دليـل املسـابقات
املوسم الرياضي 2023 / 2022
(تعليمات عامة)
 .1يطبق القانون الدولى لكرة السلة فيما لم يرد ذكره.
 .2المشاركة فى نشاط االتحاد يتم بناء على وجوب مشاركة االندية فى مسابقات الفروع دون االنسحاب.
 .3النادى الذى تقام على ملعبه المباراة مسئول مسئولية كاملة عن إقامة المباراة من حيث ..
أ) صالحية الملعب وإعداده باألجهزة واالدوات الفنية الالزمة إلقامة المباراة وتجهيز غرف مالبس الالعبين والحكام.
ب) المحافظة على النظام وتوفير األمن الالزم.
ج) ال سماح لجمهور الفريق ( ال ضيف) بالتواجد بالملعب أثناء إقامة المباريات بنسبة  %25من سعة األماكن الخا صة
بالمشاهدين على أن يكون تواجدهم خلف مقاعد بدالء فريقهم وفى حالة تعذر ذلك يجب إخالء المدرج خلف مقاعد بدالء
الفريق الضيف بما ال يقل عن أربع صفوف بدون جمهور(في حاله الموافقه االمنيه)0
 .4تطبق قواعد الشغب بكل دقة فى حالة حدوث أى مخالفات من مسئولى النادى أو اإلداريين أو الالعبين أو الجمهور.
)

 .5يجب على الفرق المتبارية أن يكون لديها طاقمين على األقل من زى اللعب أحدهما ذو لون فاتح (يفضلللللللل األبي
واآلخر ذو لون غامق ،وعلى الفريق المذكور إسلللللمه أوالب بالبرنامف (الفريق المضللللليف) إسلللللتخدام الفانالت ذات اللون
الفاتح (األبي

) إذا تشابهت مع لون فانالت الفريق الضيف.

 .6يجب اإللتزام بما جاء بالقانون مادة رقم [ ] 4من حيث توحيد لون قميص وشلللللللورت الالعبين وكذا األرقام المثبته على
ظهر القميص  20سللللم علي االقل من الخلف و 10سللللم علي االقل من األمام وال يسللللمح بالقميص المقلم من األمام أو
الخلف ويمكن ان يستخدم ارقام ( )0و( )00ومن ( )1الي (0)99
 .7األلتزام بما جاء بالقانون مادة رقم [ ]7بخصوص واجبات المدرب وسلطاته من حيث -:
أ) تقديم قائمة بأسللماء الفريق (  12العب  9 +افراد الجهاز الفني) قبل الموعد المحدد لبدء المباراة بـللللللللل  40دقيقه
على األقل وأرقام الالعبين .
ب) تاكيد موافقة المدير الفني على أسماء الفريق وتحديد الخمس العبين اللذين سيبدأ بهم المباراة قبل موعد المباراة
المحدد بـ  10دقائق ويكون المدير الفني لفريق (أ) الذي يبدا اوال يتبعه المدير الفني لفريق (ب)0
ج) المدرب ومساعدوه وأتباع الفريق والبدالء هم الوحيدون المصرح لهم بالتواجد بمنطقة مقاعد فريقهم .

د) يسمح فقط للمدرب او مساعد المدرب (واحد فقط) بالبقاء واقفآ أثناء المباراة.
 .8في جميع المباريات الفريق المذكور إسممممممً فو ا فر البر(امف (الفريق الم مممممي ) يجلس يسمممممار طاولس ال سمممممجي المواج س
للملعب ويقوم با حماء علي السلً يمين طاولً ال سجي واذا ا فق الفريقين يجوز ل م باد مقاعد الفريق او السلً.

 .9النادى مسئول مسئولية كاملة عن توفير طبيب خاص باالسعافات االولية اثناء اقامة المباريات المقامة على ملعبة .
 .10يجب الالتزام باالجراءت االحترازيه الخاصللللللله بفيرس كرونا واتباع تعليمات وزارة الصلللللللحه ووزارة الشلللللللباب
والرياضه
 .11بال(سبس لمباريات الباسري ( حت  14س(س ب(ين /ب(ات)
يستخدم قانون كرة السلة للكبار مع اجراء التعديالت التالية:
 تستخدم الكرة مقاس  6لالوالد والكرة مقاس  5للبنات فى المباريات.
 يجب تسجيل 10العبين كحد ادني و 12العب كحد اقصي في صحيفه التسجيل قبل بدأ المباراة0
 يمنح الفريق وقت مستقطع واحد فقط في الفترة االولى والثانية والثالثة والفترات االضافية  ،وعدد ( )2وقت
مستقطع فى الفترة الرابعة واليسمح بترحيل االوقات المستقطعة الغير مستخدمة الى الفترة التى تليها
 فى آخر دقيقتين فى الفترة الرابعة والوقت االضلللافى وعند طلب وقت مسلللتقطع والكرة فى المنطقة الخلفية يتم
تحديد استالم الفريق للكرة فى المنطقة االمامية اوالخلفيه حسب رغبه مدرب الفريق 0
 اليسمح باستخدام دفاع المنطقه في المباريات ويجب استخدام الدفاع الضاغط من نصف الملعب او من الملعب
بالكامل0
 يجب ان يشلللللارك الالعب فترة واحده علي االقل وفترتين علي االكثر خالل الثالث فترات االولي من المباراة
وفي حاله االصابه و االستبعاد القانوني من المباراة يتم نزول العب بديل وتحتسب فترة لالعب البديل0
 يطبق الئحه نظام طوال القامه طبقا لما يلى  :ـ .
المميزات خال المباراة :
 ح سب الرميس الثالثيس بأربعس (قاط . ح سب ال صويبس الساحقس بثالثس (قاط . -اى خطأ شخصر

د الالعب طوي القامس يس وجب رميات حرة

ا

حا ت ال صويب قب المباراة :
 يقوم بالتصويب الالعب طويل القامة فقط و بحد اقصى  4رميات لالعب0

رميس حرة ا افيس لالعب ع(د صويبً .

م

فريق A

ال صويب

فريق B

 1مسلللللللللجللللل العلللبللللان مسللللللللللجللللل العللللبللللان يصلللللللللللوب كللللل فللللريللللق علللللللللى االخللللر

2

مسجل العب واحـــد

مسجــــل العبــــان

 8رملللليللللات

فريـللللللللللـللللللللللق  Aيصللللوب على فريق  8 Bرميـللللللللللـللللللللللات
فريــق  Bيصوب على فريق  4 Aرميــــات

 3مسلللللللللجللللل العلللبللللان غللللليلللللر مسللللللللللللجلللللل فللللريللللق  Aيصلللللللللللوب علللللللللى فللللريللللق  8 Bرملللليللللات
 4مسلللللللجل العب واحد مسلللللللجلل ال عب وا حد يصلللللللللللوب كللللل فللللريللللق علللللللللى االخللللر 4

رملللليللللات

 5مسلللللللجل العب واحد غللللليلللللر مسللللللللللللجلللللل فلللللريلللللق  Aيصلللللللللللوب علللللللللللى فلللللريلللللق  4Bرمللللليلللللات
 6غللللليلللللر مسلللللللللللجلللللل غللللليلللللر مسللللللللللللجلللللل ال

يلللللللللللللللللللوجلللللللللللللللللللد

تصلللللللللللللللللللللللللويلللللللللللللللللللب

 .12تتقدم األندية المشلللللللاركة فى البطوالت الدولية أوالودية الخارجية بطلب للموافقة على اإلشلللللللتراك قبل موعد البطولة
بشهر على األقل وكدلك علي استضافه اي فريق من خارج البالد اواقامه اي مباريات وديه مع اي فريق اجنبي0
 .13لإلتحاد الحق فى تعديل جداول المباريات بما يخدم المنتخبات القومية ومشللللللللاركة األندية فى البطوالت العربية
واألفريقية كما يحق له تعديل توقيتات المباريات في نفس اليوم في أي بطوله0
 .14ال يسمح للمدرب بالوقوف مع اى فريق سوى النادى المذكور اسمه فى البطاقة الصادره من اإلتحاد لنفس الموسم .

 .15البطاقـــات :
ال يسمح بتواجد أى فرد على مقاعد الفريق بالملعب ما لم يكن يحمل بطاقة االتحاد الصادرة فى نفس موسم المسابقة
سلللللواء كان مدربا ب أو إداريا ب أو العباب ..ويسلللللمح فقط بجلوس ماال يزيد عن  21فرد (الجهاز الفنى واالدارى والطبى
باال ضافة الى  12العب) ويكون من حق المدرب أو م ساعد المدرب فقط التعامل مع طاولة الت سجيل أو الحكام أثناء
المباريات.

. 14اإلح جــــاج :
 فى حالة رغبة الفريق باالحتجاج علي المباراة يجب أن يخطر رئيس الفريق رئيس طاقم التحكيم عقب انتهاء
المباراه في خالل  15دقيقه كحد اقصللللي من وقت نهايه المباراة ويقوم بالتوفيع علي صللللحيفة التسللللجيل في
المكان المخصص و يجب أن يعقبه تقديم إحتجاج رسمى من النادى مرفقا به رسم االحتجاج وفقا للتالى-:
3000

جنيهلللللللا ب

اللللللللدرجلللللللة األوللللللللى

1000

جنيهلللللللللللا ب

اللللللللملللللللملللللللتلللللللاز ب
2000
وترد الرسوم فى حالة صحة اإلحتجاج.

جنيهلللللللا ب

اللللملللراحللللل السلللللللللنللليللللة

800

جنيهلللللللللللا ب

اللللللللملللللللملللللللتلللللللاز

أ

 يقدم اإلحتجاج بمقر االتحاد خالل ( 24ساعة) ،ويعتد باإلحتجاج الذى يرد بالفاكس من األندية خارج القاهرة
فى نفس يوم المباراة ،وذلك حفاظا ب على حق النادى ،على أن يصل أصل اإلحتجاج فى اليوم التالى لإلتحاد مع
سداد رسم االحتجاج المقرر.

 اثناء الدورات المجمعة والتى تقام مبارياتها يوميا ب يقدم اإلحتجاج لمندوب االتحاد ( أو الفرع) بالملعب عقب
إنتهاء المباراة بساعة واحدة على األكثر مصحوبا ب برسم اإلحتجاج.
 النادى الذى يتقدم باإلحتجاج البد أن يكون مصحوبا ب بالمستندات الدالة على صحة اإلحتجاج.
 ال ينظر فى اإلحتجاج المقدم من الفريق المنسحب سواء كان اإلنسحاب قبل أو أثناء المباراة.
 . 15حساب (قاط الدرع العام رجا  /سيدات :
يتم حساب نقاط الدرع العام لبطوالت الرجال والسيدات للموسم الرياضي وفقآ للجدول التالى -:
المممممممممممدرع

لممممممممممملمممممممممممرجممممممممممما

المممممممممممعمممممممممممام

الممممممممممعممممممممممام

الممممممممممدرع

لمممممممممملسمممممممممممممممميممممممممممدات

ال ر يب

 16 + 14سنه

و درجلللة أولى

20 +18سنة

ممتاز ب

والمرتبط و

مصر
ممتازأ

كأس

أ رجال

ممتاز

18و 23سنه

3*3

 16 + 14سنه

درجة اولى
14سنة

 18سنة +

ممتاز ب

والمرتبط/

ممتاز (أ)

كأس مصر

ممتاز سيدات

18و 23سنه

3*3

األو

6

7

8

8

9

3

6

7

8

8

9

3

الممممثمممما(ممممر

5
4
3
2
1

6
5
4
3
2

7
6
5
4
3

7
6
5
ـــ
ـــ

8
7
6
5
4

2
1
ـــ
ـــ
ـــ

5
4
3
2
1

6
5
4
3
2

7
6
5
4
3

7
6
5
ـــ
ـــ

8
7
6
5
4

2
1
ـــ
ـــ
ـــ

المممثممممالمممم
المممممرابمممممع
الخممممامس
السممممادس

 يضلللاف نقطتين لكل فريق مشلللارك فى مهرجان المينى باسلللكت الذى ينظمه اإلتحاد فى الموسلللم بحد أقصلللى نقطتين
للرجال ونقطتين للسيدات.
 في حالً حصو (ادي علي ر يب مركزين في بطولً  3*3في (فس المرحلس يحص علي (قاط المركز ا علي فقط.

 يحصل الفريق الذي يجمع عدد اكبر من النقاط من ترتيبه في البطوالت علي الدرع العام0
 فى حالة التعادل فى إجمالى عدد النقاط للدرع العام ي م إ باع اآل ر -:
 )1يحصل على الدرع العام الفريق الحاصل على المركز األول فى أكبر عدد من البطوالت.
 )2فى حالة التعادل فى عدد بطوالت المركز األول يتم االحتكام للفرق الحاصلللللللله على المركز األول فى الدروى
العام الممتاز (رجال  /سيدات) أو الفريق األفضل فى الترتيب.



قام مباراة السوبر لبطو ت ا حاد ( رجا  /سيدات) بين الفريق الحاص علي الدوري العام والحاص علي كاس مصر

في حاله حصللول نفس الفريق علي البطولتين يشللارك الفربق الحاصللل علي المركز االول في بطوله الدوري الممتاز
( رجال /سيدات) مع الحاصل علي المركز الثاني كاس مصر0

 16ا (سحاب :
 الفريق الذي لم يحضللر المباراة اوانسللحب قبل نهايه المباراة يخسللر المباراة باالنسللحاب وال يتم منحه اي نقاط ويتم
توقيع الغرامات الماليه واالداريه المقررة من مجلس االدارة0
 اذا انسللللحب الفريق من مبارتين خالل المسللللابقه تلغي جميع نتائف المباريات التي لعب فيها هذا الفريق ويتم توقيع
الغرامات الماليه واالداريه المقررة من مجلس االدارة
 في حا له االعتذار بخطاب رسمي من النادي قبل اصدارجدول المباريات وارسالها الي االنديه يتم تصعيد النادي من
البطوله االدني وفق ترتيبه في الموسم الحالي مع تعديل ترتيب االنديه في البطوله المنسحب منها النادي بحيث يحتل
النادي او االنديه الصاعدة بدال من المنسحبه المركزاالخير 0
 في حاله اعتذار او انسلللحاب نادي بعد اصلللدار جداول المباريات واالعالن عن بدا الموسلللم يتم الغاء مباريات الفرق
المنسلللللحبه وهبوطه الي الدرجه االدني وعدم تصلللللعيد فريق اخر بدال من المنسلللللحب وتوقيع غرامه ماليه وفق لقرار
مجلس االدارة0
 في حاله اعتذار فريق عن الدورة ال مجمعه للدور النهائي يحتل الفربق المركز االخير في الترتيب مع توقيع غرامه
ماليه وفقا لقرار مجلس االدارة0
( 17ظام ص(ي


الفرق ( ال ر يب) :

يتم الترتيب وفقا للقانون الدولي لكرة السله ( نظام الترتيب) وفقا لما يلى  :ـ
يجب ان يتم تصللللنيف الفرق وفقل لسللللجل الفوز والخسللللارة وتحديدا يحصللللل الفريق الفائز علي نقطتان في كل مباراة
ونقطه واحد عن كل مباراة خسارة وصفر ( )oعن خسارة المباراة باالنسحاب .
اذا تسللاوي فريقين او اكثر بسللجل الفوز والخسللارة لكافه المباريات في المجموعه فان المباريات بين هذين الفريقين او
اكثر تحدد الترتيب ..
1ـ اعلي فارق للنقاط الفوز والخسارة بين الفرق المتعادلة في المباريات التي جرت بينهم0
2ـ أعلى فرق في االهداف بالطرح { له وعليه } فى المباريات التى اقيمت بين الفرق المتعادلة فقط .
3ـ أعلى رقم من االهداف سجلت فى المباريات التى جرت بين الفرق المتعادلة فقط .
4ـ أعلى فرق من االهداف بالطرح{ له وعليه } سجلت فى جميع مباريات المجموعة.
5ـ اعلى رقم من االهداف سجلت فى جميع المباريات فى المجموعة .
 6ـ اذ استمر التعادل بين الفرق يتم اجراء القرعة لتحديد الترتيب .

( 18ظام ال صعيد للفرق :

م

المرحلً
تحت  14سنه اوالد /بنات
تحت  16سنه اوالد /بنات
تحت  18سنه ناشئين /ناشئات

1
2
3
4

تحت  20شباب

5

الممتاز (أ) رجال

(ظام ال صعيد
يسمح بالتصعيد عدد ( )4العب من  13سنه .
اليسمح بالتصعيد من أي مرحلة 0
يسمح بتصعيد عدد ( )4العب  /العبه من مرحله تحت  16سنه0
يسمح بتصعيد عدد ( )4العب من مرحله تحت  18سنه0
يسمممممش بمشمممماركً عدد ( )2عب من
2002

عبي الدرجً ا ولي الصمممماعد او سمممم(ً مواليد

يسمح بتصعيد أي عدد من مرحله  18سنه اومرحله  20سنه

6
 7مم از ب  /درجً اولي ( رجا )
 8مم از ب  /درجً اولي (سيدات)
الممتاز (أ) سيدات

يسمح بتصعيد أي عدد من مرحله 18سنه
يسمح بتصعيد أي عدد من مرحله  18او مرحله  20سنه
يسمح بتصعيد أي عدد من مرحله  18سنه

 -19يمكن تغيير الالعب في اي مباراة مع االلتزام بالشروط السابقه0

هــام ..

يؤثر (ظام ال صعيد علر (فيذ وقي ات جداو المباريات لك من ا حاد وا فروع

بيان غرامات االخطاء الفنيه علي الالعبني واملدربيت موسم 2023/2022
املرحل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مللللمللللتللللاز(أ) سللللللللللليللللدات
ممتاز (ب) رجال  /سيدات
درجة أولى رجال/سللللليدات
نللاشلللللللئين  18،20سلللللللنللة
ناشللئين تحت  14،16سللنة
بللللللللللللللنللللللللللللللات
أوالد/

1000
500

500
250

2000
1000

1000
500

3000
1500

2000
1000

2500
1500

300

200

500

400

700

600

200

100

300

200

400

300

100

50

200

100

300

200

حسممممممممممب قرير الحكممممام

ممتاز (أ) رجال

اخل ـ ـىـ ـ ـ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

اخلـىـ ـ ـ ا ـ ـ ـ ا ـ ـ ـ ـ
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

اخلى ـ ـ ا
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

ا ــ ــ
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

800
700
500

 تطبق الجزاءات المذكورة بالقانون نتيجة الخطأ الفنى.
 يجب سللللداد قيمة غرامة الخطأ الفنى قبل مشللللاركة المدرب أو الالعب فى المباراة التالية ويعتبر النادي مسللللئول عن
مشاركة المدرب أو الالعب قبل سداد الغرامة.

 فى حالة إحتسللاب خطأ فنى على أتباع الفريق يعامل معاملة الالعبين بالنسللبة للغرامات المقررة باإلضللافة الى تطبيق
جزاءات القانون.

الجم وريات:
 فى حالة خروج الجمهور عن السلوك الرياضي وذلك بالتعدي بالقول أو الفعل على العبي أو جمهور الفريق المنافس
يتم اإلنذار فى المرة األولى ،وإذا تكرر الخروج عن السلوك يحتسب خطأ فني على أتباع المدرب ،وفى حالة التكرار
للمرة الثالثة يحتسلللب خطأ فني آخر على األتباع ،وفى حالة التكرار بعد المرة الثالثة تلغى المباراة وتحتسلللب المباراة
(/20صفر) لصالح الفريق اآلخر بصرف النظر عن مكان إقامة المباراة.
 فى حالة ارتكاب أكثر من خطأ من األخطاء المذكورة فى نفس المباراة يتم سللللللللداد مجموع الغرامات المقررة عن
األخطاء المرتكبة.

بطـــــــوالت االحتاد

املوسم الرياضي 2023/2022



تقام بطوالت الجمهورية للمراحل السنية االتيه
 تحلللللللللللللللللللللت  14سللللللللللللللللللللللللللللللنة

بنللللللللللللللللللللللللللللللللللللين  /بنللللللللللللللللللللللللللللللللللللات

تحلللللللللللللللللللللت  16سللللللللللللللللللللللللللللللنة

بنللللللللللللللللللللللللللللللللللللين  /بنللللللللللللللللللللللللللللللللللللات

تحلللللللللللللللللللللت  18سللللللللللللللللللللللللللللللنة

ناشللللللللللللللللللللللللللللللئين  /ناشللللللللللللللللللللللللللللللئات

تحلللللللللللللللللللللت  20سللللللللللللللللللللللللللللللنة

شللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللباب





ويشلللارك فلللى هلللذه البطلللوالت الفلللرق المنهللللة ملللن االفلللرع بواقلللع فريلللق واحلللد ملللن كلللل ثلللالث فلللرق مشلللاركة فلللى
دورى الفرع وبحد أقصى ست فرق من الفرع الواحد.



تقام بطولة أبطال المناطق للدرجة األولى (رجال) للموسم الرياضي  2023/2022كالتالي

 يتم تقسيم افرع االحتاد الي ثالث مناطق وهي -:
الم(طقً ا ولي وتشمل افرع ( القاهرة  /الجيزة  /السويس  /بور سعيد  /الشرقية/القليوبيه )0
الم(طقً الثا(يً وتشمل افرع ( االسكندريه  /البحيرة  /الدقهليه  /الغربيه  /كفر الشيخ )0
الم(طقً الثالثً الوجه القبلي وتشمل افرع ( المنيا  /اسيوط  /سوهاج  /قنا  /اسوان ) 0
 يلللتم اقامللله دوري للفلللرق المشلللاركه ملللن كلللل منطقللله عللللي ان يصلللعد الفريلللق الحاصلللل عللللي المركلللز االول اللللي بطولللله
الدرجه االولي مباشرة في كل موسم رياضي وتقام دورة ترتيب الفرق من االول الي الثالث 0



(ظام وزيع مباريات الفرق في البطو ت

جدو مباريات اربع فرق
اليوم الثال

اليوم ا و

اليوم الثا(ي

4 -1

2-4

4-3

3-2

1-3

2-1

جدو مباريات خمس فرق
اليوم الثال

اليوم ا و

اليوم الثا(ي

5-2

2-3

4-1

3-4

1-5

3-5

اليوم الرابع

اليوم الخامس

1-3

5-4

4-2

2-1

جدو مباريات ست فرق
اليوم الثال

اليوم ا و

اليوم الثا(ي

6-1

1-5

2-6

3-4

2-3

4-1

6-5

5-2

4-6

5-3

1-3

ويحق للج(ً المسابقات عدي

اليوم الرابع

اليوم السادس

2-4

3-6
4-5
1-2

وقي ات المباريات في اليوم

قواعد املخالفات واجلزاءات

مادة ()1
مادة ()2
مادة ()3

مادة ()4

يخضع لهذه القواعد ..
 مسئولو وجماهير االندية والهيئات.
 االجهزة الفنية والالعبون المسجلون باالتحاد.
تسلللرى هلللذه القواعلللد عللللى جميلللع مباريلللات كلللرة السللللة التلللى يلللديرها الحكلللام المعتملللدون سلللواء باإلتحلللاد أو
فروعه أو الهيئات األعضاء به.
المخالفات اإلداريس ..
 تنحصر المخالفات اإلدارية فيما يلى ..
 )1عدم تنفيذ اللوائح والتعليمات والقرارات.
 )2اإلشتراك فى المباريات دون إذن الجهة المختصة.
 )3إمتناع فريق النادى أو الهيئة عن إستالم الجوائز.
 الجزاءات التى توقع على األندية والهيئات ..
 )4األنذار
 )5إلغاء نتائف المسابقات المتعلقة بالمخالفة.
 )6الحرمان من اإلشتراك فى مسابقة أو أكثر.
 )7اإليقاف عن اإلشتراك فى مباريات رسمية أو ودية حتى موسم كامل.
 )8حرمان النادى من السفر للخارج أو إستضافة فرق أجنبية.
 )9إسقاط العضوية طبقا ب ألحكام النظام األساسى لإلتحاد.
 يحلللق للفلللروع توقيلللع الجلللزاءات المنصلللوص عليهلللا فلللى البنلللود ( )3 ،2 ،1أو رفلللع األملللر لإلتحلللاد
لتوقيع عقوبة أشد.
مخالفات ال عدى بالقو ..
 التهديللللد أو التعللللدى بللللالقول علللللى مسللللئولى اإلتحللللاد أو الحكللللام أو المللللراقبين أو األجهللللزة الفنيللللة
والعبى وجمهور الفريق المنافس من قبل اتباع الفريق (اولياء االمور  /اداريين)0
 اإلعترا غير الالئق على قرارات الحكام.
 التحري على إثارة الشغب.
ف) الجزاءات ال ر وقع علر مسئولر األ(ديس وال يئات ..
 )1تحذير المدير الفني وإدارى الفريق لمنع تكرار المخالفة.
 )2إحتساب خطأ فنى عند تكرار المخالفة.
 )3الطلب من المدير الفني واالداري باستبعاد مرتكب المخالفة من الملعب.
 )4فلللي حالللله علللدم االمتثلللال لقلللرار الحكلللم يلللتم إنهلللاء المبلللاراة وعلللر تقريلللر الحكلللم والمراقلللب عللللي
لجنه المسابقات لتحديد الفائز في المباراة طبقا ب لما يقرره مجلس اإلدارة.
 )5توجيه إنذار للنادى.
 )6إرسال مذكرة للجهة اإلدارية (المجلس القومى للرياضة) بالواقعة.
 )7حرمان مرتكب المخالفة من حضور المباريات.
 )8حرمان النادى من اللعب على ملعبه لمدة يحددها مجلس إدارة اإلتحاد.
 )9خصم نقاط من جدول المسابقات.
 يحق للفروع توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (.)4 ، 3 ،2 ،1
ب) الجزاءات ال ر وقع ( يجس خروج الجماهير عن السلوك الريا ر ..

مادة ()5

 )1تحللللذير المللللدير الفنللللي و إدارى الفريللللق لمنللللع تعللللدى الجمهللللور ،وفللللى حالللللة عللللدم اإلمتثللللال توقللللع
الجلللزاءات الفنيلللة عللللى ملللدرب الفريلللق ،وفلللى حاللللة إسلللتمرار المخالفلللة تنهلللى المبلللاراة ويحلللدد الفريلللق
الفائز طبقا ب لما يقرره مجلس اإلدارة.
 )2الطلب من المدير الفني واالداري باستبعاد مرتكب المخالفة من الملعب.
 )3فلللي حالللله علللدم االمتثلللال لقلللرار الحكلللم يلللتم إنهلللاء المبلللاراة وعلللر تقريلللر الحكلللم والمراقلللب عللللي
لجنه المسابقات لتحديد الفائز في المباراة طبقا ب لما يقرره مجلس اإلدارة
 )4توجيه إنذار للنادى.
ب
 )5حرمان النادى من اللعب على ملعبه وفقا لما يقرره مجلس اإلدارة.
 )6حرمان جمهور النادى من حضور المباريات وفقا ب لما يقرره مجلس اإلدارة.
 )7توقع غرامة ماليه وفقآ لما يقرره مجلس اإلدارة .
 يحق للفروع توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (.)2 ،1
ج) الجزاءات ال ر وقع علر األج زة الف(يس ..
 )1إحتساب خطأ فنى.
 )2الطرد من الملعب واإليقاف لمباراتين.
 )3التحقيق مع مرتكب المخالفة وتوقيع الجزاءات التالية ..
 لفت النظر.
 اإلنذار
ب
 اإليقاف ألكثر من مباراتين وما يتخللها من مباريات وفقا لقرار لجنة المسابقات.
 )4اإليقاف حتى نهاية الموسم.
 )5الغرامة المالية كحد أدنى  1000جنيها ب وحد أقصى  3000جنيهاب.
 )6اإلنذار بالشطب من سجالت اإلتحاد.
 يحق للفروع توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ( )3 ،2 ،1والغرامة المالية بحد أقصى 1000
جنيهاب.
د) الجزاءات ال ر وقع علر الالعبين ..
 )1الطرد من الملعب واإليقاف لمباراتين رسميتين.
 )2إجراء تحقيق مع الالعبين وتوقيع جزاء اإليقاف ألكثر من مباراتين وحتى موسم كامل.
هــام ..إذا تكرر طرد العب خالل الموسم فإن هذا الالعب يعتبر موقوفا ب لحين التحقيق معه.
 )1الغرامة المالية كحد أدنى  1000جنيها ب وحد أقصى  3000جنيهاب.
 )2اإلنذار بالشطب.
 يحق للفروع توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ( )2 ،1والغرامة المالية بحد أقصى  500جنيها.ب
مخالفات ال عدى بالفع علي ..
أ) مسئولى اإلتحاد أو الحكام أو المراقبين.
ب) األجهزة الفنية أو العبى أو جمهور الفريق المنافس.
أ) الجزاءات التى توقع نتيجه التعدي بالفعل من مسئولي االنديه ..
 )1إلغاء نتيجة المباراة وتحديد الفريق الفائز.
 )2حرمان النادى من اإلشتراك فى مسابقة أو أكثر من المسابقات الرسمية أو الودية.
 )3خصم نقاط من جدول المسابقات.
 )4إرسال مذكرة للجهة اإلدارية بالواقعة.
 )5حرمان مرتكب المخالفة من حضور المباريات.
 )6حرمان النادى من اللعب على ملعبه لمدة يقررها مجلس اإلدارة.

مادة ()6

مادة ()7
مادة ()8
مادة ()9
مادة ()10

 يحق للفروع توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (.)3 ، 2 ،1
ب) الجزاءات التى نتيجه التعدي بالفعل من الجماهير ..
 )1إعادة المباراة بدون جمهور.
ب
 )2إعتبار الفريق الذى تسبب جمهوره فى الشغب مهزوما باإلنسحاب.
 )3توقيع الغرامة المالية وفقا ب لما يقرره مجلس االدارة.
ج) الجزاءات التى توقع نتيجه التعدي بالفعل من األجهزة الفنية ..
 )1إلغاء نتيجة المباراة وتحديد الفائز.
 )2اإليقاف لعدد  6مباريات أو لمدة أقصاها سنه اشهر.
 )3الغرامة المالية بحد أدنى  2000جنيهاب ،وحد أقصى  5000جنيها.ب
 )4اإليقاف مع الغرامة وفقا ب لما يقرره مجلس اإلدارة.
 )5الشطب من سجالت اإلتحاد.
 يحلللق للفلللروع توقيلللع الجلللزاءات المنصلللوص عليهلللا فلللى البنلللود ( )2 ،1والغراملللة الماليلللة حتلللى 1000
جنيهاب.
د) الجزاءات التى توقع على الالعبين ..
 )1اإليقاف لمدة ال تقل عن  6شهور وحتى موسم كامل.
 )2الغرامة المالية حتى مبلغ  5000جنيهاب.
 )3اإليقاف مع الغرامة وفقا ب لما يقرره مجلس اإلدارة.
 )4الحرمان من التمثيل الدولى.
الشطب من سجالت اإلتحاد.
مخالفات اللعب السلبي
أ) محاولة الخسارة في المباراة من فريق او الفريقين المتنافسان0
ب) تعمد الخروج بنتيجه محددة.
الجزاءات التى توقع على االنديه واالجهزة الفنيه..
 إلغلللاء المبلللاراة وتحديلللد الفريلللق الفلللائز بنلللاء عللللي تقريلللر حكلللم اومراقلللب المبلللاراة و العلللر عللللي
لجنه المسابقات واالعتماد من مجلس االدارة0
 ايقاف المدرب لمدة التقل عن  6شهور وحتى موسم كامل.
 الغرامة المالية علي المدرب حتى مبلغ  5000جنيها ب 0
 اإليقاف مع الغرامة وفقا ب لما يقرره مجلس اإلدارة.
 الغرامة المالية علي النادي حتى مبلغ  15000جنيها ب 0
 حرمان الفريق من استكمال البطوله0
إحداث أضرار مادية بالمنشأة الرياضية التى تقام المباراة على ملعبها.
يتحمل النادى المتسللللبب جمهوره فى الشللللغب بقيمة التلفيات وفقا ب لتقرير الهيئة المتضللللررة ،باإلضللللافة إلى
العقوبات الموقعة على النادى نتيجة التعدى بالقول أوالفعل.
تقلللوم الفلللروع برفلللع األملللر لإلتحلللاد فلللى المخالفلللات التلللى تلللرى توقيلللع عقوبللله عليهلللا أكبلللر ملللن العقوبلللات
المخولة لها.
تضاعف جميع الجزاءات المذكورة بهذه الالئحة فى حالة تكرار المخالفة.
مجلللس إدارة اإلتحللاد هللو المخللتص بتفسللير بنللود هللذه الالئحللة وإصللدار القللرارات التللى يراهللا فيمللا لللم يللرد
له نص بها ،وتعتبر قراراته فى هذا الشأن نهائية وواجبة التنفيذ بمجرد صدورها.

