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الفصل األول – التعريفات
في هذه الالئحة وما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الالئحة نفس المعاني
الــواردة فــي النظــام األساســي والقواعــد العامــة التحــاد اإلمــارات لكــرة القــدم ،كمــا تكــون للعبــارات والكلمــات اآلتيــة
المعانــى الموضحــة قريــن كل منها:
الدولة :دولة اإلمارات العربية المتحدة
الفيفا :االتحاد الدولي لكرة القدم ()FIFA
االتحاد اآلسيوي :االتحاد اآلسيوي لكرة القدم (.)AFC
إيفاب :مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم (.)IFAB
االتحاد :اتحاد اإلمارات لكرة القدم ()UAE FA
اللجنة :لجنة دوري المحترفين (.)PLC
إجــراءات ضبــط الجــودة :اإلجــراءات الواجــب علــى األنديــة اتباعهــا لتوفيــر المرافــق المناســبة أو تنظيــم المباريــات داخل
اإلســتاد التابــع لهــا فيمــا يتعلــق بــأي مبــاراة مــن مباريــات المســابقة ،بمــا ال يخالــف لوائــح االنضبــاط ولوائــح المســابقة
ولوائــح اإلســتادات والعقوبــات المحــددة لمخالفتها.
بطاقــة االعتمــاد :أي شــكل مــن أشــكال التصاريــح والتــي تصدرهــا لجنــة دوري المحترفيــن والتــي تمنــح حاملهــا حــق
الدخــول إلــى المناطــق الخاضعــة لمراقبــة الدخــول (أو أي جــزء منهــا).
الشــخص المعتمــد :الشــخص أو األشــخاص المخوليــن بمباشــرة أنشــطة محــددة داخــل المناطــق الرســمية بموجــب
بطاقــة االعتماد.
الئحة االستئناف :الالئحة التي يصدرها االتحاد لتنظيم عملية استئناف القرارات الصادرة عن لجنة االنضباط.
أطفــال جمــع الكــرات :األوالد و/أو البنــات الذيــن يختارهــم النــادي المضيــف حســب متطلبــات لوائــح برنامــج الشــباب،
وتنحصــر مهمــة هــؤالء األطفــال فــي جمــع الكــرات طــوال مــدة المبــاراة وإعادتهــا للملعــب مــرة أخــرى طبقــا ألحــكام
لوائــح برنامج الشــباب.
إرشادات العالمة التجارية :اإلرشادات التي تحكم االستخدام المناسب لعالمات المسابقة وشعارات الرعاة.
جهــة البــث :أي كيــان أو كيانــات ،تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :جهــة البــث المضيفــة ،التــي حصلــت مــن لجنــة
دوري المحترفيــن علــى أي حــق مــن حقوق البث.
الجهــات المالكــة لحــق البــث :أي جهــة حاصلــة علــى ترخيــص مــن لجنــة دوري المحترفيــن لبــث مباريــات مســابقات
لجنــة دوري المحترفيــن إذاعي ـ ًا أو تليفزيوني ـ ًا.
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 مــن األشــكال أو جميــع أنــواع النقل التلفزيونــي 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 التلفزيونــي األرضــي والســلكي وعبــر األقمــار الصناعيــة والبــث التلفزيونــي عبــر اإلنترنــت والبــث
التلفزيونــي واســع النطــاق (الثابــت و/أو الالســلكي) واإلنترنــت والتلفزيونــات التفاعلية.
التعاميــم :التعليمــات أو التعديــات الخاصــة بهــذه اللوائــح التي يتم إرســالها إلى األندية األعضــاء في صورة خطابات
رســمية قبــل و/أو أثنــاء موســم الدوري.
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.
المســابقة /مســابقات لجنــة دوري المحترفيــن :كأس ســوبر الخليــج العربــي ودوري الخليــج العربــي وكأس الخليــج
العربــي ودوري الخليــج العربــي تحــت  21عــام.
الئحة المســابقة :الالئحة التي تحدد اإلجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة بمســابقات لجنة دوري المحترفين وفق ًا
لمــا تــم اعتمــاده مــن قبــل اتحــاد كــرة القــدم (يشــار إليهــا فيمــا بعــد «بالالئحة»).
مناطــق الدخــول الخاضعــة للمراقبــة :األماكــن المخصصــة إلقامة المباريــات والفعاليــات األخرى ،على ســبيل المثال
(ال الحصــر) ،اإلســتادات وأســوارها ومحيطهــا الخارجــي والمجــال الجوي فوق اإلســتاد وكافة األماكــن األخرى ذات الصلة
بالمســابقة بمــا فــي ذلــك مواقــع المرافــق والمراكــز اإلعالميــة وأماكــن ومرافــق االســتضافة والمناطــق المخصصــة
للشــخصيات الهامــة والمناطــق األخــرى التــي تنظــم لوائــح اعتمــاد لجنــة دوري المحترفين الدخــول إليها.
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الئحــة االنضبــاط :هــي الالئحــة المختصــة بالفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بمخالفة قوانيــن وأنظمة ولوائــح االتحاد
ولوائــح لجنــة دوري المحترفيــن التــي ال تدخــل فــي اختصــاص أي مــن هيئــات االتحــاد األخــرى وايــة اختصــاص أخــرى واردة
فــي المــادة ( )7مــن الئحــة االنضبــاط.
كأس الخليــج العربــي :مســابقة ســنوية تنظمهــا اللجنــة وتتكــون مــن مرحلتيــن؛ مرحلــة المجموعــات التــي تلعــب
بنظــام الــدوري مــن دور واحــد والمرحلــة الثانيــة تلعــب بنظــام خــروج المغلــوب.
كأس صاحــب الســمو رئيــس دولــة اإلمــارات :مســابقة الــكأس التــي تجــرى بنظــام خــروج المغلــوب وينظمهــا اتحــاد
اإلمارات لكــرة القدم.
دوري الخليــج العربــي :الــدوري الممتــاز الــذي تنظمــه لجنــة دوري المحترفيــن ويشــارك فيــه الفريــق األول لــكل نــادي
من األندية األعضاء.
دوري الخليــج العربــي تحــت  21عــام :مســابقة الــدوري التــي تنظمهــا لجنــة دوري المحترفيــن والتــي تشــارك
فيهــا فــرق تحــت  21عــام فــي األنديــة ،وتقــام فــي اليــوم التالــي لمبــاراة النــادي فــي مســابقة دوري الخليــج العربي
وبنفــس الجــدول مــع اختــاف النــادي المســتضيف.
كأس ســوبر الخليــج العربــي :المبــاراة التــي تنظمهــا لجنــة دوري المحترفيــن بيــن بطــل دوري الخليــج العربــي وبطــل
كأس رئيس دولة اإلمارات في الموســم الســابق.
الئحــة المعــدات :الالئحــة التــي تحكــم المعــدات والمالبــس التي يســتخدمها الالعبون ومســؤولو الفرق فــي مباريات
المســابقات التــي تنظمها اللجنة.
المرافــق :تعنــي مــكان الفعاليــات والمراكــز الصحفيــة /المرافــق وأكشــاك التذاكــر ومناطــق االســتضافة التــي
تســتخدم فــي المســابقات.
حاملــي األعــام :األوالد و/أو البنــات الذيــن يختارهــم النــادي المضيــف طبقــا لهــذه الالئحــة ،لحمــل علــم الفيفــا للعــب
النظيــف وأي علــم آخــر قــد تفرضــه اللجنــة إلــى داخــل الملعــب كجــزء مــن مراســم مــا قبــل المبــاراة.
قانــون لعبــة كــرة القــدم :القواعــد المنظمــة المعتمــدة والمعلنــة مــن مجلــس االتحــاد الدولي لكــرة القــدم (إيفاب)
الذي يســاعد على تحديد قوانين لعبة كرة القدم.
«الئحة الفيفا ألوضاع وانتقاالت الالعبين» القواعد الدولية الملزمة التي تقوم بتنظيم أوضاع الالعبين وأهليتهم
للمشــاركة في مســابقات كرة القدم المنظمة وانتقالهم بين األندية التابعة للروابط واالتحادات المختلفة.
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.
المنسق العام :مسؤول المباراة المعين من قبل النادي المضيف كما هو موضح في الئحة المسابقة.
جهة البث المضيفة :الجهة المكلفة بإنتاج إشارة البث الدولية/العالمية لمباراة محددة.
النادي المضيف :النادي المالك والمسؤول عن الملعب االستاد الذي تجري فيه المسابقة.
الــدوري :دوري الخليــج العربي.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 فــي كأس الخليــج
العربــي أو دوري الخليــج العربــي أو دوري الخليــج العربــي تحــت  21عــام).
المبــاراة (المباريــات) :تعنــي أيــة مباريــات كــرة القــدم المقامــة فــي إطــار فعاليــات دوري الخليــج العربــي و/أو كأس
الخليــج العربــي أو كأس ســوبر الخليــج العربــي أو دوري الخليــج العربــي تحــت  21عــام بمــا فــي ذلــك المباريــات
المؤجلــة أو المعــادة.
مســؤولو المبــاراة :الحــكام المعينــون مــن قبــل اتحــاد كــرة القــدم و/أو لجنــة دوري المحترفيــن كمــا هــو موضــح
فــي لوائــح المســابقات.
جدول المباريات :جدول المباريات الرسمية للمسابقة كما حددته اللجنة.
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وســائل اإلعــام :كافــة العامليــن فــي وســائل اإلعــام المقــروءة والمحرريــن المباشــرين والمصوريــن وأطقــم األخبــار
التلفزيونيــة وممثلــي الجهــات المالكــة لحــق البــث ،المخولين بالحصول علــى بطاقة اعتماد اإلعــام وفق ما هو محدد
مــن قبل لجنــة دوري المحترفين.
النادي العضو :النادي الذي له عضوية في اتحاد اإلمارات لكرة القدم طبقا للنظام األساسي.
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.
األندية المشاركة :األندية التي تشارك في المسابقة تحت سلطة النادي العضو ولجنة دوري المحترفين.
الالعبــون المشــاركون :الالعبــون المســجلون والمشــاركون فــي المســابقة وأي العــب آخــر تحــت ســلطة لجنــة دوري
المحترفين.
مرافقــي الالعبيــن :األوالد و/أو البنــات الذيــن يختارهــم النــادي المضيــف (مالــم يذكــر خــال ذلــك) طبقــا لالئحــة برنامــج
الشــباب ،للدخــول مــع الالعبيــن المشــاركين إلــى أرض الملعــب كجــزء مــن مراســم مــا قبــل المبــاراة.
المســابقة  /مســابقات لجنــة دوري المحترفيــن :كأس ســوبر الخليــج العربــي ،دوري الخليــج العربــي وكأس الخليــج
العربــي ودوري الخليــج العربــي تحــت  21عــام.
المســؤول اإلعالمــي للجنــة دور المحترفيــن :المســؤول الذي تعينه لجنة دوري المحترفين لــكل مباراة من مباريات
مســابقات اللجنة والمســؤول عن إدارة وتنظيم كافة األنشــطة اإلعالمية.
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.
الموقع االلكتروني الرسمي للجنة دور المحترفينwww.agleague.ae :
لجنــة دوري المحترفيــن (اللجنــة) :هــي اللجنــة المشــكلة بموجــب النظــام األساســي لالتحــاد االماراتــي لكــرة
القــدم والتــي تتألــف مــن األنديــة المحترفــة التــي يحــق لهــا المشــاركة فــي دوري المحترفيــن لموســم 2019-2018
والمســؤولة عــن تســويق وتنظيــم واســتثمار البطــوالت الخاصــة بهــا.
قائمــة المــواد المحظــورة :قائمــة بالمــواد التــي يحظــر علــى الجمهــور الدخــول بهــا إلــى اإلســتاد لمشــاهدة أي
مبــاراة مــن مباريــات المســابقة .ويجــب أن تســلم هــذه القائمــة بشــكل دوري إلــى األنديــة األعضــاء.
لجنــة الحــكام :اللجنــة التــي يشــكلها اتحــاد الكــرة والتــي تكــون مســؤولة عــن كافــة األمــور المتعلقــة بالحــكام ،بمــا
فــي ذلــك تعييــن الحكام والمقيمين لجميــع مباريات الدوري.
اللوائــح :كافــة اللوائــح و/أو السياســات التــي يتــم إعدادهــا ونشــرها مــن قبــل االتحــاد و/أو اللجنــة للعمــل بموجبهــا
فيما يتعلق بالمســابقات التي تنظمها اللجنة ،والتي تشــمل على ســبيل المثال ال الحصر ،النظام األساســي لالتحاد،
الئحة االنضباط ،الئحة المســابقة ،الئحة إســتادات اللجنة ،الئحة معدات اللجنة ،الئحة اللجنة لبرنامج الشــباب ،سياســة
اعتماد اللجنة ،الئحة اللجنة لإلعالم ،الئحة التجارية  /التســويقية للجنة ودليل األمن والســامة للجنة والتعاميم التي
تصدرهــا اللجنة.
الئحة اإلســتادات :الالئحة التي تحدد المتطلبات الواجب اســتيفائها في إســتادات األندية المشــاركة في المســابقات
التــي تنظمها لجنة دوري المحترفين.
اللجنــة الفنيــة :اللجنــة المســؤولة عــن اإلشــراف علــى المســابقات طبقــا للنظــام األساســي لالتحــاد وبالتنســيق مــع
لجنــة المســابقات فيمــا يتعلــق باألمور المشــتركة.
مقر اتحاد اإلمارات لكرة القدم :بناية  574- 271وادي العمردي بالقرب من حديقة مشرف ،الخوانيج ،دبي.
المشاركون في برنامج الشباب :أطفال جمع الكرات و/أو حاملي األعالم و/أو مرافقي الالعبين.

 .2االختيار والتعيين
 .1يعتبر النادي المضيف مسؤو ًال عن توفير أطفال جمع الكرات وحاملي األعالم لجميع المباريات
المقامة على أرضه لمباريات دوري الخليج العربي ومسابقة كأس الخليج العربي ودوري الخليج
العربي تحت  21عام .وقد تطلب لجنة دوري المحترفين ،في بعض مباريات المسابقة ،من النادي
المضيف توفير المزيد من المشاركين لمرافقة الالعبين إلى داخل أرض الملعب ضمن مراسم ما قبل
المباراة (يشار إليهم فيها بعد باسم مرافقي الالعبين) .وقد يتم اختيار مرافقي الالعبين من قبل
شريك رسمي للجنة دوري المحترفين .وتقوم لجنة دوري المحترفين بإبالغ النادي المضيف فيما ال
يقل عن أسبوع عند وجود حاجة لمرافقي الالعبين.
 .2ما لم تحدد لجنة دوري المحترفين خالف ذلك ،يُنصح بأن يكون المشاركون في برنامج الشباب من
أكاديمية الشباب التابعة للنادي المضيف.
 .3يجب االلتزام بالمتطلبات التالية عند اختيار حاملي األعالم:
 )1في مباريات دوري الخليج العربي يجب أن يكون عددهم اثني عشر لكل مباراة (عدد
		
ستة لعلم اللعب النظيف وستة ألي علم آخر قد تفرضه اللجنة).
		
 )2أن تتراوح أعمارهم ما بين  12و 16عام.
		
 )3أن يقوم شخص بالغ بتنسيقهم واإلشراف عليهم ،في حال استخدام نفس أطفال جمع
		
الكرات ،يتولى مسؤولية اإلشراف عليهم أحد الشخصين البالغين اللذان يتوليان مسؤولية
		
أطفال جمع الكرات.
		
 .4يجب االلتزام بالمتطلبات التالية عند اخيار مرافقي الالعبين:
 )1إما اثنان لكل مباراة (لقائدي الفرق فقط) ،أو اثنان وعشرون لكل مباراة ( 11لكل
		
فريق).
		
 )2العمر :ال يقل عن  5سنوات وال يزيد عن  12سنة.
		
 )3الطول :ما ال يزيد عن  130سم.
		
 )4يقوم شخص بالغ واحد بالتنسيق إذا تمت االستعانة بمرافقي العبين أو يقوم شخصان
		
بالغان بالتنسيق إذا تمت االستعانة باثنان وعشرين مرافق العب.
		
 .5يجب االلتزام بالمتطلبات التالية عند اختيار أطفال جمع الكرات:
 )1أن يكون عددهم اثني عشرة طفل (يضم هذا العدد أعضاء احتياطيين)
		
 )2أن تتراوح أعمارهم ما بين  10و 16عام.
		
 )3يتولى شخص بالغ واحد مسؤولية التنسيق.
		

الموسم الرياضي 2019-2018

الفصل الثاني :أحكام عامة
 .1نطاق التطبيق
 .1تطبق هذه اللوائح واإلجراءات على جميع المباريات المقامة ضمن مسابقات لجنة دوري المحترفين.
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 .3االعتماد
 .1ال يحتاج المشاركون في برنامج الشباب إلى بطاقات اعتماد ،إال أنه يجب عليهم أن يرتدوا الزي
الموحد ،بينما يحتاج المنسقون المرافقون للمشاركين في برنامج الشباب إلى بطاقات اعتماد
سارية.
 .4غرفة برنامج الشباب
 .1حسب المادة رقم  17من الئحة استادات لجنة دوري المحترفين ،يجب تخصيص غرفة في المواقع
المحددة مسبق ًا التي يسهل الوصول إليها من الملعب ونقاط التجمع والمدرجات والعكس ،على
أن تكون هذه الغرف مجهزة بما يلي:
 )1طاوالت ومقاعد وكنبة تكفي لعدد  15شخص.
		
 )2المرطبات والوجبات الخفيفة (المشروبات واألطعمة).
		
 .2في حال تمت االستعانة بعدد ( )22إثني وعشرين مرافق العب ،على النادي المضيف توفير غرفة
أخرى تشمل كافة المداخل والمرافق حسب المادة ( .)1-4أعاله.
 .5التدريبات
 .1تقــوم لجنــة دوري المحترفيــن بإجــراء دورات تدريبيــة علــى يوميــن منفصليــن قبــل بدايــة الموســم فــي جميــع
المواقــع للقــاء العامليــن الميدانييــن واإلجابــة عــن أيــة أســئلة فضــا عــن فحــص منشــآت وممــرات الدخــول والتدريبــات.
 .2يجــب أن يحضــر جميــع المشــاركين فــي برنامــج الشــباب بمــا فــي ذلــك المنســق العــام للنــادي هــذه الــدورات
التدريبيــة.
 .3باإلضافــة إلــى ذلــك ،تتحمــل جميــع األنديــة مســؤولية توفيــر برامج تدريبيــة إضافية لجميع المشــاركين في برنامج
الشــباب طبقــا لإلرشــادات الموضحة في هــذه الالئحة.
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ساعتان وخمس وأربعون قبل ركلة البداية

الوصول لإلستاد.

ساعتان ونصف قبل ركلة البداية

بدايــة التدريبــات ،بقيــادة المنســق العــام للنــادي وتحــت إشــراف
مراقــب المبــاراة التابــع للجنــة دوري المحترفيــن.

ساعتان قبل ركلة البداية

نهايــة التدريبــات ،عــودة المشــاركين فــي برنامــج الشــباب إلــى
غرفــة برنامــج الشــباب الرتــداء الــزي الموحــد.

خمسون دقيقة قبل ركلة البداية

تمركــز أطفــال جمــع الكــرات حــول الملعــب أثنــاء قيــام الفــرق
باإلحمــاء.

عشرون دقيقة قبل ركلة البداية

نهايــة فتــرة اإلحمــاء وعــودة أطفــال جمــع الكــرات إلى غرفــة برنامج
الشباب.
وقــوف أطفــال جمــع الكــرات الذيــن مــن المفتــرض أن يشــاركوا
فــي حمــل األعــام أثناء مراســم مــا قبل المبــاراة في الممــر الخاص
بالالعبيــن مــع انتظــار باقــي األطفــال فــي الممــر حامليــن حقائــب
الكــرات.

خمس دقائق قبل ركلة البداية

بدايــة مراســم مــا قبــل المبــاراة ودخــول حاملــي األعــام إلــى
الملعــب.

ثالث دقائق قبل ركلة البداية

بعــد مصافحــة الالعبيــن ،يخــرج حاملــو األعــام مــن الملعــب
وينضمــون إلــى باقــي أطفــال جمــع الكــرات.

دقيقتين قبل ركلة البداية

يقــوم األطفــال بجمــع الكــرات ويتمركــزون حــول الملعــب لبدايــة
المبــاراة.

ركلة البداية

يقــوم المنســقون بتوجيــه حاملــي األعــام ومرافقــي الالعبيــن
للمقاعــد المخصصــة لهــم.

استراحة ما بين الشوطين

يتجمــع أطفــال جمــع الكــرات فــي غرفــة تبديــل المالبــس لتنــاول
الوجبــات الخفيفــة والمشــروبات.

نهاية المباراة

يتجمــع أطفــال جمــع الكــرات فــي غرفــة تبديــل المالبــس لمغــادرة
اإلستاد.

الموسم الرياضي 2019-2018

 .6قائمة العد التنازلي الرسمية للمباراة
 .1بالنسبة للمشاركين في برنامج الشباب ألول مرة:
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 .2بالنسبة لمن سبق لهم المشاركة في برنامج الشباب
ساعة قبل ركلة البداية

الوصول لإلستاد

خمسون دقيقة قبل ركلة البداية

تمركــز أطفــال جمــع الكــرات حــول الملعــب أثنــاء قيــام الفــرق
باإلحمــاء.

عشرون دقيقة قبل ركلة البداية

نهايــة فتــرة اإلحمــاء وعــودة أطفــال جمــع الكــرات إلــى غرفــة برنامــج
الشباب.
وقــوف أطفــال جمــع الكــرات الذيــن مــن المفتــرض أن يشــاركوا فــي
حمــل األعــام أثنــاء مراســم مــا قبــل المبــاراة فــي الممــر الخــاص
بالالعبيــن مــع انتظــار باقــي األطفــال فــي الممــر حامليــن حقائــب
الكــرات.

خمس دقائق قبل ركلة البداية

بدايــة مراســم مــا قبــل المبــاراة ودخــول حاملــي األعــام إلــى
الملعــب.

ثالث دقائق قبل ركلة البداية

بعــد مصافحــة الالعبيــن ،يخــرج حاملو األعالم مــن الملعب وينضمون
إلى باقي أطفال جمع الكرات.

دقيقتين قبل ركلة البداية

يقــوم األطفــال بجمــع الكــرات ويتمركــزون حــول الملعــب لبدايــة
المبــاراة.

ركلة البداية

يقــوم المنســقون بتوجيــه حاملــي األعــام ومرافقــي الالعبيــن
للمقاعــد المخصصــة لهــم.

استراحة ما بين الشوطين

يتجمــع أطفــال جمــع الكــرات فــي غرفــة تبديــل المالبــس لتنــاول
الوجبــات الخفيفــة والمشــروبات.

نهاية المباراة

يتجمــع أطفــال جمــع الكــرات فــي غرفــة تبديــل المالبــس لمغــادرة
اإلستاد.

 .7الزي الموحد
 .1ما لم تحدد لجنة دوري المحترفين خالف ذلك ،يلتزم النادي المضيف بتزويد أطفال جمع الكرات
وحاملياألعالمبالزيالموحدالتالي:
 )1قميص واحد بأكمام قصيرة.
		
 )2شورت واحد.
		
 )3زوج من الجوارب.
		
 )4غطاء واحد للرأس.
		
 )5طقم رياضي واحد (مناسب لالستخدام في فصل الشتاء).
		
 )6معطف للمطر (في حالة سقوط األمطار).
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 .8السالمة
 .1يجب على النادي المضيف أن يضمن سالمة وحماية المواقع التي يوجد بها المشاركون في
برنامج الشباب داخل اإلستاد مع حظر الدخول إلى هذه المواقع .ويجب كذلك على النادي اتخاذ جميع
اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة المشاركين في برنامج الشباب في جميع األوقات .ويجب أن يخضع
الشباب واألطفال إلى إشراف المنسقين في جميع األوقات.
 .9حاالت الطوارئ
 .1في حال حدوث أمر غير متوقع ،ينبغي على المشاركين في برنامج الشباب إعادة التجمع و/
أو االتصال بالمنسق الخاص بهم.
 .2في حال شعور أحد المشاركين باإلعياء المفاجئ أو احتياجه للمساعدة الفورية أثناء المباراة،
يسمح له بمغادرة موقعه ومقابلة الممثل أو المنسق التابع للنادي المضيف .ويقتصر هذا األمر
على حاالت الطوارئ ،حيث يتوقع من المشاركين في برنامج الشباب البقاء في مواقعهم حتى نهاية
المباراة ،وال يسمح لهم بمغادرة مواقعهم للذهاب إلى دورة المياه ،على سبيل المثال ،لذا يجب
عليهم الذهاب إلى دورة المياه قبل دخول الملعب.
 .3في حال ابتعاد أحد المشاركين في برنامج الشباب عن المجموعة ،يجب أن يتوجه فورا إلى
غرفة برنامج الشباب ويطلب من أعضاء الفريق االتصال بالمنسق العام للنادي أو المنسق الخاص به.

الموسم الرياضي 2019-2018

 .2يجب أن يرتدي أطفال جمع الكرات وحاملي األعالم ومرافقي الالعبين زي موحد دائما في
المباريات المقامة على أرض النادي المضيف حتى يتسنى لالعبين والحكام ومسؤولي المباراة
تحديدهم.
 .3يجب أال تتعارض ألوان الزي الموحد مع زي الفريقين و/أو الحكام .ويجب على النادي المضيف تحضير
قمصان تدريب مختلفة اللون تحسبا لحاالت التعارض.
 .4يحظر وجود أي إعالن خاص بالرعاة على الزي الموحد (القميص والشورت والجورب) الذي يرتديه
أطفال جمع الكرات وحاملي األعالم ،فيما عدا الحاالت التي تقوم فيها لجنة دوري المحترفين بتوفير
األطقم .للمزيد من المعلومات ،يرجى اإلطالع على الئحة لجنة دوري المحترفين للمعدات.

 .10التعليمات
 .1ال يسمح للمشاركين في برنامج الشباب و /أو المنسقين القيام بما يلي:
 )1التقاط الصور أثناء وجودهم في الملعب.
		
 )2دخول الملعب بالجواالت (باستثناء المنسقين).
		
 )3الدخول إلى غرف تبديل المالبس الخاصة بالفريقين.
		
 )4الحصول على توقيع الالعبين أو المالبس الرياضية الخاصة بهم.
		
 .2باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المشاركين في برنامج الشباب االلتزام بالقواعد التالية:
 )1البقاء مع المجموعة بشكل دائم وعدم المغادرة إال بموافقة المنسق.
		
 )2عدم التعامل مع المشجعين أو تشجيع أحد الفريقين أو التحدث معهم في األماكن
		
العامة.
		
 )3عدم الجري أو الشجار أو ممارسة األلعاب العنيفة مع غيرهم من المشاركين في
		
برنامج الشباب.
		
 )4عدم لمس أية من معدات اإلستاد (الكابالت الخاصة بشاشات  LEDوالمعدات الخاصة
		
بالبث التلفزيوني وغيرها).
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المحظورات

الواجبات

االلتــزام بتعليمــات لجنــة دوري المحترفيــن والنــادي التقاط الصور مع الالعبين أو الحصول على توقيعهم.
والحــكام فــي جميــع األوقــات.
حضور جميع التدريبات والتركيز واالهتمام بها.

الدخول بالهواتف المحمولة إلى الملعب.

الدقــة فــي مواعيــد أنشــطة العــد التنازلــي الرســمي الدخــول إلــى غــرف تبديــل المالبــس الخاصــة بالفريقيــن
وغيرهــا مــن األماكــن التــي يحظــر علــى المشــاركين فــي
للمبــاراة.
برنامــج الشــباب دخولهــا.
ارتداء الزي الموحد بشكل صحيح ومرتب.

الدخول إلى أرض الملعب ما لم يطلب منهم ذلك.

حمــل العلــم فــي مســتوى الخصــر حتــى يكــون العلــم مغــادرة األماكــن المخصصــة لهــم فــي الملعــب أثنــاء
وقــت المبــاراة.
مســتقيم ومشــدود (بالنســبة لحاملــي األعــام).
االتصــال بالمنســق العــام للنــادي أو النــادي فــي حــاالت التجول بشكل منفرد داخل اإلستاد.
الطــوارئ قبــل أو أثنــاء المبــاراة.
التعامل مع المشجعين أو العامة أو الفريق.
اللعب بالكرة.
ممارسة ألعاب عنيفة.
لمــس لوحــة اإلعــان أو غيرهــا مــن المعــدات الخاصــة
باإلســتاد.

الفصل الثالث :مرافقي الالعبين
 .11المهمة المسندة إليهم
 .1تنحصر مهمة مرافقي الالعبين في مرافقة الالعبين من الممر إلى أرض الملعب ومغادرة الملعب
قبل بداية مصافحة العبي الفريقين.
 .12دور المنسقين
بناء على عدد مرافقي الالعبين.
 .1يجب توفير من ( )1إلى ( )2منسقين ً
 .2يتولى هؤالء المنسقون مسؤولية ضمان ما يلي:
 )1عدم تجول وضياع مرافقي الالعبين داخل و/أو خارج الملعب.
		
 )2وجود مرافقي الالعبين في أماكنهم المخصصة لهم طبقا لقائمة العد التنازلي
		
الرسمية للمباراة.
		
 )3توافق مرافقي الالعبين مع الالعبين تبع ًا لألطوال.
		
 .3يتحمل هذان المنسقان مسؤولية توجيه مرافقي الالعبين إلى الممر حتى يقفوا في خط واحد
بجانب الالعبين .ويجب على هذين المنسقين ،حينها ،ضمان توافق مرافقي الالعبين مع الالعبين تبعا
لألطوال .وفي حال وجود طفل طويل مقارنة بالالعب الذي يقف بجواره ،يجب على المنسق تبديل الطفل
فورا بطفل آخر طوله مناسب .ويجب اعتبار اختبار الطول من ضمن أهم األولويات كما يجب تطبيقه
بمجرد وجود الالعبين واألطفال في الممر وذلك لتوفير وقت كافي للتبديل إذا كان ذلك ضروريا.
 .4تهدف وظيفة المنسق إلى ضمان عدم تغطية األطفال لالعبين أثناء التقاط صورة الفريق ،ويجب
أن يقف مرافقي الالعبين أمام الالعبين أثناء التصوير (وأال يجثون على ركبهم).
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 .14منطقة الجلوس أثناء المباراة
 .1بمجرد إنهاء مرافقي الالعبين لمهمتهم وخروجهم من أرض الملعب ،يقوم المنسقون باصطحابهم
إلى األماكن المخصصة لهم لمشاهدة المباراة ،في حال رغبوا في ذلك .ويجب على النادي المضيف
تخصيص منطقة آمنة ومحمية لجلوس مرافقي الالعبين والمنسقين.

الموسم الرياضي 2019-2018

 .13مواقع مرافقي الالعبين والمنسقين
 .1يجب حضور مرافقي الالعبين إلى الممر قبل  20دقيقة على األقل من انطالق ركلة البداية ،كما
هو موضح في قائمة العد التنازلي الرسمية للمباراة .وبمجرد وجود الالعبين في الممر ،يقوم
المنسق بتعيين مرافق لكل العب أو لقائد كل فريق فقط.
 .2يجب أن يقف مرافق الالعب على الجانب الخارجي لالعب مع إمساك الالعب ليد مرافقه (انظر الصورة
.)3
 .3يقوم مرافقي الالعبين بالمشي يدا بيد مع الالعبين على أرض الملعب خلف المنسق العام
والحكام ،ثم يتمركزون في مواقعهم أمام الالعبين ويغادروا الملعب قبل مصافحة الفريقين
لبعضهما البعض .يرجى اإلطالع على الشكل رقم  1.1حتى  1.4لممرات الدخول والخروج.
 .4يسمح للمنسقين بالوقوف على جانبي الملعب ،على أن يكونوا خارج مجال الرؤية (خلف مقاعد
الفريقين عادة) ،للمساعدة في جمع مرافقي الالعبين من مواقعهم بمجرد انتهاء النشيد الخاص
بلجنة دوري المحترفين وكذلك لتجنب ضياع األطفال في أرض الملعب.

الفصل الرابع :حاملي األعالم
 .15المهمة المسندة إليهم
 .1تنحصر مهمة حاملي األعالم االثني عشر في حمل علم الفيفا للعب النظيف وأي علم آخر قد
تفرضه اللجنة إلى منتصف الملعب أثناء مراسم ما قبل المباراة ،ويمكن استخدام أطفال جمع
الكرات للقيام بهذه المهمة.

 .16دور المنسقين
 .1يجب توفير شخص بالغ واحد ليتولى مسؤولية تنسيق تحركات ومهام حاملي األعالم ،ويعتبر
هؤالء المنسقين مسؤولين عن ضمان ما يلي:
 )1عدم تجول وضياع حاملي األعالم داخل و/أو خارج الملعب.
		
 )2استعداد حاملي األعالم وانتظارهم في ممر الالعبين حاملين علم الفيفا للعب النظيف
		
وأي علم آخر قبل مدة ال تقل عن  20دقيقة من انطالق ركلة البداية.
		
 )3إعادة علم الفيفا للعب النظيف وأي علم آخر إلى المنسق العام للنادي عند نهاية
		
المراسم.
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 .17مواقع حاملي األعالم والمنسقين
 .1يجب حضور حاملي األعالم إلى الممر قبل  20دقيقة على األقل من انطالق ركلة البداية ،كما هو
موضح في قائمة العد التنازلي الرسمية للمباراة.
 .2يقوم حاملي األعالم بحمل علم الفيفا للعب النظيف وأي علم آخر باستخدام اليد األقرب للعلم على
أن تكون اليد في مستوى الخصر.
 .3يقوم مراقب المباراة التابع للجنة دوري المحترفين باإلشارة ببدء النشيد الخاص باللجنة قبل خمس
دقائق تقريبا من انطالق ركلة البداية (لحظة استعداد الفرق والحكام).
 .4بعد  15ثانية تقريبا من بداية النشيد ،يقوم مراقب المباراة التابع للجنة دوري المحترفين
باإلشارة إلى حاملي األعالم للدخول إلى أرض الملعب .ويقوم حاملي األعالم بالمرور من جانبي لوحات
اصطفاف الالعبين (دخول علم الفيفا من على يمين لوحات االصطفاف بينما يكون دخول أي علم آخر من
على يسار لوحات االصطفاف) والتجمع في منتصف الملعب قبل دائرة وسط الملعب على أال
يتمركزوا قبل بداية دائرة الوسط مباشرة وليس داخل دائرة الوسط (انظر الصورة  5.1و .)5.2
 .5لضمان رؤية الجميع لعلم الفيفا للعب النظيف ،يجب حمل العلم بزاوية قدرها  45درجة في
مواجهة الملعب (انظر الصورة  )6.1باإلضافة إلى:
 )1جلوس الطفلين األقرب لمقصورة الشخصيات الهامة على الركبة وقصبة الرجل (انظر
		
الصور أرقام  6.2و .)6.3
		
 )2يقف الطفالن الموجودان في المنتصف ويحمالن العلم على مستوى الخصر.
		
 )3يقف الطفالن الموجودان في الخلف ويمددان يدهم التي تحمل العلم بشكل مستقيم.
		
 .6بعد مصافحة الفريقين لبعضهما البعض ،يخرج حاملي األعالم من الملعب من الجانب الخارجي
لمقاعد الفريق األقرب لهم (انظر الشكل) .ويجب حمل علم الفيفا للعب النظيف وأي علم آخر بالخارج
بنفس الطريقة التي حمل بها داخل الملعب (بمعنى أن يكون في مستوى الخصر بشكل مستو
دون أية تجعيدات) .يتم طي األعالم بمجرد تخطي حاملي األعالم لمقاعد الفريقين.
 .7يقف المنسقون داخل ممر الالعبين الستعادة علم الفيفا للعب النظيف وأي علم آخر بمجرد خروج
حاملي األعالم من الملعب.
 .18منطقة الجلوس أثناء المباراة
 .1بمجرد إنهاء حاملي األعالم لمهمتهم وخروجهم من أرض الملعب ،يقوم المنسقون باصطحابهم
إلى األماكن المخصصة لهم لمشاهدة المباراة ،في حال رغبوا في ذلك .ويجب على النادي المضيف
تخصيص منطقة آمنة ومحمية لجلوس حاملي األعالم والمنسقين.
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 .20الكرات الموجودة في المباراة
 .1يجب أن يوفر النادي لكل مباراة  10كرات قدم .ويجب أن تكون هذه الكرات جديدة لكل مباراة
في دوري الخليج العربي .وتوزع الكرات العشرة على النحو التالي:
 )1واحدة للحكم لبداية اللعب
		
 )2واحدة للحكم الرابع (يحتفظ بها على طاولته).
		
 )3وثمانية ألطفال جمع الكرات.
		

الموسم الرياضي 2019-2018

الفصل الخامس :أطفال جمع الكرات
 .19المهمة المسندة إليهم
 .1يساعد أطفال جمع الكرات ،وعددهم اثني عشر طفل ،الالعبين والحكام من خالل جمع الكرات
بسرعة أثناء المباراة ،وتعتبر هذه المهمة ضرورية للغاية لضمان استئناف اللعب في أقل وقت
ممكن.
 .2يجب أن ينتبه أطفال جمع الكرات دائما حتى يتمكنوا من إعطاء الكرة لالعب المناسب بعد
خروجها من الملعب ،كما يجب أن يتابعوا أحداث المباراة حتى يتمكنوا من إعطاء الكرة للفريق
المناسب .ويضمن أطفال جمع الكرات وجود كرة واحدة في الملعب في جميع األوقات .ومن
الضروري أن يكون هناك اتصال لفظي ومرئي جيد بين األطفال.

 .21دور المنسقين
 .1يتولى شخصين بالغين مسؤولية تنسيق تحركات ومهام حاملي األعالم ،باإلضافة إلى ضمان ما
يلي:
 )1توفير الكرات تبعا للوائح كما يتم وضعها داخل غرف تبديل المالبس الخاصة بالحكام
		
قبل  120دقيقة على األقل من انطالق ركلة البداية في جميع المباريات.
		
 )2عدم تجول وضياع أطفال جمع الكرات داخل و/أو خارج الملعب.
		
 )3استعداد أطفال جمع الكرات وتحضير الكرات في ممر الالعبين قبل  20دقيقة على
		
األقل من انطالق ركلة البداية.
		
 )4تجمع أطفال الكرات حاملين كراتهم في ممر الالعبين وداخل غرفة برنامج الشباب
		
أثناء استراحة ما بين الشوطين.
		
 )5أداء أطفال الكرات لمهامهم طبقا لإلجراءات واإلرشادات الموضحة أعاله.
		
 )6إعادة الكرات للمنسق العام للنادي عند انتهاء المباراة.
		
 .22مواقع أطفال جمع الكرات والمنسقين
 .1يجب حضور حاملي األعالم إلى ممر الالعبين قبل  20دقيقة على األقل من انطالق ركلة البداية،
كما هو موضح في العد التنازلي الرسمي للمباراة .عند تسليم كرة لطفل من أطفال جمع
الكرات يجب أن يحملها معه في جميع األوقات.
 .2بمجرد خروج حاملي األعالم من الملعب ،يقوم أطفال جمع الكرات بالجري نحو األماكن المخصصة
لهم في شكل صفين يتكون كل صف منهما من ستة( .يرجى االطالع على الشكل )1-2
 .3يتمركز أطفال جمع الكرات حول الملعب طبقا للشكل رقم .2-2
 .4يقوم أطفال جمع الكرات المعينين باللون األخضر بحمل الكرة طوال مدة المباراة ،بينما ال يقوم
أطفال جمع الكرات المعينين باللون األحمر بحمل الكرة أثناء المباراة ،وتنحصر مهمتهم في إعادة
الكرة عند خروجها من الملعب .تخصص األماكن المعينة باللون األزرق لوقوف منسقي جمع الكرات
أثناء المباراة.
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 .5يمكن ألطفال جمع الكرات الوقوف أو الجلوس على كرسي طوال المباراة .يجب أن يُطبق قرار
الوقوف أو الجلوس على كافة أطفال جمع الكرات .إذا قرر النادي المضيف توفير كراسي لجلوس
طفل جمع كرات ،عندها يجب أن يجلس جميع أطفال جمع الكرات .من ناحية أخرى ،إن لم توفر أي
كراسي ،عندها على جميع أطفال جمع الكرات الوقوف .ال يُسمح بالجلوس على الميدان /المنطقة
األرضية و /الجلوس بوضع القرفصاء.
 .6سوف يجتمع كافة أطفال جمع الكرات في غرفة برنامج الشباب أثناء االستراحة بين الشوطين
حيث تقدم لهم الوجبات السريعة والمشروبات .من المهم جداً مراقبتهم جيداً ومنعهم من
اللعب بالكرات على الملعب أو حوله خالل هذا الوقت.
 .7عند نهاية المباراة ،يجب على منسق أطفال جمع الكرات أن يضمن جمع األطفال لتسليم
الكرات والتوجه إلى غرف برنامج الشباب لتبديل المالبس واالستعداد للمغادرة .ال يسمح لألطفال
بالتسكع على أرض الملعب وحول أماكن إجراء المقابالت الموجزة كما ال يسمح لهم بالدخول إلى
غرف تبديل المالبس الخاصة بالالعبين.

 .23تعليمات إضافية خاصة بأطفال جمع الكرات
 .1إعطاء الكرة لالعب
 )1إذا تخطت الكرة الخط وخرجت من الملعب أثناء المباراة ،ينبغي للطفل األقرب لنقطة
		
خروج الكرة أن يرمي كرته إلى الالعب حتى يستأنف اللعب.
		
 )2ينبغي ألطفال جمع الكرات أن يتأكدوا من الحاجة إلى كرة جديدة قبل رمي الكرة إلى
		
داخل الملعب ،وينبغي لهم كذلك االنتظار حتى يصل الالعب إلى خط التماس وأن يتواصل
		
معه بالعين قبل رمي الكرة .قد يقوم الالعب بإحضار الكرة إذا كانت قريبة من الملعب
		
بما فيه الكفاية.
		
 .2التقاط الكرة
 )1عندما تستأنف المباراة مرة أخرى ،ينبغي للطفل الذي رمى كرته إلى الالعب أن
		
يسارع اللتقاط الكرة التي خرجت من الملعب ثم الرجوع إلى موقعه في الحال.
		
 )2إذا خرجت الكرة من الملعب واستقرت بين اللوحات اإلعالنية والملعب ،ينبغي للطفل
		
الذي رمي بكرته داخل الملعب الستئناف اللعب أن ينتظر حتى ينتقل اللعب إلى مكان
		
بعيد عن مكان الكرة الموجودة خارج الملعب ثم يقوم بالتقاطها .وبعد ذلك ،ينبغي
		
له أن يعود إلى موقعه .وال يسمح ألطفال جمع الكرات بالدخول للملعب في أي وقت
		
من األوقات.
		
 )3إذا سقطت الكرة داخل المدرجات ،ينبغي ألطفال جمع الكرات محاولة التقاطها مع
		
البقاء على مقربة من األماكن المخصصة لهم بقدر اإلمكان .ال يقوم أطفال جمع الكرات
		
بالتوجه إلى المدرجات اللتقاط الكرة ،بل يكتفون بمطالبة الجماهير بإلقاء الكرة دون تحمل
		
أي مخاطر .إذا لم تقم الجماهير بإلقاء الكرة ،يرجع الطفل إلى موقعه وينتظر حتى
		
يجلب له طاقم النادي كرة أخرى.
		
 .3حمل الكرة
 )1أثناء المباراة ،يجب أن يقف أطفال جمع الكرات خلف اللوحات اإلعالنية حاملين الكرة
		
بأيديهم أو يضعونها بجوارهم على األرض .وينبغي أال يلعب الطفل بالكرة في أي وقت
		
من األوقات (اللعب بالكرة وركلها) .كما ينبغي أن يبتعد أطفال جمع الكرات عن اللوحات
		
اإلعالنية فال يقربوا الكرات منها وال يستندوا إليها وال يتسلقوا فوقها ،بل ينبغي لهم البقاء
		
خلفها وخلف مصورين الفيديو والمصورين الفوتوغرافيين ،إن وجد.
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 .5ركالت المرمى والركالت الجانبية :إذا تخطت الكرة خط المرمى (الخط الذي يحدد الجانب القصير من
الملعب) ،هناك تصورين محتملين يعتمد كل منهما على ما إذا كان آخر العب لمس الكرة مهاجما
أم مدافعا:
 )1في حال كان العب الفريق المهاجم هو آخر من لمس الكرة التي خرجت من أعلى خط
		
المرمى ،يقوم حارس المرمى باستئناف اللعب (ركلة المرمى).
		
 )2أما إذا كان العب الفريق المدافع هو آخر من لمس الكرة التي خرجت من أعلى خط
		
المرمى ،تتم إعادة الكرة إلى اللعب مرة أخرى من الجانب (الركلة الجانبية).
		
 )3ومن الضروري أن يعرف أطفال جمع الكرات مكان إلقاء الكرات في تلك الحاالت،
		
ولذلك يجب عليهم أن يتابعوا أحداث المباراة .في حال اختلط عليهم األمر ،يجب أن ينظروا
		
إلى الحكم الذي سيساعدهم في تحديد المكان الذي سيستأنف منه اللعب.
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 .4مشاهدة المباراة
 )1من أهم مميزات طفل جمع الكرات الجيد متابعته لجميع أحداث المباراة حتى إذا
		
كانت بعيدة عنه ،إذ يساعده هذا األمر على معرفة ما يتوجب فعله بالكرة ،إذا دعت
		
الحاجة إلى ذلك .وتزيد أهمية هذا األمر على وجه الخصوص إذا كان األطفال يقفون خلف
		
المرمى (خلف خط المرمى).
		

 .6اللوحات اإلعالنية واللوحات المضيئة
 )1يوجد نوعين من اللوحات ،لوحات إعالنية أو لوحات مضيئة ،على ثالثة جوانب من
		
الملعب .يقف أطفال جمع الكرات خلف هذه اللوحات دون االستناد عليها أو لمسها .وال
		
يسمح كذلك ألطفال جمع الكرات بالقفز فوق تلك اللوحات لجمع الكرة ،بل ينبغي له أن
		
يجري حولها وأن يمر من المسافات البينية الفاصلة بين اللوحات لجمع الكرات .كما أنه
		
ال يمكن ألطفال جمع الكرات السير أمام اللوحات اإلعالنية إال عندما تكون أحداث المباراة
		
بعيدة عن هذه المنطقة ويجب على الطفل أن ينتظر حتى تنتقل أحداث المباراة إلى
		
مكان أخر.
		

 .7السلوك الرياضي واللعب النظيف
 )1ينبغي على أطفال جمع الكرات أن يكونوا محايدين طوال الوقت وأال يشجعوا أحد
		
الفريقين ،بل يجب عليهم دائما أن يحترموا كال الفريقين على حد سواء باإلضافة إلى
		
الحكم .وينبغي لهم كذلك أن يمتنعوا عن التحدث مع الالعبين أو تهنئتهم أو طلب
		
الحصول على توقيعهم أو مالبسهم الرياضية.
		
 )2يجب أال يقوم منسق و/أو مسؤولي أطفال جمع الكرات التابعين للنادي بإعطاء
		
تعليمات لهم تفيد بتأخير المباراة عن عمد.
		
 )3يمثل مصطلح «اللعب النظيف» سلوك رياضي راقي يلزم كل من الالعبين والجمهور
		
باحترام بعضهما البعض حتى يتمكنوا من اللعب و/أو التشجيع في أجواء ودية.
		
ويعني هذا المصطلح احترام القواعد والحكم والفريقين بشكل دائم .ويعتبر مصطلح
		
«اللعب النظيف» مفهوم غاية في األهمية لالتحاد الدولي لكرة القدم الذي يشجع على
		
اللعب النظيف على مستوى العالم.
		
 )4يجب أن يتحلى أطفال جمع الكرات بروح اللعب النظيف مثلهم مثل الالعبين.
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الئحة برنامج الشباب

الفصل السادس :اإلجراءات التأديبية
 .24اإلجراءات التأديبية
.1في حال عدم قدرة النادي المضيف على االلتزام بأحكام هذه الالئحة ،يجب عليه أن يخطر لجنة
دوري المحترفين في ما ال يقل عن أسبوعين حتى تتمكن اللجنة من المصادقة على حل بديل.
 .2يتحمل مراقب المباراة مسؤولية إبالغ لجنة دوري المحترفين في حال مخالفة أي من هذه األحكام
أثناء مباريات المسابقة.
 .3في حال مخالفة أي من األندية لهذه األحكام ،يحق للجنة دوري المحترفين فرض عقوبات أو اتخاذ
اإلجراءات الالزمة ضده طبقا إلجراءات ضبط الجودة.
 .25المسائل غير المنصوص عليها
 .1يتم اتخاذ قرار بشأن المسائل غير المنصوص عليها في هذه الالئحة وحاالت القوة القاهرة
بواسطة اللجنة الفنية التابعة للجنة دوري المحترفين ،وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وغير قابلة
للتغيير.
 .26االعتماد
 .1تم إعداد هذه الالئحة بمعرفة لجنة دوري المحترفين وتم اعتمادها والتصديق عليها من قبل مجلس
إدارة اتحاد الكرة ويتم العمل بها اعتباراً من .2018//
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