دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية _ عمّان 9102
2nd West Asian Para Games – Amman 2019
الالئحة الفنية لكرة الهدف ( ذكور فقط )
الموعد النهائي الرسال استمارة األسماء 9102 / 7 / 01
كرة الهدف ( ذ )

2 / 90 – 07

حسب موعد الوصول
2/ 01-01

 مادة ( )0المرجع القانوني
مع مراعاة ما جاء في الالئحة الفنية وأحكام القانون الدولي لكرة الهدف
المسابقات أحكام هذه الالئحة

االثنين 2/ 01
الساعة  2صباحا

صالة مجمع األمير رعد

والتعديالت المعتمدة من ( ) I.P.Cتطبق على تنظيم

 مادة ( )9المشاركون
باإلضافة إلى ما هو منصوص عليه بالباب السادس المادة ( )18من الئحة البطوالت
 .1أن يكون الالعب من ذوي األعاقة البصرية ( ذكور  +اناث )
 .2يشارك فريق واحد ( للذكور وآخر لالناث ) من كل دولة على األكثر .
 .3مادة ( )3اللجان المشرفة
أ .تشرف على الدورة لجنة األشراف والمتابعة من االتحاد البارالمبيي لغرب آسيا والدولة المنظمة وتعاونها اللجان التالية -:
 )1اللجنة الفنية لكرة الهدف .
)2الجنة الطبية للتصنيف
ب .تشكل لجنة اإلشراف والمتابعة اللجان المعاونة قبل ثالثة أشهر من موعد الدورة .
ج .تنظر لجنة اإلشرررررراف والمتابعة في الشررررركاوي والخالفات المحاله من اللجان المختصرررررة ت وتوقع العقوبات بناء على اقترا هذه
اللجان ت وتعتمد نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالمنشطات وتصنيفات الالعبين .
 مادة ( )4تشكيل الوفد
حكم دولي معتمد ( الزامي )
الالعبون ( 6العب ) .
)
االداريون (
 مادة ( )1الطعون واالعتراضات
إضافة لما هو وارد في الباب الثامن المادة ( )22من الالئحة الفنية لالتحاد
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تقدم االعتراضات مكتوبة للجنة الفنية موقعة من رئيس الوفد أو من ينيبه خالل نصف ساعة من انتهاء المباراة  ,مرفقة بمبلغ
أ.
( ) 222يورو .
ب .ترد رسوم االعتراضات في حال قرار صحة االعتراض .
 مادة ( )1العقوبات
تطبق العقوبات حسب ما جاء في الباب الثامن المواد ( ) 53 – 22من الالئحة الفنية .
أ.
ب .تطبق العقوبات على الالعبين والمدربين واإلداريين حسرررررررب ما هو منصررررررروص عليه في القوانين الدولية للعبة ويجوز للجنة
اإلشراف والمتابعة تشديد العقوبة حسب ما تراه مناسباً.
 مادة ( )7مراقبة المنشطات
تتم عملية مراقبة اسررررررتعمال المنشررررررطات الممنوعة في كل يوم من أيام المسررررررابقات على الالعبين وفقال لمقاييس اللجنة الطبية
والمنشطات للدورة وقواعد مكافحة المنشطات المحددة من قبل اللجنة األولمبية الدولية (. ) I.O.C
 مادة ( )8التتويج والجوائز والشهادات
أ .يمنح الفريق الحاصل على المركز األول ميدالية ذهبية وشهادة ترتيب
ب .يمنح الفريق الحاصل على المركز الثاني ميدالية فضية وشهادة ترتيب
ج  .يمنح الفريق الحاصل على المركز الثالث ميدالية برونزية وشهادة ترتيب .
د .يسلم الفريق الحاصل على المراكز الرابع والخامس والسادس شهادات ترتيب .
هـ  .يمنح جميع المشاركين بالدورة شهادات مشاركة .
و .تسلم الميداليات عقب انتهاء المسابقة مباشرة بالمراسم المعتادة وترفع أعالم الدول الثالث الفائزة مع عزف النشيد الوطني للدولة
الفائزة بالمركز األول فقط .
ز .تقدم شهادات مشاركة أفراد الفرق المسجلين في استمارة المشاركة للوفد اإلداري .
 .يتم تتويج الفرق والالعبين فوق منصة التتويج وهم بزيهم الرياضي .
خ .مادة ( )2موعد المسابقة
تبدأ مسابقة كرة الهدف أيام . 2219/9 / 21 – 11


مادة ( )01إجراء القرعة
أ  -تتولى اللجنة التنفيذية توجيه الدعوة إلى مندوبي الدول المشررراركة لحضرررور االجتمار المقرر ألجراء قرعة المسرررابقة و
ذلك في تمام السرررراعة الثالثة من عصررررر يوم  2219 / 12 / 16ويحق للدول المشرررراركة تفويض من تختاره لحضررررور
االجتمار بموجب كتاب رسمي معتمد.

ب .يحدد في كتاب الدعوة جدول األعمال واألشخاص المعنيون باالجتمار.
 مادة( )00االجتماع الفني
أ .تتولى اللجنة الفنية لكرة الهدف رئاسرررررة وادارة االجتمار الفني و ذلك قبل موعد بدء فعاليات المسرررررابقة ب ( )28ثمانية و أربعين
ساعة على األقل.
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ب  .يتم في االجتمار اإلطالر على برنامج المباريات ونتائج التصررررنيف و تثبيت التواريخ والمواعيد وألوان قمصرررران الفرق و بحث
كافة األمور المتعلقة بالحكام المشاركين و الفرق المشاركة من حيث أماكن اإلقامة ت التنقالت و التدريب .
 مادة ( )09اإلشراف الفني
أ) تشكل اللجنة الفنية على النحو التالي :
 .1المندوب الفني المرشح من االتحاد الدولي

(رئيسا)

 .2ممثل اتحاد الدولة المنظمة للدورة

(مقرراً)

 .5ممثل عن االتحاد البارالمبي لغرب آسيا

(عضواً)

 .3رئيس لجنة الحكام

(عضوا )

ب ) تختص اللجنة الفنية بما يلي:
 .1األشراف على المباريات و رفع التقارير الدورية عنها للجنة األشراف و المتابعة.
 .2اعتماد نتائج المباريات بناء على التقارير المقدمة من الحكام .
 .5البت في االحتجاجات المقدمة إليها.
 .2توقيع العقوبات على المدربين و الالعبين و الحكام و اقترا عقوبة اإلداريين الى لجنة األشراف و المتابعة.
 .3اقترا تعديل مواعيد و أماكن المباريات في الحاالت الطارئة.
 .6الفصل في االحتجاجات أو الشكاوى المقدمة إليها حول قانونية و مواصفات المالعب أو األجهزة أو األدوات.
 .1اتخاذ الالزم في كل ما يحال إليها من لجنة األشراف و المتابعة أو اللجنة التنفيذية بالدورة.
 . 8يجوز لهرذه اللجنرة في حال االختالف على رأي معين أن ترفع ذلك للجنة األشرررررررراف و المتابعة و في هذه الحالة تلتزم برأي تلك
اللجنة و القرارات التي تتخذها هذه اللجنة حول االحتجاجات على نتائج المباريات تعتبر نهائية.
 .9مسرراعدة اللجنة الطبية وفق الضرروابط المتبعة دوليا ً الكتشرراف المنشررطات اختيار عينات من الالعبين ألجراء الفحوصررات الالزمة
عليهم .
 .11اعتماد المالعب و التجهيزات الفنية للمباريات وفقا ً للمواصفات الدولية.
.12اعتماد و تثبيت برنامج المباريات و التدريبات .
. 15تعيين الحكام إلدارة المباريات بعد التأكد من درجاتهم و مستوياتهم.
 . 12تحديد الوان القمصان ( رئيس وثانوي )
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. 12عقد دورة حكام لمدة يومين قبل انطالق البطولة ولكافة الحكام المشاركين .
 مادة ( )03التصنيف
أ.تشكل لجنة تصنيف حسب ما يلي -:
 .1مصنفين دوليين مكلفين من االتحاد الدولي للعبة ويكون احدهم رئيسا
ب .اختصاصات اللجنة .
 .1تقوم اللجنة بتصنيف الالعبين المشاركين ( ) New & Revقبل بدء المباريات أيام  9 / 16 – 13وحسب برنامج خاص
بحيث يسبق االجتمار الفني المحدد في المادة (. )11
 .2تصرررردر لكل العب بطاقة تصررررنيف خاصررررة بالدورة تتضررررمن فئة الالعب حسررررب تصررررنيفه الدولي ت ويتم تصررررنيف الالعبين ير
المصنفين دوليا ً .
 – 3يمكن عقد دورة تصنيف على هامش الدورة قبل يومين من انطالقها للرا بين
 مادة( )04مالبس الفرق
يجب أن يرتدي جميع أعضاء الفريق زيا رياضيا مرقما .
أ.
يجب أن يتوفر للفريق طقمي قمصان ( رئيسي وثانوي ) ويتم استبدال أحدهما عند تشابه القمصان بين الفريقين حسب ورود
ب.
اسم الفريق اوال في القرعة .
يجب وضع األرقام الخاصة بالالعب حسب القانون الدولي للعبة .
ت.
المستلزمات الشخصية وتوفيرها من مسؤولية الالعبين المشاركين .
ج.
 مادة ( ) 01المسابقات
أ .يشارك فريق واحد من كل دولة ضمن كل فئة .
المادة ( )01نظام المسابقات

يجب أن يتم ترتيب الفرق وفقا ً لسررررجل الفوز و الخسررررارة ت و على وجه التحديد ل5ل نقاط عن كل فوز في مباراة ت ل1ل
.i
نقطة واحدة عن كل تعادل في مباراة ت و صفر من النقاط لخسارة المباراة (و تشمل خسارة المباراة باإلخفاق) .
إذا تساوى فريقان او اكثر في عدد النقاط فان النتيجة النهائية بين هذين الفريقين المتعادلين تحتسب حسب مايلي .:
.ii
-1إذا كان مجمور النقاط الكلي المسجل لكل من الفرق المتعادلة في المباريات بينهما متساويا ً يتقرر التصنيف بمعدل
األهداف ت مع األخذ باالعتبار جميع المباريات التي لعبها الفريقان ضمن مجموعتهما..
 -2يحتسب معدل النقاط دائما ( ماله وما عليه )..
 -5في حالة استمرار تعادل الفرق على الر م من اتبار جميع الخطوات أعاله يتم استخدام القرعة لحسم التعادل و
تقرير الترتيب النهائي ت ويعود للجنة الفنية تقرير النهج الذي تتبعه إلجراء القرعة .
 .aمادة ( )02نظام المسابقة
يتقرر نظام المسابقة وفقا ً لألسس التالية:
-I
 .1يحق للدولة المنظمة اختيار المجموعة التي تر ب اللعب ضرمنها في الحاالت التي يقتضري توزيع الفرق المشاركة على أكثر من
مجموعة واحدة.
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 .2يحق للردولرة المنظمرة تحرديرد الفريق الرذي تر رب لقاءه في المباراة األولى (االفتتا ) ضرررررررمن مجموعتهات و بنا ًء عليه يتم إعادة
جدولة المباريات إذا لم تكن تلك المباراة هي األولى في الجدول.
 .5يتم اعتمرراد نتررائج الرردورة السرررررررابقررة في منح الفرق الفررائزة في ترأس المجموعررات ويتم توزيع الفرق على المجموعررات المررذكورة
بالقرعة  .واذا تخلفت احدى الفرق عن المشاركة يحل مكانها الفريق الذي يليه بالترتيب
 على جميع المدربين أو اإلداريين الحضور قبل نصف ساعة من موعد المباراة لتقديم األسماء إلى الحكم األول والثاني وإجراءالقرعة والمتأخر تفرض عليه رمية جزاء فرقية.
 الفريق المتأخر عن بداية المباراة خمسة عشرة دقيقة بعد صافرة الحكم يعد خاسرا لها. يقوم بتحكيم المباريات الحكام المشاركون ولمشرف المباراة الحق في تصحيح الخطأ التحكيمي أن وجد. .2يتم توزيع الفرق المشاركة على المجموعات في كافة األحوال بإجراء القرعة العلنية.
 .3يتم عمل جدول المباريات وفقا لألسس المتبعة في النظام الدولي للمسابقات.
ب_ يتقرر نظام المسرررررررابقة و عدد المجموعات وفقا ً لعدد الدول المشررررررراركة بحيث ال يزيد عن ل2ل أربعة مجموعات مهما بلغ عدد
الدول المشاركة و حسب األساليب التالية :
أوال -إذا كان عدد الدول المشاركة أقل من " "8ثمانية فرق:
 يتم وضع الفرق المشاركة في مجموعة واحدة . يلعب كل فريق مباراة واحدة مع باقي الفرق المشرررراركة في المجموعة للحصررررول على الترتيب النهائي للفرق من المركز األولوحتى المركز األخير .
ً
ثانيا ً  -إذا كان عدد الدول المشاركة من " "09 - 8فريقا :
 يتم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين (أتب) . يلعب كل فريق م باراة واحدة مع باقي الفرق المشرراركة ضررمن مجموعته للحصررول على ترتيب الفرق في كل مجموعة في الدورالتمهيدي.
 تتأهل الفرق الحاصلة على المراكز من  2-1في كل مجموعة من الدور التمهيدي الى دور األربعة . يلعب الفريق الحاصل على المركز األول من الدور التمهيدي في كل مجموعة مع نظيره الحاصل على المركز الثاني في المجموعةالثانية  .يلعب الفريق الحاصل على المركز األول من المجموعة الثانية مع الحاصل على المركز الثاني في المجموعة األولى .
 تلعب الفرق المتأهلة الى دور األربعة وفقا ً للتالي :
ب
* ثاني
أول أ
.1
*

.2

اول ب

.5

الخاسر من مباراة . × 1

 .2الفائز من مباراة . × 1

ثاني

أ
الخاسر من مباراة  ( 2تحديد المركزين الثالث والرابع )

الفائز من مباراة  ( 2تحديد المركزين األول والثاني )
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 عدا ما ذكر يطبق القانون الدولي لكرة الهدف والتعديالت الخاصة بالمعوقين والمعتمدة من ()I.P.C
االعتراضات
ال يحق االعتراض على األمور التالية :
مكان المسابقة
موعد المسابقة
الحكام المعينون إلدارة اللقاءات
تفسير وتعديل أو تغيير مواد الالئحة:
أ .يعود تفسير أحكام هذه الالئحة إلى اللجنة التنفيذية للدورة.
ب .يحق للجنة اإلشراف والمتابعة تعديل واتخاذ اإلجراءات الضرورية فيما لم يرد فيه نص واضح في هذه الالئحة
ج .يتم تغيير هذه الالئحة باقترا من قبل االتحاد البارالمبي لغرب آسيا المختص
د .تعتبر الالئحة األساسية لدورات االتحاد البارالمبي لغرب آسيا هي المرجع في حال وجود أي خالف مع أحكام هذه الالئحة.
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استمارة المشاركة لكرة الهدف
COUNTRY

COUNTRY
CODE

 الموعد النهائي  9102/7/01م

لون المالبس  :االساسي (
تاريخ االنتهاء

رقم جواز السفر

) االحتياط (
تاريخ الميالد

الفئة

)
االسم اآلول

اسم العائلة

No

1
2
3
4
5
6

1

