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مقدمة:
تهــدف الئحــة اإلعــام إلــى تنظيــم العمــل اإلعالمــي فــي مباريــات المســابقات التــي تنظمهــا لجنــة دوري
المحترفيــن ،وذلــك مــن منطلــق إيمــان اللجنــة بــأن اإلعــام جــزء رئيــس وشــريك أساســي فــي الترويــج
للبطــوالت مــن خــال تغطيــة األحــداث والفعاليــات المرتبطــة بهــا.
اإلجــراءات التــي تحددهــا الئحــة اإلعــام تلقــي الضــوء علــى واجبــات وحقــوق جميــع األطــراف :أنديــة،
العبيــن ،مدربيــن ،إعــام وغيرهــم ،فــي تنظيــم العمــل اإلعالمــي فــي المباريــات ،وتوفيــر البيئــة المناســبة
لإلعالمييــن لتســهيل مهامهــم ضمــن منظومــة احترافيــة متكاملــة.

الفيفا :االتحاد الدولي لكرة القدم ()AFC
 :AFCاالتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
ايفاب  :مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم (.)IFAB
اتحاد كرة القدم :اتحاد اإلمارات لكرة القدم ()UAEFA
لجنــة دوري المحترفيــن :هــي اللجنــة المشــكلة مــن األنديــة المحترفــة التــي يحــق لهــا المشــاركة فــي دوري
المحترفيــن لموســم  2018-2017والمســؤولة عــن تســويق وتنظيــم واســتثمار البطــوالت الخاصــة بهــا.
اللجنــة الفنيــة :اللجنــة المشــكلة بموجــب قــرار مــن المكتــب التنفيــذي للجنــة دوري المحترفيــن وتتولــى المهــام
المنصــوص عليهــا فــي الالئحــة وطبقـ ًا لالئحــة التنفيذيــة والنظــام األساســي لالتحــاد وبالتنســيق مع لجنة المســابقات
فيمــا يتعلق باألمور المشــتركة.
لجنة االنضباط :لجنة شبه قضائية تابعة التحاد كرة القدم.
اإلدارة التنفيذيــة للجنــة :هــي األقســام اإلداريــة المنــوط اليهــا مهــام تنفيذ اللوائح والقــرارات الصادرة عــن اللجنة و/او
المكتــب التنفيــذي واالشــراف علــى تنظيــم المســابقات والتنســيق مــا بيــن اللجــان الفرعيــة بعضهــا ببعــض وبيــن هــذه
اللجــان واألنديــة المحترفة.
األندية المشاركة :األندية التي تشارك في المسابقة تحت سلطة النادي ولجنة دوري المحترفين
إجراءات مراقبة الجودة :العقوبات المفروضة على األندية لتقصيرها في االلتزام بلوائح لجنة دوري المحترفين.
االعتمــاد  /الشــخص المعتمــد :التصريــح المســلم لشــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص ،بمــا فــي ذلــك إصــدار بطاقــة،
تســمح للشــخص أو األشــخاص المعتمديــن بمباشــرة أنشــطة محــددة داخــل المناطــق المؤمنــة.
بطاقــة االعتمــاد :البطاقــة الصــادرة مــن لجنــة دوري المحترفيــن والتــي تخــول لحاملهــا الدخــول إلى المناطــق المصرح
بهــا في الملعب خــال المباريات.
بعثة الفريق :أي العب أو مسؤول مباراة غير مسجل في المباراة ،لكنه مسجل في قائمة الفريق لدى لجنة دوري
المحترفين والمعتمد للمشاركة في المسابقة.
التسلســل الزمنــي للبــث :ويشــمل جميــع المتطلبــات الرئيســية اإلنتاجيــة بالصــورة النهائيــة والتــي يجــب علــى
المنتــج بثهــا فــي الشــارة النهائيــة للمباريــات التــي تنظمهــا لجنــة دوري المحترفيــن والتي يلتــزم المنتج ببثها بحســب
التسلســل الزمنــي والملخصــة فــي الملحــق رقــم  – 7التسلســل الزمنــي للبــث.
التعاميم :التعليمات أو التعديالت الخاصة بهذه اللوائح التي يتم إرسالها إلى األندية المشاركة في صورة خطابات
رسمية قبل و/أو أثناء الموسم.
جدول المباريات :جدول المباريات الرسمية لدوري الخليج العربي كما حددته اللجنة الفنية.
جهــة البــث  /جهــات البــث :أي جهــة حاصلــة علــى ترخيــص مــن لجنــة دوري المحترفيــن لبــث مباريــات مســابقات لجنــة
دوري المحترفيــن إذاعيـ ًا أو تلفزيونيـ ًا.
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جهــة البــث  /جهــات البــث :أي جهــة حاصلــة علــى ترخيــص مــن لجنــة دوري المحترفيــن لبــث مباريــات مســابقات لجنــة
دوري المحترفيــن إذاعي ـ ًا أو تلفزيوني ـ ًا.
الجهــة التجاريــة :أي كيــان بمــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر أي جهــة بــث تحصــل علــى حــق مــن الحقــوق
التجاريــة مــن لجنــة دوري المحترفين.
حقــوق البــث :الحــق فــي بــث مباريــات المســابقة والدخــول إلــى االســتاد بغــرض النقــل التلفزيونــي المباشــر و/أو البــث
اإلذاعــي و/أو التســجيل الصوتــي و/أو التســجيل عبــر الوســائط الســمعية البصريــة والحصــول علــى ترخيــص النقــل
المباشــر و/أو التســجيل و/أو أي مــن هــذه األمــور بــأي شــكل من األشــكال أو جميــع أنواع النقــل التليفزيوني و/أو البث
اإلذاعي و/أو باســتخدام أي وســيلة إعالمية أخرى موجودة في الوقت الحالي أو قد توجد في المســتقبل ،بما في
ذلــك جميــع صــور البــث التليفزيونــي األرضــي والســلكي وعبــر األقمار الصناعيــة والبــث التليفزيوني عبــر اإلنترنت والبث
التليفزيونــي واســع النطــاق (الثابــت و/أو الالســلكي) واإلنترنــت والتلفزيونــات التفاعليــة.
الحقــوق الرقميــة لبــث المباريــات :الحقــوق الرقميــة لبــث المباريــات هــي الحــق فــي عــرض مباريــات المســابقات
التــي تنظمهــا لجنــة دوري المحترفيــن علــى المواقــع اإللكترونيــة وشــبكات التواصــل االجتماعــي.
الحكام :مسؤولو المباراة المعينون من قبل لجنة الحكام.
دوري الخليــج العربــي تحــت  21عامــا :مســابقة الــدوري التــي تنظمهــا لجنــة دوري المحترفيــن والتــي تشــارك
فيهــا فــرق تحــت  21ســنة فــي األنديــة ،وتقــام فــي اليــوم التالــي لمباراة النــادي في مســابقة دوري الخليــج العربي
وبنفــس الجــدول مــع اختــاف النــادي المســتضيف
دوري الخليــج العربــي :الــدوري الممتــاز الــذي تنظمــه لجنــة دوري المحترفيــن ويشــارك فيــه الفريــق األول لــكل نــا ٍد
مــن األندية األعضاء.
الدوري :دوري الخليج العربي.
شــعار لجنــة دوري المحترفيــن :الشــعار الرســمي للجنــة دوري المحترفيــن و/أو الشــعارات الرســمية األخــرى ،التــي
ال تســتخدم إال مــن قبــل اللجنــة ،بخــاف ما يتفــق عليه من قبل األطــراف المعنية.
قانــون لعبــة كــرة القــدم :القواعــد المنظمــة المعتمــدة والمعلنــة مــن قبــل مجلــس االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم
(إيفــاب) الــذي يســاعد في تحديــد قوانين لعبة كــرة القدم.
قائمــة العــد التنازلــي الرســمية للمبــاراة :القائمــة التــي تحتــوي علــى األنشــطة والفعاليــات المعتمــدة مــن لجنــة
دوري المحترفيــن والتــي تبــدأ قبــل المبــاراة بثــاث ســاعات وتنتهــي بعــد انتهــاء المبــاراة بســاعة واحــدة علــى األقــل،
وتضــم هــذه القائمــة األنشــطة بما فــي ذلك الوقت المخصص إلقامة مثل هذه األنشــطة.
القــوة القاهــرة :أي حــدث يقــع أو يتوقــع حدوثــه ،يؤثــر أو قــد يؤثــر علــى تطبيــق أي بنــد مــن بنــود هــذه الالئحــة ،ينجــم
عن فعل أو حدث أو خطأ أو حادث خارج نطاق القدرة المعقولة ألي طرف .ويشمل على سبيل المثال ال الحصر :طقس
عاصــف بشــكل غيــر طبيعــي أو فيضــان أو بــرق أو حريــق أو انفجــار أو هــزة أرضيــة أو أضــرار هيكليــة أو كارثــة وبائيــة أو أي
كارثــة طبيعيــة أخــرى أو حــرب أو عمــل إرهابــي أو عمليــات عســكرية أو شــغب أو فوضــى هائلــة أو إضــراب أو إغالقــات
تعجيزيــة أو أي إجــراءات صناعيــة أو عصيــان مدني.
كأس الخليــج العربــي :مســابقة ســنوية تنظمهــا لجنــة دوري المحترفيــن ،وتتكون مــن مرحلتين؛ مرحلــة المجموعات
التــي تلعــب بنظــام الــدوري مــن دور واحــد والمرحلــة الثانيــة التــي تلعــب بنظام خــروج المغلوب.
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كأس ســوبر الخليــج العربــي :المبــاراة التــي تنظمهــا لجنــة دوري المحترفيــن بيــن بطــل دوري الخليــج العربــي وبطــل
كأس رئيس دولة اإلمارات في الموســم الســابق.
كتيــب إرشــادات البــث التلفزيونــي :هــو كتيــب مرافــق لالئحــة اإلعــام ،يهــم العامليــن فــي البــث والنقــل التلفزيوني،
يجمــع بيــن اللوائــح الخاصــة بالبطــوالت ولوائــح اإلســتادات واإلعــام بصيغــة واضحــة ومفهومــة للكــوادر التلفزيونيــة،
الكتيــب الذي يعتبــر مكمل للوائح.
الالعبــون المشــاركون :الالعبــون المســجلون والمشــاركون فــي المســابقة وأي العــب آخــر تحــت ســلطة لجنــة دوري
المحترفين.
الئحة االســتادات :اللوائح التي تحدد المتطلبات الواجب اســتيفاؤها في اســتادات األندية المشــاركة في المســابقات
التي تنظمها لجنة دوري المحترفين.
الئحة االستئناف :اللوائح التي يصدرها اتحاد كرة القدم لتنظيم عملية استئناف القرارات من قبل األندية األعضاء.
الئحــة االنضبــاط :الئحــة التــي تصــف انتهــاكات قوانيــن لجنــة دوري المحترفيــن ولوائــح اتحــاد كــرة القــدم وتحــدد
العقوبــات المحتملــة وتنظــم عمليــة وضــع وتحديــد المهــام الخاصــة بالهيئــات المســؤولة عــن اتخــاذ القــرارات وتوضــح
اإلجــراءات التــي يجــب اتباعهــا مــن قبــل هــذه الهيئــات.
الئحــة المعــدات :اللوائــح التــي تحكــم المعــدات والمالبــس التــي يســتخدمها الالعبــون ومســؤولو الفريــق فــي
مباريــات المســابقات التــي تنظمهــا لجنــة دوري المحترفيــن.
لجنــة االســتئناف :لجنــة شــبه قضائيــة تابعــة لالتحــاد وتختــص بنظــر القــرارات المســتأنفة والصــادرة عــن لجنــة االنضبــاط
أو غرفــة فــض المنازعــات.
لوائــح المســابقات :كافــة اللوائــح و/أو السياســات التــي يتــم إعدادهــا ونشــرها مــن قبــل لجنــة دوري المحترفيــن
و/أو اتحــاد كــرة القــدم للعمــل بموجبهــا فيمــا يتعلــق بالمســابقات التــي تنظمهــا اللجنــة ،والتــي تشــمل ،علــى
ســبيل المثــال ال الحصــر ،قوانيــن اتحــاد اإلمــارات لكــرة القــدم ،ميثــاق الشــرف ،الئحــة االنضبــاط ،لوائــح المســابقة ،لوائــح
لجنــة دوري المحترفيــن الخاصــة بـــ :االســتادات ،المعــدات ،برنامــج الشــباب ،دليــل االعتمــاد ،اإلعــام واللوائــح التجاريــة/
التســويقية ،دليــل األمــن والســامة للجنــة ،والتعاميــم التــي تصدرهــا اللجنــة.
المباراة/المباريــات :أيــة مبــاراة مــن مباريــات المســابقات بمــا فــي ذلــك مبــاراة كأس ســوبر الخليــج العربــي ،وتشــمل
أيض ـ ًا المباريــات المؤجلــة أو المعــادة.
المرافــق :المناطــق الرســمية والمراكز/المرافــق الصحفيــة وأكشــاك التذاكــر ومناطــق االســتضافة التــي تســتخدم
باالرتبــاط مــع مباريــات المســابقة التــي تقيمهــا لجنــة دوري المحترفيــن.
المســابقة  /مســابقات لجنــة دوري المحترفيــن :كأس ســوبر الخليــج العربــي ،دوري الخليــج العربــي وكأس الخليــج
العربــي ودوري الرديــف.
المســؤول اإلعالمــي للجنــة دور المحترفيــن :المســؤول الــذي تعينــه لجنــة دوري المحترفيــن لــكل مبــاراة مــن
مباريــات مســابقات اللجنــة والمســؤول عــن إدارة وتنظيــم كافــة األنشــطة اإلعالميــة.
المســؤول اإلعالمــي للنــادي :هــو شــخص حاصــل علــى مؤهــات فــي مجــال اإلعــام ،ويعتبــر ممثــل النــادي
المســؤول عــن العمليــات اإلعالميــة ،والتــي تشــمل لقــاءات وحــوارات الالعبيــن ،معلومــات ،أخبــار ،وكــذا تجهيــز جميــع
المرافــق اإلعالميــة.
مسؤولو الفريق المسجلون :مسؤولو الفريق المسجلون للجلوس في دكة البدالء في مباراة معينة.
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مســؤولو المبــاراة :األشــخاص المعينــون مــن قبــل اتحــاد كــرة القــدم و /أو لجنــة دوري المحترفيــن كمــا هــو موضــح
فــي الفصــل الســادس مــن هــذه الالئحــة.
معاييــر ومتطلبــات اإلنتــاج :وهــي مجمــوع المتطلبــات اإلنتاجيــة مــن معاييــر تقنية تشــمل مقاييــس الصــوت والصورة
والصفــات والتعليمــات الخاصــة باإلنتــاج الخــاص بالشــارة النهائيــة للمباريــات التــي تنظمهــا لجنــة دوري المحترفيــن،
والملخصــة فــي الملحــق رقــم  – 6معاييــر اإلنتــاج.
المكتــب التنفيــذي :الجهــة المشــكلة مــن قبــل اللجنــة والتــي يرأســها رئيــس اللجنــة (نائــب رئيــس االتحــاد) والمعتمــدة
مــن مجلــس إدارة االتحــاد للقيــام بمهــام إداريــة وفنيــة.
مناطــق الدخــول الخاضعــة للمراقبــة :األماكــن المخصصــة إلقامــة المباريــات والفعاليــات األخــرى ،علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر :االســتادات وأســوارها ومحيطهــا الخارجــي والمجــال الجــوي فــوق االســتاد وكافــة األماكــن األخــرى
ذات الصلــة بالمســابقة بمــا فــي ذلــك مواقــع المرافــق والمراكــز اإلعالميــة وأماكــن ومرافــق االســتضافة والمناطــق
المخصصــة للشــخصيات الهامــة والمناطــق األخــرى التــي تنظــم لوائــح اعتمــاد لجنــة دوري المحترفيــن الدخــول إليهــا.
المنتــج :وهــي الشــركة أو الجهــة التــي يتــم تعيينهــا مــن قبــل لجنــة دوري المحترفيــن كجهــة مســؤولة عــن انتــاج
مباريــات بطــوالت لجنــة دوري المحترفيــن وبحســب تعليمــات ومتطلبــات اللجنــة لإلنتــاج.
منطقــة عربــات البــث التلفزيونــي :هــي المنطقــة المخصصــة لعربــات النقــل التلفزيونــي والتــي تعتبــر ذات خصوصيــة
مــن ناحيــة األمــان والمــكان ،تخــص عاملــي التلفزيــون وتعتبــر غيــر آمنــة لغيرهــم ،تضــم عربــات البــث وعربــات االنتــاج
والعربــات المســاعدة ومولــدات الطاقــة.
المؤتمر الصحفي التقديمي :المؤتمر الصحفي المنعقد قبل ساعة من يوم المباراة.
المؤتمر الصحفي التقييمي :المؤتمر الصحفي المنعقد بعد نهاية المباراة.
موســم الــدوري :الفتــرة التــي تبــدأ مــن إقامــة أول مبــاراة لكــرة القــدم تنظــم تحــت رعايــة لجنــة دوري المحترفيــن
(ســواء كانــت كأس ســوبر الخليــج العربــي أو فــي كأس الخليــج العربــي أو دوري الخليــج العربــي) وتنتهــي بنهايــة
آخــر مبــاراة تنظمهــا لجنــة دوري المحترفيــن (ســواء كانــت كأس ســوبر الخليــج العربــي أو كأس الخليــج العربــي أو
دوري الخليــج العربــي أو دوري الرديــف).
الموقع اإللكتروني الرسمي للجنة دور المحترفينAGLeague.ae :
النــادي المضيــف :النــادي المالــك والمســؤول عــن المنشــأة /االســتاد الــذي تقــام فيــه مباريــات المســابقات التابعــة
للجنــة دوري المحترفين.
النادي/األندية :كيان تجاري لديه عقد كتابي مع النادي العضو المسجل في اتحاد اإلمارات لكرة القدم ،والذي يحق
لــه مــن خــال هذا العقد المشــاركة في مســابقات لجنــة دوري المحترفين نيابة عــن النادي العضو.
هيئة مراقبة الجودة :اللجنة التي تشكلها لجنة دوري المحترفين لتنفيذ إجراءات مراقبة الجودة.
وســائل اإلعــام :كافــة العامليــن فــي وســائل اإلعــام المقــروءة ،اإلذاعــة ،المواقــع ،المصــورون وأطقــم األخبــار
التلفزيونيــة وممثلــو الجهــات المالكــة لحــق البــث ،المخولــون بالحصــول علــى بطاقــة اعتمــاد وســائل اإلعــام وفــق مــا
هــو محــدد مــن قبــل لجنــة دوري المحترفيــن.
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 .1نطاق التطبيق
 1.1تنظــم الئحــة اإلعــام (يشــار إليهــا فيمــا بعد «الالئحــة») حقوق ومهام ومســؤوليات كافة األندية األعضاء (يشــار
إليهــم فيمــا بعــد «األنديــة») التــي تشــارك فــي مســابقة لجنــة دوري المحترفيــن فيمــا يتعلــق بمرافــق وخدمــات
وســائل اإلعــام داخــل االســتادات.
 2.1تنظم هذه اللوائح أيض ًا حقوق ومهام ومسؤوليات كافة وسائل اإلعالم.
 3.1تلزم قوانين اتحاد اإلمارات لكرة القدم ولوائح وإرشــادات وتعاميم وأنظمة لجنة دوري المحترفين كافة األطراف
المشاركة في إعداد وتنظيم واستضافة مباريات المسابقة.
 4.1يتبــع أي حــق متعلــق بالمســابقة ،لــم يمنــح إلــى األنديــة بموجــب هــذه اللوائــح و/أو بموجــب اتفــاق خــاص ،للجنــة
دوري المحترفين.
 .2المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين
 1.2يعتبــر المكتــب التنفيــذي الجهــة المســؤولة مســؤولية مباشــرة عــن تنفيــذ األحــكام الــواردة فــي هــذه الالئحــة،
ويملــك الحــق فــي تفســيرها وفقـ ًا لتقديــره الخالص ويحق له إصدار القرارات في األمــور التي لم يرد فيها نص في هذه
الالئحة.

الموسم الرياضي 2019-2018

الفصل الثاني -النطاق والتقديم

 .3اللجنة الفنية
 1.3اللجنة المشكلة بموجب قرار من المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين ،وتتولى المهام التالية:
 1.1.3اإلشراف على تنظيم وإدارة المسابقات،
 2.1.3إعــداد المبــادئ الخاصــة بجــدول مباريــات المســابقة ،ويجــوز للجنــة تغييــر موعــد أو مــكان أي مبــاراة مــن مباريــات
المســابقة وفقـ ًا لتقديرهــا عنــد الحاجة.
 3.1.3التعامل مع االحتجاجات الناجمة عن إجراءات ضبط الجودة،
 4.3.1وضــع المقترحــات المتعلقــة بعــدد األنديــة الصاعــدة والهابطــة ،ورفع المقترحــات الى المكتــب التنفيذي للجنة
تمهيــدا لعرضهــا على مجلس اإلدارة للمصادقة عليها.
 5.3.1وضــع المقترحــات الخاصــة بإطــاق المســابقات الجديــدة ،التــي قــد تكــون ضرورية للمســاهمة في تطوير ونشــر
اللعبــة ،ورفــع المقترحــات الــى المكتــب التنفيــذي للجنــة تمهيــدا لعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة للمصادقــة عليها.
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الفصل الثالث -العاملون بالنادي
 .4المسؤول اإلعالمي للنادي
 1.4يجب على جميع األندية تعيين مســؤول إعالمي ،على أن يتم تســجيله في لجنة دوري المحترفين طبقا لالئحة
المســابقات ذات الصلــة قبــل بدايــة الموســم .ويكــون صلــة الوصــل الرئيســية بيــن اإلدارة التنفيذيــة والنــادي فيما يخص
الجانب اإلعالمي ،ومســؤوال عن جميع التجهيزات الخاصة بالمرافق والخدمات اإلعالمية في المباريات المقامة على
أرض الفريــق ،وكذلــك تنظيــم األنشــطة اإلعالميــة (تنظيم المؤتمــرات الصحفية ،األحداث وغيرها) للفريــق األول وللنادي،
ويكــون مســؤوال عــن ضمــان حضــور مســؤولي الفريــق والالعبيــن وكذلــك النــادي لألحــداث واألنشــطة اإلعالميــة .كمــا
يعتبــر مســؤوال عــن إمداد الشــركاء بــكل المعلومات المتعلقــة بالفريق األول (العبيــن ،مدربين وغيرهم).
 2.4يتعيــن علــى المســؤول اإلعالمــي ومســاعديه حضــور ورشــة العمــل المنعقــدة قبــل انطــاق الموســم والتــي
تنظمهــا اإلدارة التنفيذيــة للجنــة دوري المحترفيــن.
 3.4مهــام المســؤول اإلعالمــي فــي المباريــات تتجلــى حصــراً فــي الخدمــات اإلعالميــة ،وال يجــوز أن يجمــع بيــن مهــام
أخــرى ومهامــه اإلعالميــة.
 4.4يتعيــن علــى المســؤول اإلعالمــي للنــادي عــدم اســتخدام جهــاز الهاتــف ألغراض التصويــر الفوتوغرافــي أو الفيديو
فــي المناطــق التــي يتواجــد فيهــا بحكــم مهامــه كمســؤول إعالمي ونشــرها في وســائل التواصل االجتماعــي أو أية
وســائل أخرى .في حال عدم االلتزام ،ســيتم فرض عقوبة ضبط الجودة.
 5.4يتعيــن علــى المســؤول اإلعالمــي للنــادي إخطار اللجنة ببيانات فريق التواصــل االجتماعي العاملين في المباريات
قبل انطالق الموسم بأربعة أسابيع ،مع تحديد األدوار والمهام لكل فرد.
 .1المتطوعون
 1.5يجــب علــى النــادي تعييــن العــدد الكافــي مــن المتطوعيــن يــوم المبــاراة وذلــك بغــرض تلبيــة معاييــر ســير أحــداث
المبــاراة ،كمــا هــو موضــح فــي هــذه الالئحــة.
 2.5كحــد أدنــى ،يجــب علــى النــادي ضمــان وجــود مــا يلــي داخــل االســتاد قبــل انطــاق المبــاراة بأربــع ( )4ســاعات
علــى األقل:
 1.2.5مكتــب تســجيل اإلعالمييــن :يجــب علــى جميــع ممثلي وســائل اإلعالم الذيــن يحضرون المباراة التســجيل في
مكتــب تســجيل اإلعالمييــن .يتــم التســجيل باســتخدام نمــوذج تســجيل وســائل اإلعــام (الملحــق رقــم  .)2كمــا يجــب
تواجــد متطــوع فــي هــذا المكتــب بصفــة دائمــة ،ويعتبــر هــذا المتطــوع مســؤوال عــن توزيــع تذاكــر منصــة اإلعالمييــن.
ويتعيــن علــى المتطــوع ضمــان تســجيل ودخــول األفــراد الذيــن يحملــون بطاقــة اعتمــاد وســائل اإلعــام.
 2.2.5مســاعد المركــز اإلعالمــي :لضمــان بــدء العمــل فــي المركــز اإلعالمــي فــي الموعــد المحــدد باإلضافــة إلــى
عمــل جميــع المرافــق الموجــودة بداخلــه وســرعة االســتجابة لوســائل اإلعــام فــي حال وجود أيــة استفســارات أو طلب
المساعدة.
 3.2.5مســاعد منصــة اإلعالمييــن :لضمــان توفيــر وجاهزيــة الخدمــات فــي منصــة اإلعالمييــن ،وســرعة االســتجابة
لوســائل اإلعــام فــي حــال وجــود أيــة استفســارات أو طلــب المســاعدة.
 4.2.5حاملــو الحبــال :فــي الحــاالت التــي تســتخدم فيهــا الحبــال لإلحاطــة بالمصوريــن عنــد دخــول الفريــق إلــى أرض
الملعــب ،يجــب وجــود ســتة عشــر ( )16مــن حاملــي الحبــال قبــل انطالق ركلــة البداية بثالثيــن ( )30دقيقــة وحتى بداية
الشــوط الثاني.
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 5.2.5مراقبــو المصوريــن :يجــب تواجــد أربعــة ( )4مــن مراقبــي المصوريــن قبــل ســاعتين ( )2مــن ركلــة البدايــة
وحتــى نهايــة المبــاراة .ويمكــن االســتعانة بنفــس حاملــي الحبــال الســابق ذكرهــم فــي المــادة رقــم  .5ويعتبــر
مراقبــو المصوريــن مســؤولين عــن ضمــان بقــاء المصوريــن الفوتوغرافييــن فــي مواقعهــم وعــدم دخولهــم إلــى
أرض الملعــب والمنطقــة الفنيــة و/أو التحــرك مــن أحــد أطــراف الملعــب إلــى اآلخــر أثنــاء ســير المبــاراة .ويتمركــز مراقبــو
المصوريــن طبقــا لمــا هــو موضــح في الشــكل رقم .1
 6.2.5موزعو قائمة الالعبين األساسيين :تتم االستعانة بهم لتوزيع قائمة الالعبين األساسيين.
 7.2.5مترجمــون :يجــب توفيــر مترجــم واحــد ،علــى األقــل ،يجيــد اللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة لالســتعانة بــه فــي
المؤتمــرات الصحفيــة التــي تعقــد قبــل وبعــد المبــاراة.
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الفصل الرابع -معلومات النادي
 .6تحضيرات ما قبل الموسم
 1.6يتعيــن علــى النــادي توفيــر الالعبيــن ومســؤولي الفريــق قبــل انطــاق الموســم بثالثــة أســابيع مــن أجــل التقــاط
الصــور الرســمية (الفوتوغرافيــة والفيديــو) مــن قبــل فريــق التصويــر الرســمي بلجنــة دوري المحترفيــن .فــي حــال عــدم
التــزام النــادي بذلــك ســيتم تحويــل األمــر للجنــة االنضبــاط.
 2.6يتعيــن علــى النــادي أن يقــدم لــإدارة التنفيذية للجنة دوري المحترفين جميع المعلومات المطلوبة في الملحق
رقم  5وذلك قبل بداية الموســم بأربعة ( )4أســابيع على األقل.
 3.6فــي حــال عــدم إتمــام النادي إلجراءات قيد العب أو مســؤول وبالتالي عــدم قدرته على االلتزام بالموعد النهائي
المحــدد أعــاه ،يجــب علــى النــادي إخطــار اإلدارة التنفيذيــة للجنــة دوري المحترفيــن فــورا حتــى يتم تحديــد موعد نهائي
آخــر يتفــق عليــه الطرفــان.
 .7قائمة الالعبين األساسيين
 1.7يجــب علــى النــادي المضيــف ضمــان توزيــع قائمــة الالعبيــن األساســيين للمبــاراة ،بمجــرد اعتمادهــا مــن مراقــب
المبــاراة وقبــل انطــاق المبــاراة فــي مــدة أقصاهــا ســتون ( )60دقيقــة ،حســب الترتيــب التالــي:
 1.1.7التلفزيون (أماكن التعليق ،االستوديو ،موقع عربات النقل التلفزيوني).
 2.1.7اإلذاعة (أماكن التعليق ومنصة اإلعالميين).
 3.1.7الصحافة (المركز اإلعالمي ومنصة اإلعالميين).
 4.1.7المصورون الفوتوغرافيون (المركز اإلعالمي وعلى جانب الملعب).
 5.1.7منصة كبار الشخصيات الهامة ومنصة الشخصيات الهامة.
مالحظــة :فيمــا يتعلــق بمنصــة الشــخصيات الهامــة وكبــار الشــخصيات الهامــة ،يعتبــر المتطــوع مســؤوال عن تســليم
قائمــة الالعبين األساســيين للشــخص المســؤول عــن المنصتين.

339
10

 .1أحكام عامة
 1.8يرجــى اإلطــاع علــى لوائــح االســتادات الخاصــة لمســابقات لجنــة دوري المحترفيــن فيمــا يتعلــق بجميــع مرافــق
وســائل اإلعالم.
 2.8يتعيــن علــى النــادي المضيــف توفيــر جميــع المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي لوائــح االســتادات الخاصــة
بمســابقات لجنــة دوري المحترفيــن وفــي هــذه الالئحــة ،وذلــك قبــل انطــاق المبــاراة بثــاث ( )3ســاعات علــى األقــل
وحتــى ســاعتين ( )2علــى األقــل بعــد نهايــة المبــاراة.
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الفصل الخامس -مرافق وسائل اإلعالم
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الفصل السادس  -األنشطة اإلعالمية
 .9االصطفاف قبل بداية المباراة
 1.9بمجــرد خــروج الالعبيــن مــن النفــق إلــى أرض الملعــب ،يجب عليهــم الوقوف خلف لوحة االصطفــاف كما هو موضح
في الشــكل رقم .2
 2.9يجــب أن يحافــظ الالعبــون علــى مواقعهــم حتى تنتهي الكاميرا المحمولة الخاصة بجهة البث من التحرك من أحد
طرفــي االصطفــاف إلــى الطرف اآلخر .وتســتغرق هذه العمليــة حوالي ثالثين ( )30ثانية.
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 .10الصورة الجماعية للفريق قبل انطالق المباراة
 1.10قبــل بدايــة المبــاراة وعقــب مصافحــة الحــكام ،يجــب أن يتجمــع الالعبــون فــي مــكان مقابــل للمقاعــد الخاصــة
بفريقهــم (الشــكل رقــم  )3اللتقــاط صــورة الفريــق.
 2.10يجب أن يحتفظ الالعبون بمواقعهم حتى يتسنى لجميع المصورين التقاط الصورة
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 .1المؤتمرات الصحفية
 1.9يجــب علــى األنديــة تنظيــم مؤتمــر صحفي قبل يومين ( )2من جميع مباريات دوري الخليج العربي وكأس الخليج
العربــي ويلتــزم المديــر الفنــي والعــب أساســي بالحضور والمشــاركة في هــذا المؤتمر الصحفي .يجــب مراعاة توجيه
الدعــوة لوســائل اإلعــام فــي وقــت مبكــر حتــى يتمكنــوا مــن الحضــور ،كمــا يجــب أن يعقــد المؤتمــر فــي وقــت مبكــر
احترامــا للمواعيــد النهائيــة الخاصــة بوســائل اإلعــام .يلتــزم النــادي بإقامــة المؤتمــر الصحفــي المنعقــد قبــل المبــاراة
بـــ  48ســاعة فــي مقــر النــادي أو فــي فنــدق قريــب مــن مقــر النــادي ،علــى أن يتــم تحديــده بالتنســيق مــع اإلدارة
التنفيذيــة للجنــة دوري المحترفيــن قبــل  72ســاعة مــن موعــد المؤتمــر( .ملحــق رقــم )4
 2.11عقــب المبــاراة ،يلتــزم النــادي المضيــف بتنظيــم مؤتمــر صحفــي لــكل فريــق ،علــى أن يعقــد فــي غرفــة
المؤتمــرات الصحفيــة المخصصــة داخــل االســتاد .ويبــدأ المؤتمــر الصحفــي األول بعــد  10دقائــق مــن صافــرة النهايــة.
يجب أال تزيد مدة المؤتمر الصحفي عن  15دقيقة .كقاعدة عامة ،يعقد مؤتمر المدير الفني الخاص بالفريق الزائر أوال.
 3.11يعتبــر حضــور المديــر الفنــي لــكل فريــق أمــراً إلزامي ـ ًا وفــي حــال عــدم حضــور أحــد المديريــن الفنييــن للمؤتمــر
الصحفــي المنعقــد قبــل و /أو بعــد المبــاراة فــي مســابقتي دوري وكأس الخليــج العربــي ،ســيتم توقيــع غرامــة
ماليــة طبقــا إلجــراءات ضبــط الجــودة .وســيتم مضاعفــة قيمــة العقوبــة فــي كل مــرة يتكــرر غيــاب المديــر الفنــي عــن
المؤتمــر .وبعــد  3غيابــات للمديــر الفنــي عــن المؤتمــر الصحفــي ســواء التقديمــي أو التقييمــي (قبــل أو بعــد
المبــاراة) ،ســيتم تحويــل األمــر إلــى لجنــة االنضبــاط.
 4.11يعتبــر حضــور العــب أساســي للمؤتمــر التقديمــي لمباريــات دوري الخليــج العربــي وكأس الخليــج العربــي
والمنعقد قبل  48ساعة من المباراة إلزاميا ،وفي حال عدم حضور الالعب ،سيتم توقيع غرامة مالية طبقا إلجراءات
ضبــط الجــودة ،وســيتم مضاعفــة قيمــة العقوبــة فــي كل مرة يتكــرر غياب الالعب األساســي عن المؤتمــر التقديمي.
 5.11يعتبــر حضــور المديــر الفنــي لــكل فريــق أمــراً إلزاميـ ًا للمؤتمــر الصحفــي المنعقــد قبــل و /أو بعــد المبــاراة فــي
مســابقتي نهائــي كأس الخليــج العربــي وكأس ســوبر الخليــج العربــي .وفــي حــال عــدم حضــور أحــد المديريــن الفنييــن
ســيتم توقيــع غرامــة طبقــا إلجــراءات ضبــط الجودة.
 6.11يعتبــر حضــور العــب أساســي للمؤتمــر التقديمــي لمباريــات كأس ســوبر الخليــج العربــي ونهائــي كأس الخليــج
العربي والمنعقد قبل  48ســاعة من المباراة إلزاميا ،وفي حال عدم حضور الالعب ،ســيتم توقيع غرامة مالية طبقا
إلجراءات ضبط الجودة.
 7.11يعــد المســؤول اإلعالمــي للنــادي المعيــن طبقــا للمــادة رقــم  4مــن هــذه الالئحــة مســؤوال عــن إخطــار جميــع
الالعبيــن والمدربيــن قبــل المبــاراة بمســؤولياتهم تجــاه وســائل اإلعــام وجهــات البــث.
 8.11يجــب علــى النــادي المضيــف توفيــر مترجــم يجيــد اللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة لحضــور المؤتمــر الصحفــي
المنعقــد قبــل وبعــد المبــاراة .وفــي حــال كان المديــر الفنــي يتحــدث لغــة أخــرى ،يعــد النــادي الزائــر مســؤوال عــن توفير
مترجــم يجيــد لغــة المــدرب األم فضــا عــن اللغــة اإلنجليزيــة أو العربيــة .ويجوز للنــادي الزائر أن يســتخدم مترجمه الخاص
للترجمــة بيــن اللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
 9.11حضــور المؤتمــر الصحفــي المنعقــد قبــل وبعــد المبــاراة حصــري للمديــر الفنــي باســتثناء حالــة اإليقــاف والطــرد
حســب المــادة ( .)11.11فــي حــال حضــر المؤتمــر أي ممثــل آخــر للنــادي أو للفريــق ســيتعرض لعقوبــة ماليــة حســب
إجــراءات ضبــط الجــودة.
 10.11بالرغــم ممــا ورد فــي الفقــرة أعــاه ( )9.11وفــي حــال رغــب النــادي فــي حضــور ممثــل آخــر للجهــاز الفنــي
واإلداري للحديــث فــي المؤتمــر الصحفــي ،يتعيــن عليــه الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن اإلدارة التنفيذيــة
للجنــة دوري المحترفيــن قبــل أســبوع مــن موعــد المباراة.
 11.11فــي حالــة إيقــاف المديــر الفنــي أو طــرده أثنــاء المبــاراة ال يحــق لــه حضــور المؤتمــر الصحفــي ،يتعيــن علــى
المدرب المســاعد ،المســجل في القائمة الرســمية والمقيد لدى لجنة دوري المحترفين ،أداء المهام اإلعالمية .في
حال تخلف المدرب المســاعد عن حضور المؤتمر الصحفي ،يتم فرض عقوبة مالية حســب إجراءات ضبط الجودة .وفي
حــال حضــور المديــر الفنــي للمؤتمــر رغــم طــرده ،يتــم فــرض عقوبــة ماليــة حســب إجــراءات ضبــط الجــودة.
 12.11المؤتمــر الصحفــي المنعقــد قبــل وبعــد المبــاراة هــو مؤتمــر مخصــص فقــط لألســئلة واألجوبــة بيــن المــدرب،
الالعــب ووســائل اإلعــام المتعلقــة بالمبــاراة وال يســمح بعرض أي مــواد (الكترونية ،ورقية ،تلفزيونيــة خالل المؤتمر).

 .12التصوير التلفزيوني داخل غرفة تبديل المالبس
 1.12قبــل بدايــة المبــاراة ،يمكــن اإلدارة التنفيذيــة للجنــة دوري المحترفيــن أن تســمح بدخــول جهــة البــث المســتضيفة
(كاميــرا واحــدة ومصــور واحــد) إلــى غرفــة تبديــل المالبــس للتصويــر ،وذلــك بعــد موافقــة النــادي .ويجــب علــى الطاقم
إخــاء غرفــة تبديــل المالبــس قبــل انطالق المبــاراة بســاعتين كحد أقصى.
 .13المقابالت
 1.13يتعيــن علــى العبيــن اثنيــن مــن كل فريــق والمطلوبيــن من قبــل القناة الناقلــة أو/و اإلدارة التنفيذيــة للجنة دوري
المحترفيــن مقابلــة مراســل جهة/جهــات البــث المســتضيفة وجهــات البــث األخــرى بمعــدل العــب واحــد لــكل قنــاة وذلك
علــى النحو التالي:
 2.13المقابــات الموجــزة للمدربيــن :يتــم إجراؤهــا عنــد وصــول حافلــة الفريــق للملعــب قبــل بدايــة المبــاراة وذلــك فــي
منطقــة وصــول الحافــات أو المنطقــة المختلطــة وتســتمر لمــدة ال تزيــد عــن  60ثانيــة للمقابلــة الواحــدة ،وذلــك فــي
مبــاراة واحــدة فــي الجولــة حيــث يتــم اختيــار هــذه المباريــات قبيــل كل جولــة ويتــم ترتيــب هــذه المقابلــة فــي االجتمــاع
التنســيقي قبــل المبــاراة ،تتــم المقابلــة علــى الكاميــرا الخاصــة بلجنــة دوري المحترفيــن ويتــم مشــاركتها عبــر البــث
المشــترك الخــاص بالمبــاراة.
 3.13المقابــات الموجــزة (فــاش) :يتــم إجراؤهــا عقــب المبــاراة مباشــرة مــع الالعبيــن المشــاركين فــي المبــاراة حصــراً
وتســتمر لمــدة ال تزيــد عــن  120ثانيــة للمقابلــة الواحــدة .ويجــب إجــراء تلــك المقابالت أمــام اللوحة المعتمــدة الخاصة
بمســابقات لجنــة دوري المحترفيــن والموجــودة بالقــرب مــن نفق الالعبيــن .ويجب على المســؤول اإلعالمي للنادي أن
يضمــن توجيــه الالعبيــن المطلوبين إلى موقع مراســلي جهة البث المســتضيفة أو جهات البث.
 4.13إذا تخلــف الالعبــون عــن االســتجابة لطلبــات إجــراء المقابــات الموجــزة ،ســيتم تغريمهــم وفقـ ًا إلجــراءات غرامــات
ضبــط الجــودة ،وســتتم مضاعفــة الغرامــة فــي حالــة تكــرار عــدم االســتجابة .يحــق لالعــب و/او الالعبيــن عــدم اجــراء
المقابــات الموجــزة فــي حــال تأخــرت جهــة البــث لمــدة تزيــد عــن ســبع دقائــق مــن جاهزيــة الالعــب فــي المــكان المحــدد
إلجــراء المقابلــة.
 5.13عــاوة علــى ذلــك ،يحــق لجهــات البــث طلــب إجــراء المقابــات مــع أي مــن مســؤولي الفريقيــن المســجلين أو أي
مــن أعضــاء بعثــة الفريــق بعــد وصــول الفريقيــن إلــى االســتاد (علــى أن تكــون اللقــاءات فقــط لإلدارييــن والالعبيــن غيــر
المشــاركين في المباراة) ،على أن يتم إجراؤها في حضور المســؤول اإلعالمي للجنة دوري المحترفين وفي المكان
المخصــص للقــاءات فــي أرض الملعــب ،علــى أن يتــم إنهــاء جميــع المقابــات قبــل  15دقيقــة مــن انطــاق المبــاراة
(نهايــة فتــرة اإلحمــاء) .وال يعتبــر مســؤولو الفريقيــن ملزميــن بإجــراء المقابــات الموجــزة فــور الوصــول إلــى االســتاد.
 6.13يحــق لجهــة البــث وبعــد موافقــة اللجنــة رصــد المراســل ألجــواء الملعــب علــى أال يتــم أمــام الخلفيــة المعتمــدة
فــي أحــد زوايــا الملعــب والــذي يتــم االشــعار بــه والموافقة عليه مســبقا مــن قبل اللجنــة على أن يتم إخــاء المنطقة
قبــل  15دقيقة مــن انطالق المباراة.
 7.13ال يسمح بإجراء مقابالت في المحيط الداخلي لالستاد أثناء سير المباراة.

الموسم الرياضي 2019-2018

 13.11يتعيــن علــى المديــر الفنــي للفريــق الــرد علــى أســئلة الصحفييــن المتعلقــة بالمبــاراة خــال المؤتمــر الصحفــي
التقديمــي والتقييمــي .فــي حــال رفــض المديــر الفنــي اســتقبال األســئلة ،ســيتم توقيــع غرامــة ماليــة طبقــا إلجــراءات
ضبط الجودة.
 14.11يســمح للجهــات التــي ال تملــك حقــوق البث بدخول غرفة المؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة قبل عشــر
( )10دقائــق مــن نهايــة المبــاراة بعــد حصولهــا على الموافقة الخطية المســبقة من لجنــة دوري المحترفين.
 15.11يلتــزم النــادي بتوفيــر شــخص فنــي مســؤول عــن النظــام الصوتــي الخــاص واالضــاءة لغرفــة المؤتمــرات
الصحفيــة بحيــث يكــون متواجــدا مــع التركيــب الخــاص بجهــة البــث المســتضيفة قبــل المبــاراة وخــال أوقــات اســتخدام
الغرفة.
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الئحـــة اإلعــالم

 8.13فــي حــال مباريــات الكــؤوس ،إذا امتــدت المبــاراة إلــى الوقــت اإلضافــي وركالت الترجيــح مــن نقطــة الجــزاء ،ال
يســمح بإجــراء المقابــات بيــن نهايــة الوقــت الفعلــي للمبــاراة والوقــت اإلضافــي ،أو خالل الفتــرة بين الوقــت اإلضافي
وركالت الترجيــح مــن نقطة الجزاء.
 9.13يجب إجراء جميع المقابالت في المكان المحدد والمعتمد من قبل اإلدارة التنفيذية للجنة دوري المحترفين.
 10.13يتعيــن علــى النــادي ضمــان توفيــر إضــاءة فــي الملعــب (علــى األقــل عمــود إنــارة واحــد) حتــى  45دقيقــة
علــى األقــل مــن نهايــة المبــاراة وذلــك لضمــان توفيــر اإلضــاءة الكافيــة للقــاءات واالســتوديوهات التلفزيونية.
 11.13المقابالت التلفزيونية خارج إطار المباريات:
 1.11.13المقابالت التلفزيونية مع الالعبين:
تلتزم األندية بتوفير عدد  3العبين للمقابالت التلفزيونية كحد أدنى في كل شــهر طيلة الموســم الكروي لكل قناة
مــن القنــوات أصحــاب الحقــوق ،بحيــث يحــق للقنوات طلب الالعبين باالســم ،على أن يضمن النــادي توفير حد أدنى العب
واحــد مــن ضمــن القائمــة المطلوبــة مــن قبــل القنــاة ،وبمــا يخــص الالعبين اآلخريــن فيحق للنــادي اختيارهم علــى أن يتم
العمــل علــى التدويــر بيــن الالعبيــن اآلخريــن فــي كل شــهر بمــا يضمــن العمــل على إظهــار أكبر قــدر ممكن مــن الالعبين
فــي التغطيــات ،علــى ان تكــون المــدة الزمنيــة للمقابــات مــا بيــن  30-15دقيقــة.
علمــا بــأن طلــب الالعبيــن ســيكون عــن طريــق نمــوذج طلــب يتم ارســاله للنادي عــن طريــق لجنــة دوري المحترفين بحيث
على النادي توقيعه من قبل الشــخص المســؤول عن إقامة المقابالت من قبل القناة أو القنوات وارســاله للجنة فور
االنتهــاء مــن تلــك المقابــات .عدم االلتزام بالبند أعاله تحول المســألة للجنة االنضباط مباشــرة.
 2.11.13المقابالت التلفزيونية مع المدير الفني/مدرب الفريق األول:
تلتــزم األنديــة بتوفيــر مقابلــة خاصــة مــع المديــر الفنــي – المــدرب األول للفريــق األول ،وذلك لمقابلة خاصــة مع كل من
القنــوات أصحــاب الحقــوق ،حيــث يتــم توفيــر المقابلــة مــرة واحــدة كحــد أدنــى كل  3أشــهر مــن الموســم الكــروي لــكل
قنــاة مــن القنــوات أصحــاب الحقــوق علــى أن تكــون المــدة الزمنيــة للمقابــات مــا بيــن  30-15دقيقــة .عــدم االلتــزام
بالبند أعاله تحول المســألة للجنة االنضباط مباشــرة.
 .14المنطقة المختلطة
 1.14يتعيــن علــى النــادي المضيــف تجهيــز المنطقــة المختلطــة لوســائل اإلعــام ،علــى أن تبــدأ أعمــال المنطقــة
المختلطــة بعــد انتهــاء المبــاراة مباشــرة.
 2.14يطلــب مــن الالعبيــن ومســؤولي الفريــق وطاقــم التدريــب التابــع لألنديــة المشــاركة الدخــول إلــى المنطقــة
المختلطــة فــي طريقهــم مــن وإلــى غرفــة تبديــل المالبــس الخاصــة بالفريــق حتــى حافلــة الفريــق بعــد انتهــاء المبــاراة.
وتطبــق إجــراءات ضبــط الجــودة إذا لــم يلتــزم الالعبــون ومســؤولو الفريــق بهــذه المــادة.
 3.14ال يعتبــر التحــدث إلــى وســائل اإلعــام الموجــودة فــي المنطقــة المختلطــة أمــراً إلزاميـ ًا ،إال إنــه ينصــح الالعبــون
والمدربــون بتقديــم تصريــح موجــز لوســائل اإلعالم.
 4.14المقابالت التلفزيونية داخل المنطقة المختلطة :يحق ألي من جهات البث أو القنوات التلفزيونية إجراء المقابالت
داخــل المنطقــة المختلطــة بعــد الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن لجنــة دوري المحترفين وتحت اشــراف المســؤول
اإلعالمــي للجنة في المباراة.
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 .15منطقة مدخل كبار الزوار
 1.15يجــوز لجهــات البــث إجــراء لقــاءات قبــل وبعــد المبــاراة مــع الضيــوف فــي مدخــل كبــار الشــخصيات علــى أن يتــم
إجراؤهــا فــي المــكان المحــدد والمعتمــد مــن قبــل االدارة التنفيذيــة للجنــة دوري المحترفيــن ،والتــي يتــم تعميمهــا
خالل االجتماع التنســيقي قبل المباراة من قبل المســؤول اإلعالمي للجنة دوري المحترفين.
 .16وسائل اإلعالم الرسمية الخاصة بلجنة دوري المحترفين
 1.16يتعيــن علــى النــادي توفيــر المــواد اإلعالميــة المطلوبة من قبل اإلدارة التنفيذيــة للجنة دوري المحترفين (صور
الالعبيــن ،حــوارات ولقــاءات ،تصريحــات ســواء مــع الالعبيــن ،المــدرب ،مســؤولي الفريق والنــادي وغيرها مــن المتطلبات
اإلعالمية) الســتخدامها في وســائل اإلعالم التابعة للجنة (موقع إلكتروني ،وســائل التواصل االجتماعي ،مطبوعات
وغيرهــا) .فــي حــال لــم يوفــر النــادي الملفات المطلوبة في الموعد المحدد ،ســيتم فرض غرامة حســب إجراءات ضبط
الجودة.
 .17التدريبات الرسمية
 1.17يحق لوسائل اإلعالم حضور التدريب الرسمي للفريق حسب التالي:
 1.1.17التدريــب المفتــوح :يحــق لجميــع وســائل اإلعــام حضــور الحصــة التدريبية كاملــة ،على أن يتم االلتــزام باألماكن
المخصصة لهم في المباريات (الصحفيون :منصة اإلعالميين ،المركز اإلعالمي ،المنطقة المختلطة /المصورون :خلف
اللوحــات اإلعالنيــة ،المركــز اإلعالمي) ،مراســلو جهة البــث والقنوات المالكة للحقــوق :أرض الملعب ،منصة اإلعالميين،
المركز اإلعالمي ،المنطقة المختلطة)
 2.1.17التدريــب المغلــق :يحــق لوســائل اإلعــام حضــور الـــ 15دقيقــة األولــى من الحصــة التدريبية في حال قــرر الفريق
غلق التدريب.
 3.1.17يلتــزم النــادي بإبــاغ القنــوات أصحــاب الحقــوق ولجنــة دوري المحترفيــن بمواعيد ومكان إقامــة التدريبات في
جــداول شــهرية ،مــع التأكيــد مــا اذا كان التدريبات مفتوحــة أم مغلقة.
 4.1.17فــي حــال عــدم التــزام النــادي بالســماح لوســائل اإلعــام فــي التواجــد فــي الفتــرة الزمنيــة المخصصــة لهــم،
ســيتم تطبيــق غرامــة ماليــة حســب إجــراءات ضبــط الجــودة ،وبمــا يخــص منــع القنــوات أصحــاب الحقــوق مــن حضــور
التدريبــات تحــول المســألة للجنــة االنضبــاط مباشــرة.
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 5.14يتعيــن علــى النــادي توفيــر متطلبــات اإلضــاءة الخاصــة بالمنطقــة المختلطــة فــي الئحــة االســتادات والتأكــد من
جاهزيتهــا خــال الشــوط الثانــي مــن المبــاراة وقبل فتــح المنطقــة المختلطــة لإلعالميين.
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الفصل السابع -االعتماد وتصريح الدخول واألمن
 .18االعتماد
 1.18تعد اإلدارة التنفيذية للجنة دوري المحترفين مسؤولة عن الموافقة على منح اإلعالميين والمصورين بطاقات
االعتماد .ويجب أن تمر جميع طلبات االعتماد على اإلدارة التنفيذية للجنة دوري المحترفين .وللمزيد من المعلومات،
يرجى االطالع على لوائح االعتماد بشكل منفصل.
 2.18تتيــح اإلدارة التنفيذيــة للجنــة دوري المحترفيــن لوســائل اإلعــام التقديــم عبــر الموقــع اإللكترونــي للجنــة
 AGLeague.aeوال تتحمــل اللجنــة مســؤولية طلبــات االعتمــاد التــي لــم تســتكمل إجراءاتها .ويجــوز لألفراد متابعة
اإلجــراءات الخاصــة باعتمادهــم.
 3.18بالنســبة لجهــة أو جهــات البــث المســتضيفة ،تلتــزم اإلدارة التنفيذيــة للجنــة دوري المحترفيــن بتســليم بطاقــات
االعتمــاد لجهــة التواصــل الرئيســية التابعــة لجهــة البــث والمســؤولة عــن توزيــع بطاقات االعتمــاد على طاقــم العمل.
 4.18يــؤدي فقــدان بطاقــة االعتمــاد إلــى توقيع غرامــة قدرها  500درهم إماراتي .ويتم إيداع الغرامة في الحســاب
المصرفــي الخــاص بلجنــة دوري المحترفيــن (الملحــق رقــم  .)8وبمجــرد ســداد الغرامــة ،يجــب تســليم إيصــال الســداد
اإلدارة التنفيذيــة للجنــة دوري المحترفيــن مــع نمــوذج طلــب جديد .ويتم اســتخراج بطاقة اعتماد جديدة بمجرد اســتالم
لجنة دوري المحترفين إليصال الســداد ونموذج الطلب الجديد الذي تم اســتكماله.
 5.18يجب حمل بطاقة االعتماد وإظهارها في جميع األوقات .علم ًا أن بطاقة االعتماد المســتخرجة غير قابلة للنقل
والتحويل.
 6.18يجــب اســتخدام بطاقــة االعتمــاد الصــادرة مــن لجنة دوري المحترفيــن للغايات المصرح لها من قبــل اللجنة فقط،
وفــي حــال مخالفــة ذلــك يتحمــل حامــل هــذه البطاقة والجهــة التابع لها كافــة المســؤولية القانونية.
 7.18تصــدر بطاقــات االعتمــاد لممثلــي المؤسســات اإلعالميــة المعتمــدة فقــط (صحــف ،مجــات ،قنــوات ،إذاعــات،
مواقــع إلكترونيــة رســمية ،وكاالت )..
 .19قمصان المصورين
 1.19يجــب علــى المصوريــن وأطقــم البــث أن يرتــدوا ،باإلضافة إلى بطاقــات االعتماد ،قمصــان المصورين عند دخولهم
إلــى الملعــب ونطــاق منطقــة العمليــات العامــة ،علــى أن تظــل ظاهــرة ومرئيــة .ويجــب أال يلبــس فــوق القمصــان أيــة
مالبس أخرى (أي في حالة الطقس الســيء ،يجب ارتداء القمصان فوق أي مالبس أخرى) إال إذا كان المراســل يقوم
بتصويــر تقريــر مباشــر (المقابــات الموجــزة).
 2.19يتــم توزيــع قمصــان المصوريــن فــي بدايــة الموســم مــع بطاقــات االعتمــاد .يحصــل كل مصــور مــن المؤسســات
اإلعالميــة المعتمــدة علــى قميــص واحــد الســتخدامه فــي جميــع مســابقات لجنــة دوري المحترفيــن .في حــال فقدان
القميــص ،يجــب علــى المصــور إبــاغ اإلدارة التنفيذيــة للجنــة دوري المحترفيــن بذلــك فــوراً .يتعيــن علــى المصــور الــذي
يطلــب قميصــا بــدال عــن قميصــه الضائــع دفــع غرامــة ماليــة قدرها  200درهــم .أي مصور يســيء اســتخدام القميص
بما في ذلك إعارته لشــخص آخر أو أي حاالت خرق أو ســوء اســتخدام ،ســيتعرض إلى ســحب بطاقة االعتماد والقميص.
 3.19فيمــا يتعلــق بجهة/جهــات البــث المســتضيفة ،تقــوم اإلدارة التنفيذيــة للجنــة دوري المحترفيــن بتســليم عــدد
معيــن مــن القمصــان إلــى جهــة االتصــال الرئيســية لــدى جهة/جهــات البــث ليقــوم بــدوره بتوزيــع القمصــان علــى أطقم
البــث.
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 4.19ينبغي تخصيص القمصان كما يلي:

348
19

الئحـــة اإلعــالم

 .20تذاكر منصة اإلعالميين
 1.20يجب على النادي المضيف إصدار تذاكر لمقاعد منصة اإلعالميين.
 2.20يجــب ترقيــم كل مقعــد مــن مقاعــد منصــة اإلعالمييــن وفقـ ًا للمــادة رقــم  4-17مــن لوائــح اإلســتادات الخاصــة
بمســابقات لجنــة دوري المحترفيــن .وعلــى ذلــك ،يجــب ترقيــم التذاكــر وفق ـ ًا للرقــم الموجــود علــى مقاعــد منصــة
اإلعالمييــن.
 3.20يجــب علــى كافــة اإلعالمييــن الذيــن يرغبــون فــي الجلــوس فــي منصــة اإلعالمييــن الحصــول علــى تذاكرهــم مــن
مكتــب تســجيل اإلعالمييــن .ولــن يتــم الســماح ألي إعالمــي بالجلــوس فــي منصــة اإلعالمييــن إذا كان يحمــل بطاقــة
االعتمــاد فقط.
 .21المناطق المحظورة
 1.21لــن يتــم الســماح ألي وســيلة إعالميــة بالدخــول إلــى ميــدان اللعــب قبــل المبــاراة أو أثناءهــا أو بعــد انتهائها .وال
يســتثنى مــن ذلــك إال كاميــرا جهــة البــث المضيــف المحمولــة فــي الوقــت المحــدد لهــا.
 2.21ال يسمح بوجود ممثلي وسائل اإلعالم المقروءة بين حدود الملعب ومدرجات الجماهير.
 3.21ال يســمح بوجود مراســلي اإلذاعة بين حدود الملعب ومدرجات الجماهير ،باســتثناء مراســلي جهات البث الذين
حصلوا على موافقة ســابقة طبقا للمادة رقم .13
 4.21ال يسمح بالدخول إلى المنطقة الموجودة بين حدود الملعب ومدرجات الجماهير إال للمصورين المعتمدين أو
موظفــي جهــة البــث المســتضيفة حتى يقوموا بتنفيذ أعمالهم فــي األماكن المخصصة لهم.
 5.21ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال الســماح ألي ممثــل من ممثلي وســائل اإلعالم بالدخول إلى نفــق الالعبين وغرف
مالبــس الالعبيــن والمناطــق الرســمية قبــل المبــاراة أو أثناءهــا أو بعد انتهائها ،باســتثناء الكاميــرات التابعة لجهة البث
المســتضيفة المصــرح لهــا فــي نفــق الالعبيــن عنــد دخــول الالعبيــن للملعــب قبل بــدء المبــاراة بحيث ال تشــمل الكاميرا
على تسجيل للصوت.
 6.21يقتصــر دخــول المنطقــة الفنيــة علــى الالعبيــن والمســؤولين .وال يجوز الســماح في أي وقت مــن األوقات (قبل
المبــاراة أو بعــد انتهائهــا) بوجــود أي كاميــرا أو حامــل كاميــرا أو أي مصــور داخل أو أمــام المنطقة الفنية.
 7.21ال يسمح للمصورين الفوتوغرافيين الدخول إلى المنطقة المختلطة.
 .22اإلجراءات األمنية
 1.22يتحمــل النــادي المضيــف مســؤولية توفيــر مســؤولي األمــن وجميــع الترتيبــات األمنيــة الالزمــة لكافــة المرافــق
اإلعالميــة لضمــان عــدم دخــول أي شــخص مــن غيــر العامليــن بوســائل اإلعــام المعتمدة إلى هــذه المرافــق ،باإلضافة
إلــى ضمــان دخــول وســائل اإلعــام المعتمــدة فقــط إلــى مرافق اإلعــام المخصصة كمــا هو منصوص عليــه في هذه
الالئحــة.
 2.22تشــمل المرافــق التــي تحتــاج إلــى تأميــن ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :المركــز اإلعالمــي ومنصــة اإلعالمييــن
والمنطقــة المختلطــة ومنطقــة المؤتمــرات الصحفيــة ومنطقــة عربــات البــث الخارجي.
 3.22يتعيــن علــى النــادي المضيــف توفيــر األمن في منطقة عربات النقل التلفزيونــي خالل عملية النقل التلفزيوني.
يجــب أن تكــون منطقــة ســيارات النقــل التلفزيونــي نظيفــة وجاهــزة قبــل يــوم واحــد علــى األقــل مــن يــوم المبــاراة .في
يوم المباراة ،وقبل  6ساعات من انطالق المباراة وحتى ساعتين بعد نهايتها ،يجب أن تكون منطقة النقل التلفزيوني
مؤمنــة علــى األقــل بضابطي أمن وأن تكــون محاطة بالحواجز.
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 .23أحكام عامة:
 1.23فــي حــال وردت متطلبــات إضافيــة علــى مــا ورد في هــذه الالئحة تلتزم األندية بالحرص علــى توفير اية متطلبات
جديدة للجنة دوري المحترفين أو للقنوات الناقلة حسب األصول.
 .24مرافق جهة البث
 1.24يرجى الرجوع إلى الفصل الخامس من هذه الالئحة ولوائح إستادات لجنة دوري المحترفين.
 .25مواقع الكاميرات الخاصة بالمنتج – بحسب الملحق رقم  6معايير اإلنتاج
المسجل:
 .26طاقم التصوير التلفزيوني ُ
المســجل مــن شــخصين كحــد أقصــى ،أحدهمــا المصــور والثانــي
ـي
ـ
التلفزيون
ـر
ـ
التصوي
 1.29ينبغــي أن يتكــون طاقــم
ُ
إمــا المراســل أو المنتــج أو مســاعد المصــور .ويجــب أن يجلــس بقيــة أفــراد الطاقــم فــي منصــة اإلعالميين أثنــاء المباراة
وال يجــوز لــه الجلــوس فــي جانــب الملعــب أو فــي منطقة نفــق الالعبين.
المســجل بتثبيــت أي كاميــرات فــي المالعــب باســتثناء مــا ورد فــي
 2.29لــن يســمح لطاقــم التصويــر التلفزيونــي ُ
المــواد رقــم  3-29و 4-29الواردتيــن باألســفل.
المســجل بتغطيــة العــروض فــي مســتوى الملعــب ،وذلــك حتــى ســاعة
 3.29يســمح لطاقــم التصويــر التلفزيونــي ُ
قبــل بــدء المبــاراة.
المســجل عنــد دخــول الالعبيــن واصطفافهــم فــي أرض
التلفزيونــي
التصويــر
طاقــم
كاميــرا
تتمركــز
 4.29يجــب أن
ُ
الملعــب بالقــرب مــن موقــع الكاميــرا المحورية عند خط التماس في نفس موقع المصورين وفقا للمســاحة المتاحة.
المســجل إلــى خلــف المرمــى قبــل بــدء المبــاراة.
ويجــب أن تنتقــل كاميــرا التصويــر التلفزيونــي ُ
المســجل هــو خلــف لوحــات اإلعالنــات اإللكترونيــة الموجــودة خلــف المرمــى.
 5.29موقــع كاميــرا التصويــر التلفزيونــي ُ
وقــد يغيــر مكانهــا بيــن الشــوطين وفقــا للمســاحة المتوفــرة وبموجــب الموافقــة علــى ذلــك .وعنــد تســديد ركالت
المســجل االنتقــال إلــى خــط المرمــى حيــث يتــم تصويب
الترجيــح مــن نقطــة الجــزاء ،يمكــن لكاميــرا التصويــر التلفزيونــي ُ
ركالت الترجيــح بشــرط وجــود مســاحة كافية.
المســجل ســواء أكان أحــادي الطاقــم أو بطاقــم يتضمــن مــا ال يزيــد عــن
 6.29يســمح لكاميــرا التصويــر التلفزيونــي ُ
شــخصين بإجــراء المقابــات الشــخصية مــع الجماهيــر قبــل خمــس دقائــق من صافــرة نهايــة المباراة بعــد الحصول على
التصريــح مــن قبــل لجنــة دوري المحترفيــن.
المســجل بالتواجــد فــي منطقــة المقابــات الموجــزة باســتثناء حاملــي
ـي
 7.29ال يســمح لطاقــم التصويــر التلفزيونـ
ُ
الحقوق.
المســجل أو األحــادي الطاقم الذهــاب إلى المنطقة المختلطــة عقب المباراة.
 8.29يجــوز لطاقــم التصويــر التلفزيونــي ُ
ووفقـ ًا ألســبقية الطلبــات ،يتــم تخصيــص مواقــع محــددة لضمــان أولويــة جهــة البــث المســتضيفة فــي الحصــول علــى
هــذا الموقــع قبــل أي جهــات إعالميــة أخــرى.
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الفصل الثامن -الجهات المالكة لحقوق البث

 .27مواقع البث الفردي
 1.30يجوز لجهات البث استخدام المواقع كما جاء في الشكل رقم (.)4
 2.30يخضع تخصيص هذه المواقع للمساحة المتاحة في كل استاد.
 3.30يجب موافقة لجنة اإلدارة التنفيذية دوري المحترفين أوال على جميع المواقع المخصصة للكاميرات.
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 .28مواقع التعليق
 1.31يتــم تزويــد جهــات البــث بثــاث غرفــة تعليــق فــي كل اســتاد .ويتعيــن على «المنتــج» تجهيز  3غــرف تعليق في
كل مباراة.
 .29االستديوهات التلفزيونية
 1.32يتــم تزويــد جهــات البــث باســتديو لــه حائــط زجاجــي ورؤيــة واضحــة ألرض الملعــب فــي حــال وجــود اســتديوهين
فــي الملعــب ،وفــي حــال كان هنالــك اســتديو واحــد فــي الملعــب فيتــم تطبيــق اليــة توزيــع االســتديوهات المعتمدة
من قبــل اللجنة.
 2.32إذا أرادت جهــة البــث و/أو جهــات البــث توفيــر اســتوديو يطــل علــى الملعــب بالقــرب مــن رايــات الزاويــة لمشــاهدة
عــروض مــا قبــل المبــاراة ومــا بيــن الشــوطين ومــا بعــد المبــاراة ،يجــب عليهــا الحصــول أوال علــى موافقــة لجنــة دوري
المحترفيــن قبــل (أســبوعين) علــى األقــل مــن المبــاراة .وتتحمــل جهــة البــث جميــع تكاليــف االســتوديو المطــل علــى
الملعــب وتلتــزم بإزالــة الديكــور الخــاص بهــا بعــد انتهــاء مــدة االســتديو.
 3.32فيمــا يتعلــق باالســتوديوهات الموجــودة فــي الملعــب ،يتعيــن علــى جهــة و/أو جهــات البث ا أن تخصــص مذيع ًا
واحــداً ( )1وضيفيــن ( )2كحــد أقصــى .يجــب أن يقــدم طلــب إقامــة اســتوديو مــن أرض الملعــب اإلدارة التنفيذيــة للجنــة
دوري المحترفيــن لالعتمــاد .يجــب إنهــاء اســتوديو أرض الملعــب وإخــاؤه مــن المعــدات علــى األقــل قبــل  5دقائــق من
انطــاق المباراة.
 .30التجهيزات الصوتية – :بحسب الملحق رقم  6معايير اإلنتاج
 .31الميكروفونات- :بحسب الملحق رقم  6معايير اإلنتاج
 10.34يجــب تزويــد جهــة البــث المســتضيفة بإشــارة كهربائيــة مباشــرة ومنفصلــة نظــام اإلذاعــة الداخليــة بمعرفــة
القائمين على اإلســتاد.
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 .32توصيل الكابالت
 1.35تتحمل كل جهة من جهات البث المعنية مسؤولية توصيل الكابالت.

 .33المقابالت :يرجى االطالع على المادة  13في الفصل السادس.
 .34التصوير التلفزيوني داخل غرف تبديل المالبس :يرجى االطالع على المادة  12في الفصل الخامس.
 .35المؤتمرات الصحفية
 1.35يســمح للمنتــج و/او لجهة/جهــات البــث المصــرح لهــا بحضــور المؤتمــر الصحفــي المنعقــد بعــد المبــاراة علــى
أال يتــم وضــع أي ميكروفونــات علــى طاولــة المؤتمر فيما عــدا ميكروفونات جهات البث.
 2.35تتمتــع جهــة البــث بأولويــة الحصــول علــى المــكان األفضــل فــي غرفــة المؤتمــرات الصحفيــة مقارنــة بالوســائل
اإلعالمية األخرى.
 .36المنطقة المختلطة
 1.36يسمح لجهة/جهات البث التواجد في المنطقة المختلطة بعد المباراة.
 2.36تتمتــع جهــات البــث بالحــق فــي الحصــول علــى مســاحة فــي المنطقــة المختلطــة مقارنــة بالوســائل اإلعالميــة
األخرى وحسب المكان المحدد قبل انطالق الموسم.
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 2.35يجــب أال توضــع الكابــات فــوق اللوحــات اإلعالنيــة اإللكترونيــة ،ويجــب وضعهــا فقــط بطريقــة ال تشــكل أي عائــق
أو خطــر علــى ســامة الجماهيــر ،الالعبيــن أو المســؤولين ويجــب توصيلهــا وفــق لوائــح الســامة واألمــن المعمــول بها
محليـ ًا .يجــب اســتخدام وصــات وأغطيــة الكابالت واألشــرطة لضمان أمن وســامة الكابــات ،إذا لزم األمر.

 .37التسجيالت الرئيسية للمباراة
 1.37يتحمــل المنتــج مســؤولية تقديــم تســجيالت المباراة الرئيســية الى اإلدارة التنفيذية للجنــة دوري المحترفين بما
فــي ذلــك جميــع تســجيالت اإلعادة (شــاملة الحركــة فائقة البطء) وتســجيالت الكاميــرا المعزولة بالشــروط المطلوبة
فــي الملحق رقــم  6معايير اإلنتاج.
 2.37تُعــرف التســجيالت الرئيســية بأنهــا تســجيل متعــدد الجوانــب للمبــاراة تــم انتاجــه مــن قبــل المنتج فــي عربة البث
الخارجــي .ويبــدأ التســجيل قبــل المبــاراة  30دقيقــة كأقــل حــد وينتهــي بعــد خمــس دقائــق مــن نهايــة نقــل المشــاهد
متعــددة الجوانــب وبعــد نهايــة بــث المؤتمــرات الصحفيــة بعــد المبــاراة ويجــب أن يشــمل هــذا النقــل تغطيــة اســتراحة
مــا بيــن الشــوطين .وينبغــي أن تحتوي التســجيالت علــى الجرافيك التلفزيونــي الخاص بلجنــة دوري المحترفين وصوت
دولي نقي على مســارين صوتيين على األقل.
 .38الجرافيك التلفزيوني
 1.38يجــب عــرض عــدد مــن تصاميــم الجرافيــك التلفزيونــي علــى الهــواء أثنــاء البــث المباشــر للمبــاراة باإلضافــة
للتوقيــت الخــاص بالمبــاراة علــى الهــواء ويعتبــر جــزءا مــن اإلخــراج التلفزيونــي النهائــي.
 2.38يجب تطبيق المعايير التالية لتشغيل ساعة التوقيت في المباريات:
 1.2.38الشــوط األول :صفر إلى  45دقيقة .الوقت بدل الضائع :صفر إلى نهاية الشــوط األول .في حالة إحراز أهداف
أثناء الوقت بدل الضائع للشوط األول ستعرض كما يلي« :عبد اهلل .»1+ 45
 2.2.38الشــوط الثانــي 45 :إلــى  90دقيقــة .الوقــت بــدل الضائــع :صفــر إلــى نهايــة الشــوط الثانــي .فــي حالــة إحــراز
أهــداف أثنــاء الوقــت بــدل الضائــع للشــوط الثانــي ســتعرض كمــا يلــي« :عبــد اهلل .»1+ 90
 3.2.38الفتــرة األولــى مــن الشــوط اإلضافــي 90 :إلــى  105دقيقــة .الوقــت بــدل الضائــع :صفــر إلــى نهايــة الفتــرة
األولــى مــن الشــوط اإلضافــي.
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 4.2.38الفتــرة الثانيــة مــن الشــوط اإلضافــي 105 :إلــى  120دقيقــة .الوقــت بــدل الضائــع :صفــر إلــى نهايــة الفتــرة
الثانية من الشــوط اإلضافي.
 5.2.38لن تحتوي المشاهد متعددة الجوانب على ساعة دائمة.

المسجل أثناء عملية إحماء الفريق
 .40مكان المصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني ُ
المســجل فــي أماكنهــم خلــف اللوحــات
 1.40يجــب أن يبقــى المصــورون الفوتوغرافيــون وأطقــم التصويــر التلفزيونــي ُ
اإلعالنيــة اإللكترونيــة الموجــودة خلــف المرمــى أثنــاء عمليــة إحمــاء الفريــق (فــي الفتــرة مــا بيــن  50دقيقــة و20
دقيقــة قبــل انطــاق المبــاراة) .ويجب علــى مراقبي المصورين التأكد من عدم وجود مصورين فوتوغرافيين ،باســتثناء
المصــور الرســمي ،أمــام المنطقــة الفنيــة ودكــة الحكــم الرابــع.
المســجل أن يأخــذوا أماكنهــم كمــا هــو موضــح
 2.40يمكــن للمصوريــن الفوتوغرافييــن وأطقــم التصويــر التلفزيونــي ُ
بالشــكل رقــم  ،6قبــل بــدء المبــاراة بخمــس عشــرة دقيقــة .ويجــب علــى النــادي المضيــف التأكــد مــن وضــع الحبــال أو
الحواجــز المؤقتــة ،وذلــك مــن خــال المســؤول اإلعالمــي للنــادي (انظــر الشــكل رقــم  )5بحيث يكــون طريق المــرور خاليا
بشــكل دائــم أمــام حــكام المبــاراة والفــرق بدايــة مــن النفــق حتــى أماكــن اصطفافهــم فــي الملعــب .ويجــب توفيــر
كاف مــن حاملــي الحبــال فــي حــال تــم اســتخدام الحبــال (راجــع الفقــرة رقــم .)4-2-5
عــدد ٍ
المســجل في أي وقت من األوقات جهة
التلفزيوني
التصوير
وأطقم
الفوتوغرافيون
المصورون
عيق
ي
أال
يجب
3.40
ُ
ُ
البــث المســتضيفة الموجــودة بجــوار طاولــة الحكــم الرابــع أو كاميراتهــا المحمولــة أثنــاء مراســم المصافحــة وتصويــر
الفريقيــن قبــل المبــاراة.
 4.40بعــد انتهــاء الفريقيــن مــن مراســم المصافحــة وبعــد إجــراء القرعــة بيــن قائــدي الفريقيــن والحــكام ،يجــب علــى
المســجل أن يتحركــوا إلــى خلــف اللوحــات اإلعالنيــة اإللكترونيــة
المصوريــن الفوتوغرافييــن وأطقــم التصويــر التلفزيونــي ُ
الموجودة خلف المرمى.
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المسجل
الفصل التاسع -المصورون الفوتوغرافيون وأطقم التصوير التلفزيوني ُ
 .39الدخول إلى المنطقة المحيطة بالملعب
 1.39يجــب علــى المصوريــن الفوتوغرافييــن أن يدخلــوا إلــى المنطقــة المحيطــة بالملعــب عــن طريــق المدخل/المخــرج
المخصــص لذلــك فقــط.
المســجل أن يدخلــوا إلــى المنطقــة المحيطــة
 2.39يمكــن للمصوريــن الفوتوغرافييــن  /أطقــم التصويــر التلفزيونــي ُ
ـداء مــن ســاعتين قبــل انطــاق المبــاراة.
بالملعــب فــي أي وقــت ابتـ ً
المسجل التنسيق مع المسؤول
 3.39خالل المباراة ،يجب على المصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني ُ
اإلعالمــي للجنــة دوري المحترفيــن فــي المبــاراة للدخول إلى المناطــق المخصصة.
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المسجل أثناء المباراة
 .41مواقع المصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني ُ
 1.41يرجــى مراجعــة الشــكل رقــم  6الــذي يوضــح مواقــع المصوريــن الفوتوغرافييــن وأطقــم التصويــر التلفزيونــي
المســجل بالعمــل أمــام
المســجل أثنــاء المبــاراة .لــن يســمح للمصوريــن الفوتوغرافييــن وأطقــم التصويــر التلفزيونــي ُ
ُ
اللوحــات اإلعالنيــة اإللكترونيــة ويجــب عليهــم أال يقفــوا أمامهــا بــأي شــكل مــن األشــكال وفــي أي وقــت .ويجــب علــى
المصوريــن الفوتوغرافييــن أيضــا أن يتركــوا مجــاال كافيا لالعبــي الضربات الركنية طبقا لتوجيهات الحكام أو المســؤولين
اآلخرين.

 2.41على األندية توفير مقاعد للمصورين الفوتوغرافيين خلف اللوحات اإللكترونية.
المســجل أن يغيــروا مواقعهــم فــي اســتراحة
 3.41يمكــن للمصوريــن الفوتوغرافييــن وأطقــم التصويــر التلفزيونــي ُ
مــا بيــن الشــوطين فقــط أو أثنــاء الراحــة قبــل بدايــة الشــوط اإلضافــي ،إن أمكــن.
المســجل أن يتحركــوا مــن أحــد أطــراف الملعــب،
 4.41يمكــن للمصوريــن الفوتوغرافييــن وأطقــم التصويــر التلفزيونــي ُ
فــي حــال تســديد ركلــة جــزاء فــي نهايــة المبــاراة ،إلــى الطــرف اآلخــر الــذي انتهــت عنــده اللعبــة.
المســجل إلــى الخــروج مــن المنطقــة
 5.41إذا احتــاج المصــورون الفوتوغرافيــون وأطقــم التصويــر التلفزيونــي ُ
المحيطــة بالملعــب أثنــاء ســير المبــاراة وكانــوا موجوديــن بالجانــب المواجــه للمخــرج ،يمكــن لهــم أن يســيروا بالقــرب
مــن ملحــق االســتاد فــي اتجــاه مــكان الخــروج (انظــر الشــكل رقــم .)7
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المسجل بعد المباراة
 .42مواقع المصورين الفوتوغرافيين وأطقم التصوير التلفزيوني ُ
المســجل بدخــول المنطقــة الفنيــة .ويجــب
 1.42ال يســمح للمصوريــن الفوتوغرافييــن وأطقــم التصويــر التلفزيونــي ُ
المســجل مــن المنطقــة
أن يتأكــد النــادي المضيــف مــن خــروج المصوريــن الفوتوغرافييــن وأطقــم التصويــر التلفزيونــي ُ
المحيطــة بالملعــب عــن طريــق منفــذ الخــروج المخصــص لذلــك فقــط ،وذلــك تحــت إشــراف مراقبــي المصوريــن.
 .43منصة اإلعالميين
 1.43يتــم تخصيــص عــدد محــدد مــن المقاعــد للمصوريــن الفوتوغرافييــن الموجوديــن فــي منصــة اإلعالمييــن فــي
جميــع المباريات.
 2.43يجــب علــى المصوريــن الفوتوغرافييــن ،الذيــن يرغبــون فــي العمــل مــن أحــد مقاعــد منصــة اإلعالمييــن ،الحصــول
علــى تذكــرة منصــة اإلعالمييــن الخاصــة بهــم مــن مكتــب تســجيل وســائل اإلعــام .وتحتــوي جميــع التذاكــر علــى رقــم
المقعد الخاص بالمصور .ويتم توزيع تذاكر منصة اإلعالميين بأســبقية الحجز وتطبيق ًا لمبدأ تقديم الخدمة لمن يطلب
أو ًال.
 3.43يمكــن للمصوريــن الفوتوغرافييــن أن يذهبــوا إلــى مقاعدهــم المخصصــة لهــم فــي أي وقــت يختــاروه علــى
أن يظلــوا جالســين أثنــاء ســير المبــاراة.
 4.43علــى المصوريــن الفوتوغرافييــن الراغبيــن فــي العمــل مــن منصــة اإلعالمييــن الحــرص علــى عــدم التســبب فــي
أي إزعــاج للصحفيين والمراســلين.
 5.43ال يسمح بإجراء أي لقاءات تلفزيونية مباشرة أو مسجلة في منصة اإلعالميين.
 .44المنطقة المختلطة
 1.44ال يسمح للمصورين الفوتوغرافيين ،باستثناء المصور الرسمي ،بدخول المنطقة المختلطة.
المسجل التواجد في المنطقة المختلطة.
 2.44يسمح ألطقم التصوير التلفزيوني ُ
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 .45استخدام الكاميرا ذات التحكم عن بعد
 1.45فــي حــال رغــب المصــور الفوتوغرافــي فــي وضــع كاميــرا ذات التحكــم عــن بعــد خلــف الشــباك مباشــرة ،يجــب
عليــه الحصــول علــى موافقــة لجنــة دوري المحترفيــن قبــل انطــاق المباراة بســاعتين على األقل .وســوف تحــدد اإلدارة
التنفيذيــة للجنــة دوري المحترفيــن مــكان وضــع الكاميــرا ذات التحكــم عــن بعــد .ويرجــع القــرار النهائــي فــي هــذا الصدد
للحكــم دون اإلخــال بموافقــة اإلدارة التنفيذيــة لجنــة دوري المحترفين.
 2.45يجــب تثبيــت الكاميــرا ذات التحكــم عــن بعــد علــى حامــل مقــرب خلــف شــبكة المرمــى داخــل نطــاق عــرض
المرمــى ( 7.32ســم( وال يمكــن أن توضــع داخــل شــبكة المرمــى أو مالصقــة للمرمــى أو خارجهــا أو بجوارها مباشــرة.
 3.45عالوة على ذلك ،يجب أال تلصق هذه الكاميرات على قوائم المرمى أو العارضة أو أن تكون على ارتفاع يعوق
اللوحات اإلعالنية اإللكترونية.
 .46استخدام الحامل األحادي
 1.46يُســمح فقط باســتخدام الحامل األحادي وليس الحامل الثالثي باســتثناء حالة اســتخدام كاميرا ذات التحكم عن
بعد المذكورة في المادة رقم .45
 .47فالش الكاميرا
 1.47ال يسمح بالتصوير بالفالش أثناء المباراة.
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 .49دخول االستاد
 1.49لــن يســمح للجهــات التــي ال تملــك حقــوق البــث بدخــول أرض الملعــب أو المنطقــة المحيطة به قبــل وأثناء وبعد
المباراة.
 2.49لــن يســمح للجهــات التــي ال تملــك حقــوق البــث بالدخــول بمعداتهــم إلــى المدرجــات .ولتجنــب اللبــس ،يجــوز لهم
دخــول المدرجات دون معداتهم.
 3.49إذا توفــرت مقاعــد شــاغرة فــي منصــة اإلعالمييــن ،يجــوز للجهات التــي ال تملك حقوق البث الحصــول على تذاكر
منصــة اإلعالمييــن مــن مكتــب تســجيل وســائل اإلعــام قبــل عشــرين دقيقــة ( )20مــن الوقــت المحــدد لبدايــة المبــاراة.
وال يجــوز لهــم دخول منصــة اإلعالميين بمعداتهم.
 4.49يجــوز للجهــات التــي ال تملــك حقــوق البــث دخــول المركــز اإلعالمــي بمعداتهــم كمــا يجــوز لهــم مشــاهدة أحداث
المبــاراة فــي المركــز اإلعالمــي.

الموسم الرياضي 2019-2018

الفصل العاشر -الجهات غير المالكة لحقوق البث
 .48لقطات المباراة
 1.48تحتاج الجهات التي ال تملك حقوق البث إلى تصريح من لجنة دوري المحترفين للحصول على لقطات المباراة.
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الفصل الحادي عشر – الحقوق الرقمية
 50الحقوق الرقمية لبث المباريات:
 1.50تعريف:
الحقــوق الرقميــة لبــث المباريــات هــي الحــق فــي عــرض مباريــات المســابقات التــي تنظمهــا لجنــة دوري المحترفيــن
علــى المواقــع اإللكترونيــة وشــبكات التواصــل االجتماعــي .مــن خــال هــذا الفصــل ،ســيتم تحديــد الحقــوق الرقميــة
الممنوحــة ألصحــاب الحقــوق ثــم األنديــة ووســائل اإلعالم.
 2.50أصحاب الحقوق الرقمية لبث المباريات:
تملــك الجهــات مالكــة الحقــوق الرقميــة حــق بــث مســابقات لجنــة دوري المحترفيــن تشــمل بــث المباريــات ،الملخصــات
خــال وبعــد المباريــات ،اللقطــات خــال وقــت المبــاراة ،األحــداث التــي تجــري داخــل الحــدود الحصريــة (المــكان الحصــري:
الملعــب) (الزمــان الحصــري :قبــل المبــاراة ب 15دقائــق لمــا بعــد المبــاراة ب 15دقيقــة).
 3.50األندية:
 1.3.50الملخصات:
يحق لألندية عرض ملخصات المباريات بما ال يزيد على ثالث دقائق للمباراة الواحدة وبثها عبر الموقع الرسمي للنادي
أو القنــاة الرســمية علــى يوتيــوب بعــد  24ســاعة علــى األقــل مــن انتهــاء المبــاراة وشــريطة أن تكــون ألغــراض ترويجية
وليست تجارية.
 2.3.50اللقاءات:
يحق لألندية إجراء لقاءات مصورة مع الالعبين بعد المباراة لبثها في الموقع الرسمي للنادي أو الصفحات الرسمية
علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي على أن تجرى اللقاءات في المنطقــة المختلطة حصراً.
 3.3.50رصد أجواء وأحداث الملعب:
يحــق لألنديــة بــث لقطــات مــن األجواء المصاحبــة للمباراة والتي تشــمل :تصوير غرف المالبس ،وصــول الفريق ،الجماهير
عبــر صفحــات النادي الرســمية على شــبكات التواصل االجتماعي.
 4.3.50لقطات المباراة:
ال يحــق لألنديــة بــأي شــكل مــن األشــكال تصويــر أي لقطــات مــن المبــاراة وبثهــا عبــر صفحاتهــا علــى شــبكات التواصــل
االجتماعــي .فــي حــال إخــال النــادي بهــذا الشــرط ،ســيتم فــرض غرامــات ضبــط الجــودة مــع ســحب االعتمــاد عــن حــق
التغطيــة الرقميــة للنادي.
 5.3.50التصريح:
يتعيــن علــى النــادي إرســال خطــة التغطيــة علــى صفحاتــه الرســمية علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي لقســم
اإلعــام بلجنــة دوري المحترفيــن علــى األقــل قبــل أســبوع مــن تاريــخ المبــاراة .لــن يتــم الســماح للنــادي بالبــث علــى
صفحاتــه الرســمية مالــم تكــن لديــه موافقــة مــن لجنــة دوري المحترفيــن.
 4.50المؤسسات اإلعالمية:
ال يحــق ألي مؤسســة إعالميــة مالــم تكــن قــد أخــذت الموافقــات مــن قبــل أصحــاب الحقــوق الرقمــة ولجنــة دوري
المحترفيــن بــث أو عــرض أي لقطــات تــم ذكرهــا أعــاه مــن ضمــن الحــدود الحصريــة.
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 2.4.50اإلعــام المطبــوع ( الصحــف والجرائــد والمجــات) :يتعيــن علــى المؤسســة اإلعالميــة تقديــم طلب للجنة
دوري المحترفيــن بشــأن التغطيــة اإللكترونيــة وذلــك فــي مدة ال تقل على أســبوع من موعد المبــاراة كأقصى  .علم ًا
أن بــث المباريــات أو لقطــات منهــا هــو حــق حصــري ألصحــاب الحقــوق الرقمية  .يتم إصــدار بطاقة اعتمــاد خاصة للتغطية
اإللكترونيــة وال يتــم الســماح لحامــل بطاقــة اإلعــام المطبــوع بتصويــر الفيديــو في المبــاراة أو األحــداث المصاحبة لها.
يحــق للجنــة دوري المحترفيــن ســحب االعتمــاد فــي حــال اإلخــال بالشــروط المحــددة فــي التغطيــة اإللكترونيــة.
 2.4.50اإلعــام اإللكترونــي ( المواقــع اإللكترونية والصفحات الرســمية على شــبكات التواصل االجتماعي):
يتعيــن علــى المؤسســة التــي تديــر الموقــع اإللكترونــي أو شــبكات التواصــل االجتماعــي الحصــول علــى تصريــح مــن
لجنــة دوري المحترفيــن لتغطيــة األحــداث المصاحبــة للمبــاراة ( جماهيــر ،لقــاءات ،فعاليــات) وذلــك قبــل مــدة ال تقــل
علــى أســبوع مــن موعــد المبــاراة علمـ ًا أن بــث المباريــات أو لقطــات منهــا هــو حــق حصــري ألصحــاب الحقــوق الرقميــة.
يتــم إصــدار بطاقــة اعتمــاد خاصــة للتغطيــة اإللكترونيــة .يحــق للجنــة دوري المحترفيــن ســحب االعتماد في حــال اإلخالل
بالشــروط المحــددة في التغطيــة اإللكترونية.
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 1.4.50اإلعالم المرئي ( القنوات التلفزيونية)
يتعيــن علــى المؤسســة اإلعالميــة تقديــم طلب للجنة دوري المحترفين بشــأن التغطيــة اإللكترونية وذلك في مدة ال
تقــل علــى أســبوع مــن موعــد المبــاراة كحــد أقصــى  .علمـ ًا أن بــث المباريــات أو لقطــات منهــا هــو حــق حصــري ألصحــاب
الحقــوق الرقميــة .يتــم إصــدار بطاقــة اعتماد خاصة للتغطية اإللكترونية وال يتم الســماح لحامل بطاقة اإلعالم المرئي
بتصوير الفيديو في المباراة أو األحداث المصاحبة لها.
وفــي حــال الرغبــة فــي الحصــول علــى بعــض الحقــوق اإلضافيــة يجــب علــى الجهــة القيــام بأخــذ الموافقــات الالزمــة
مــن قبــل أصحــاب الحقــوق ولجنــة دوري المحترفيــن .يحــق للجنــة دوري المحترفيــن ســحب االعتمــاد فــي حــال اإلخــال
بالشــروط المحــددة فــي التغطيــة اإللكترونيــة.
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الفصل الثاني عشر -األحكام المالية
 .51التكاليف
 1.51يتحمــل النــادي المضيــف مســؤولية جميــع التكاليــف المتعلقــة باالمتثــال لهــذه الالئحــة وتنفيذهــا ،مــا لــم يذكــر
خالف ذلك.

 .52اإلجراءات التأديبية
 1.52يتــم التعامــل مــع حــاالت انتهــاك هــذه الالئحــة وفقــا إلجــراءات مراقبــة الجــودة الخاصــة بلجنــة دوري المحترفيــن،
ولوائــح المســابقات ذات الصلــة ،وتعميمــات لجنــة دوري المحترفيــن.
 2.58يحــق لســكرتارية لجنــة دوري المحترفيــن فتــح تحقيــق إذا ارتابــت فــي حــدوث أي انتهــاكات  -و/أو كان لديهــا
علــم بذلــك  -لهــذه الالئحــة.
 3.52يجــوز لجهــة مراقبــة الجــودة التابعــة للجنــة دوري المحترفيــن فــرض غرامــات فــي حــال حــدوث أي انتهــاكات
للوائــح المســابقات ذات الصلــة ،ولوائــح لجنــة دوري المحترفيــن ،والتعميمــات الخاصــة بهــا ،وفقــا إلجــراءات مراقبــة
الجــودة ويتــم التعامــل مــع االســتئنافات المقدمــة ضــد هــذه الغرامــات وفقا لإلجــراءات المتبعــة في إجــراءات مراقبة
الجــودة.
 4.52فــي حــال انتهــاك أحــكام هــذه اللوائــح مــن قبــل أحــد ممثلــي وســائل اإلعــام ،تســحب بطاقــة االعتمــاد الخاصــة
بــه حتى نهاية الموســم.
 .53أحكام خاصة
 1.53يجــب أن تعتمــد اإلدارة التنفيذيــة لجنــة دوري المحترفيــن أيــة طلبات مقدمة من قبل النادي و/أو وســائل اإلعالم
للعمــل خــارج نطــاق هــذه اللوائــح ،علــى أن تقــدم هــذه الطلبــات الــى اإلدارة التنفيذيــة للجنــة دوري المحترفيــن قبــل
أســبوعين علــى األقــل مــن المباراة ،ما لم يذكــر خالف ذلك.
 2.59يجــب أال تتعــارض العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي إجراءات مراقبة الجودة مــع العقوبات المنصوص عليها في
اللوائــح والقوانيــن والتوجيهــات األخــرى الصــادرة عــن اتحــاد كرة القــدم أو لجنــة دوري المحترفين.
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الفصل الثالث عشر -أحكام عامة

 .54المسؤولية والتعويض:
 1.54يجــوز للجنــة تعييــن طــرف ثالــث للعمــل كسمســار أو وكيــل بالنيابــة عنهــا أو مقــدم خدمــات فيمــا يتعلــق بتنفيــذ
التزامــات اللجنــة الــواردة فــي اللوائــح ذات الصلة.
 2.60تخلــي اللجنــة مســئوليتها فــي حالــة النــزاع حــول العقــود التــي تنشــأ بيــن النــادي والالعبيــن ،المســئولين،
المســتخدمين ،الممثليــن أو الــوكالء أو أي طــرف ثالــث ( ويشــمل ذلــك دون حصــر الكفــاء ،المزوديــن ،المصنعيــن،
اإلعالمييــن ،الــوكالء والالعبيــن) ،فيمــا يتعلــق بتنفيــذ هــذه الالئحــة و /أو أي لوائــح أخــرى للجنــة وأي التزامــات أخــرى
للشــخص المعنــي بموجبهــا.
 3.54تلتزم األندية المشــاركة بتعويض ،إعفاء والدفاع عن اللجنة ووكالئها وكفالئها و/أو طرف ثالث يعمل كمقدم
خدمــات و/أو بالنيابــة عــن اللجنــة وكافــة موظفيهــا ،مدرائهــا ،عمالهــا /ممثليهــا ،وكالئهــا وجميــع األشــخاص التابعيــن
للجنــة عــن أي أضــرار أو مســؤوليات أو إلتزامــات أو خســائر أو تعويضــات أو عقوبــات ،أو دعــاوى أو غرامــات أو مصاريــف
(ويشــمل ذلــك المصاريــف القانونيــة المعقولــة) مــن أي نــوع أو طبيعــة والتــي تنشــأ أو تتعلــق بعــدم إلتــزام النــادي،
الالعبيــن ،المســؤولين ،المســتخدمين ،الممثليــن أو الــوكالء بــأي مــن بهــذه الالئحــة و  /أو أي الئحــة أخــرى صــادرة مــن
ا للجنــة .
 .55المسائل غير المنصوص عليها
 1.55يتــم اتخــاذ قــرار بشــأن المســائل غيــر المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحة وحــاالت القــوة القاهرة بواســطة اللجنة
التنفيذيــة التابعــة للجنــة دوري المحترفيــن ،وتعتبــر مثــل هذه القــرارات نهائية وغير قابلــة للتغيير.
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 3.55فــي حــال مخالفــة أي بنــد مــن بنــود هــذه الالئحــة ســيتم إيقــاع عقوبــة علــى النــادي و/او الفريــق و/او الشــخص
المخالــف وفقــا لغرامــات ضبــط الجــودة ويتــم إحالــة المخالفــات الغير منصوص عليهــا في قائمة غرامــات ضبط الجودة
الــى لجنــة االنضبــاط في االتحــاد االماراتي لكــرة القدم.
 .56التصديق واالعتماد
 1.56تــم اعــداد هــذه الالئحــة بمعرفــة لجنــة دوري المحترفيــن وتــم اعتمادهــا والتصديــق عليهــا مــن قبل مجلــس إدارة
اتحــاد الكــرة ويتــم العمــل بهــا اعتباراً من تاريــخ .2018 / /

الرقم

األنشطة

الموعد النهائي

1

تحديــد واعتمــاد المتطوعيــن لجميــع المباريــات المقامــة علــى قبل ستة أسابيع
أرض النــادي علــى مــدار الموســم ،علــى النحــو التالــي:
• متطوع لمكتب تسجيل وسائل اإلعالم (واحد على األقل (
• مساعدو المركز اإلعالمي (واحد على األقل)
• مساعد منصة اإلعالميين (واحد على األقل)
• حاملو الحبال -في حالة استخدام الحبال 16(-علي األقل)
• مراقبو المصورين الفوتوغرافيين (أربعة على األقل)
• موزعو قائمة الالعبين األساسيين (واحد على األقل).

2

مناقشــة عــدد موظفــي األمــن الالزميــن لمرافــق وســائل اإلعــام
مــع المســؤول األمنــي الخــاص بالنــادي وشــركة األمن.

3

اســتكمال المعلومــات المطلوبــة وإرســالها إلــى لجنــة دوري قبل أربعة أسابيع
المحترفيــن.

4

إرســال صــور بجــودة عاليــة بصيغــة  JPEGأو  TIFFإلــى لجنــة قبل أربعة أسابيع
دوري المحترفيــن.
• صورة الفريق
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المالحق
الملحق رقم  :1الوصف الوظيفي
 1.1المسؤول اإلعالمي للنادي:
تحضيرات ما قبل الموسم
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الرقم
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األنشطة

الموعد النهائي

1

تحديــد موعــد المؤتمــر الصحفــي المقــام قبــل قبل أربعة أيام قبل كل مباراة
المبــاراة وإرســال إخطــار رســمي إلــى وســائل
اإلعــام

2

معاينــة مرافــق المؤتمــرات الصحفيــة التــي ثالثة أيام قبل كل مباراة
تقــام قبــل المبــاراة (راجــع الملحــق الخــاص
بقائمــة الفحــص)

3

التأكــد مــن حضــور المديــر الفنــي للمؤتمــر ثالثة أيام قبل كل مباراة
الصحفــي المقــام قبــل المبــاراة.

4

إدارة وتســيير المؤتمــر الصحفــي الــذي ينعقــد يومــان قبــل المباريــات المقامــة
علــى أرض النــادي
قبــل المبــاراة

5

اســتالم مخطــط الكاميــرات مــن لجنــة دوري يومــان أو يــوم واحــد قبــل المباريــات
المحترفيــن فــي جميــع المباريــات المقامــة المقامــة علــى أرض النــادي
علــى أرض النــادي

6

التأكــد مــن حضــور المترجميــن للمؤتمــر يــوم واحــد قبــل المباريــات المقامــة
الصحفــي المقــام بعــد المبــاراة فــي علــى أرض النــادي.
المباريــات المقامــة علــى أرض النــادي.

7

اســتالم التذاكــر الخاصــة بمنصــة اإلعالمييــن يــوم واحــد قبــل المباريــات المقامــة
(مالحظــة :يجب أن تكون تذاكر المباراة مرقمة علــى أرض النــادي.
وفقــا للمقاعد الموجودة بمنصة اإلعالميين)،
وذلــك فــي جميــع المباريــات المقامــة علــى
أرض النــادي.

8

طباعــة نمــوذج تســجيل وســائل اإلعــام (انظــر يــوم واحــد قبــل المباريــات المقامــة
الملحــق رقــم ،)3وذلــك فــي جميــع المباريــات علــى أرض النــادي.
المقامــة علــى أرض النادي.

9

معاينــة مرافــق وســائل اإلعالم (راجــع الملحق يــوم قبــل المباريــات المقامــة علــى
الخــاص بقائمــة المهــام) ،وذلــك فــي جميــع أرض النــادي.
المباريــات المقامــة علــى أرض النــادي.

10

التأكــد مــن توافــر مــا يكفــي مــن الحبــال و /يــوم قبــل المباريــات المقامــة علــى
أو الحواجــز (لفصــل المصوريــن الفوتوغرافييــن أرض النــادي.
وجهــات البــث عــن الالعبيــن أثنــاء فتــرة اإلحماء
الرســمي للفريــق وخــروج الفريــق إلــى أرض
الملعــب فــي جميــع المباريــات المقامــة
علــى أرض النــادي ،وبالنســبة للمنطقــة
المختلطــة ،يجــب التأكــد مــن فصــل وســائل
اإلعــام عــن منطقــة منصــة اإلعالمييــن .الــخ).

الوقت

األنشطة

 4ساعات قبل بداية المباراة

معاينة مرافق وسائل اإلعالم (راجع قائمة المهام)

 4ساعات قبل بداية المباراة

وضــع الحواجــز والحبــال حيثمــا كان ذلــك ضروريــا (المنطقــة المحيطــة
بالملعــب ومدخــل منصــة اإلعالمييــن والمنطقــة المختلطــة +
مقاعــد المصوريــن ،الــخ).

 3ساعات قبل بداية المباراة

فتح جميع مرافق وسائل اإلعالم.

 3ساعات قبل بداية المباراة

االجتماع مع المسؤول اإلعالمي للجنة دوري المحترفين.

 3ساعات قبل بداية المباراة

معاينــة مرافــق وســائل اإلعــام مــع المســؤول اإلعالمــي للجنــة
دوري المحترفيــن.

 3ساعات قبل بداية المباراة

التأكــد مــن وجــود جميــع المتطوعيــن بمواقعهم بالمركــز اإلعالمي
ومنصة اإلعالميين ومكتب تسجيل وسائل اإلعالم.

ساعتان ونصف قبل بداية المباراة

االجتمــاع مــع المســؤول اإلعالمــي للجنــة دوري المحترفيــن وجهات
البث.
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تحضيرات يوم المباراة

ســاعتان وعشــر دقائــق قبــل بدايــة فــي حالــة تصويــر جهــات البــث لغرفــة تبديــل المالبــس الخاصــة
بالنــادي ،يرافــق المســؤول اإلعالمــي للنــادي المســؤول اإلعالمــي
المبــاراة.
للجنــة دوري المحترفيــن جهــة البــث أثنــاء التصويــر.
 65دقيقة قبل بداية المباراة.

الذهاب مع أحد المتطوعين إلى مكتب لجنة دوري المحترفين.

 60دقيقة قبل بداية المباراة.

الحصــول علــى قائمة الالعبين األساســيين من مراقــب المباراة التابع
للجنــة دوري المحترفيــن ونســخها وتســليمها للمتطــوع لتوزيعهــا
علــى وســائل اإلعــام ومقصــورة الشــخصيات الهامة.

 60دقيقة قبل بداية المباراة.

التأكــد مــن وجــود حاملــي الحبــال والحواجــز فــي أماكنهــم قبــل أن
يبــدأ اإلحمــاء الرســمي للفريــق.

 55دقيقــة قبــل بدايــة المبــاراة حتــى  20التواجــد علــى جانــب الملعــب للتأكــد مــن تمركــز المصوريــن
الفوتوغرافييــن وجهــات البــث فــي أماكنهــم أثنــاء فتــرة اإلحمــاء
دقيقــة قبــل انطالقهــا.
الرســمية.
 15دقيقة قبل بداية المباراة.

توجيــه حاملــي الحبال/المصوريــن الفوتوغرافييــن ألخــذ مواقعهــم
مــن أجل اصطفــاف الفريق.

 5دقائق قبل بداية المباراة

التأكــد مــن أن الالعبين األساســيين البالغ عددهــم  11العبا يصطفون
مــن اجــل التقــاط الصورة الجماعية أمــام دكة الفريق.

أثناء المباراة

مراقبــة وســائل اإلعــام (فــي منصــة اإلعالمييــن والمصوريــن
الفوتوغرافيين وجهة البث) وضمان امتثالهم للعمليات وفقا لهذه
الالئحــة.
مســاعدة المســؤول اإلعالمــي للجنــة دوري المحترفيــن فــي اتخــاذ
التدابيــر التصحيحيــة إذا لــزم األمر.

 15دقيقة بعد بداية المباراة.

إذا كانــت المبــاراة مقامــة علــى أرض النــادي ،يقــوم المســؤول
اإلعالمــي للنــادي بتفقد منصة اإلعالميين والمركز اإلعالمي لضمان
ســير العمــل بسالســة.
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 15دقيقة قبل انتهاء المباراة.

إذا كانــت المبــاراة مقامــة علــى أرض النــادي ،يقــوم
المســؤول اإلعالمــي لتنظيــم المبــاراة بمعاينــة غرفــة
المؤتمــرات الصحفيــة والمنطقــة المختلطــة ،ويرافقــه
المســؤول اإلعالمــي للجنــة دوري المحترفين للتأكد من
أن المنطقــة جاهــزة للعمــل بعــد المبــاراة.

 5دقائق قبل نهاية المباراة

يخطــر المســؤول اإلعالمــي للجنــة دوري المحترفيــن
المسؤول اإلعالمي للنادي بأسماء الالعبين المطلوبين
للمقابــات الموجزة

فور نهاية المباراة

يجهــز المســؤول اإلعالمــي للنــادي الالعبيــن المطلوبيــن
للمقابــات الموجزة

 10دقائق بعد نهاية المباراة

إذا كان الفريــق يلعــب خــارج أرضــه ،يرافــق المســؤول
اإلعالمــي المدير الفنــي للفريق للمؤتمر الصحفي الذي
يقــام بعــد المباراة

 25دقيقة بعد نهاية المباراة

إذا كان الفريــق يلعــب علــى أرضــه ،يرافــق المســؤول
اإلعالمــي المدير الفنــي للفريق للمؤتمر الصحفي الذي
يقــام بعــد المباراة.

 15دقيقة على األقل بعد نهاية المباراة

التأكــد مــن أن العبــي الفريــق والمســؤولون يخرجــون عبــر
المنطقــة المختلطة.

 60-45دقيقة بعد المباراة.

إذا كانــت المبــاراة مقامــة علــى أرض النــادي ،يحضــر
المســؤول اإلعالمــي االجتمــاع الــذي يقــام بعــد المبــاراة
مــع مســؤولي ومســؤولي المبــاراة التابعيــن للجنــة
دوري المحترفيــن.

الرقم

قائمة الفحص

1

تجهيزات مكتب تسجيل وسائل اإلعالم:
• يجب أن يكون المكتب أمام المركز اإلعالمي.
• يجب توفير طاولة ومقعد واحد.
• يجــب توفيــر نمــوذج تســجيل وســائل اإلعــام وأدوات الكتابــة (قلــم)( ،يجــب التأكــد
من ذلك يــوم المباراة).
• تذاكر منصة اإلعالميين (يجب التأكد من ذلك يوم المباراة).
• قمصان المصورين (يجب التأكد من ذلك يوم المباراة).

2

اللوحات اإلرشادية:
• وضع لوحة إرشادية واضحة للمكتب باستخدام نموذج لجنة دوري المحترفين.
• وضع لوحات إرشادية حسب التالي:
* من مكتب تسجيل وسائل اإلعالم إلى المركز اإلعالمي.
* من مكتب تسجيل وسائل اإلعالم إلى منصة اإلعالميين.
* من المركز اإلعالمي إلى مدخل المصورين ومنه إلى المنطقة المحيطة بالملعب.

3

الموارد البشرية:
• يجــب توفيــر متطــوع واحــد علــى األقــل (يجــب التأكــد مــن ذلــك قبــل انطــاق المبــاراة
بثالث ســاعات).
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الملحق رقم  :2قائمة فحص المرافق اإلعالمية
راجع أيض ًا الئحة االستادات التابعة للجنة دوري المحترفين
 1.2مكتب تسجيل وسائل اإلعالم
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 2.2المركز اإلعالمي
الرقم

قائمة الفحص

1

اللوحات اإلرشادية:
• وضــع لوحــة إرشــادية واضحــة للمركــز اإلعالمــي باســتخدام نمــوذج لجنــة دوري
المحترفيــن.
• وضع لوحات إرشادية حسب التالي:
* من المركز اإلعالمي إلى منصة اإلعالميين.
* من المركز اإلعالمي إلى غرفة المؤتمرات الصحفية.
* من المركز اإلعالمي إلى المنطقة المختلطة.

2

منافذ الدخول إلى المركز اإلعالمي:
• يجــب وضــع الحواجــز اآلمنــة حســب الحاجــة للفصــل بيــن اإلعالمييــن وغيرهــم مــن
األشــخاص (كبــار الشــخصيات الهامــة ،والشــخصيات الهامــة ،والالعبيــن ،والفــرق،
والجماهيــر).
• يجــب التأكــد مــن توفيــر الطاقم األمني ،وفي حالة عدم حدوث ذلك ،يتم التنســيق
مع مسؤول األمن الخاص النادي.

3

فحص المرافق:
• يجب التأكد من توفير المقاعد والطاوالت بما يكفي لثالثين شخص.
• التأكد من عمل المكيفات الهوائية.

4

فحص المعدات الفنية:
• جهاز فاكس.
• جهاز تصوير ضوئي.
• إنترنت.
* إذا دعــت الحاجــة إلــى رقــم ســري ،يجــب عرضــه بوضــوح فــي منطقــة المركــز
اإلعالمــي.
• شاشة تلفزيون تعرض البث الحي للمباراة.

5

الموارد البشرية:
• يجــب توفيــر متطــوع واحــد علــى األقــل (يجــب التأكــد مــن ذلك قبــل انطــاق المباراة
بثالث ساعات).

الرقم

قائمة الفحص

1

اللوحات اإلرشادية:
• وضــع لوحــة إرشــادية واضحــة لمنصــة اإلعالمييــن باســتخدام نمــوذج لجنــة دوري
المحترفيــن.
• يجب أن تكون مقاعد اإلعالميين نظيفة ومرقمة بوضوح.
• وضع لوحات إرشادية حسب التالي:
* من المنصة اإلعالمية إلى المركز اإلعالمي.
* من المنصة اإلعالمية إلى غرفة المؤتمرات الصحفية.
* من المنصة اإلعالمية إلى المنطقة المختلطة.

2

منافذ الدخول إلى المنصة اإلعالمية:
• يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من األشخاص
(كبار الشخصيات الهامة ،والشخصيات الهامة ،والالعبين ،والفرق ،والجماهير).
• يجــب التأكــد مــن توفيــر الطاقــم األمنــي ،وفــي حالــة عــدم حــدوث ذلــك ،يتم التنســيق
مع مســؤول األمــن الخاص النادي.

3

فحص المرافق:
• التأكــد مــن توفيــر المقاعــد والطــاوالت والمكاتــب بمــا يكفــي لعشــرين شــخصا علــى
األقــل؛ ويجــب توفيــر مقاعــد بــدون مكاتب تكفي لعشــرة أشــخاص علــى األقل.

4

فحص المعدات الفنية:
• االنترنت.
* إذا دعــت الحاجــة إلــى رقــم ســري ،يجــب عرضــه بوضــوح فــي منطقــة المركــز
اإلعالمــي.
• توفير مفتاح كهرباء لكل مقعد.
• شاشة تلفزيون تعرض بث حي للمباراة.

5

الموارد البشرية:
• يجــب توفيــر متطــوع واحــد علــى األقــل (يجــب التأكــد مــن ذلــك قبــل انطــاق المبــاراة
بثالث ســاعات).
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 3.2منصة اإلعالميين
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 4.2قاعة المؤتمرات الصحفية
الرقم

قائمة الفحص

1

اللوحات اإلرشادية:
• وضــع لوحــة إرشــادية واضحــة للقاعــة المؤتمــرات الصحفيــة باســتخدام نمــوذج
لجنــة دوري المحترفيــن.
• وضع لوحات إرشادية حسب التالي:
* من قاعة المؤتمرات الصحفية إلى المركز اإلعالمي.
* من قاعة المؤتمرات الصحفية إلى المنطقة المختلطة.
• يتــم وضــع لوحــات تعريفيــة واضحــة بأســماء المدربيــن علــى الطاولــة الرئيســية
باســتخدام نمــوذج لجنــة دوري المحترفيــن.

2

منافذ الدخول إلى قاعة المؤتمرات الصحفية:
• يجــب وضــع الحواجــز اآلمنــة حســب الحاجــة للفصــل بيــن اإلعالمييــن وغيرهــم مــن
األشــخاص (كبــار الشــخصيات الهامــة ،والشــخصيات الهامــة ،والالعبيــن ،والفــرق،
والجماهيــر).
• يجــب التأكــد مــن توفيــر الطاقــم األمنــي ،وفــي حالــة عــدم حــدوث ذلــك ،يتــم
التنســيق مــع مســؤول األمــن الخــاص النــادي.

3

فحص المرافق:
• التأكد من عمل المكيفات الهوائية.
• توفير خمسة مقاعد للطاولة الرئيسية.
• يجــب أن تكــون الغرفــة مــزودة بقاعــدة للكاميــرا خلــف المقاعــد ،طولهــا 0.5
م ،وعرضهــا  6م ،وعمقهــا  2م ،كمــا يجــب تثبيــت وصــات تمديــدات كهربائيــة
للكاميــرات.
• يجــب تنظيــم المقاعــد والمكاتــب علــى شــكل فصــل دراســي بحيــث تتســع لثالثيــن
( )30شــخص على األقل.
• يجب وضع لوحة خلفية معتمدة من قبل لجنة دوري المحترفين.

4

فحص المعدات الفنية:
• أنظمة الصوت:
* ثالثة ميكروفونات على الطاولة الرئيسية.
* ميكروفون متحرك ألسئلة اإلعالميين.
* مكبــر ومــوزع للصــوت ،وصنــدوق للكابــات باإلضافة إلــى المعــدات الفنية الالزمة
لتوزيــع صــوت الميكروفون عن طريق الكابالت.

5

الموارد البشرية:
• يجب االستعانة بمترجم للمؤتمر الصحفي المنعقد عقب المباراة.

الرقم
1

قائمة الفحص
فحص المرافق:
• يجب وضع لوحة خلفية معتمدة من قبل لجنة دوري المحترفين.

 6.2المنطقة المختلطة
قائمة الفحص

الرقم
1

اللوحات اإلرشادية:
• وضع لوحة إرشادية واضحة للمنطقة المختلطة باستخدام نموذج لجنة دوري
المحترفين.
• وضع لوحات إرشادية حسب التالي:
* من المنطقة المختلطة إلى المركز اإلعالمي.

2

منافذ الدخول إلى المنطقة المختلطة:
• يجــب وضــع الحواجــز اآلمنــة حســب الحاجــة للفصل بيــن اإلعالميين وغيرهم من األشــخاص
(كبار الشــخصيات الهامة ،والشــخصيات الهامة ،والالعبين ،والفرق ،والجماهير).
• يجــب التأكــد مــن توفيــر الطاقــم األمنــي ،وفــي حالة عــدم حدوث ذلك ،يتم التنســيق مع
مسؤول األمن الخاص النادي.

3

فحص المرافق:
• يجب وضع لوحة خلفية معتمدة من قبل لجنة دوري المحترفين.
• يجب التأكد من جاهزية اإلضاءة للمنطقة.
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 5.2منطقة إجراء المقابالت الموجزة

 7.2مواقع الكاميرات
الرقم

قائمة الفحص

1

منافذ الدخول إلى مواقع الكاميرات:
• يجــب وضــع الحواجــز اآلمنــة حســب الحاجة للفصل بيــن اإلعالميين وغيرهم من األشــخاص
(كبار الشخصيات الهامة ،والشخصيات الهامة ،والالعبين ،والفرق ،والجماهير).
• يجــب التأكــد مــن توفيــر الطاقــم األمني ،وفــي حالة عدم حدوث ذلك ،يتم التنســيق مع
مسؤول األمن الخاص النادي.

2

فحص المرافق:
• يجب التأكد من نظافة مواقع الكاميرات.
• يجب التأكد من توافر إضاءة جيدة للمنطقة.

3

فحص عدد الكاميرات:
• هل عدد الكاميرات المركبة مطابق لمخطط كاميرات المباراة؟
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 8.2مواقع المعلقين
الرقم

قائمة الفحص

1

اللوحات اإلرشادية:
• وضــع لوحــة إرشــادية واضحــة لمواقــع المعلقيــن باســتخدام نمــوذج لجنــة دوري
المحترفيــن.
• وضع لوحات إرشادية حسب التالي:
* من المركز اإلعالمي إلى مواقع المعلقين.

2

منافذ الدخول إلى مواقع المعلقين:
• يحب وضع الحواجز اآلمنة حســب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من األشــخاص (كبار
الشخصيات الهامة ،والشخصيات الهامة ،والالعبين ،والفرق ،والجماهير).
• يجــب التأكــد مــن توفيــر الطاقــم األمنــي ،وفــي حالــة عــدم حــدوث ذلــك ،يتــم التنســيق مــع
مســؤول األمــن الخــاص النادي.

3

فحص توافر المرافق:
• نظافة مواقع المعلقين.
• توافر ثالثة مقاعد وطاولة في كل موقع من مواقع المعلقين.
• نظام التكييف

4

فحص المعدات الفنية:
• مزود كهرباء.
• مخارج الخطوط الهاتفية ()ISDN lines
• انترنت

الرقم

قائمة الفحص

1

اللوحات اإلرشادية:
• وضــع لوحــة إرشــادية واضحــة الســتوديوهات التلفزيــون باســتخدام نمــوذج لجنــة دوري
المحترفيــن.
• وضع لوحات إرشادية حسب التالي:
* من المركز اإلعالمي إلى استديو التليفزيون والعكس.
* من موقع عربة النقل التلفزيوني إلى االستوديو والعكس.
* من منصة اإلعالميين إلى االستوديو والعكس.

2

منافذ الدخول إلى استديو التليفزيون:
• يجــب وضــع الحواجــز اآلمنــة حســب الحاجــة للفصــل بيــن اإلعالمييــن وغيرهــم مــن األشــخاص
(كبــار الشــخصيات الهامــة ،والشــخصيات الهامــة ،والالعبيــن ،والفــرق ،والجماهيــر).
• يجــب التأكــد مــن توفيــر الطاقــم األمنــي ،وفــي حالــة عــدم حــدوث ذلــك ،يتــم التنســيق مــع
مســؤول األمــن الخــاص النادي.

3

فحص المرافق:
• توفير استوديو حسب ما يلي:
* فارغ من كل المحتويات ونظيف
* مكيف
* توفير مخارج كهرباء كافية
• استخدام شعار المسابقة فقط.
• اعتماد التصميم من لجنة دوري المحترفين.
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 9.2استديوهات التلفزيون:

 10.2مكتب جهة البث
الرقم

قائمة الفحص

1

اللوحات اإلرشادية:
• وضع لوحة إرشادية واضحة لمكتب جهة البث باستخدام نموذج لجنة دوري المحترفين.

2

منافذ الدخول إلى مكتب جهة البث:
• يجــب وضــع الحواجــز اآلمنــة حســب الحاجــة للفصــل بيــن اإلعالمييــن وغيرهــم مــن األشــخاص (كبــار
الشــخصيات الهامــة ،والشــخصيات الهامــة ،والالعبيــن ،والفــرق ،والجماهيــر).
• يجــب التأكــد مــن توفيــر الطاقــم األمني ،وفي حالة عدم حدوث ذلك ،يتم التنســيق مع مســؤول
األمن الخاص النادي.

3

فحص المرافق:
• يجب التأكد من توفير الكراسي والطاوالت بما يكفي لخمسة ( )5أشخاص على األقل.

4

فحص المعدات الفنية:
• اإلنترنت
* إذا دعت الحاجة إلى رقم سري ،يجب عرضه بوضوح في مكتب جهة البث.
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 11.2موقع عربة البث الخارجي
الرقم

قائمة الفحص

1

اللوحات اإلرشادية
• وضــع لوحــات إرشــادية إلــى مواقــف ســيارات النقــل التلفزيونــي (عربــة البــث ،عربــة
اإلرســال).

2

منافذ الدخول إلى عربة البث الخارجي:
• يجــب وضــع الحواجــز اآلمنــة حســب الحاجــة للفصــل بيــن اإلعالمييــن وغيرهــم مــن
األشــخاص (كبــار الشــخصيات الهامــة ،والشــخصيات الهامــة ،والالعبيــن ،والفــرق،
والجماهيــر).
• يجــب التأكــد مــن توفيــر الطاقــم األمنــي ،وفــي حالــة عــدم حــدوث ذلــك ،يتــم
التنســيق مــع مســؤول األمــن الخــاص النــادي.

 12.2الحمامات المخصصة لإلعالميين
الرقم

قائمة الفحص

1

اللوحات اإلرشادية:
• وضــع لوحــات إرشــادية واضحــة لحمامــات اإلعالمييــن باســتخدام نمــوذج
لجنــة دوري المحترفيــن.

2
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فحص توافر المرافق
• يجب التأكد من أن الحمامات نظيفة.

التاريخ
النادي المضيف:
الرقم

النادي الضيف:
االسم

اسم المسؤول اإلعالمي

المؤسسة
اإلعالمية

المسمى
الوظيفي

تذكــرة منصــة
ا إل عال مييــن
)رقم المقعد(

التوقيع

الموسم الرياضي 2019-2018

الملحق رقم  :3نموذج كشف تسجيل اإلعالميين

التوقيع
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الملحق رقم  :4كشف تأكيد إقامة المؤتمرات الصحفية
كشف تأكيد إقامة المؤتمرات الصحفية قبل المباراة

تفاصيل المؤتمر الصحفي :
اســـــــم النـــــــــــــادي :
تاريخ المبـــــــــــــــاراة :
المسابقــــــــــــــــــــــــة :
الجولــــــــــــــــــــــــــة

:

تاريخ إقامـــــة المؤتمــر :
توقيـــــــت المؤتمــــــــر :
تاريخ إرســال الدعـــوة :
المدير الفني :
الالعب األساسي :
الحضور اإلعالمي :

مالحظات أخــــــــــرى :

اعتماد البيانات
المسؤول اإلعالمي للنادي
----------------------

377
48

الموسم الرياضي 2019-2018

الملحق رقم  :5معلومات عن األندية
نموذج رقم 1
اسم النادي:
عنوان النادي:
رقم الهاتف:
الموقــع
ا لر ســمي :

اإللكترونــي

حسابات النادي على
شبكات التواصل
االجتماعي
البريد اإللكتروني العام:
اسم االستاد:
عنوان االستاد:
سعة االستاد:
صورة اإلستاد:

يرجي إرفاق الصورة في ملف منفصل

يرجــي إرفــاق الصــورة فــي
ملــف منفصــل
رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:
تاريخ تأسيس النادي:
شعار النادي:
األلقــاب المحليــة التــي
حصــل عليهــا النــادي:
األلقاب المحلية التي
حصل عليها النادي:

حصلـل
ـي حصـ
ـة التـ
األلقاب القاريـ
األلقــاب
التي
القارية
عليهــا النـ
ـاديالنادي
عليها
المشاركة في فــي
المشــاركة
القاريــة:
المســابقات
المسابقات القارية:
اسم المسؤول اإلعالمي

التوقيع
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نموذج رقم 2
السيرة الذاتية للمدير الفني
اسم المدرب:
الجنسية:
تاريخ الميالد:
صورة شخصية:
األندية السابقة للمدرب:

اسم النادي

اإلنجازات وعام تحقيقها

إنجازاته كمدرب:

اسم النادي

اإلنجازات وعام تحقيقها

اسم المسؤول اإلعالمي
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يرجي إرفاق صورة شخصية للمدرب (مرتديا الزي الرسمي للنادي) .ويجب أن ترسل الصورة في ملف منفصل.

التوقيع

اسم الالعب:
الجنسية:
تاريخ الميالد:
مركز الالعب:
أي حقائق هامة عن
الالعب:
صورة شخصية:
األندية السابقة:

اسم النادي

العام

إنجازات الالعب

اسم النادي

اإلنجازات وعام تحقيقها

اسم المسؤول اإلعالمي

الموسم الرياضي 2019-2018

نموذج رقم 3
السيرة الذاتية لالعبين

التوقيع
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INTRODUCTION
This document sets out the main production requirements and basic broadcasting
guidelines for covering any of the PLC competitions.

الئحـــة اإلعــالم

: معايير اإلنتاج:6 الملحق رقم

MAIN TECHNICAL REQUIREMENTS
• Source production on HD 1080i/50 and aspect ratio 16:9 up to the end of the
broadcasting chain.
• Stereo Audio
• Contribution circuits (B2B) MPEG 4 on 4:2:0 minimum on 9 Mb satellite
• Distribution circuits (B2C) as needed to guarantee quality for end user 16:9 aspect ratio
up to the end of the transmission (B2C)
• 16:9 TV graphics (4:3 safe)
• A Power generator is required (as back up) in case of failure of the domestic power
(stadia / venue). The OB Van will carry a suitable UPS System for the transition period to
the backup unit and vice versa. The UPS should work minimum three cameras including
the main camera during transition time.

CAMERA COVERAGE
Minimum number of cameras per type of competition/ match
It is understood that this is a minimum of cameras required and that the appointed
Broadcaster will always endeavor to enhance coverage with further additions and
initiatives wherever possible.
Cup

Supercup

League

381
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Group

2/1 finals

Final

13

17+)1(***

17+)1(

17+)1(

13

17+)1(**

Reserve
League
6

*2 matches per match day = 4 matches per round of the Arabian Gulf League
**At least one of the upgraded league matches will feature the use of a Skycam
***At least one Cup ½ final will feature the use of a Skycam

Production camera standards are categorized as per the following:
• Full Production Camera Plan with Skycam (1(+17))
• Full Production Camera Plan without Skycam (17)
• Standard Production Camera Plan (13)
• If PLC scheduled more than 4 matches on the same match day, such as the last weeks
of the season, the camera plan for each match should not be less than 10 Camera plan
for each match, including one full production with Skycam for the match of the week.
• Full Production Camera Plan with Skycam (1(+17)) and Full Production Camera
Plan without Skycam (17) will be covering the following:
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Standard Production Camera Plan (13 cams) will be covering the following:
- 78 Arabian Gulf League matches per Season
- 42 Arabian Gulf Cup matches per Season
Standard Production Camera Plan should follow one on the bellow camera plans:

الئحـــة اإلعــالم

Reserve League Camera Plan will be covering 26 Reserve League matches per
season
Reserve League Camera Plan should follow one of the bellow camera plans:
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OPERATIONAL TIMING
The operational setup timing to follow is:
• OB Van must be ready for Technical Coordination Quality Check 2 hours
before kick-off
• The multilateral match feed must start 50 minutes before kick-off
• The multilateral match feed will end 60 minutes after the conclusion of the
match under normal circumstances and after the Post match press conferences.
• However, in matches where extra time and/or penalties are required, the
multilateral match feed will end 60minutes after the game
AUDIO – MICROPHONES
Capture of audio needs to be focused on a combination of the match attendance
ambience and what is occurring on the field of play.
• Microphones to be used must be set up using a polar diagram as directional
as possible.
• Two types of microphones in function of being more (Type A) or less
directional (Type B). See diagram in following page for set up.
• A minimum of 7 microphones is required to ensure coverage in stereo.

الئحـــة اإلعــالم
A: Long gun mic
B: Short gun mic
HS: Stereo mic

AUDIO – CONFIGURATION
• All matches will be covered with two Arabic speaking commentary and one
English speaking (where relevant) commentary simultaneously.
• Audio configuration:
CH1 : International Standard Left
CH2: International Standard Right
CH 3: Abu Dhabi Sports Arabic MIX International standards / Comm Left
CH 4: Abu Dhabi Sports Arabic MIX International standards / Comm Right
CH 5: Dubai Sports Arabic MIX International standards / Comm Left
CH 6: Dubai Sports Arabic MIX International standards / Comm Right
CH 7: English Comm MIX International standard / Comm Left
CH 8: English Comm MIX International standard / Comm Right
MATCH RUNNING ORDER
Full Running Order will be distributed by the PLC maximum 1 week before each round.
Pre-Match
The pre-match segment includes players´ warm-up and additional stadium ambience/
fans.
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Pre-match Stand-ups interviews must be included in the feed.
Match Coverage
The live match segment includes the countdown to begin live transmission. In principle
the feed starts 5 minutes before kick-off.
Half-Time
The half-time segment includes a clip compilation (highlights), statistics and stadium
ambience.
Post-Match
The post-match includes final score, post-match interviews, general statistics (full frame)
related to the match itself and ends with a clip compilation (match highlights package).
Post-match press conference (for both teams coaches) should be included too.

FEED DESCRIPTION
The content will include live pre-match stadium ambience, match coverage plus clips
compilation, also pre and pos interviews.

الئحـــة اإلعــالم

: التسلسل الزمني للبث التلفزيوني:7 الملحق رقم

Pre-Match
The pre-match segment includes players´warm-up and additional stadium ambience/
fans.
Presentations, & Interviews are included on the feed.
Match Coverage
The live match segment includes the countdown to begin live transmission. In principle
the feed start 8 minutes before kick-off.
Half-Time
The half-time segment includes clips compilation, statistics and stadium ambience.
Post-Match
The post-match includes final score, post-match interviews,general statistics (full frame)
related to the match itself and ends wtih clips compilation.
RUNNING ORDER
Pre-match

time

CONTENT/ DESCRIPTION

-90min

Techical rehearsal

-60min

Crew go to the positons. CCU
adjustemnts

-45min

VALID TEST TAPE SIGNAL

-40min

Pre match Stand up (Abu Dhabi and
Dubai sports)

SOURCE

DUR

TV

5min
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(During this period all cameras prepare warm up playlist)
-20.00

Stadium Live beauty shot
Graphic: match apresentation + Wheater

Graphic
ID

00.15

-18.00

Warm up Dump

EVS

10 min

-8.00

Extra Atmosphere shots / Crowds / Fans.. etc.

-6.00

Stadium Live beauty shot
Graphic: match apresentation + Wheater

Graphic
ID

1.00

-05.45

Stadium Live beauty shot
Graphic: teams classifications

Graphic
ID

00.20

-05.25

Stadium Live

Live

00.15

Warm-up playlist mix teams

EVS

02.00

-04.00

Stadium Live

Live

01.00

-03.00

Stadium Live
Graphic: Team A line-up

Graphic
Team A

00.20

-02.40

Stadium Live
Teams line-ups in front of vvip,
team handshake( pan along players)

Live

00.30

-02.00

Stadium Live
Graphic: Team B line-up

Graphic
Team B

00.20

2m

Stadium. Live
Coin toss + Referee ID

Graphic
Referee ID

00.20

-00.20

Stadium Live
Referee, Players,coach close-ups

Live

00.20

00.00

kick off

Live

الئحـــة اإلعــالم

-01.40

RUNNING ORDER
Half-Time
TIME

CONTENT/ DESCRIPTION

-15.00 Stadium Live
Half-Time whistle/players on pitch
Stadium Live wide shot
Graphic: half-time score

SOURCE
Live

DUR.
00.30

Graphic
Score

00.10

Graphic

00.30

SSM PLAYLIST + Music

Evs

01.00

Beauty shot

Live

01.30

EVS - BEST MOMENTS (first Half)

Live

5 min

Beauty shot

Live

-13.30 Stadium Live camera
Graphic: Match Statistics
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-01.30 Stadium Live wide shot
Graphic: half-time score

Graphic
Score

00.30

-01.00 Stadium Live
Players on pitch

Live

01.00

00.00

Stadium Live
Referee, kick of

Live

RUNNING ORDER
Full-Time
TIME

CONTENT/ DESCRIPTION

SOURCE

DUR.

00.00

Stadium Live
Final whistle/players on pitch close-ups
(scorers, coaches, referees, fans, etc.)

Live

00.20

00.40

Stadium Live wide shot
Graphic: Full-time score

Graphic
Score
Music

00.20

00.50

Final playlist

Evs
+
Music

00.30

Live

10.00

01.40 Stadium Live
Pos-match interviews
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Live

EVS BEST MOMENTS (second half)
Referee, Players,coach close-ups

EVS

05.00

END OF INTERNATIONAL FEED
Colour Bars

الئحـــة اإلعــالم

Stadium Live
Press Conference

REPLAY GUIDE LINE
Action

Quantity (whenever possible)

Fault without danger

0 our 1replay max.

Fault in which the player is
seriously injured

1 or 2 more reaction (if player goes out or if an
agressor sees a card) we can give another
sequence with 1 replay more reaction.

Danger fault near area

1 with general camera (offside or behind goal) 1+
or 2 replay close-up. If we have time reactions.

Attack without danger

1 or 2 replay (if we have time we can put
reactions)

Danger Attack

1 with general camera (offside, behind goal,
spidercam) 1+ or 2 replay close-up. If we have
time reactions.
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Goals

One or two replays to analyze the play, two or
three replays already including super-slow motion.
Always finish the sequence with reactions.
Players, coaches, fans)
Later repeat sequence with a maximum of two
replays, most reactions. (must contain angles have
not yet seen)
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