالعبثين حن حي مثن حفثرادخ اسثتكمفي حال عث .4

 .لمفع لفني سارية الاالداري نا

 االنضباط . بحسب ما تقرره لجنة تقرر إعادتهاالتي  مباريات تلعب ال .5

دقيقة   15أخير تسليم الكشف لمدة  نفي حالة ت  عه من بداية المباراةنية تقديم الكشف قبل سايجب على فرق الفئات الس .6

 يجب ذكر األسباب التي دعت للتأخير . 

15

ي، نتهاء نقتهثا الرسثم قف المباراة قبل اتحدى ذلك إلى ة ن ي المبارالفريقين فاححد بي ريي حن العتدّخل إدا ىفي حال حد 

المشكلة ناستئناف المباراة، نفي حثال عثدخ   دقيقة لّحل  ( خمسة عشر15شعار كابتن الفريق نمنحه فترة )يق خ الحكم بإ  

ير من ريتم تقديم تقة. نء المباراحكم بإلغال خ االمباراة، يق  بعد المناقشة مع مراقب استئناف المباراة بناء على قرار الحكم  

ب بهثذه فريثق المتسثبتحقيق في التقرير، بعثد جمثع كثل االدلثة حث ل اللجنة االنضباط لل راقب المباراة إلىقبل الحكم نم

يضثا نثة االنضثباط ححكثر من ذلثك، نيحثق للجصفر ما لم تكن النتيجة  -3االحدار، يعتبر النادي خاسراً للمباراة بنتيجة  

 نضباط.قا لالئحة االة طببات إ،افيرض حي عق ف

16

ً بما يراه منمباراة، يقرر الحكم فترة انتظار في حال رفض ححد الفريقين استئناف ال  ابتن الفريثق قبثلر مثع كثنيتحد  اسبا

 إنهاء المباراة نيرفع تقرير بذلك للجنة االنضباط .

17

ي ححثدار حخثرى صثيلي آخثر حث ل حر تفيتقر  يه كتابةب علاة كما يج ل المبارحرير  اراة كتابة تقيت لى مراقب المب .1

 نضباط تقديمها إلى لجنة االن

لعثب، النظثاخ ، علقة بالمباراة ، بما في ذلك صالحية نجاهزية المالحدار المتيشتمل تقرير مراقب المباراة على كل ا .2

 ية.ات الطبنال دماالمن نن يمشجعني نتصرفات الالجهازين االداري نالفتصرفات الالعبين ن
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 ة المسابقة في كافة المباريات :التالي من جانب إدار العد التنازلي يتم تطبيق جدنل

 التعريف  ية ركلة البدا األوقات قبل

 إستكمال التدقيق األمني / فتا ب ابات االستاد -120

 ى الملعبالمباراة إلنص ل مراقب   -90

90- 

 اخ نص ل الحك

 ين ل الفريقصن

 لبدايةاة  يقين لقائمتقديم الفر

 الالعبينلحكم الرابع بزيارة غرف المباراة ناقياخ مراقب 

 مباراة م قعة من مدرب نمدير الفريقة لمراقب التسليم قائمة الالعبين النهائي -70

 ت زيع قائمة بدء المباراة  -65

 ت الحاجةب إذا دعرش الملع -60

 ينإحماء الالعب -50

20- 
 ى غرف المالبس  لين نع دتهم إالالعب إحماء  إنتهاء

 ش الملعب إذا دعت الحاجة إلى ذلكن ريمك

18- 
 اإلعالت عن قائمة بدء المباراة 

 لتقطي الكراتمعالخ ن د األمن نج  التأكد

 دخ ل البدالء ناإلداريين إلى دكة البدالء -7

 ينمعدات الالعب  كاخ بفحصقياخ الح -6

 نالالعبين .  منسق العاخ نالحكاخ لظيف نخلفهم االن  علم اللعبالكرات ب  يلتقطدخ ل م -4

3- 
مصثثافحة  الرئيسثثية ، الفثثريقين حمثثاخ المنصثثة طفافالمبثثاراة شثثاملة اصثبثدء مراسثثم افتتثثاح 

كثم المبثثاراة طثاقم التحكثثيم ، التقثاط الصثث ر للفثريقين ، قيثثاخ حالفثريقين لبعضثهم الثثبعض نل

 خ الاألعقرعة ، تبادل  بإجراء ال

 ء المباراة دب صفر 

 كجة إلى ذلدعت الحا  لملعب إذاايمكن رش  + 50

19

 المسابقات : ي الفئات فيمشاركة العب

فمثا سثنة(  19)مثن م اليثد حنل ينثاير بثداً  سنة( ن 20الشباب تحت ) لتسجيل لفئةلالعب عند اايشترط حت يك ت سن   .1

 ة .ئالف ي مباريات هذه للمشاركة فك ت م هالً ف ق ي

فمثا  سثنة( 17) ينثاير من م اليثد حنل  ن بداً   سنة(  18تحت )  سجيل لفئة الناشئينتلالعب عند الك ت سن احت ي  يشترط .2

 يات هذه الفئة .ركة في مبارليك ت م هالً للمشاف ق 

 ق فثفمثا سثنة(  15)اير من م اليد حنل ينثاً بد ن سنة(    16يشترط حت يك ت الالعب عند التسجيل لفئة األشبال تحت ) .3

 يات هذه الفئة .رشاركة في مباالً للم ت م هلكي يك

سثنة( فمثا فث ق  13ل ينثاير )بداً من م اليد حن  ن  سنة(  14تحت )  البراعمط حت يك ت الالعب عند التسجيل لفئة  تريش .4

 لكي يك ت م هالً للمشاركة في مباريات هذه الفئة .

20

 كما يلي : ةريات المراحل السني قت الم صص لمباد اليتحد 

 (90) فثي مسثابقات الثدنري نالكثأس تسثع تنالناشئين ناألشبال  اب  شبالالدرجة الثانية ننى  درجة األنلمباريات ال .1

 .دقيقة اال بم افقة حكم المباراة ين نبينهما فترة راحة التزيد عن خمسة عشرة طين متسانيدقيقة تلعب على ش
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لجنثة الحكثاخ ل قبثحكثاخ معتمثدين مثن   نثة المسثابقات لجرف عليهثا  ت التثي تشثاقمسابمن مباريات ال  يدير كل مباراة .1

 افة إلثى ذلثك يجث ز تعيثينباإل،ث فئثات السثنيةحكاخ لفثرق ال 3ن  ( حكاخ للدرجة األنلى نالدرجة الثانية4نعددهم )

 . لحكاخللمباراة نمراقب ل  مراقب 

تحثاد مطالبثة اال  اال يحثق لهث  ماك  اً فيها ،تك ت طرف  يتاخ في المباريات العلى تعيين الحك  تراض االعال يحق لألندية   .2

 اد حكاخ معينين عن إدارة مبارياتها .بعبإ

ريرهم عن المباراة التي يشرف عليها االتحثاد إلثى لجنثة الحكثاخ تقا مباريات ن مراقبي اليقدخ الحكاخ نمراقبي الحكاخ   .3

ي حالثة فث طلجنثة األنضثبا اريرهم إلثىحت ترفع تقث نهاية المباراة علىساعة من    24عن    تزيد ال    نالمسابقات في مدة

 اإلداريين حن الجمه ر .األجهزة الفنية حن ت على الالعبين حن نجزاءآحنح ادر ح فةالنج د م 

ربين اإلداريين نالمد فات نتصرر حكم المباراة نهائياً فيما يتعلق بال قائع الحقيقية ننتائا ححدار المباريات يعتبر تقري .4

 در منهم .زة نما يصهجنغيرهم من األ

22

الثدنري حن مسثابقة الكثأس حن غيثر ذلثك مثن المسثابقات   مسثابقات مثن    مسثابقةك في حي  تريشحت    ى كل نادٍ عل  ب يج .1

مثن قبثل لة سثاءللم ينظمها االتحاد حت يمثل في مبارياته مع عدخ التهانت في االداء ناال حصبا عر،ثة  لرسمية التيا

 . النضباطلجنة ا

ت في م تلف الفئات نالتأكد من عثدخ مشثاركتهم ث عبيحصل عليها الال  يإلنذارات التا  ية متابعةدية مسئ لنتتحمل األ .2

اجثة إلثى اسثتالخ إشثعار رسثمي مثن االتحثاد بهثذا الشثأت نيجث ز ذلك دنت الحفي المباريات عندما يست جب األمر  

 ت لمباريثاراة  ان حكم المبثم  ن  كم الرابعار من الحبكفئة اللعبين  بالال  ال اصةنالطرد  ت  ذارااإلنلألندية إستالخ قائمة  

 ل النادي .نهاية كل مباراة شرط حت يتم طلبها من قبل إداري مس نل معتمد من قب بعد  السنيةت ئاالف

قعثة بثة اإليقثاف الم عق  العثب مع عدخ اإلخالل بقرارات لجنة اإلنضباط في حالة انتهاء الم سم دنت حت يسثتكمل ال .3

 .في نفس المسابقةي الها في الم سم التلارية الستكماس تبقى منهابة حن ما  قعليه ، تظل الع

 الالالثة انثذارات  سثم نالتثي تقثل عثن  ب حالنثاء المتسقط بنهاية الم سم الريا،ي اإلنذارات التثي حصثل عليهثا الالعث .4

 الثمثحثدد  لثعثقث بثة اإليثقثاف.
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 ية :خطاء التالينذر الالعب في الم الفات البسيطة لق انين اللعبة إذا ارتكب األ .1
 زء من جسمهحي جحن  قميص الالعب   السل ك الغير ريا،ي مثل ال طأ البسيط حن اللعب ال طر حن مسك (1)
 كاخارات الحعلى قر تجا االح (2)
 بةعلق انين الل ستمرةفة المالم ال (3)
 دء المباراةير بالتسبب في تأخ (4)
 عدخ احتراخ المسافة المطل بة في ،ربة الزانية حن الضربة الحرة (5)
 اللعب دنت م افقة الحكم المسبقةار الدخ ل إلى ساحة  ل حن تكردخال (6)
 كم المسبقةالح افقةلملعب دنت م مغادرة ساحة ا (7)
 ايلالتح (8)

إيقاف تلقائياً مثن  ء غير مباشرة (حمرااقة   دي إلى طرده )بطيذات الالعب   اراة إلى  مبالالل نفس  نذارين خت جيه إ .2

 لغى اإلنذارات حساس البطاقة الحمراء.ني المسابقةفي نفس   المشاركة في المباراة التالية

 م تلفثة   يثات بارات فثي مر إنثذارذا ع قثب بثثالنفس المسابقة إ  ة فيتاليي قف الالعب من المشاركة في المباراة ال  .3

 .، تنفذ العق بة في نفس المسابقة في الم سم التاليةعق بذ التنفي لمسابقة قبلااذا انتهت ن

 عب على بطاقة حمراء مباشرة في نفس المباراة .يك ت اإلنذار نافذاً إذا حصل الال .4
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 رتب عليها إيقافالتي يت  الصفراء  اتا البطاقلالعب ما عدفراء نقعت على اات صبطاقتسقط بنهاية الم سم الريا،ي حي  .5

 حخرى.سابقة إلى مالمسجلة من  اإلنذاراتترحل  نال  إلى حخرى ،من المسابقة ال احدة ، لة من جترحل اإلنذارات   .6
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1.   ً   -لريا،ي المشين :ا السل ك ت التالية من، نتعد الم الفامشيناً  ت قع عق بة الطرد على كل من ارتكب سل كا

 ة.مفرطالالشديد كالق ة  است داخ العنف (1)

 التصرف العنيف العدناني. (2)

 البصق على العب حن ش ص آخر. (3)

 كيد من خالل تعمد مسك الكرة.منع هدف حن منع تحقيق فرصة هدف ح (4)

 ربة جزاء.رتكاب خطأ معاقب عليه بضربة حرة حن ،منع فرصة تحقيق هدف لمنافس يتحرك باتجاه الهدف با (5)

 اءة.فيها إس حن إشارة است داخ لغة االعتداء بالشتم حن (6)

دكة االحتياط ،  نللحكم حت يدات اللعب نما ح له ، بما فيها يك ت الطرد بأمر من الحكم خالل المباراة مفاده مغادرة م .2

 ملعب.ا لم يكن قراره مشم الً بحظر دخ ل الالمنطقة الم صصة للجمه ر م للمطرند بالبقاء فييسما 

 ألسباب .اة ألي سبب من اراي قرار الطرد إذا لم تستكمل المبيسر .3

ا لثم يكثن قثرار الطثرد ت لمن حل محله في دكثة االحتيثاط مثللمسئ ل الصادر بحقه قرارا بالطرد ، حت يعطي تعليما .4

 ة .مشم الً بحظر دخ ل الملعب ، نبما ال ي الر على سير المبارا

 ت اإليقاف . بة التي است جبقعى اإلنذار الثال  حن الطرد حن الل فيها علي قف الالعب في المسابقة التي حص .5

التثالي بثذات   الم سثمإنها تُسثتكمل فثي  ي الم سم الذي بدح تنفيذها فيه فتستكمل عق بة اإليقاف ف  يبدح تنفيذ ان لم  إذا لم .6

 التي نقع فيها اإليقاف. المسابقة

 .االنضباط ةحسب الئحعلي النادي ناحدة يغرخ  في مباراةناٍد يحصل على حكثر من حربعة بطاقات حي فريق  .7

ئحثة علثي حسثب الالمبثاراة يغثرخ النثادي    لغت حاالت الطرد في فريق حي نثاٍد الالالثة حثاالت حن حكثثر فثي ذات إذا ب .8

 .االنضباط

حن طثرد فإت ما ي قع على الالعب مثن إنثذارات    في الحاالت التي ال تستكمل فيها المباريات ألي سبب من األسباب، .9

 بغض النظر عن استكمال المباراة من عدمه. بر ساري المفع لعتل ال قت الملع ب من المباريات يخال

لعبها ناديه متزامنة مع فترة ت اجد هثذا الالعثب مثع ححثد ف جميع المباريات الرسمية التي يلالعب الم ق تحتسب   .10

   المنت بات ال طنية.
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قثد   اإليقاف  إذا كات  .افاإليقي إست جب  الذ على اإلنذار الثال  حن الطرد    هاتي حصل فيي قف الالعب في المسابقة ال .1

 .في الم سم التاليمسابقة ال مباراة من نفس ستكمل في حنليإنه بدح تنفيذه في الم سم الذي نقع فيه ف

فإنهثا تُسثتكمل فثي  فيذها فيثهفي الم سم الذي بدح تن  جنة االنضباط()عق بة تاديبية من ل  إذا لم تستكمل عق بة اإليقاف .2

 .نضباطحسب قرار لجنة اال الم سم التالي

ن فثي نفثس  يهثا الالعثب ق العق بة في نفس الفئة المسثجل ففي تطبيق عق بة اإليقاف في كل الحاالت  حت يك ت تطبي .3

طبثق فثي لعق بثة لتهنثاك مباريثات للفريثق المعنثى، تنتقثل انفي حالة انتهاء مباريات تلك الفئة نإذا لم يبق    المسابقة

 .ن في نفس المسابقة مسجالً فيهالتي سيك ت الالعب الم سم التالي في الفئة ا

تنقل ، المسابقة لتي يحق له المشاركة فيها نانتهت لى اع،من الفئات السنية في الفئة األل  إذا تم إيقاف الالعب المسج .4

 . التاليالعق بة لتطبق في الم سم 

 . ذارات نالطرد حس ة بعق بات اإلنعلى حده نفئة نضباط لكل مسابقة ن لجنة األيتم فصل العق بات الصادرة م .5
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في مباريات ندية حن تنظيم معسكرات خثار  مملكثة فرق األجنبية حن السفر للمشاركة ال يج ز لألندية األعضاء دع ة ال

اليقثل  الم افقة قبل نقت كثافٍ حص ل على سبقة من االتحاد، على حت يقدخ طلب الالبحرين دنت الحص ل على م افقة م

 بثاً.ثراه مثنثاسثتإلت ثاذ مثا  نضباطلجنة االباراة حن السفر نفي حالة م الفة ذلك يرفع األمر الى من م عد المحسب ع عن  
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 يسما نال ،المانية( 8) ه  االحتياط دكه على الجل س هل يحق الذي نالفني الجهازين االداري العدد االقصى الفراد  .1

 -:المباراة بعد  حن حالناء قبل ريا،ي غير تصرف حن سل ك بأي لهم

 .االداري الجهاز من ( ناحد 1) عدد  .1

 الفريق .مدير  .2

 .) الفني المدير (المدرب  .3

 .المدرب  مساعد  .4

 .المرمى حراس مدرب  .5

 .بدنية لياقة مدرب  .6

 . يحن حخصائي عال  طبيع  الطبيب   .7

 .االعالمي قالمنس .8

 الحكم نهمم طلب  إذا إال المباراة نقت  خالل الملعب  ار،يةإلي  الدخ ل نينالف دارين اال ازي الجه الفراد   يحق ال .2

 .الحكم له سما إذا الملعب إلى الدخ ل الطبي الجهاز لطاقم فقط نيمكن ذلك،

 محددة حنقات  في المباراة ل خال عبينلال إرشادات  إعطاء نالفني دارياال زينالجها من فقط ناحد  لش ص  يحق .3

 .ةالفني المنطقة دند ح ،من
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نت زع المباريات بنظاخ حتجاه عقثارب  يتم ت زيع الفرق في الجدنل لدنري الدرجتين األنلى نالثانية بالقرعة المطلقة .1

 الساعة .

ة ( نيذكر فيه تاريخ بدء الج لة نالمباريات ، علثى حت يصثدر لكبار )حنلى نالانييتم إصدار جدنلي مباريات دنري ا  .2

 . تضمناً ت اقيت نمالعب المباريات ء مجدنل بشكل متجزال

29

 تقاخ المسابقتين بنظاخ الدنري من دنرين. .1

 .انيالثنهاية الدنر  قاط بعد ع من النحكثر مجم يحصل على  يذ لمسابقة الدنري الفريق ايف ز ب .2

د سثب الق اعثحالثثاني  يثة الثدنر  نهاعثد  بد ترتيثب الفثرق  حد يحكثر    فريقين حن    مجم ع النقاط بين  في حال تعادل .3

 : ناهينة حد ية المبالتال

 ( .اجهةالم ) المعنية األندية لقاءات  في النقاط من عدد  حكبر .ح

 األندية المعنية .مباريات  ألهداف الناتجة منا فارق .ب 

 . المعنية األندية مباريات  يف فاألهدا من مسجل عدد  حكبر . 

 بقة .المسا ات يارمب ةكاف في األهداف فارق .د 

 اريات المسابقة .مب من األهداف فيكبر عدد مسجل . حهث 

 . القرعة .ن
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 الفريقثات يلعثب  الثثانينر ية الثد بعد نهاي االنل نالثان المركزين على فريقين ينب النقاط مجم ع تعادل حال في .4

 النتيجثة يثتم تحديثد  ، ةلصثافال المبثاراة فثي حال التعادل نفي مباراة ، آخر من حياخ ( الالالة3) بعد  فاصلة مباراة

 مباشرة دنت الحاجة للعب نقتا ا،افيا. الترجيا ركالت  بلعب 

دنري  االنل ن الثثاني فثيين كز على المر الفريقات الحاصالت صر بن حمد الممتازنادنري يصعد مباشرة إلى  .5

 .الدرجة الثانية

ناصر بثن العاشر في مسابقة دنري    ع ناستال  ينكزعلى المر  ينالحاصل  ينى الدرجة الثانية مباشرة الفرقط إليهب .6

 . لممتازحمد ا

مركثز مثع الفريثق الحاصثل علثى ال حمد الممتازناصر بن دنري يلعب الفريق الحاصل على المركز الثامن من  .7

ناصثر بثن دنري ين فثي  الفريق الفائز بنتيجة المبارات  الدرجة الثانية ملحق من مباراتين نيبقىدنري  ل  من  الثا

تسب الف ز من المباراتين نفقا الدرجة الثانية نيحنتيجة المباراتين إلى دنري يق ال اسر فرال هبطين  ممتازحمد ال

 للتالي :

 . لفريق الحاصل على حكثر عدد من النقاطا .ح

نيثة اني حهثداف الفثريقين بعثد المبثاراة الثانفثي حالثة تسث }مجم ع األهداف في المبثاراتين{ألهداف  فارق ا.ب 

 . نين هدفاليحتسب الهدف ع

يثتم تحديثد النتيجثة بلعثب ركثالت التثرجيا المبثاراة الثانيثة دل في عدد النقثاط ناألهثداف بعثد  التعا  حال  يف.ت 

 .ت الحاجة للعب نقتا ا،افيادنشرة مبا
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 الملحق .ي على مباريات ي إنذارات نعق بات مباريات الدنرتسر .1

العثب ناحثد مثن األجانثب فقثط فثي كشثف مبثاراة  (1يسما للنادي صاحب المركز الثامن تسجيل نمشثاركة عثدد ) .2

من عدد حكثر  االلتزاخ بتسجيل حنمشاركة    العبين المسجلين في كشف النادي، نفي حالة عدخ  حربعةمن حصل    الملحق

 بر.يجة حككن مهزنماً بنتمالم ي 3عاله يعتبر مهزنماً صفر/ر حالمذك 

ة فثي دقيقثه فعليث 810عدد من الالعبين بعدد اليقل عن  سنه بحريني الجنسية ألي  21إلزامية مشاركة الالعب تحت   .3

 (.تي الملحقمبارار ج لة في الدنري نيستثنى منها )إلى آخدرجة الثانية ندنري الي ناصر بن حمد الممتاز دنر

دقيقثة لكثل  90ب مثده زمنيثة نقثدرها ألنلمبثي تحتسثنت ب ايات الدنري بدنت العبي المفي حال خ ض نادي مبار .4

 ب األنلمبي نتضاف إلى رصيد النادي.سنه مرتبط مع المنت  21العب تحت 

( 8نثد )لبك رة فثي اسثنه بحرينثي الجنسثية المثذ  21عبثين تحثت يار  عدد الدقائق لمشثاركة الالست في معحي ناٍد لم ي .5

 ف دينار بعد ختاخ الدنر الثال .خمسة اآل ( 5.000/-اط نمبلغ مالي نقدره ) نق 3سي صم منه 
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 : التاليةنية مف الفرق مبارياتها حسب المدد الزتستأن

 المدة الزمنية لراحة الفريق   المكان  سابقة لما

 حلثثثثثثثثثثثثيالثثثثثثثثثثثثدنري الم
 

 مملكثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة البحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرين
 

 سثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاعة 48
 

 اً ركة خارجيثثثثثثثثثثالمشثثثثثثثثثثا
 

 ة البحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرينمملكثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
 

 سثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاعة 48
 

ً المشثثثثثثثثثثاركة   خارجيثثثثثثثثثثا
 

 ا حن دنل غثثثثثثرب آسثثثثثثيانطقثثثثثثة ال لثثثثثثيم
 

 عةسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا 72
 

 ً  المشثثثثثثثثثثاركة خارجيثثثثثثثثثثا
 

 نطقثثثة ال لثثثيا حن دنل غثثثرب آسثثثياخثثثار  م
 

 سثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاعة 96
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 . ة المسابقةذ في هكرة القدخ يني لاالتحاد البحر منض ية تحت مظلة الندية ال تشترك جميع ا .1

 شكل التالي: دنار نبالالالالة حات من ئإقامة دنري الف .2

33 

الفرق  عتين  م  ،ي المنصرخ بحي  تضم المجا حسب ترتيب الم سم الري  مجم عتين ة إلى  يت زع فرق األند   ألول : الدور ا

 التالية: 

ثال  عشر / ال امس عشر / ال  ي عشر /  د ال امس / السابع / التاسع / الحا  الثال  /  /نل  األ)  تضم:  لىموعة األوجملا

 عشر / التاسع عشر(.  السابع

ثامن  / ال ر ش/ الرابع عشر / السادس ع  ر/ العاشر / الثاني عش ن/ الثام السادس )الثاني / الرابع / :الثانية تضملمجموعة ا

 .ر ناحد الدنري من دن  ظاخم عتين بنيات المجر ابعشر(. تلعب م

34 

  :الدور الثاني

نت زع    هالمبينة حدنالثانية  األنلى ناين  للمجم عتمسة األنائل  ال مراكز  حصحاب الندية  تضم ح  نلىاأل  المجم عةحندية    ••

:ن دنر ناحد م نتلعب دنري  بنظاخ عقارب الساعة ت االمباري

خثثثثثثثامس الثانيثثثثثثثة ×لثثثثثثثىنل األنح

امس األنلثثثثثثىخثثثثثث ×يثثثثثثثثةانحنل الث

رابثثثثثثثثع الثانيثثثثثثثثة ×األنلثثثى يانالثثث

لثثثثثثثثىرابثثثثثثثثع األن ×لثانيثثثثةا الثثثثاني

لثثثثثثثث  الثانيثثثثثثثثةالا ×الالثثث  األنلثثثى

ح  لثانيةا  المجم عةحندية   • المرندية  تضم  ناألربعة  المجم عة  من    خراناأل مسة  ال اكز  حصحاب  من ناخ األ األنلى  ر 

 :نتلعب دنري من دنر ناحد  عةعقارب السا بنظاخ ت ياالمبار ينة حدناه نت زع ب الم ةالثاني المجم عة

راحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثه ×ىاألنلثثث دسسثثثا

لثثثثثىاألن عاشثثثثثر ×انيثثثثةالث سثثثثادس

الثانيثثثثثثثة تاسثثثثثثثع ×األنلثثثثى سثثثثابع

ىاألنلثثثثثث تاسثثثثثثع ×الثانيثثثثثة سثثثثثابع

الثانيثثثثثثثة نالثثثثثثثام ×ىاألنلثثثثث الثثثثثامن

 



 

 2021/2020ي اضلمسابقات للموسم الري حة ا الئ 16

 

35 

   :الثالثالدور 

المراكحت • الديد  إلى  المراكزحصح ندية  األ  امس:خز من األول  المجم عةمن  سة األنائل  م لا  اب  المبينة    ى لاألن  حندية 

 : نتلعب دنري من دنر ناحد  ارب الساعةظاخ عق بن المباريات حدناه نت زع 

امسالمركثثثز ال ثثث ×نلاألالمركثثثثثثز 

ابثثثثثعالمركثثثثثز الر ×ثثثثانيلاالمركثثثز 

حثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثهرا ×التالثثث  المركثثثز 

المبينة    ألنلىا   المجم عةحندية  من    األناخرة  مسال حصحاب المراكز    نديةاأل  :العاشر  ىإل  السادسراكز من  تحديد الم •

 ناحد: نتلعب دنري من دنر  خ عقارب الساعةبنظا  ريات المباحدناه نت زع 

لعاشثثثثراز المركثثثث ×السثثادسركثثز الم

التاسثثثثثعكثثثثثز المر ×السثثثابعكثثثز رالم

احثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثهر ×الثثثثامنالمركثثثز 

المراكز من  تحدي • الخامسإ  دي عشرالحاد  المراكز  حندية  األ  :عشر  لى  األنائل  سم  الصحاب  المجم عة د حنمن  ة    ية 

 دنر ناحد: ب دنري مننتلع بنظاخ عقارب الساعة  المباريات اه نت زع المبينة حدن الثانية

 11المركثثثثثثثثثثز 
 

15المركثثثثثثثثثثثثثز  ×

14مركثثثثثثثثثثثثثز ال ×12المركثثثثثثثثثثز 

حثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثهرا ×13المركثثثثثثثثثثز 

المر • اندية  األ  :سع عشراالتإلى    عشر  السادساكز من  تحديد  ا  من  األناخر  ةاألربعلمراكز  حصحاب    مجم عة لحندية 

 احد:ي من دنر ن نتلعب دنر بنظاخ عقارب الساعة  ريات المبازع المبينة حدناه نت  الثانية

19ركثثثثثثثثثثثثثز الم16المركثثثثثثثثثثز 

 17ركثثثثثثثثثثز مال
 

18المركثثثثثثثثثثثثثز 
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لتسلسل ب فرق األندية األخرى طبقاً  لترتيفي ا  ليهط نيالنقاجم ع من  ثر ميحصل على حك  يذ لا  قالفري بطل المسابقة   .1

ً اطها تنازقن  .  ليا

 : بالتسلسل دناه نة حالمبي النقاط الفرق حسب تحدد ترتيب ي حكثر  فريقين حن ني ب قاطالن مجم ع تعادل حال في .2

 .( ة م اجهألندية المعنية )الحكبر عدد من النقاط في لقاءات ا 

 . ية المعنيةند ت األبارياتجة من مفارق األهداف النا 

 ة .معنية الات األندييفي مبار حكبر عدد مسجل من األهداف . 

 قة . اريات المساببافة مفارق األهداف في ك . د 

 سابقة .ت الماريامسجل من األهداف في مب حكبر عدد هث. 

 قرعة .لا . ن 

  ( ميدالية ذهبية + ( ميدالية ذهبية + 45يسلم البطل عدد )يسلم البطل عدد ) درع درع  ..  

   ة  .ة  .دالية فضيدالية فضي( مي( مي45المركز الثاني عدد )المركز الثاني عدد )يسلم صاحب يسلم صاحب  

  نزية .نزية .نن( ميدالية بر( ميدالية بر45ب المركز الثال  عدد )ب المركز الثال  عدد )لم صاحلم صاحيسيس  
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 .  ذة المسابقةهندية في يع اال م تشترك ج .1

لفرق زع انت   منصرخاللم سم  لالدنري  في    19ث    14لمراكز من  ة على ااصلتشارك الفرق الحالتمهيدي :  الدنر   .2

 : اراة ناحدة بمن ملتالي بالشكل ا مراكزحسب ال

14   ×19 15   ×18   16   ×17 

الثد  .3 )   16  نر  ت ،ع  رقم16:  اإناء    في  (  من  تبقى  الثالنما   + حسمالسماء  الفائزة  )   اء   (  3)،  (  2)  ،(  1من 

الدنر )  من  الث  مع  نتجرى  سنففي  ناد    (13التمهيدي  مط  اإلناء  ا  لقةقرعة  ال16لث)لتحديد  فريق   مشاركين  ( 

  .16ر الث في دن

التثرجيا مباشثرة  ت عب ركثالبلتيجة فريقين يتم تحديد النادل الدة نفي حالة تعحاة نامن مبار دنارألا  جميعلعب  ت .4

 . اإ،افي نقتا دنت الحاجة للعب 

38

 . بقةاسالمفي هذة لكرة القدخ البحريني تحت مظلة االتحاد  ةالمنض ية االندي تشترك جميع .1

 ناحد . ن دنرظاخ الدنري م بن  نهس  14تحت  دنريإقامة  .2

 المعتمد من االتحاد . ( العباً المسجلين بالكشف35من حصل ) ةمبارا العب لكل  (16مشاركة عدد )فريق ل يحق لك .3

التبديل  نيك ت، اةرالمبا كشففي  ينالمسجل الالعبينميع ج، على حت يشارك العبين تسعة ( 9) من المباراة تتالف .4

 . ني عبالمفت حاً ألي عدد من ال

 دقائق. خمس"  5" ةحة لمد ينهما راين بدقيقة م زعة على ش طس ت " خم 50اراة "بة المتك ت مد  .5

 .  ابقةالمسلمشاركين الفعليين في يتم تكريم جميع الالعبين ا  في نهاية الم سم .6

12
39 

 . ةبقالمساهذة ي فخ قد ة الني لكري تحاد البحر تحت مظلة اال  المنض يةدية جميع االنشترك ت .1

 .األكاديميات ع األندية ني ين لجمه كل شهرسن  12المهرجانات تحت اخ بنظ  دنريال امةقإ .2

  ت  كني ، باراةالمكشف في  ينسجلالم عبينالالجميع على حت يشارك   ، ينالعب خمسة( 5) نم  المباراة تتالف .3

 .  ني بعاللا نم د د ع  يأل  اً ح تف م ليد بتلا

 .حد نا   طمن ش دقيقة  شرع ةمسخ "15لمباراة "اتك ت مدة  .4
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 لمفدى.ملك ابين بطل دنري ناصر بن حمد الممتاز ن بطل كاس جاللة ال دة تجمعراة ناحمبا .1

 مع الاني الدنري.ري ن الكاس ، يلعب في حالة جمع نادي بين الدن .2

نت الحاجثة اعثدة الثركالت الترجيحثة مباشثرة د بق قطت  تهاء ال قت األصلي للمباراة نإستمر التعادل قائماً ي حالة إنف .3

 ً  .ل قتاً إ،افيا

 .ات مباراة كاس الس بر تضاف على الدنري العاخبات نعق إنذار .4
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 ة المسابقة.ي هذ الثانية فى ن الدرجة االنل رك جميع االندية منتشت 

 مثن األجانثب  العب ناحثد (  1)عدد    شاركةمنتسجيل  ب  لممتازبن حمد ا  صرنا  يدنرالذي يلعب في    ناديلل  يسما 

 نعبثيال حربعثةصثل حمثن   ،الدرجثة الثانيثةدنري  النثادي الثذي يلعثب فثي  تجمعثه مثع  مبثاراة    حي  كشثف  في  فقط

 زنمامه حعاله يعتبرالمذك ر من  عدد حكثر  ةكشارمنح  تسجيلبااللتزاخ    الة عدخنفي ح، لناديكشف ا لمسجلين فيا

 حربعثة( 4مشثاركة عثدد ) متثازحمثد المدنري ناصر بن ندية يحق ال، كما برتيجة حكنب  مهزنماكن  م يلما  3ر/صف

 .نهمالعبين حجانب في المباريات التي بي

 :يبالشكل التالدى مفال قة كأس جاللة الملكتقاخ مساب 

منصرخ ألندية الدرجثة لا  ( في الم سم10( إلى )3ن )صلة على المراكز مرق الحاتشارك الفالدنر التمهيدي :   •

 7×  6     8×  5      9×  4 10×  3       :التالي ق حسب المراكز بالشكل لفرنية نت زع االثا

كل ، بالشثئيثةالنهامبثاراة تثى الحن 16دنر الثث ن مث ءت بد لمباريالتحديد ا  فقط  ناحدة  م جهة من مرةإجراء قرعة   

 التالي:

ي ناصثر دنرالالث   دنري ناصر بن حمد الممتثاز /تاز / الاني  ملمحنل دنري ناصر بن حمد ا  المست ى األنل: ▪

ري دنسثادس  دنري ناصثر بثن حمثد الممتثاز /خامس  ري ناصر بن حمد الممتاز /دنرابع  بن حمد الممتاز /

ت ،ثع ، ري ناصثر بثن حمثد الممتثازدنالثامن    /متثاز  دنري ناصر بن حمثد المسابع    از /ن حمد الممتناصر ب

 (.15( )13( )11( )9( )7( )5( )3)( 1) الفرق في األرقاخ

 الدرجة الثانيةحنل  دنري ناصر بن حمد الممتاز /عاشر  /لممتاز دنري ناصر بن حمد اتاسع  :المست ى الثاني ▪

ت ،ع الفرق فثي ، (3الفائز من ) / (2ئز من )الفا /  (1الفائز من )  /  درجة الثانيةالالال     /  ةجة الثانيالدرالاني    /

 (.16( )14( )12( )10( )8) (6)( 4( )2األرقاخ )

نفي حالة من مباراة ناحدة بطريقة خرن  المغل ب  (  المباراة النهائيةنحتى    16ن دنر الث  )متلعب جميع األدنار   

 .،افياتا إقعب نت الترجيا مباشرة دنت الحاجة للنتيجة بركالحدد التن تعادل الفريقي
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 ة.لمسابقية في هذة االثانالدرجة  دنرين ممتازلدنري ناصر بن حمد اة ديحنميع تشترك ج .1

خ نظثافثرق( نتقثاخ ب 4) عثةرق( نالمجم عثة الرابفث 5ر )الثثال المجم عثات سم الفرق إلى حربثع مجم عثات تضثم تق .2

 من دنر ناحد . ريدنال

 المنصرخ : عاخ للم سمرتيب اللتت زع الفرق حسب ا .3

بن حمد  ر صدنري نال حن

 لممتازا
 

ر بن حمد  صدنري ناالاني 

 الممتاز
 

ر بن صدنري نا  الال

 حمد الممتاز
 

ر بن  صدنري نارابع 

 زالممتا حمد

ر بن صدنري ناخامس 

 حمد الممتاز
 

ر بن ص نادنري ادس س

 الممتاز حمد
 

بن   رصدنري ناسابع 

 ازالممت  حمد
 

ن ر ب صدنري نا منالا

 حمد الممتاز

ر بن حمد  صدنري ناتاسع 

 لممتازا
 

ر بن صدنري ناعاشر 

 حمد الممتاز
 الاني الثانية   حنل الثانية  

 سادس الثانية   ية ثان لاخامس   لثانية ع اراب  الال  الثانية 

   ة اسع الثانيت  الثانية الامن   لثانية ع اساب

 دناه :بينة حق اعد التالية المتطبق ال حن حكثر ينيقفر بين النقاط مجم ع تعادل حال في .4

 ة( .المعنية )الم اجه يةاألند  النقاط في لقاءات  نر عدد محكب   ح .

 .عنية لمية اباريات األند اتجة من مهداف النفارق األ  .ب 

 . نيةألندية المعمباريات افي  فل من األهداحكبر عدد مسج.    

 لمسابقة .ا ات مباري في كافةفارق األهداف .    د 

 سابقة .المفي مباريات  ألهدافكبر عدد مسجل من احهث . 

 القرعة ..  ن 

مثع جم عثة الثانيثة لعب بطل المن ي  الثالثة  المجم عةى مع بطل  ل المجم عة االنلبط  نر نصف النهائيلد في اب  يلع .5

 مباراة نهائية.زات يلعبات ائلفناعة الراببطل المجم عة 

 مباراة .مسة العبين في الخ (5بدال )ريق إستيحق لكل ف .6

دل لثة تعثانفثي حا  لمغلث ب قثة خثرن  اناحثدة بطريمبثاراة    يثة مثنراة النهائي نالمباباريات الدنر قبل النهائتلعب م .7

حاجثة ة مباشرة دنت الت الترجيحيركالطبق النهائية تنالمباراة ال  نر قبل النهائيمباريات الد باريات في  المت  ريقاتفال

 . ،افياإ نقتا  للعب 

 .األنلمبيت ب األنل حن مشاركات المن في حالة نج د  اخ المسابقة حتىتق .8

34

 ات:التمكن من تكملة المسابقعدخ في الحاالت القاهرة ن     

اجثزاء النسثبة ) ت الج ال جماليإ% من 70 بنسبة المباريات  مد النتائا اذا لعبت تعت  دوري ناصر بن حمد الممتاز: •

لحساب مت سثط النقثاط لكثل خذ في ا ييت   المتصدر نحسب الترتيب نثر، تعتمد النتائا  اكن  ا  (اليرقم التتعني ال

تلغى المسابقة   ،%  70اقل من  المباريات  في حال لعبت  لمباريات لجميع الفرق. نفريق في حال عدخ تساني عدد ا

عثدخ تسثاني عثدد ل حثا يفثيثق لكثل فر ذ في الحساب مت سط النقاطخ يكما ه  نالترتيب    عتمد يمن غير تت يا ن

 .مباريات لجميع الفرقال
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اجثزاء النسثبة تعنثي )  الجث الت   إجمثالي% من  70  بنسبة  المباريات   تعتمد النتائا اذا لعبت   :يةالدرجة الثاندوري   •

فريثق ب مت سط النقثاط لكثل خذ في الحسا يمتصدر نيت   الحسب الترتيب نتعتمد النتائا    الرقم التالي( ان اكثر،

تلغثى المسثابقة مثن  ،% 70مثن اقل المباريات في حال لعبت عدد المباريات لجميع الفرق. ني انست عدخفي حال  

تسثاني عثدد   خثذ فثي الحسثاب مت سثط النقثاط لكثل فريثق فثي حثال عثدخ يكما ه  ن  عتمد الترتيب يغير تت يا ن

 .مباريات لجميع الفرقال

اجثزاء النسثبة تعنثي ) الجث الت  إجمثاليمثن  % 70  ةبسبن  مباريات ال  عتمد النتائا اذا لعبت ت  :ت السنيةالفئاوري  د •

فريثق خذ في الحساب مت سط النقثاط لكثل  ييت   المتصدر نحسب الترتيب ناكثر، تعتمد النتائا    الرقم التالي( ان

تلغثى المسثابقة مثن  ،% 70اقل مثن ت المباريا في حال لعبت المباريات لجميع الفرق. نفي حال عدخ تساني عدد 

ال عثدخ تسثاني عثدد خثذ فثي الحسثاب مت سثط النقثاط لكثل فريثق فثي حث يرتيب كما ه  نلتا  د متعينتت يا    غير

 .مباريات لجميع الفرقال

 

 لكؤوس: سابقات ام

عثدخ فثي حالثة    ىنصف النهثائي نتلغثعد نص لها إلى دنر  ب  ةمسابقالكمل  تست  كأس جاللة الملك المفدى:مسابقة   •

 .الثمانية دنر إستكمال

اجثزاء النسثبة تعنثي ) ت الجث ال إجمثالي% من 70 بنسبة المباريات  النتائا اذا لعبت  مد عتت :اد س االتحمسابقة كأ •

فريثق النقثاط لكثل خذ في الحساب مت سط  ييت   المتصدر نحسب الترتيب نالنتائا  الرقم التالي( ان اكثر، تعتمد  

تلغثى المسثابقة مثن  ،% 70 مثن اقليات المبارفي حال لعبت فرق. نات لجميع الد المباريفي حال عدخ تساني عد 

عثدد فثي الحسثاب مت سثط النقثاط لكثل فريثق فثي حثال عثدخ تسثاني    خثذ  يعتمد الترتيب كما ه  نيغير تت يا ن

 .مباريات لجميع الفرقال

الثة عثدخ ى فثي حنتلغث  ف النهثائينصثبعثد نصث لها إلثى دنر    ةمسثابقالكمل  تتسث  :مسابقات كأس الفئات السننية •

 .انيةالثم إستكمال دنر

 ممكن. ع األندية التعانت مع االتحاد ألنهاء المسابقات ألقصى حد ميج ىلعجب ي •

 // اللجنثة األنلمبيثة البحرينيثة   مملكثة البحثرينت الرسثمية فثي  الجهثاي )  الجهات التي تحدد الحاالت القثاهرة هث •

 لكرة القدخ( فقط. االتحاد البحريني
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 .  بقةلمساط لة الكأس على كأس ائز ببالبط لة نيمنا النادي الفا عدرى لعي  ة الدنريمنا النادي الفائز ببط ل .1
 ي:ميداليات حسب التالحي مسابقة على ال ي ي )نالثال  ات نجد( فألندية الحائزة على المركز األنل نالثانتحصل ا .2

 كز األنل .المر على ذهبية للنادي الحائز ( ميدالية45) .1

 ز الثاني . كرلما ىل ع الحائز ( ميدالية فضية للنادي45) .2

 الثال  . كز المرة للنادي الحائز على رننزي( ميدالية ب45) .3

 ساً تذكارياً . يمنا الفريق الفائز على المركز األنل كأ .4

 ئية .كاخ المباراة النهاميداليات ذهبية لح 4عدد  .5

 النهائية.  باراةالم الحكاخ في لمقيمهبية ميدالية ذ  .6

 ة.ئي اهلنباراة اميدالية ذهبية لمراقب الم .7
 اد.حربع مرات متفرقه في جميع مسابقات االتحتالية حن مت مراتي الذي يف ز به الالر للنادصبا الدرع حن الكأس ملكاً ي .3

  ح حساب مراتنتبد تكن ندية األخرى كأنها لمت الف ز لأل مرا بصفة نهائية تعتبر لى الدرع حن الكأس عإذا حصل حي نادٍ  .4

 .  دةيدلجا نسع نالك الف ز من جديد على الدرن

ع  تلفة حالناء ت اجدهم على حرض الملعب ي ض ط الت المالبمن  الخ الميداليات في حيه استالنادي الذي يرفض العب  .5

 ددة للمركز المكتسب . لمالية المح زة اتم حرمانه من الجائالئحة االنضباط ني اخ لعق بة بم جب ححك
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 قات: لمساب حسب معايير تحددها لجنة ا يةعي شجت ئزعلى ج اندية ان االفراد التالية تحصل األ 

 . ، هداف الدنريعب صاعد م اطن, ال ،مرمى  ارسح ، ححسن العب م اطن

46

 ت:اعدخ التمكن من تكملة المسابقفي الحاالت القاهرة ن     

اء النسثبة جثزا) الج الت  إجمالي% من 70 بنسبة المباريات  ذا لعبت النتائا اتعتمد   دوري ناصر بن حمد الممتاز: •

خذ في الحساب مت سثط النقثاط لكثل  يتصدر نيت   المحسب الترتيب نان اكثر، تعتمد النتائا    (تعني الرقم التالي

بقة لغى المسات  ،%  70اقل من  المباريات  ال لعبت  ي حففريق في حال عدخ تساني عدد المباريات لجميع الفرق. ن

حثال عثدخ تسثاني عثدد  يفثحساب مت سط النقاط لكثل فريثق الخذ في  يعتمد الترتيب كما ه  نيمن غير تت يا ن

 .مباريات لجميع الفرقال

ة تعنثي نسثباجثزاء ال)  الجث الت   إجمثالي% من  70  بنسبة  المباريات   تعتمد النتائا اذا لعبت   :الدرجة الثانيةري  دو •

فريثق النقثاط لكثل  سطخذ في الحساب مت  ييت   المتصدر نحسب الترتيب نئا  تمد النتاالرقم التالي( ان اكثر، تع

تلغثى المسثابقة مثن  ،% 70اقل مثن المباريات  في حال لعبت ساني عدد المباريات لجميع الفرق. نت في حال عدخ

اني عثدد سثط النقثاط لكثل فريثق فثي حثال عثدخ تسثمت خثذ فثي الحسثاب   يعتمد الترتيب كما ه  نيغير تت يا ن

 .مباريات لجميع الفرقلا

اجثزاء النسثبة تعنثي ) الجث الت  إجمثالي% مثن 70  ةبسبن  المباريات   نتائا اذا لعبت التعتمد    :الفئات السنيةدوري   •

فريثق كثل ط لخذ في الحساب مت سط النقثا ييت   المتصدر نحسب الترتيب نلرقم التالي( ان اكثر، تعتمد النتائا  ا

ى المسثابقة مثن لغثت ،% 70اقل مثن المباريات في حال لعبت ميع الفرق. نباريات لجفي حال عدخ تساني عدد الم

ط لكثل فريثق فثي حثال عثدخ تسثاني عثدد خثذ فثي الحسثاب مت سثط النقثا يد الترتيب كما ه  نمتعيغير تت يا ن

 .مباريات لجميع الفرقال

 

 سابقات الكؤوس: م

ى فثي حالثة عثدخ نصف النهثائي نتلغثى دنر  نص لها إلبعد    ةمسابقالكمل  تست  الملك المفدى:  كأس جاللةمسابقة   •

 .ثمانيةال إستكمال دنر

اجثزاء النسثبة تعنثي ) الجث الت  إجمثالين % م70 بنسبة المباريات  تعتمد النتائا اذا لعبت  :مسابقة كأس االتحاد  •

ريثق فقثاط لكثل خذ في الحساب مت سط الن ي  المتصدر نيت حسب الترتيب نالرقم التالي( ان اكثر، تعتمد النتائا  

تلغثى المسثابقة مثن  ،% 70 اقل مثنالمباريات ي حال لعبت فنفي حال عدخ تساني عدد المباريات لجميع الفرق. 

خثذ فثي الحسثاب مت سثط النقثاط لكثل فريثق فثي حثال عثدخ تسثاني عثدد  ييب كما ه  نعتمد الترتيغير تت يا ن

 .قاريات لجميع الفرمبال

 دخى فثي حالثة عثنصثف النهثائي نتلغثبعثد نصث لها إلثى دنر    ةمسثابقالل  كمتسثت  :مسابقات كأس الفئات السننية •

 .الثمانية إستكمال دنر

 سابقات ألقصى حد ممكن.جميع األندية التعانت مع االتحاد ألنهاء الم ىلعيجب  •

/ اللجنثة األنلمبيثة البحرينيثة /   ينمملكثة البحثرة فثي  الجهثات الرسثميي )  الجهات التي تحدد الحاالت القثاهرة هث •

 لكرة القدخ( فقط. بحرينيالتحاد الا
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 :  ب التاليالمعاير ن الترتيحسب   الت ال ارجية لألنديةإحدى البطالمشاركة في اختيار   تكي .1

 ري. لدنا لةحرز بط النادي الذي ح .1

 . لة الملك المفدىجال سا النادي الذي ححرز بط لة ك .2

 بط لة الدنري. في  الثانيز المرك حرزذي حال ناديال .3

 في بط لة الدنري.    ثالال ز كالمري ححرز لذ النادي ا .4

  التحاد ارات الصادرة في حقه من ايلزخ تنفيذ القر  اركته في البط الت ال ارجيةي خالل مشفي حالة انسحاب الناد  .2

 لة .لحالك ال ت ح حاد ات اذ ما تراه مناسباً ط لة ، كما يحق إلدارة االتللبظم نمال

  لتنسيقل امن خالالنادي البط لة  لم سم الذي ححرز فيهات ذادة نفي  ة ناحجيتعين حت تك ت المشاركة في بط لة خار ي .3

 : ةارجية التالي ال ت ال  بط لة في اخالف ذلك ، نتك ت المشاركلم يقرر االتحاد ، ما  بين النادي ناالتحاد 

 .لألندية ل االسي يدنري االبطا .1

 .ية لألند  ي يد اآلسااالتح  كأس .2

 مجلس التعانت لألندية . كأس .3

 .  ةبيعرة األندية ال لبط .4

 حال في نذلك لالنديةنالعربية   ليجيةال االندية بط لتي في شاركةللم النلى ا الدرجة حندية من حي ترشيا لالتحاد  يحق .4

ً طب بالمشاركة حق لها التي ةندياال  نم  يح  رغبة عدخ  .الدنري لترتيب  قا

 .  ت يا ارالحكاخ نالمبي طبقاً لتقرير الحكم نمراقباالنسحاب بقرار لة ن له صمقب كل يعا .5
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 الدرجة األعلىى إلى ند ألا لدرجةايجب حت يتدر  بدءاً من  التحاد الم تلفة ، نل مرة لمسابقات اينضم أل  النادي الذي .1

رف بطاقثة يصث  ت التي تقتنع بها لجنة المسابقات الحاال  في  إال،ي  ام الريب بطاقة ناحدة في الم ستصرف لكل الع .2

 .ب العل حخرى

 كه حن حي حسثباب اإليقاف من س ء سلب يجب حت يبين المدة نسبب إيقاف حي العباخطار االتحاد عن  ناٍد  إذا قاخ حي   .3

بثاراة ي حي مك فالشتراام ق ف ف فأنه اليج ز لالعب العلى ذلك  اإليقا  ة االنضباطلجنيق  د صت  لةنفي حاحخرى ،  

 . ة االستئنافلجن نبقرار مف اال قاحتى ل  رفع النادي بحقه االي
 قدخ. لدنلي ن األسي ي لكرة البل ائا اإلتحاد ا الالئحة مع مراعاة ما جاء ير ححكاخ هذهت تص لجنة المسابقات بتفس  .4

 دارة العتمادها.جلس االى م،ها علربعد ع ،افة لبن د هذه الالئحةسابقات إجراء حي تعديل حن إنة المجلل حقي .5
 . ع لجنة المسابقات بالتنسق م حة رات التي لم يرد بشأنها نص في هذه الالئقرالاتحاد بإصدار اال ي تص مجلس إدارة  .6

نرد فثي لث ائا ن يتضارب مع ححكامها حينما ئحة حاللا  ذهض مع هئحة ن يلغى كل ما يتعارما نرد في هذة الاليعمل ب .7

 .ةلم تلفاإلتحاد ا
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