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 السمو الشيخ خليفة بن زايد آل يان، رئيس            مع إعالن صاحب   
 عاماً للقراءة، وانطالقاً من دعم        2016بتخصيص العام   "  حفظه اهللا "الدولة  

صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة                 
، للقراءة من خالل إطالق       "رعاه اهللا "رئيس جملس الوزراء حاكم ديب        

. ؛ لتشجيع القراءة لدى فئة الطالب          "حتدي القراءة العريب    "مشروع   
حرصت مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم على ترسيخ دورها الرائد يف              
جمال تعزيز مسارات نشر ونقل املعرفة، وإتاحتها لفئات اتمع كافة مبا           

 . فيها فئة ذوي اإلعاقة اليت تعد جزءاً ال يتجزأ من جمتمعنا

معاقني، تسعى املؤسسة إىل     ومن خالل شراكتها مع نادي ديب لل        
تأكيد دورها اتمعي، واملسامهة بتنفيذ توجيهات قيادة دولتنا الرشيدة،   
اليت تدعم فئات ذوي اإلعاقة، وتوفِّر  هلم كلَّ التسهيالت يف ااالت              

وجتسد الشراكة جزءاً   .  كافة، مبا يسهم يف دجمهم مع بقية أفراد اتمع         
تعزيز مكانة اللغة العربية، ودعم احملتوى العريب         من مشاريع املؤسسة ل    

يف الفضاء اإللكتروين وخاصة لدى األشخاص الذين ال يتقنون اللغة                
إضافة إىل أنَّ هذا التعاون يؤكِّد على التزام مؤسسة حممد بن             .  اإلجنليزية

 . راشد آل مكتوم  بدورها اتمعي حنو فئات اتمع كافة
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يكم حصيلة هذا التعاون من الكتب املترمجة         واليوم نضع بني أيد    
           مقدسة على أن تلقوانني األلعاب الباراملبية الصيفية؛ حيث حترص املؤس
لكم مطبوعاتٍ مبسطةً ودقيقةً ومصممةً بعناية، لتطلعكم على قوانني               
االحتادات الرياضية العاملية يف عددٍ من رياضات ذوي اإلعاقة، وتعرفكم           

 األلعاب الباراملبية الصيفية باللغة العربية، بشكلٍ يوفِّر املعلومات          بقوانني
 . آملني أن تعم الفائدةُ على اجلميع. اخلاصة بقوانني هذه األلعاب

ونشكر نادي ديب للمعاقني على دوره الكبري والداعمِ للرياضات              
 والرياضيني من ذوي اإلعاقة، ونعدكم أن يتوسع التعاون مع النادي؛               

ليشملَ مبادراتٍ أخرى متعلقة باملعرفة والتنمية والتدريب يف املستقبل             
 . القريب

 مجال بن حويرب     
 العضو املنتدب ملؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم
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كرة اهلدف هي لعبة للمكفوفني تكون مباراا من فريقني، ويتكون           
العبني، ويحِق لكل فريق ثالثة استبداالت، وتؤدّى         كل فريق من ثالثة      

 أمتار،  9×   متراً   18مباراة كرة اهلدف على أرضية صالة رياضية يبلغ بعداها          
وينقسم امللعب إىل نصفني خبط وسط، ويظل كل فريق يف النصف                 
املخصص له من امللعب أثناء املباراة، ويتمثل اهلدف من هذه اللعبة يف             

 يد على امتداد الصالة للوصول إىل خط مرمى الفريق املنافس،           رمي الكرة بال  
. ويف الوقت نفسه حياول الفريق املنافس منعها من الوصول إىل مرماه               
 9وميتد كال املرميني والشبكتني يف اييت امللعب، ويبلغ عرضهما                

أمتار، وتصنع الكرة من مواد مطاطية صلبة ويوجد ا ثقوب كي يتسىن               
 .ع صوت األجراس عندما تتحرك الكرةلالعبني مسا

 .ختضع قواعد هذه اللعبة لرقابة االحتاد الدويل لرياضات املكفوفني

ويف حال وجود تعارض بني النسخة اإلجنليزية هلذه القواعد وغريها          
من النسخ األخرى املترمجة من كتيب القواعد هذا يستعان بالنسخة                 

 .اإلجنليزية

الفقرة )  2014 نوفمرب   3  (5.0.1ري رقم   يستبدل يف هذا اإلصدار األخ    
 بإصدار حمدث يقدم توضيحات إضافية عن إجراءات االختيار                4.48

اخلاصة ببطولة التصنيف بكرة اهلدف التابعة لالحتاد الدويل لرياضات              
 .2015املكفوفني لعام 
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  امللعب 1

ملستطيل ويبلغ طوله    يتخذ ملعب كرة اهلدف شكل ا       :األبعاد  1-1
قد يزيد الطول والعرض أو ينقصان       ( أمتار   9 متراً وعرضه     18

، وهذه املقاييس هي مقاييس امللعب حىت         ) متر 0.05مبقدار  
األطراف اخلارجية، وال توجد أي عالمات خبالف العالمات          

 1راجع املخطط املوجود يف امللحق      (املعتمدة داخل امللعب    
، وامللعب مقسم    )ملقاييس بدقة لالطالع على العالمات وا     

 . أجزاء6 أمتار مما يعين أنه مقسم إىل 3تقسيماً طولياً لكل 

 تخصص املنطقة أمام خطي املرميني اليت تقع يف اييت                  1-2
 أمتار طوالً   6امللعب للفريقني، مع العلم بأن بعدا هذه املنطقة         

 قد يزيد الطول والعرض أو ينقصان مبقدار        ( أمتار عرضاً     9و
 أمتار  3، وهي مقسمة إىل جزأين بعدا كل منهما             ) متر 0.05

قد يزيد الطول والعرض أو ينقصان         ( أمتار عرضاً      9طوالً و 
ويطلق على هذين اجلزأين منطقة التوجيه        )   متر 0.05مبقدار  

وتكون منطقة التوجيه أقرب إىل املرمى، يف        .  ومنطقة اهلبوط 
ن املرمى، ويوجد   حني أن منطقة اهلبوط هي املنطقة األبعد م        

ذه املناطق خطوط توجيه لالعب حسبما هو مبني يف خمطط          
 ).1(امللعب بامللحق 
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 أمتار طوالً   6تقع منطقة احلياد يف وسط امللعب، ويبلغ بعداها           1-3
قد يزيد الطول والعرض أو ينقصان مبقدار         ( أمتار عرضاً     9و

 ).1راجع امللحق (، ويقسمها خط الوسط إىل جزأين ) م0.05

قد يزيد أو ينقص مبقدار     ( متر   0.05يبلغ عرض مجيع اخلطوط       1-4
 ويتم حتديدها بشريط، ويوضع خيط أسفلها للمساعدة       )  متر  0.01

 يزيد السمك ( متر   0.003يف توجيه الالعبني، ويبلغ مسك اخليط        
ويوضع أسفل الطبقة العليا من      )   متر 0.0005أو ينقص مبقدار     

ان أشرطة متباينة عن األرضية       الشريط، ويتعني استخدام ألو     
والكرة لتحسني قدرة احلكام واملشاهدين املبصرين على             

 .مالحظة الكرة وعالمات امللعب بصورة أفضل

بامللعب بأكمله ويبلغ عرضه    )  وليس حبالً (حييط خط شريطي      1-5
خلف اخلطوط  )   متر 0.05يزيد أو ينقص مبقدار       ( متر    1.5

 ". خط اخلروج"هذا اخلط بـاجلانبية وخطي املرميني، ويسمى 

 جيب أن يكون سطح أرضية امللعب أملس، ويوافق عليه                 1-6
للبطوالت املصدق عليها من االحتاد الدويل       (املندوب الفين   

، يف حني يكون سطح أرضية امللعب          )لرياضات املكفوفني 
الباراملبية والبطوالت العاملية وغريها من البطوالت مصنوعاً          

 .تيك أو سطح اصطناعي مرنمن اخلشب أو البالس
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  املنطقة املخصصة ملقاعد الفريق 2

تخصص لكل فريق منطقة تقع عند أحد جانيب طاولة احلكام،             2-1
 أمتار، ويبلغ   3وتبعد عن اخلط اجلانيب للملعب مبا ال يقل عن          

يزيد الطول والعمق أو     ( أمتار عمقاً     3 أمتار طوالً و    4بعداها  
وحتدد خبط شريطي مزود خبيط،      )   متر 0.05ينقصان مبقدار   

 ).1راجع امللحق (

تقع مناطق مقاعد الفريق يف جانب امللعب اخلاص بكل فريق             2-2
حبيث يكون الالعبون على مقربة من طاولة احلكام حبيث               

 ).1راجع امللحق (تكون املقاعد يف منطقة الفريق نفسها، 

 املقاعد مع   أثناء استراحة ما بني الشوطني، جيري تغيري مناطق          2-3
 .تغيري الفريقني ملواقعهما بنهاييت امللعب

 جيب أن يبقى مجيع أعضاء الفريق يف املنطقة احملددة                   2-4
للمقاعد، وكذلك جيب أن تكون أقدامهم على اخلط الشريطي         
 أو وراءه أثناء اللعب، حيث يتسبب عدم االمتثال هلذه التعليمات           

 .يقعلى الفر" تأخري املباراة"يف فرض عقوبة 

يف حال إصابة أحد الالعبني أو مغادرته للمسابقة رغبة منه يف               2-5
البقاء على مقاعد الفريق، يتعني عليه ارتداء القميص احملدد           
الذي قدمته اللجنة املنظمة للبطولة، ويعد الالعب يف هذه              
احلالة غري مشارك، وينتج عن عدم االمتثال هلذه التعليمات             

ويطلب من الالعب املخالف      "  راةتأخري املبا "فرض عقوبة    
 .مغادرة منطقة املقاعد
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  املرميان 3

 يقع املرميان على امتداد اييت امللعب، ومقاسهما من الداخل          3-1
 متر  1.30و)   متر 0.05يزيد أو ينقص مبقدار       ( أمتار عرضاً     9

سم  50وما ال يقل عن )  متر0.02يزيد أو ينقص مبقدار (ارتفاعاً 
 ).أمام العارضة إىل أقرب جزء خلفي للمرمىتقاس من (عمقاً 

 .تكون هذه العارضة متينة  3-2

يتخذ قائما املرمى وعارضته الشكل األسطواين أو البيضاوي             3-3
 . متر0.15وال يتجاوز قطر كل منها 

يثبت قائما املرمى باحلافة األمامية الداخلية للقائم خارج اخلط            3-4
 .اجلانيب ومبحاذاة خط املرمى

  الكرة 4

 : تتوافق الكرة مع املواصفات التالية4-1

  سم25-24: القطر •

  سم78.5- 75.5: احمليط •

 ). جراما50ًيزيد أو ينقص مبقدار ( جرام 1.250: الوزن •

 4 ثقوب يف النصف العلوي تتدرج من            4:  ثقوب الصوت  •
 ثقوب يف النصف السفلي

 اثنان: األجراس •
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 مطاط طبيعي: االستومري •

  DIN 53505: 80-85 °Shore A مع معايري الصالدة متوافقة •

 أزرق: اللون •

 بارز: السطح •

 مصنوعة من مواد غري سامة •

تستخدم الكرة املعتمدة من قبل االحتاد الدويل واليت حتددها            4-2
األلعاب الباراملبية  (اللجنة املنظمة يف معظم دورات البطوالت       

 ).املبيةوالبطوالت العاملية والدورات املؤهلة لأللعاب البار

  الزي الرسمي 5

 . يتعني على مجيع الالعبني ارتداء قميص الفريق5-1

 حيمل قميص كل العب رقماً ال يتغري، ويوضع يف منتصف                5-2
اجلزأين األمامي واخللفي من هذا القميص، وال يقل ارتفاع             

 5 أو   4 أو   3 أو   2 أو   1 سم وجيب أن تكون إما        20األرقام عن   
وجيب عدم إدخال هذا الرقم يف السروال       ،  9 أو   8 أو   7 أو   6أو  

أو تغطيته بالبطانة أو حجبه عن رؤية احلكام، وينجم عن عدم            
 ". تأخري املباراة"االمتثال ملثل هذه املتطلبات فرض عقوبة 

 سم من   10ال يزيد طول املالبس أو األدوات أو البطانات عن             5-3
 .مجيع اجتاهات اجلسم
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 والبطوالت العاملية، جيب أن يتوافق        يف األلعاب الباراملبية     5-4
زي املباراة من قمصان وسراويل وجوارب يرتديها الالعبون يف           
فريقٍ ما مع املعايري اإلعالنية حسبما حتدده اللجنة الباراملبية              
الدولية، وال يسمح لالعبني الذين يرتدون أزياء خمالفة بدخول           

اإلعالنية، امللعب وذلك حبكم الطبيعة التعاقدية للمتطلبات            
" تأخري املباراة "ويؤدي اإلخالل ذا املطلب إىل فرض عقوبة          

 . املخالف باللعبعلى الفريق، وال يسمح لالعب

  رمبا ال تتعارض أي بطانة أو أدوات أخرى يتم وضعها على                 5-5
 .الرأس مع موضع عصابة العينني أو وظيفتها

 سات الالصقةالعد/ النظارات/ رقع العين/  عصابات العين 6 

 .ال يرتدي الالعبون نظارات أو عدسات الصقة أثناء املباراة  6-1

 بل جيب عليهم مجيعاً ارتداء عصابات العينني داخل أرض                6-2
امللعب منذ التحقق من العصابات يف أول الشوط األول حىت            
ايته، وباإلضافة إىل ذلك يتعني على الالعب الذي يتم تبديله          

 جرد اإلعالن عن هذا التبديل ومغادرة امللعب،      إزالة العصابات مب  
حيث يؤدي عدم االمتثال هلذا املطلب إىل فرض عقوبة                 

 . عصابات العينني-شخصية 

 جيب ارتداء عصابات العينني أيضا أثناء الوقت اإلضايف،                6-3
كان الالعبون على أرض    أوكذلك أثناء الرميات اإلضافية سواء       
المتثال هلذا املطلب إىل     امللعب أم ال، حيث يؤدي عدم ا         

 . عصابات العينني-فرض عقوبة شخصية 
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يف البطوالت الكربى جيب على مجيع الالعبني املشاركني يف            6-4
املباراة تغطية أعينهم بقطع شاش أو مواد مشاة حتت إشراف           
املندوب الفين لكرة اهلدف باالحتاد الدويل لرياضات                

 . فريق ويعرفه املندوباملكفوفني أو من قبل مسؤول حيدد لكل

 إذا استغرقت عملية ضبط عصابات العينني أو طلب أحد                  6-5
الالعبني استبدال العصابات وقتاً أكثر مما يستغرقه الوقت الطيب         

يتم فرض عقوبة شخصية لتأخري املباراة،      )   ثانية 45(املستقطع  
ويقوم مؤقت الثواين العشر الذي مل حيدد حالياً الثواين العشر            

صة للرمية بتحديد الوقت الرمسي املستقطع الذي مدته        املخص
 . ثانية45

 جيب موافقة املندوب الفين باالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني           6-6
 . على مجيع عصابات العينني اليت يقدمها أحد منظمي البطولة

  تصنيفات وفئات البطولة7

 .ذكور وإناث: يتم تقسيم البطولة إىل فئتني  7-1

مجيع الالعبني يف البطوالت الدولية الوفاء مبطالب       جيب على   
 التابعة للجنة الباراملبية    3 أو ب  2 أو ب  1التصنيف الرياضي ب  

 .االحتاد الدويل لرياضات املكفوفني/ الدولية

8 
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  تشكيلة الفريق

يف بداية البطولة يتشكل كل فريق من ثالثة العبني وله احلق يف              8-1
 .ثالثة تبديالت

 مرافقني على املقاعد     3 إىل ذلك، حيق لكل فريق           باإلضافة 8-2
خالل املباراة، وجيب أال يتجاوز إمجايل عدد األعضاء               

 أعضاء مبا يف     9املسموح هلم باجللوس على مقاعد الفريق         
 .ذلك الالعبون الثالثة الذين يبدؤون املباراة

ن جيب إخطار احلكام خطياً أثناء إجراء القرعة بالالعبني املوجودي          8-3
على مقاعد الفريق وغري املشاركني يف املباراة، وجيب أن              
يرتدي الالعبون املالبس احملددة اليت قدمتها اللجنة املنظمة         
للبطولة، وإال فلن يسمح هلم باجللوس على مقاعد الفريق،            

تأخري "حيث يؤدي عدم االمتثال هلذا املطلب إىل فرض عقوبة          
 .على الفريق" املباراة

  الحكام9

 حكام مرمى ومسجالً     ةتضم كل مباراة حكمني للمباراة وأربع         9-1
ومؤقتاً ومؤقتني للثواين العشر، وال بد من وجود مؤقت                
احتياطي يف األلعاب الباراملبية والبطوالت العاملية وبطولة            

 . التصنيف الباراملبية والبطوالت اإلقليمية

االحتاد  ينص دليل برنامج اعتماد حكام كرة اهلدف الصادر عن            9-2
الدويل لرياضات املكفوفني على مهام احلكام، كما ينص دليل         
احلكام الفنيني الدوليني الصادر عن االحتاد على مهام احلكام           

 .الفنيني
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  القرعة10

 جيب أن حيضر ممثل الفريق يف التوقيت واملكان املناسبني             10-1
ذلك إىل فرض عقوبة     إلجراء القرعة، ويؤدي عدم االمتثال ل       

على الفريق واحلرمان من اختيار رمي الكرة أو         "  تأخري املباراة "
كأن يكون على ميني      (تلقيها أو اختيار أحد طريف امللعب           

، وإذا مل يتقدم كال الفريقني إلجراء       )طاولة التسجيل أو يسارها   
على )  الفريق أ (القرعة يقف الفريق األول يف جدول اللعب           

 من طاولة احلكام وتكون معه الكرة، ويتم             اجلانب األيسر 
 .فرض عقوبة تأخري املباراة على كال الفريقني

 عند إجراء القرعة يطلب من ممثل الفريق إكمال وثيقة التشكيل            10-2
لضمان تسجيل األمساء واألرقام الصحيحة لالعبني وكذلك           

املرافقني املسموح هلم باجللوس على مقاعد      /  قائمة املدربني 
يق أثناء املباراة، ويف حال عدم تقدمي وثيقة التشكيل أثناء           الفر

القرعة يتم استخدام وثيقة املباراة السابقة، ويف حال عدم               
وجود وثيقة لتشكيل املباراة السابقة يتم استخدام أمساء الفرق          
ومهامها املوضحة يف تشكيل الدخول املقدم إىل اللجنة               

 .املنظمة للبطولة
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ملباريات اليت فاز فيها أحد الفريقني يقوم ممثل           فيما يتعلق با    10-3
الفريق بإكمال وثيقة الرميات اإلضافية اليت قدمها احلكم مث             

 . يعيدها إليه خالل وقت قرعة الرميات اإلضافة

  جترى القرعة من قبل أحد احلكام املعتمدين أو املعينني من              10-4
 .قبل املندوب الفين للبطولة

رعة اختيار رمي الكرة أو الدفاع عنها أوالً أو          حيق للفائز بالق    10-5
حيق له اختيار أي من اييت امللعب لبدء اللعب فيها،                

 .ويكون االختيار املتبقي من حق الفريق اآلخر

 يف اية الشوط األول، يغري الفريقان اييت امللعب واملنطقتني            10-6
املخصصتني ملقاعد الفريق، ويقوم الفريق الذي دافع عن           
الرمية األوىل يف بداية املباراة بالرمية األوىل يف أول الشوط           

 .الثاين

ال يسمح باللعب يف املباراة إال لالعبني املدرجة أمساؤهم             10-7
يف وثيقة التشكيل املستخدمة للمباراة الفعلية، لذا جيب على         
هؤالء الالعبني التواجد يف امللعب أو على مقاعد الفريق يف           

ة، حيث يؤدي عدم االمتثال لذلك إىل فرض            بداية املبارا 
 .على كل عضو مل حيضر يف امليعاد" تأخري املباراة"عقوبة 

ء11   اإلح

يسمح جلميع الالعبني بعملية إمحاء يف اية امللعب الذي             11-1
يدافعون فيه، وال يسمح ألي من الفريقني برمي الكرة يف              

 .نصف ملعب الفريق اآلخر
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 برمي الكرة يف     -أثناء عملية اإلمحاء  -يقني   إذا قام أحد الفر    
نصف ملعب الفريق اآلخر مينحه احلكم إنذاراً، ويف حالة            
قيام نفس الفريق برمي الكرة يف نصف ملعب الفريق اآلخر             

على هذا  "  السلوك غري الرياضي  "مرة أخرى يتم فرض عقوبة       
 .الفريق

  مدة املباراة12

يف امل ولكنها تقسم إىل       دقيقة   24تستمر املباراة ملدة       12-1
 . دقيقة12شوطني يستغرق كل منهما 

 دقائق بني اية أي مباراة وبداية مباراة أخرى           5يكون هناك     12-2
تالية، وأما يف األلعاب الباراملبية والبطوالت العاملية فتوجد         

 دقيقة بني اية أي مباراة وبداية مباراة          15فترة زمنية مدا     
 .أخرى تالية

 . دقائق5يتم إصدار إنذار مسموع قبل بدء املباراة مبدة   12-3

جيب أن يكون الالعبون املقرر هلم بدء أي من الشوطني                 12-4
جاهزين لعملية التحقق من عصابات العينني ورقع العينني من         

 . ثانية من بداية كل شوط90قِبل احلكام قبل 

 . دقائق5ة يتم إصدار إنذار مسموع قبل بدء كل شوط مبد  12-5

 . دقائق3تستغرق مدة استراحة ما بني الشوطني   12-6
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جيب على كال الفريقني والالعبني االستعداد عندما يقول               12-7
، حيث  )5-12راجع القاعدة    "  (حان البدء "إداريو الطاولة    

" تأخري املباراة "يؤدي عدم االمتثال لذلك إىل فرض عقوبة           
 .على الالعب أو الفريق بأكمله

 . يكتمل كل شوط يف اية املدة احملددة له  12-8
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  بروتوكول املباراة13

يف بداية املباراة يطلب احلكم من اجلمهور غلق هواتفهم               13-1
احملمولة والتحلي باهلدوء أثناء املباراة، وخياطبهم بقوله          

ورمي “  خط الوسط ”قبل قول   "  يرجى احلفاظ على اهلدوء    "
كرة للفريق الذي فاز برميها أوالً، ويقوم احلكم برمي الكرة          ال

ألقرب العب يف الوسط، مث يطلق صافرة املباراة ثالث              
 ".ابدأ اللعب"مرات ويقول 

 .تبدأ الساعة الرئيسية يف العد مع الصافرة الثالثة  13-2

استراحة ما بني    "يكمل احلكم أي شوط بالصافرة وقول              13-3
الرميات "أو  "  الوقت اإلضايف "أو  "  باراةامل"أو  "  الشوطني
، وتعد هذه إشارة إىل اكتمال الشوط، وجيوز              "اإلضافية

جلميع الالعبني ملس عصابات العينني مع ضمان عدم فرض          
 .عقوبة قبل اية الشوط

تتوقف ساعة املباراة عندما يطلق احلكم الصافرة وتبدأ مرة             13-4
 عقوبة، كما تتوقف    أخرى بصافرة أخرى باستثناء حالة فرض     
 .ساعة املباراة عن العد أثناء فرض عقوبة
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يف أي وقت جيب فيه إعادة الكرة مرة أخرى يقوم حكم                   13-5
املباراة أو حكم املرمى بإسقاطها على اخلط اجلانيب على            

 متر أمام قائم املرمى األقرب إىل اجلانب الذي            1.5مسافة  
ا يقول   خرجت من خالله الكرة خارج امللعب، وبعده            

 ". العب"احلكم 

يف حالة جتاوز الكرة اخلط اجلانيب عند رميها يعلن احلكم               13-6
وتتوقف ساعة الثواين العشر مث يتم         “  خارج امللعب ”أا  

إعادة ضبطها، ويف حال جتاوز الكرة اخلط اخلارجي يطلق           
مث يقوم حكم    ،  "خارج اخلط "احلكم صافرة ويعلن أا        

بإسقاط الكرة على اخلط اجلانيب       املباراة أو حكم املرمى       
 متر أمام قائم املرمى األقرب إىل اجلانب           1.5على مسافة    

الذي خرجت من خالله الكرة خارج امللعب، وإذا مل                
ال تتوقف ساعة املباراة       "  اخلط اخلارجي  "تتجاوز الكرة     
مبجرد إعادة الكرة إىل منطقة الفريق،      "  العب"ويقول احلكم   

راة خياطب احلكم اجلمهور بقوله        وإذا توقفت ساعة املبا     
 ".العب"ويطلق الصافرة ويقول " يرجى اهلدوء"

  يف حال صد الكرة وخروجها عن اخلط اجلانيب داخل منطقة             13-7 
، ويف حالة جتاوز الكرة       “صد خارج ”الفريق يقول احلكم     

 " خارج اخلط"اخلط اخلارجي يطلق احلكم صافرة ويعلن أا 

ة أو أحد حكام املرمى بإسقاط الكرة يف            يقوم حكم املبارا     13-8
 . 13-6امللعب كما هو موضح يف الفقرة 
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إذا مل تتوقف ساعة املباراة تستمر ساعة الثواين العشر يف                 13-9
يف حال إسقاط الكرة يف امللعب      “  العب”العد ويقول احلكم    

 . مرة أخرى

،  يف حالة توقف ساعة املباراة تتوقف ساعة الثواين العشر             13-10
وإذا مل يتم إسقاط الكرة مرة أخرى يف امللعب خياطب                

ويطلق الصافرة ويقول   "  يرجى اهلدوء "احلكم اجلمهور قائالً    
، وهنا يكون أمام الفريق الثواين املتبقية جلعل الكرة          "العب"

 . تعرب خط الوسط

 يف الوقت الذي تتوقف فيه ساعة املباراة ويقوم حكم املباراة            13-11
ملرمى بإسقاط الكرة يف امللعب عند اخلط         أو أحد حكام ا    

 متر أمام قائم املرمى خياطب         1.5الذي يقع على مسافة        
ويطلق الصافرة مث يقول    "  يرجى اهلدوء "احلكم اجلمهور قائال    

حىت يف حال عدم قيام أي من العيب الفريق مبحاولة          "  العب"
 .التقاط الكرة

 أرض امللعب،    ال يسمح بأي مساعدات توجيهية إضافية على       13-12
حيث يؤدي عدم االمتثال هلذا املطلب إىل فرض عقوبة               

 .على الفريق أو أحد الالعبني" تأخري املباراة"

 بعد فرض أي عقوبة يقوم حكم املباراة أو أحد حكام املرمى            13-13
بإعادة توجيه الالعبني إىل قائم املرمى، وإذا تعني على               

وقت آخر يتم فرض    احلكم إعادة توجيه أحد الالعبني يف أي        
 .على هذا الالعب" تأخري املباراة"عقوبة 
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 يف حال سكون الكرة املَرمِية يف منطقة الفريق املدافع دون             13-14
ملسها من قبل أحد العيب هذا الفريق تسمى هذه احلالة باسم           

، "كرة ميتة "، ويطلق احلكم صافرة ويعلن أا        "الكرة امليتة "
الكرة للفريق املدافع حسبما ورد      ويقوم أحد احلكام بإعطاء      

يف "  الكرة امليتة "، كما يتم اإلعالن عن        5-13يف القاعدة    
عارضة املرمى دون ملس    /  حال اصطدام الكرة املرمية بقائم    

أحد العيب الفريق املدافع، مث استقرارها يف منطقة الفريق أو          
يف النصف األول من املنطقة احملايدة، وال يطلق احلكم             

 .ىت تسكن الكرة متاماًالصافرة ح

 يسمح ألي العب يف الفريق مبغادرة أرض امللعب مهما كان           13-15
أثناء )  سواء لتلقي الرعاية الطبية أو ضبط أداة         (سبب ذلك    

التوقف الرمسي للعب، وقد ال يعود هذا الالعب حىت انتهاء          
 .هذا الشوط من املباراة

باراة بتحديد وقت    لضمان سري املباراة بسالسة يقوم حكم امل        13-16
مستقطع رمسي ملسح األرضية يف حالة توقع تعرض سالمة          
الالعبني للخطر، وال حتدث عملية املسح إال يف وقت               

 .اإليقاف الرمسي للمباراة

  إحراز األهداف14

يف أي وقت تتجاوز فيه الكرة خط املرمى متاماً أثناء اللعب،             14-1
  احلكم صافرتني  ، يتم تسجيل هدف، ويطلق    )1انظر امللحق   (
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ويعلن عن اهلدف، وتتوقف ساعة املباراة مع إطالق الصافرة         
األوىل، وال ميكن تسجيل هدف من قبل احلكم الذي يقوم            

 .بتمرير الكرة إىل امللعب

يف حالة حترك أو سقوط عصابات العينني اليت يرتديها أي               14-2
ر من الالعبني املدافعني عند اصطدام الكرة املرمية به يستم          

اللعب حىت يتم التحكم يف الكرة أو صدها أو تسجيلها يف              
 .املرمى

يفوز الفريق الذي يسجل أكرب عدد من األهداف يف اية                 14-3
 .املباراة

 10تنتهي املباراة عندما يصل فارق األهداف بني الفريقني إىل            14-4
 .أهداف

  الوقت املستقطع للفريق15

أوقات مستقطعة مدة كل    )  4(بعة  يسمح ألي من الفريقني بأر      15-1
 ثانية خالل املباراة، وجيب احلصول على وقت             45منها  

مستقطع واحد على األقل خالل الشوط األول وإال فسيتم             
فقدان هذا الوقت، ومبجرد إعالن أحد الفريقني الوقت              

 .املستقطع جيوز لكال الفريقني استخدام هذا الوقت

واحد ال أكثر خالل الوقت      يسمح لكل فريق بوقت مستقطع         15-2
 .اإلضايف
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ميكن للفريق املسيطر على الكرة أن يطلب وقتاً مستقطعاً،              15-3
وميكن لكال الفريقني أن يطلبا وقتاً مستقطعاً عند إطالق               

 .صافرة إيقاف اللعب

جيوز ألحد العيب الفريق إبالغ احلكم بالرغبة يف وقت                  15-4
“ بالوقت املستقطع ”  مستقطع باستخدام إشارة اليد اخلاصة      

 ".وقت مستقطع"أو بقول ) 1انظر امللحق (

يبدأ الوقت املستقطع عندما يعلن عنه احلكم وعن الفريق               15-5
الطالب باالسم، وبالتايل يسمح ألي شخص يف منطقة              

 .مقاعد الفريق بالدخول إىل امللعب

يسجل مؤقت الثواين العشر الوقت املستقطع الذي تبلغ مدته           15-6
 قبل انتهاء   15 ثانية، ويعطي إشارة إنذار مسموعة يف الثانية         45

 .هذا الوقت، مث يعطي إشارة أخرى بانتهاء الوقت

 ". ثانية15" يقول احلكام 15وعند مساع إشارة الثانية    15-7

ميكن طلب أي تبديل قبل انتهاء الوقت املستقطع، ويف حالة            15-8
 إشارة إلجراء تبديل     تقدمي الفريق الذي طلب وقتاً مستقطعاً      

قبل اية الوقت املستقطع يمنح هذا الفريق الوقت املستقطع         
والتبديل، ويف حال تقدمي الفريق الذي طلب وقتاً مستقطعاً           
إشارة إلجراء تبديل بعد اية الوقت املستقطع يتحمل هذا           

 .للفريق" تأخري املباراة"الفريق عقوبة 

 مستقطعاً جيب القيام برمية        بعد طلب أحد الفريقني وقتاً         15-9
واحدة على األقل قبل قيام الفريق نفسه بطلب وقت مستقطع           

 .أو تبديل آخر
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أوقات )  4(إذا حصل أحد الفريقني على أكثر من أربعة                 15-10
أوقات )  3(مستقطعة خالل الوقت األصلي أو أكثر من ثالثة           

) 1(مستقطعة خالل الشوط الثاين أو أكثر من وقت مستقطع            
خالل الوقت اإلضايف، يتم رفض أي طلب آخر ويتم فرض           

 .على الفريق" تأخري املباراة"عقوبة 

جيب أن تتوقف مجيع     "  يرجى اهلدوء "عندما يقول احلكم       15-11
التدريبات الصادرة من الالعبني املوجودين على املقاعد أو         

 .على الفريق" التدريب غري القانوين"يتم فرض عقوبة 

 مي املستقطع الوقت الرس16

 .قد يطلب أحد احلكام وقتاً رمسياً مستقطعاً يف أي وقت  16-1

عندما يطلق احلكم صافرة لوقت رمسي مستقطع نتيجة                 16-2
ألفعال من قِبل الفريق املتحكم يف الكرة يتم السيطرة على             
 الكرة من قبل حكم املرمى، ويف اية الوقت الرمسي املستقطع          

 متر أمام    1.5 الكرة على مسافة       يقوم حكم املرمى بإسقاط    
 ).13.5على النحو املنصوص عليه يف القاعدة (قائم املرمى 

 .ال يوجد حد زمين للوقت الرمسي املستقطع  16-3

جيوز للفريقني املوجودين   "  الوقت الرمسي املستقطع  "خالل    16-4
على املقاعد تدريب الالعبني املوجودين يف امللعب حىت           

، حيث جيب يف هذه احلالة         "اهلدوءيرجى  "يقول احلكم    
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إيقاف مجيع التدريبات، إذ يؤدي عدم االمتثال لذلك إىل             
فرض عقوبة على الفريق وذلك على النحو املنصوص عليه           

 .11-15يف القاعدة 

   الوقت الطبي املستقطع17

ثانية )  45(يستغرق الوقت الطيب املستقطع مخساً وأربعني            17-1
وقتاً طبياً مستقطعاً يف حالة وقوع  حبد أقصى، ويطلب احلكم     

ثانية )  45(إصابة أو مرض، ويف اية اخلمس واألربعني            
يقرر احلكم ما إذا كان الالعب قادراً على مواصلة اللعب أم             

 . ال

يقوم مؤقت الثواين العشر غري العامل حالياً باحتساب الوقت            17-2
 . ثانية45الطيب املستقطع الذي تبلغ مدته 

 ثانية من انتهاء الوقت الطيب       15م إعطاء إنذار مسموع قبل       يت  17-3
املستقطع ليعلن أنه أوشك على االنتهاء، كما يتم إعطاء إنذار          

 .عند انتهاء الوقت

إذا قرر احلكم أن الالعب املصاب غري مستعد للعب يف                 17-4
اية الوقت الطيب املستقطع جيب تبديله طبياً، ولكنه قد             

ذا قام املدرب بإجراء تبديل منتظم إلعادته        يعود إىل اللعب إ   
 .إىل املباراة

ال يسمح بدخول أكثر من فرد من أعضاء الفريق املوجودين              17-5
على مقاعد الفريق إىل أرضية امللعب أثناء الوقت الطيب              
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املستقطع، وجيب أن يرجع هذا الفرد إىل مقعده بنهاية هذا            
انية ويف حالة دخول     ث 15الوقت، حيث يتم إعطاء إنذار مدته       

أكثر من فرد من املوجودين يف منطقة الفريق إىل امللعب أو            
يف حالة دخول فرد من غري املوجودين يف منطقة الفريق بعد           

تأخري "انتهاء الوقت الطيب املستقطع يتم فرض عقوبة                
 .على الفريق" املباراة

  قاعدة اإلصابة املصحوبة بنزيف 18

صابة والحظ احلكم سيالن الدم منه       إذا تعرض أي العب إل      18-1
يعطى وقت طيب مستقطع، ويتم إخراج الالعب من امللعب          
وال يعود إليه إال بعد توقف الرتيف وتغطية اجلرح وتغيري              
الزي الرمسي إذا لزم األمر، ويف حالة عدم توقف الرتيف             
وعدم تغطية اجلرح وعدم تغيري الزي أثناء الوقت الطيب               

 ".بديل طيب"خدام املستقطع جيب است

إذا مت تبديل الالعب املصاب بسبب نزيف الدم فإن هذا                 18-2
، وجيوز لالعب العودة يف حالة       "تبديالً طبياً "التبديل يسمى   

استخدام املدرب بديالً منتظماً وبعد قرار احلكم بأن الالعب         
 .1-18يفي مبتطلبات القاعدة 

مالئمة قبل  جيب تنظيف مجيع األسطح املتسخة بصورة             18-3
 .استئناف اللعب
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إذا مل يكن الالعب ميتلك قميصاً إضافياً للعب بنفس رقم                18-4
غري (القميص األصلي يسمح له بارتداء قميص برقم خمتلف          

ما دام هذا الرقم قد أُعلن للحكم        )  مستخدم من قبل الفريق    
 .الذي يعلن التغيري

  تبديالت الفريق 19

تبديالت خالل املباراة، وجيب    )  4  (يسمح لكل فريق بأربعة     19-1
أن يستخدم تبديل واحد على األقل يف الشوط األول، وإال            

 .يتم إلغاء هذا التبديل

 .طوال الوقت اإلضايف) 1(يسمح لكل فريق بتبديل واحد   19-2

 .ال جيوز تبديل العب أكثر من مرة  19-3

جيوز جيوز للفريق املستحوذ على الكرة طلب تبديل، كما             19-4
 .لكال الفريقني طلب تبديل يف حالة توقف ساعة املباراة

جيوز إعالم احلكم بالتبديل عن طريق أي عضو من أعضاء               19-5
أو )  1انظر امللحق   "  (التبديل"الفريق، وذلك باستخدام إشارة     

 ".تبديل"بقول 

 .يبدأ التبديل عندما يعلن احلكم عنه وعن الفريق الطالب باالسم  19-6

فور إعالن احلكم عن التبديل يرفع الفريق الطالب لوحات              19-7
 .التبديل اليت حتمل رقم الالعب الداخل ورقم الالعب اخلارج
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 يف البطوالت اليت تتطلب رقعة العينني جيب أن يكون الالعب              19-8
البديل مرتدياً الرقعة وعلى استعداد لفحص عصابة العينني           

خري من جهة املدرب أو     عندما يعلن احلكم التبديل، وأي تأ      
 تأخري  -الالعب املقرر تبديله يؤدي إىل العقوبة، عقوبة فريق         

 .املباراة

جيوز طلب مهلة قبل اية التبديل، فإذا أشار الفريق الذي               19-9
طلب التبديل إىل طلب مهلة قبل اية التبديل فإنه يمنح               

 .التبديل واملهلة على حد سواء

فريقني تبديالً فال بد من وقوع رمية واحدة         إذا استخدم أحد ال    19-10
 .على األقل قبل حصول نفس الفريق على تبديل آخر أو مهلة

 مبجرد إعالن احلكم عن اسم الفريق ورقم الالعب اخلارج             19-11
يسمح هلذا الالعب اخلارج خبلع عصابة العينني مث رقعة              

جد العينني والتوجه إىل منطقة مقاعد الفريق، وال بد من توا           
حكم املرمى ملساعدة الالعب اخلارج أثناء اخلروج من             
امللعب وأخذ الالعب الداخل إىل قائمة املرمى األقرب من          
منطقة مقاعد الفريق، وإذا ملس الالعب اخلارج عصابة              
العينني قبل إعالن احلكم عن اسم فريقه ورقمه فإنه خيضع             

 .لعقوبة عصابة العينني

 . بالتبديالت، باستثناء الالعب املعاقبيف حالة العقوبة يسمح 19-12
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 يسمح بالتدريب من مقاعد أي من الفريقني أثناء التبديل حىت            19-13
 ، ويف حالة استمرار أحد الفريقني     "يرجى اهلدوء "يقول احلكم   

يتلقى الفريق  "  يرجى اهلدوء "يف التدريب بعد قول احلكم        
 . عقوبة التدريب غري القانوين

عبني أثناء استراحة ما بني الشوطني يحسب            أي تبديل لال     19-14
تبديالً من تبديالت الثالثة املتبقية للفريق، وجيب على              
الفريق أثناء استراحة ما بني الشوطني إبالغ احلكم بأي تبديل           
يتم حىت يتسىن للحكم اإلعالن عن هذا التبديل يف بداية               

 بديلالشوط الثاين، ويف حالة جتاهل أي فريق إعالم احلكم بالت           
قبل انتهاء استراحة ما بني الشوطني خيضع هذا الفريق لعقوبة           

 ".تأخري املباراة"

تبديالت خالل  )  4( ويف حالة طلب أي فريق أكثر من أربع             19-15
تبديالت خالل الشوط   )  3(الوقت األصلي أو أكثر من ثالث        
خالل الوقت اإلضايف    )  1(الثاين أو أكثر من تبديل واحد          

رفض الطلب وتتأخري املباراة"فرض عليه عقوبة ي." 
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  التبديل الطبي20

 املسموح)  4(ال يحتسب التبديل الطيب ضمن التبديالت األربعة          20-1
 .ا يف أي مباراة

يستلزم توقُّف املباراة مرتني خالل الوقت األصلي لالعب              20-2
 إخراج الالعب   -حسب تقدير احلكم  -مصاب إصابة مؤقتة     

 اية الشوط، وإذا توقفت املباراة مرة           من امللعب حىت   
أخرى بسبب نفس الالعب يف أي شوط آخر فإن ذلك                 
يستوجب تبديالً طبياً فورياً، وال جيوز هلذا الالعب العودة            

 .إىل املعلب حىت اية هذا الشوط

بعد اإلعالن عن الوقت الطيب املستقطع حيدد احلكم ما إذا             20-3
 أم ال، فإذا انتهت مدة اخلمس       كان الالعب يستطيع املواصلة   

ثانية مث أعلن احلكم أن الالعب ال يستطيع          )  45(واألربعني  
املواصلة جيب تبديل الالعب، وجيوز له العودة يف حالة             

 . استخدام املدرب تبديالً منتظماً لعودة الالعب إىل املباراة

ميكن للفريق التواصل مع الالعبني املتواجدين يف امللعب             20-4
، ويف حالة   "يرجى اهلدوء "اء التبديل حىت يقول احلكم        أثن

" تأخري املباراة "عدم االمتثال هلذه التعليمات يتم فرض عقوبة        
 .على الفريق
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مىت وقعت أي خمالفة يطلق احلكم الصافرة ويذكر املخالفة، مث             
 . تعطى الكرة للفريق الذي مل يرتكب هذه املخالفة

 املبكرة الرمية 21

تكون الرمية املبكرة عندما يرمي الالعب الكرة قبل أن يقول             21-1
 ".العب"احلكم 

  التمرير للخارج22

 :حيدث التمرير للخارج يف حالة

ملس الكرة أرضية خارج امللعب بعد سيطرة الفريق عليها               22-1
 .أثناء متريرها بني الالعبني

راج الكرة من    وجود فعل مقصود من أحد الالعبني إلخ             22-2
امللعب، ال سيما إذا كان ذلك فعالً ثانياً بعد أول اتصال مع             
الكرة، ويتضمن ذلك أي تأرجح لليد أو الذراع أو تتبع الكرة           

 .خارج املعلب
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  الكرة العابرة23

على خط  )  أ(ها  ديف حالة صد الكرة من قبل املدافع وارتدا          23-1
ة احملايدة  على اخلط اجلانيب يف املنطق      )  ب(الوسط أو    

، ويتم إسقاط الكرة     "كرة عابرة "يطلق احلكم الصافرة قائالً      
حينئذٍ يف نصف ملعب الفريق املنافس الذي مت صد الكرة             
منه، وتكون طريقة إسقاط الكرة كما هي مذكورة يف الفقرة            

، مث يطلق الصافرة     "يرجى اهلدوء "، مث يقول احلكم       13-6
 ".العب"ويقول 

 الكرة بأحد قائمي املرمي أو عارضته            يف حالة اصطدام     23-2
ها إىل خط الوسط أو إىل اخلط اجلانيب يف املنطقة            دوارتدا

 .احملايدة

 .ال تطبق هذه القاعدة على الرميات اإلضافية ورميات اجلزاء  23-3

يف حالة اصطدام الكرة جبسم فوق امللعب يطلق احلكم                23-4
 ".كرة عابرة"الصافرة ويقول 
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يطلق احلكم الصافرة ليعلن عن       "  عقوبة شخصية "يف حال وجود     
العقوبة ورقم الالعب والفريق، ويقوم الالعب املعاقَب بصد ضربة                
اجلزاء، وتنص قواعد اللعبة املطبقة على مجيع رميات اجلزاء على أنه إذا            

ة على  وقعت عقوبة على الرامي ال حتتسب الرمية، أما يف حالة وقوع عقوب           
املدافع فتعاد الرمية ما مل تكن قد سجلت بالفعل، وإذا أحرز الالعب                 
الرامي الكرة يف مرماه فإا ال تحسب هدفاً بل حتسب فقداناً لالستحواذ              
على الكرة، وإذا قرر الفريق املمنوح رمية جزاء التراجع عن هذه الرمية               

أو عن  )  1 امللحق   انظر(جيب أن يشري إىل التراجع عن طريق إشارة اليد            
، ويستحوذ الفريق املتراجع عن الرمي على       "تراجع عن الرمي  "طريق قول   

الكرة عند استئناف املباراة مرة أخرى، كما تتوقف ساعة املباراة عن العد             
 .يف مجيع العقوبات

 

ة24   الكرة القص

أي وقت تظل فيه الكرة املرمية يف امللعب، لكن حركتها                24-1
ف أمام منطقة الفريق املدافع، والالعب الذي         األمامية تتوق 

 .يرمي هذه الكرة خيضع لعقوبة الكرة القصرية
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  الكرة العالية25

 أرضية  -فور خروجها من يد الرامي      -إذا مل تلمس الكرة         25-1
)  أمتار 6(امللعب مرة واحدة فوق أو قبل خط الكرة العالية            

 . ة الكرة العاليةأمام منطقة فريق الرامي فإن الرامي يتلقى عقوب

  الكرة الطويلة26

، جيب أن    25بغض النظر عن القاعدة الواردة يف الفقرة               26-1
 مرة واحدة على األقل      -خالل الرمي -تلمس الكرة األرض     

يف املنطقة احملايدة، فإذا مل تلمسها خيضع الرامي لعقوبة           
 . الكرة طويلة

  عصابات العين27

مس عصابات العينني دون إذن من      أي العب داخل امللعب يل      27-1
 .احلكم خيضع لعقوبة عصابات العينني

أي العب خيرج من امللعب بسبب عقوبة ال جيوز له ملس               27-2
 .عصابات العينني، فإذا ملسها فإنه يتلقى عقوبة عصابات العينني

إذا ملس الالعب البديل اخلارج من امللعب عصابات العينني           27-3
 إعالن احلكم التبديل باسم الفريق ورقم        أو رقع العينني قبل   

الالعب اخلارج من امللعب فإن هذا الالعب يتلقى عقوبة             
 . عصابات العينني
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  الدفاع غ القانو28

جيب أن يتم اتصال دفاعي مع الكرة من قبل العب ميلس                 28-1
جزءٌ من أي عضو يف جسمه األرضيةَ يف املنطقة املخصصة           

 ).  واهلبوطمنطقة التوجيه(لفريقه 

  التأخ الشخيص للمباراة29

جيب أن يكون الالعبون على استعداد للعب يف بداية أي                29-1
 .شوط بناء على أمر احلكم

جيب عدم إعادة توجيه الالعبني من قبل أي شخص آخر                 29-2
سوى أعضاء الفريق املوجودين يف امللعب ما مل يتم                 

عد أي عقوبة    مساعدم من قبل احلكم أو حكم املرمى ب          
 ).13-13طبقاً للقاعدة (

أي فعل يرتكبه أي العب ويرى احلكم أنه تأخري متعمد                  29-3
 . للمباراة ينتج عنه عقوبة تأخري املباراة

  السلوك الشخيص غ الريايض30

إذا قرر احلكم أن الالعب يتصرف بشكل غري رياضي فإن                30-1
اضي، وعالوة  الالعب يتلقى عقوبة السلوك الشخصي غري الري       

على ذلك فإن تلقي أي العب عقوبتني من هذه العقوبات يؤدي           
 وباإلضافة إىل ذلك قد       إىل طرد الالعب من تلك املباراة،       

يؤدي أي سلوك غري رياضي آخر إىل الطرد من املباراة أو من            
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املبىن، ويف حالة طرد أي العب من املباراة أو املبىن جيب           
ين للبطولة بذلك، فإذا رأى      على احلكم إبالغ املندوب الف     

املندوب الفين أن ذلك ضروري قد يتم طرد الالعب من              
املنافسات األخرى يف البطولة، وجيب توثيق هذا اإلجراء           
من قبل املندوب الفين يف تقرير خطي يقدم إىل اللجنة                
الفرعية لكرة اهلدف التابعة لالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني         

 .يف ختام البطولة

ال يتم تبديل الالعب املطرود من أي مباراة بسبب السلوك               30-2
 .غري الرياضي خالل تلك املباراة

أي اتصال جسدي مقصود من أي العب مع أي إداري يؤدي             30-3
 .إىل الطرد املباشر لالعب من املباراة ومن امللعب

الالعب الذي يغري شكل الكرة خيضع لعقوبة السلوك غري               30-4
 .الرياضي

ال يسمح بأي مادة غريبة كوسيلة تعزيزية يف رياضة كرة                  30-5
اهلدف، حيث حيظر استخدام الراتنج أو التعرق أو أي مادة            
غريبة أخرى تزيد أو تقلل من التصاق سطح الكرة جبسم               
الالعب، ومثل هذا السلوك يؤدي إىل عقوبة السلوك غري              

 .الرياضي

عن طريق فركها يف أي     أي العب يتسبب عمداً يف بلل الكرة          30-6
 .سطح يتلقى عقوبة السلوك غري الرياضي



  االتحاد الدويل لرياضات املكفوف قواعد رياضة كرة الهدف

 44

تلعب كرة اهلدف باليد، وأي ركلة للكرة بالقدم ينتج عنها               30-7
 .عقوبة السلوك غري الرياضي

  الضوضاء 31

أي ضوضاء يصدرها أي العب أثناء الرمي أو بعده ملنع فريق             31-1
 . الدفاع من تتبع الكرة ينتج عنها عقوبة
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يف حالة وجود عقوبة على أحد الفريقني يطلق احلكم صافرة ليعلن            
مث يعلن نوع العقوبة مث يعلن عن الفريق املعاقَب،             "  عقوبة فريق "عن  

والفريق الذي يعاقَب برمية اجلزاء خيتار العباً ليدافع عن هذه الرمية من               
واعد اللعبة على مجيع     بني الالعبني املوجودين يف امللعب، وتطبق ق         

رميات اجلزاء، وإذا وقعت عقوبة على الرامي ال حتتسب الرمية، ويف               
حالة وقوع عقوبة على املدافع تعاد الرمية ما مل تكن قد سجلت بالفعل،               
وإذا أحرز الالعب الرامي الكرة يف مرماه فإا ال تحسب هدفاً بل حتسب              

 الفريق املمنوح رمية جزاء التراجع      فقداناً لالستحواذ على الكرة، وإذا قرر     
عن هذه الرمية جيب أن يشري إىل التراجع عن الرمية عن طريق إشارة اليد                

، ويستحوذ الفريق   "تراجع عن الرمي  "أو عن طريق قول     )  1انظر امللحق   (
 . املتراجع عن الرمي على الكرة عند استئناف املباراة مرة أخرى

  الثوا العرش32

 ثوانٍ لضمان عبور الكرة خط وسط            10 فريق    يمنح كل   32-1
 .امللعب من أول تعامل دفاعي منه مع الكرة

ويف حالة الوقت املستقطع أو إذا حدث تغيري أو خروج عن              32-2
-اخلط بعد التعامل الدفاعي وكان الفريق يسيطر على الكرة           
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يف حوزة أحد الالعبني أو كانت الكرة تمرر بوضوح بني               
ف ساعة الثواين العشر مؤقتاً مع صافرة احلكم         تتوق -الالعبني

، ويكون للفريق باقي املدة     )العب(وتبدأ عندما يقول احلكم     
املوضحة على الساعة لضمان عبور الكرة خط وسط                 

 .امللعب

خارج "مث صافرة مث قول      "  منع"إذا تال التعامل الدفاعي قول         32-3
قول فإن ساعة الثواىن العشرة تتوقف وتبدأ مع               "  اخلط

 ".العب"

الوقت "يعاد ضبط ساعة الثواين العشر يف حالة النداء على               32-4
 ".الرمسي املستقطع

 .يعاد ضبط ساعة الثواين العشر بعد تسجيل هدف  32-5

 .يعاد ضبط ساعة الثواين العشر يف اية كل شوط  32-6

 .يعاد ضبط ساعة الثواين العشر بعد حالة العقوبة  32-7

 ساعة الثواين العشر من أول تعامل دفاعي بغض النظر             تبدأ  32-8
 .عما إذا كان الفريق يسيطر على الكرة أم ال

يشري مؤقت الثواين العشر على الطاولة إىل احلكم عندما                32-9
 ثوانٍ وال يزال الفريق يستحوذ على الكرة        10تصل الساعة إىل    

من أول تعامل دفاعي أو قبل أن تعرب الكرة خط وسط                   
 .لعب من نصف ملعب هذا الفريقامل
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 تأخ الفريق املباراة 33

 .جيب أن حيضر القرعة ممثل عن الفريق يف الوقت احملدد  33-1

جيب أن يكون الفريق جاهزاً لبدء اللعب يف بداية أي شوط               33-2
 .بناء على تعليمات احلكم

 .أي فعل من أحد الفريقني مينع استمرار املباراة  33-3

إعالم احلكم بني الشوطني بأي تغيري يتم يف نصف             جيب    33-4
 .الوقت

مهالت خالل  )  4(ال جيوز للفريق أن يطلب أكثر من أربع              33-5
مهالت خالل الشوط   )  3(الوقت األصلي أو أكثر من ثالثة         

 . الثاين أو مهلة واحدة خالل الوقت بدل الضائع

ات خالل  تغيري)  4(ال جيوز للفريق أن يطلب أكثر من أربعة             33-6
تغيريات خالل الشوط   )  3(الوقت األصلي أو أكثر من ثالثة        

 .الثاين أو تغيري واحد خالل الوقت اإلضايف

جيب أن يكون الالعب البديل مستعداً للعب عند اإلعالن               33-7
عنه، وجيب أن يكون املدرب مستعداً لإلشارة إىل رقم               

 .الالعب اخلارج ورقم الالعب الداخل
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  الريايض للفريقالسلوك غ 34

جيب على مجيع أعضاء الفريق والوفد املرافق هلم يف                 34-1
 .املباراة التصرف بشكل رياضي

فأي سلوك غري رياضي قد يؤدي إىل الطرد من املباراة أو                 34-2
املبىن أو إىل احلرمان من املشاركة يف البطولة إذا كان                 
احلكم يشعر بأن الوضع يستحق ذلك، وجيب على احلكم            
اإلبالغ عن احلادث إىل املندوب الفين الختاذ املزيد من             
اإلجراءات، فإذا شعر املندوب الفين بأن ذلك ضروري قد           
يتم إخراج الفريق من املنافسات األخرى يف البطولة، كما            
جيب على املندوب الفين إرسال تقرير خطي إىل اللجنة              

 . نيالفرعية لكرة اهلدف باالحتاد الدويل لرياضات املكفوف

 التدريب غ القانو 35

ال جيوز ألعضاء الفريق املدرجني يف التشكيلة وغري                   35-1
 يف امللعب التواصل مع الالعبني املتواجدين يف         املتواجدين

صافرة (امللعب إال خالل االستراحة الرمسية أثناء اللعب            
، فإذا استمر    "يرجى اهلدوء "إىل أن يقول احلكم       )  التوقف

يتلقى "  يرجى اهلدوء "واصل بعد قول احلكم       الفريق يف الت   
 .الفريق عقوبة فريق التدريب غري القانوين

جيوز للمدربني التواصل مع الالعبني بعد اإلعالن عن نتيجة            35-2
 .أي ضربة جزاء من قبل احلكم
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ال جيوز للمدربني والالعبني غري املتواجدين يف امللعب               35-3
يف امللعب خالل الرميات    التواصل مع الالعبني املتواجدين     

 .اإلضافية

يف حالة وقوع حادث تدريب غري قانوين ثانٍ يف نفس املباراة             35-4
 .يتم إخراج الشخص من امللعب ويتم تقييم معاقبة الفريق

 الضوضاء 36

تتم املعاقبة على أي ضوضاء صادرة عن أي عضو من أعضاء             1- 36
 . اع من تتبع الكرةالفريق الرامي أثناء الرمي ملنع فريق الدف
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 الوقت اإلضايف 37

إذا كان ال بد من حتديد فائز يف حالة التعادل يف اية                     37-1
إضافيني مدة  )  2(املباراة األصلية يلعب الفريقان شوطني         

 .دقائق إذا لزم األمر) 3(الشوط ثالث 

ني اية الوقت   دقائق ب )  3(ستكون هناك استراحة مدا ثالث        37-2
األصلي والشوط األول من الوقت اإلضايف، وخالل هذه            
املدة يتم إجراء قرعة لتحديد الفريق الذي سريمي والفريق            
الذي سيدافع وناحية امللعب اليت سيبدأ منها الالعبون               

 .املباراة

 .الفريق الذي يسجل أوالً يكون هو الفريق الفائز  37-3

 الشوط الثاين من الوقت اإلضايف يقوم       إذا كان ال بد من لعب       37-4
الفريقان بتغيري جهات امللعب ومناطق املقاعد خالل فترة            

 . االستراحة اليت مدا ثالث دقائق بني شوطي الوقت اإلضايف

 الرميات اإلضافية 38

إذا استمر التعادل بعد انتهاء الشوط الثاين من الوقت اإلضايف            38-1
ضافية لتحديد الفائز، وتطبق      يتم اللجوء إىل الرميات اإل       
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 .قواعد اللعبة على مجيع الرميات اإلضافية

إذا كان ال بد من حتديد فائز باملباراة يتم تزويد املدرب                  38-2
بوثيقة تشكيل للرميات اإلضافية أثناء القرعة وقبل املباراة،          
وجيب أن تضم هذه الوثيقة مجيع الالعبني املوجودين بوثيقة         

 .يلمعلومات التسج

يتم حتديد عدد الرميات اإلضافية بأقل عدد لالعبني                   38-3
 .املدرجني يف وثيقة أي من التشكيلني

الالعبون الذين مت إخراجهم من املنافسة أو الذين أصيبوا أو             38-4
الذين ينظر إليهم على أم غري الئقني للعب يتم حذفهم من            

 .لترتيبوثيقة التشكيل ويتم إدراج غريهم من الالعبني با

يتم إجراء قرعة يف بداية الرميات اإلضافية لتحديد الفريق               38-5
الذي يسدد أوالً، وخالل هذه القرعة جيب أن يقدم املدرب          
وثيقة التشكيل اليت حصل عليها أثناء القرعة األوىل، يقوم            
الالعبون بالتسديد والدفاع بالترتيب نفسه املوجود بوثيقة           

 . التشكيل

ل املدربني واملرافقني والالعبني غري املشاركني إىل       يتم ترحي   38-6
اجلانب اآلخر من امللعب على الفور يف اية الوقت                 

 .اإلضايف ولن يسمح بالتدريب

يرتدي مجيع الالعبني عصابات على العينني ويظلون يف               38-7
منطقة مقاعد الفريق حىت يأخذهم احلكم إىل امللعب، ويظل         
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 العينني حىت االنتهاء من مجيع         الالعبون يرتدون عصابات   
 .الرميات اإلضافية

يدخل الالعب األول املكتوب يف وثيقة التشكيل من كل                38-8
فريق إىل امللعب مبساعدة من احلكم ويقف يف مركز الظهري          
ويسدد كل العب من كال الالعبني رمية واحدة فقط، كما              
يقوم احلكم بتقدمي الالعب بامسه املعروف يف الفريق               

 .برقمه أيضاً وحيدد الالعب الذي يرمي أوالًو

للفريق الفائز بالقرعة احلق يف اختيار الرمي أو الدفاع يف أول             38-9
رميتني، مث يتم عكس هذا الترتيب يف الرميتني األخريني،             

 . ويستمر هذا اإلجراء حىت يتم حتديد الفائز

 ال   يف حالة وقوع عقوبة على الرامي تحسب الرمية ولكن              38-10
تكون هدفاً، وال تفرض أي عقوبة أخرى على نفس هذه               
الرمية، ويف حالة وقوع عقوبة على املدافع تعاد الرمية ما مل            

 .تكن قد سجلت بالفعل

 يتكرر هذا التسلسل حىت يكون احلد األدىن من عدد الالعبني           38-11
قد أخذ فرصته يف الرمي والدفاع، ويعلن الفريق الفائز عندما          

الفريق اآلخر مهزوماً بفارق أهداف يتجاوز ما تبقى له           يكون  
 .من الرميات

 الفريق الذي يسجل أكرب عدد من األهداف يكون هو الفريق             38-12
 .الفائز
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 رميات املوت املفاجئ اإلضافية 39

إذا استمر التعادل بعد انتهاء الرميات اإلضافية يتم اللجوء إىل            39-1
 لتحديد الفائز، وتطبق       رميات املوت املفاجئ اإلضافية      

 .قواعد اللعبة على مجيع رميات املوت املفاجئ اإلضافية

الالعبون املشاركون يف الرميات اإلضافية يشاركون أيضاً يف           39-2
رميات املوت املفاجئ اإلضافية وفقاً لوثيقة تشكيل الرميات         

 .اإلضافية

ضافية يتم إجراء قرعة يف بداية رميات املوت املفاجئ اإل              39-3
 .لتحديد الفريق الذي يسدد أوالً

يدخل الالعب األول املكتوب يف وثيقة التشكيل من كل                39-4
فريق إىل امللعب مبساعدة من احلكم ويقف يف مركز الظهري          
ويسدد كل العب من كال الالعبني رمية واحدة فقط، كما              
يقوم احلكم بتقدمي الالعب بامسه املعروف يف الفريق               

 . وحيدد الالعب الذي يرمي أوالًوبرقمه أيضاً

للفريق الفائز بالقرعة احلق يف اختيار الرمي أو الدفاع يف أول             39-5
رميتني، مث يتم عكس هذا الترتيب يف الرميتني األخريني،            

 . ويستمر هذا اإلجراء حىت يتم حتديد الفائز

يتكرر هذا التسلسل حىت يتم حتديد الفريق الفائز، حيث يتم             39-6
 .يد الفائز يف حالة تقدم أي من الفريقني يف أي رميتنيحتد
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يف حال وقوع عقوبة على الرامي تحسب الرمية ولكن ال                 39-7
تكون هدفاً، وال تفرض أي عقوبة أخرى على نفس هذه               
الرمية، ويف حالة وقوع عقوبة على املدافع تعاد الرمية ما مل            

 .تكن قد سجلت بالفعل

 رة التسجيل وإجراءات االحتجاجالتوقيع عىل است 40

فور انتهاء أي مباراة يقوم مدرب كل فريق واحلكمان ومسجل            40-1
اهلدف بالتوقيع على استمارة التسجيل على الطاولة، فإذا مل          
يوقع املدرب على هذه االستمارة فور انتهاء املباراة ال جيوز          

 .له االحتجاج على نتائج املباراة

ني بيان ما إذا كانوا سيحتجون على املباراة         يطلب من املدرب    40-2
أم ال، حيث جيب تقدمي أي احتجاج يف شكل خطي ملدير             
البطولة أو ممثليه يف غضون ثالثني دقيقة من انتهاء املباراة             
اليت يقدم االحتجاج ضدها، على أن تدفع رسوم االحتجاج          
يف نفس الوقت، ويتم حتديد هذه الرسوم من قبل اللجنة              

يورو أو ما   )  50(ة، حبيث ال تكون أقل من مخسني          املنظم
يعادهلا، كما جيب تقدمي االحتجاجات باللغة اإلجنليزية يف         
 مناذج االحتجاج اخلاصة باالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني،      

وجيب أن تسرد هذه النماذج أرقام القواعد اليت يحتج عليها،          
د بشأن  وجيب أيضاً أن يكون االحتجاج على وجه التحدي           
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االستخدام غري الصحيح ألي قاعدة من القواعد وال جيوز أن          
 .يكون عن أماكن اللعب وتعيني احلكام

 جيب تقدمي االحتجاجات باللغة اإلجنليزية يف مناذج االحتجاج          40-3
اخلاصة باالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني، وجيب أن           

، وجيب  تسرد هذه النماذج أرقام القواعد اليت يحتج عليها         
أيضا أن يكون االحتجاج على وجه التحديد بشأن االستخدام         
غري الصحيح ألي قاعدة من القواعد وال جيوز أن يكون عن            

 . أماكن اللعب وتعيني احلكام

يقوم املندوب الفين أو مدير البطولة أو املمثل املعني بإعالم            40-4
 حتجاجحملتج بالزمان واملكان اللذين ستراجع فيهما جلنة اال        ا

ما قدمه هذا احملتج من احتجاج، ويمنح مجيع املشاركني           
الوقت لتقدمي عرض قصري للحجج ذات الصلة باالحتجاج           
وتقدمي االحتجاج اخلطي، وأي معلومات داعمة لالحتجاج         
جيب أن تقدم يف الوقت الذي يتم فيه إرسال منوذج                   

 .االحتجاج

اً، وجيب إبالغ كال    يكون قرار جلنة االحتجاجات قراراً ائي        40-5
 دقيقة من   30الفريقني ذا القرار خطياً يف موعد ال يتجاوز           

ختام اجتماع اللجنة، حيث يتم إرسال إخطارات خطية بقرار          
اللجنة إىل مجيع األطراف املذكورة يف االحتجاج، وجيب          
أن يشتمل القرار اخلطي على مربرات لقرار اللجنة، كما يتم           
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اراة احملتج عليها حىت البت فيها من        تعليق مجيع نتائج املب   
 .قبل جلنة االحتجاجات

حال قبول االحتجاج تعاد رسوم االحتجاج إىل احملتج، وإال           40-6
يرسل املبلغ إىل االحتاد الدويل لرياضات املكفوفني، ويف         

االحتاد الدويل  )  أ(حال رفض االحتجاج تقدم الرسوم إىل         
اللجنة )  ب(د بالبطولة أو    لرياضات املكفوفني إذا أقر االحتا     

 .املنظمة للبطولة إذا مل يقر االحتاد بالبطولة
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<|<ÜŠÏÖ]IÝ^Ó£]<î×Â<ð]‚jÂ÷]æ<Ý^Ó£]<íŞ×‰< 

 سلطة الحكام 41

يف مجيع املسائل املتعلقة بالسالمة والقواعد واإلجراءات            41-1
 .واللعب يكون القرار النهائي هو قرار احلكم

فريق وإداري فإن املدرب األساسي     مىت وقع أي خالف بني        41-2
للفريق هو من يتحدث إىل احلكم، وتعقد مناقشة بشأن هذا            
اخلالف يف استراحة رمسية أثناء اللعب فقط، وذلك بعد             

 .اعتراف احلكم بطلب املدرب

 .يشرح احلكم املشكلة للمدرب األساسي  41-3

 وجيوز  إذا مل يوافق املدرب على الشرح يتم إاء املباراة،            41-4
للمدرب االحتجاج على املباراة بعد انتهائها يف منوذج              
االحتجاج اخلاص باالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني الذي    

 .تقدمه اللجنة املنظمة

إذا ما استمر املدرب يف جداله بشأن هذه املسألة مع احلكم              41-5
 -بعد الشرح األول توقع على املدرب عقوبة، عقوبة فريق            

 .باراةتأخري امل
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 االعتداء عىل الحكام 42

أي فعل يقوم به أحد املشاركني يف مباراة ويتم اإلبالغ عنه                42-1
من قبل أحد مسؤويل االحتاد الدويل لرياضات املكفوفني           
خطياً إىل اللجنة الفرعية باالحتاد يتم تناوله يف اجتماع اللجنة          

          فرض الفرعية املقبل، على أن يتم حتديد العقوبات اليت ست
 .53على هذا املشارك من قبل اللجنة الفرعية وفقاً للفقرة 
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<h<ðˆ¢]IíÖçŞfÖ]<xñ]çÖ< 

األحداث املصدق عليها من قبل االتحاد الدويل لرياضات املكفوف   43

 أو األلعاب الباراملبية

حيق للجنة الفرعية لكرة اهلدف باالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني           
البطولة حسب احلاجة، شريطة تقدمي إخطار خطي        تغيري أو تعديل لوائح      

 www.ibsasport.org/sports/goalball: يوماً على املوقع اإللكتروين للجنة    60مدته  
وفيما يتعلق بالقواعد واألنظمة واملالحق الواردة ذه الوثيقة فإا تكون            

 .2014 يناير 1سارية املفعول يف 

حتاد الدويل لرياضات   األحداث املصدق عليها من قبل اال         43-1
 املكفوفني أو األلعاب الباراملبية

   البطوالت املؤهلة لأللعاب الباراملبية43-1-1

بطولة العامل لكرة اهلدف باالحتاد الدويل لرياضات                •
 املكفوفني

االحتاد /  البطولة اإلقليمية التابعة للجنة الباراملبية الدولية        •
دة يف السنة اليت    اليت تقام عا  (الدويل لرياضات املكفوفني    

تسبق األلعاب الباراملبية وتعرف حتديداً بأا البطوالت           
 )املؤهلة لأللعاب الباراملبية
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البطولة املؤهلة لكرة اهلدف الباراملبية باالحتاد الدويل            •
اليت تقام عادة خالل البطوالت           (لرياضات املكفوفني      

 ) وفنيواأللعاب الدولية التابعة لالحتاد الدويل لرياضات املكف

  البطوالت املؤهلة لبطولة العامل لكرة اهلدف التابعة لالحتاد          43-1-2
 الدويل لرياضات املكفوفني 

البطوالت اإلقليمية التابعة لالحتاد الدويل لرياضات               •
اليت تقام عادة يف السنة اليت تسبق بطولة العامل         (املكفوفني  

) نيلكرة اهلدف التابعة لالحتاد الدويل لرياضات املكفوف        
واملعروفة حتديداً باسم البطولة املؤهلة لبطولة العامل لكرة         

 .اهلدف التابعة لالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني

أي بطولة أخرى حتددها اللجنة الفرعية لكرة اهلدف                •
 .باالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني

 األحداث األخرى املصدق عليها من قبل االحتاد الدويل            43-1-3
  املكفوفني لرياضات

بطولة العامل للشباب التابعة لالحتاد الدويل لرياضات              •
 املكفوفني 

أي منافسات أخرى مصدق عليها من قبل االحتاد الدويل            •
 لرياضات املكفوفني
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  عام -   التصديق على األحداث 43-2

إن بطوالت كرة اهلدف الدولية اليت يشارك فيها أربع دول أو            
مي وإقرار منوذج طلب تصديق من      أكثر تتطلب استكمال وتقد   

االحتاد الدويل لرياضات املكفوفني ليكون هذا النموذج            
موافقةً على هذه البطوالت بوصفها بطوالت مصدقاً عليها من         
قبل االحتاد الدويل لرياضات املكفوفني، وميكن إجياد هذا         

وثائق "النموذج على املوقع اإللكتروين لالحتاد حتت عنوان         
 ، وأما املنافسات"يل لرياضات املكفوفني، الطلبات االحتاد الدو 

اليت يشارك فيها أقل من أربع دول فإنه ميكن النظر فيها على             
 . أساس كل حالة على حدة

    املعلومات املطلوبة يف طلب التصديق 43-3

 :يتم تضمني املعلومات التالية يف طلب التصديق

 اسم رئيس   اسم املنظمة اليت تستضيف البطولة، مبا يف ذلك        •
 .اللجنة املنظمة

 .وصف احلدث •

 التاريخ املقترح •

 .الدول املدعوة وعدد الفرق •

 .وصف تفصيلي للمرافق واملعدات الرياضية •

وصف أماكن اإلقامة املقرر استخدامها من قبل املشاركني            •
 .واحلكام للسكن
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 .النقل •

 .جتهيزات املعاقني •

 .توقعات امليزانية •

 

    عقوبات التصديق43-4

ما احنرفت بطولة مصدق عليها عن النقاط األساسية             إذا  
املتفق عليها فإن البلد املنظم قد خيضع لعقوبة تقدر مبلغ             

حبد أقصى، كما ميكن أن      )  عشرة آالف يورو  ( يورو   10000
خيضع لعقوبة املنع من التقدم للحصول على تصديق لبطولة          

 . سنوات) 5(يف املستقبل ملدة أقصاها مخس 

 ات مراجعة عقوبات التصديق   إجراء43-5

 :إجراءات مراجعة عقوبات التصديق تكون على النحو التايل

، )املدعي(يقوم املندوب الفين للبطولة أو املنظمة العضو           •
 يوماً من االنتهاء من البطولة بتقدمي شكوى           28يف غضون    

خطية إىل أمني اللجنة الفرعية لكرة اهلدف باالحتاد الدويل           
 :تتضمن التفاصيل التالية) األمني( لرياضات املكفوفني

o اسم املدعي وتفاصيل االتصال به 

o اسم البطولة 

o تاريخ البطولة 
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o تفاصيل طبيعة الشكوى 

o                  إن (اسم وتفاصيل اتصال أي شخص آخر أو منظمة
 تدعم الشكوى) وجدت

لكرة )  اللجنة(يقوم األمني على الفور بإبالغ اللجنة الفرعية            •
ات املكفوفني بالشكوى، كما    اهلدف باالحتاد الدويل لرياض   

املدعى (يقوم بإحالة الشكوى إىل اللجنة املنظمة للبطولة            
 ).عليه

 يوماً أخرى اعتباراً من اليوم الذي       28يكون أمام املدعى عليه      •
. أحال فيه األمني الشكوى للرد كتابياً على االدعاءات                

 :وسيحتوي الرد على بعض التفاصيل مثل

o سية املتفق عليهاكيفية تنفيذ النقاط األسا 

o أسباب تنفيذ النقاط األساسية املتفق عليها 

o               أي ظرف من الظروف من شأنه أال يسمح للمدعى عليه
 بتنفيذ النقاط األساسية املتفق عليها

يف حالة عدم وجود رد من املدعى عليه تتعامل اللجنة الفرعية                •
 .على أساس أنه ال يوجد أسباب لالحتجاج على الشكوى

ي كافة املعلومات تقرر اللجنة الفرعية العقوبة          يف حالة تلق    •
 .يف اجتماعها املقبل) إن وجدت) (العقوبات(

يقوم األمني عندئذٍ بإبالغ املدعي واملدعى عليه كتابة بنتيجة           •
 .الشكوى
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    املرافق واملعدات44

 )الصالة الرياضية(   امللعب 44-1

ب جيب أن يكون امللعب مناسباً مسعياً لكرة اهلدف، وجي           
أن يكون تكييف اهلواء أو التدفئة هادئة حىت ال تؤثر يف                 
املباريات إذا كان ال بد من استخدامها خالل البطولة، كما             
جيب جتنب فتحات اهلواء اليت تسمح بدخول مصادر                

 .الضوضاء اخلارجية

 أبعاد ملعب كرة اهلدف   44-2

 30  ×  20جيب أال تقل أبعاد ملعب مسابقة كرة اهلدف عن             
 . أمتار5، وأال يقل احلد األدىن لالرتفاع عن متراً

    األرضية 44-3

جيب أن تكون أرضية امللعب ذات سطح أملس ويتم                 
املوافقة عليها من قبل املندوب الفين التابع لالحتاد الدويل           
لرياضات املكفوفني، وبالنسبة لأللعاب الباراملبية وبطولة         

ضيات اصطناعية  العامل والبطولة اإلقليمية جيب استخدام أر       
 .أو خشبية أو بالستيكية

    منطقة اجلمهور44-4

 أمتار  4جيب حتديد منطقة للمتفرجني على بعد ال يقل عن            
من أي جزء من امللعب، كما جيب حتديد هذه املنطقة               
بعالمة ملسية واضحة أو سياج حىت ال يتعدى املتفرجون             

 .على منطقة اللعب أو يقتربوا منها



 االتحاد الدويل لرياضات املكفوف قواعد رياضة كرة الهدف

 65

    املعدات44-5

ب أن تتفق مجيع املعدات مع املعايري احملددة يف قواعد          جي
اللعبة وأن يتم التصديق عليها من قبل املندوب الفين التابع            

 .لالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني

    لوحة التسجيل44-6

حرصاً على مصلحة اجلمهور واملدربني جيب استخدام لوحة        
اضحة يف  تسجيل مرئية، كما جيب أن تكون هذه اللوحة و           

 .مجيع األوقات من منطقة مقاعد الفريق

    الساعات44-7

سيكون هناك ثالث ساعات الساعة األوىل هي ساعة الوقت           
املباراة الرمسية، وجيب أن تكون هذه الساعة           /  الرمسي

واضحة يف مجيع األوقات من منطقة مقاعد الفريق، والساعة         
 أمر احلكم    الثانية هي ساعة احتياطية، وغري رمسية إال إذا          

 .جبعلها رمسية

وبالنسبة للبطولة الباراملبية وبطولة العامل جيب أن تكون             
 10الساعة الرئيسية ساعة كرة سلة مزودة بعداد تنازيل من              

 .ثوانٍ يف الدقيقة األخرية

وأما الساعة الثالثة فيجب وضعها يف منطقة القرعة لتكون              
 . الساعة الرمسية املستخدمة للقرعة
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 وراق املباراة الرمسية   أ44-8

 :يتم استخدام أوراق املباراة الرمسية التالية 

 استمارة التسجيل •

 وثائق التشكيل •

 وثيقة تسجيل الوقت اإلضايف •

 منوذج االحتجاج •

 منوذج قرار االحتجاج •

جيب أن تكون مجيع األوراق من نفس النوع املدرج يف                
دويل دليل احلكام الفنيني الدوليني الصادر عن االحتاد ال            

لرياضات املكفوفني، وللحصول على معلومات بشأن هذا          
 : الدليل ميكنك زيارة املوقع اإللكتروين

www.ibsasports.org/sports/goalball. 

     لوحات التبديل44-9

جيب أن تستخدم لوحات التبديل من قبل املدرب لتبديل أي           
 .رجالعب ولإلشارة إىل رقم الالعب الداخل ورقم الالعب اخلا

    الكرات اجلديدة44-10

جيب أن تكون الكرات املستخدمة يف مجيع البطوالت               
العاملية والباراملبية جديدة وغري مستخدمة من قبل، حيث           
يتم استبدال الكرات بعد استخدامها يف ثالث مباريات، كما          
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جيب أن تكون كرات البطولة وكرات اإلمحاء من الشركة             
 .املصنعة ذاا

 دريب على ملعب البطولة   الت44-11

يف مجيع البطوالت الباراملبية         -جيب السماح لالعبني        
 بالدخول إىل ملعب املباراة قبل             -والعاملية واإلقليمية  

قبل بداية  )  1(املنافسة مبا ال يقل عن ساعة تدريبية واحدة           
 .املنافسة

    عصابات العينني44-12

مية جيب أال تسمح    يف البطوالت الباراملبية والعاملية واإلقلي      
عصابات العينني مبرور أي ضوء، وأن تكون ذات حجم              
وشكل مينعان الرؤية، وعلى الرغم من إمكانية قيام اللجنة            
املنظمة بتوفري هذه العصابات إال أن املعدات املعتمدة فقط          

 .من قبل املندوب الفين للبطولة هي اليت ميكن استخدامها

  اعتماد املعدات واملرافق44-13

إن مجيع املعدات ومرافق اللعب املقرر استخدامها يف أي            
بطولة دولية مصدق عليها من قبل االحتاد الدويل لرياضات           
املكفوفني جيب أن تكون معتمدة من اللجنة الفرعية لكرة             

 .القدم التابعة لالحتاد أو املمثل املعني من قبل هذه اللجنة
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     أماكن اإلقامة45

    السكن45-1

يف األلعاب الباراملبية وبطوالت -ن يكون سكن الفرق    جيب أ  
 -العامل وأي بطولة يقرها االحتاد الدويل لرياضات املكفوفني       

 الالعبني وأدائهم   يفعلى مستوى ال يكون له أي تأثري سليب          
خالل البطولة، فإذا مسح األمر يتم تسكني الالعبني يف غرف          

 ).2(ال تستوعب أكثر من فردين 

  الطعام   تقدمي45-2

جيب تقدمي الطعام بالنظر إىل الالعبني، كما جيب أن يكون             
الطعام على مستوى يسمح باألداء األمثل، ويتم النظر يف              

 .احتياجات الوجبات الغذائية اخلاصة بعني االعتبار

    املواصالت45-3

جيب أن تكون اإلقامة السكنية بالقرب املعقول من امللعب،          
 .املواصالت املناسبة بني املوقعنيحيث يتم توفري وسائل 

     اإلداريون 46

   احلكام46-1
  عدد احلكام املطلوبني46-1-1

حكام على األقل يف      )  6(تتطلب منافسة كرة اهلدف ستة          
امللعب، وبالنسبة لأللعاب الباراملبية فإن العدد يصل إىل            
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حكماً على األقل، ما مل يتم التفاوض على          )  16(ستة عشر   
 من قبل املندوب الفين، وأما بالنسبة للبطوالت         خالف ذلك 

اإلقليمية والعاملية فإن العدد يتم حتديده من قبل املندوب            
 .الفين بالتشاور مع اللجنة املنظمة

   تعيني احلكام46-1-2

 إن تعيني احلكام يف األلعاب الباراملبية وبطوالت العامل           46-1-2-1
نة الفرعية لكرة    والبطوالت اإلقليمية خيضع ملوافقة اللج        

اهلدف باالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني وأما بالنسبة            
جلميع األحداث األخرى اليت مت التصديق عليها فإنه ميكن           
للمنظمني االتصال باملنسق اخلاص باحلكام باللجنة الفرعية         
لكرة اهلدف باالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني لوضع            

أن تقوم اللجنة املنظمة      قائمة باحلكام املعتمدين، على        
رئيس احلكام باختيار احلكام     /  بالتعاون مع املندوب الفين    

 .وتقدمي الدعوة هلم من هذه القائمة

 ال جيوز اختيار أكثر من حكمني من دولة واحدة للتحكيم           46-1-2-2
يف أي ألعاب باراملبية أو بطولة عامل كما ال جيوز اختيار أكثر            

دة للتحكيم يف أي بطولة        من ثالثة حكام من دولة واح         
 . إقليمية

 ال جيوز ألي حكم أن يتوىل مهمة التحكيم يف مباراة                46-1-2-3
 .تشارك فيها دولته
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   اعتماد احلكام46-1-3

جيب أن حيصل مجيع احلكام يف األحداث الدولية املصدق          
عليها من قبل االحتاد الدويل لرياضات املكفوفني على              

اد، فبالنسبة لأللعاب الباراملبية     االعتماد املناسب من االحت    
والبطوالت الدولية جيب أن حيصل احلكام على اعتماد من           
املستوى الثالث، وبالنسبة للبطوالت اإلقليمية واألحداث          
العاملية اليت يشارك فيها أربع فرق وطنية أو أكثر جيب أن               
حيصل مجيع احلكام على اعتماد من املستوى الثاين، وفيما          

 الدولية املصدق عليها واليت تشارك فيها          خيص األحداث 
 باملائة)  50(فرق من دولتني أو أكثر جيب أن حيصل مخسون             

على اعتماد من املستوى الثاين وأن حتصل النسبة الباقية على          
اعتماد من املستوى األول، وفيما يتعلق باألحداث األخرى          
املصدق عليها جيب أن حيصل مجيع احلكام على اعتماد            

 .ستوى األولمن امل

   مؤقت الثواين العشر46-2

 : يف األلعاب الباراملبية والبطوالت العاملية 
جيب أن يكون مؤقت الثواين العشر حكماً معتمداً من املستوى            

 .الثالث من قبل االحتاد الدويل لرياضات املكفوفني

    إداريو الطاولة 46-3

ية حكاماً  جيب أن يكون حكام الطاولة يف األلعاب الباراملب          
معتمدين من املستوى الثاين أو الثالث من قبل االحتاد                



 االتحاد الدويل لرياضات املكفوف قواعد رياضة كرة الهدف

 71

الدويل لرياضات املكفوفني، كما جيب أن يكون حكام              
الطاولة يف البطوالت العاملية حكاماً معتمدين من املستوى          
األول أو الثاين أو الثالث من قبل االحتاد الدويل لرياضات             

 . املكفوفني

    حكام املرمى46-4

ن يكون حكام املرمى يف األلعاب الباراملبية على            جيب أ  
األقل حكاماً معتمدين من املستوى األول من قبل االحتاد            

 .الدويل لرياضات املكفوفني

   املراقب46-5

 :  تتمثل مهام املراقب فيما يلي46-5-1

 مراقبة احلكام خالل بطوالت العامل، واأللعاب الباراملبية، •

 .ابعة لالحتاد الدويل لرياضات املكفوفنيوالبطوالت اإلقليمية الت 

مساعدة املندوب الفين يف اختيار أفضل احلكام املؤدين بعد          •
 ).يكون للمندوب الفين االختيار النهائي(جولة روبن 

 .العمل رئيساً للجنة االحتجاجات •

مساعدة املندوب الفين يف إعطاء احلكام مالحظات فورية            •
 .ساقٍ أفضلَ بني احلكاميف البطوالت الكربى بقصد ضمان ات

 يتم تعيني املراقب من قبل اللجنة الفرعية لكرة اهلدف                46-5-2
 . باالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني

 .   ال جيوز ألي شخص التحكيم يف بطولة يكون فيها مراقبا46-5-3ً
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 )األحداث غ الباراملبية(   التنظيم 47

    املشاركون47-1

 :ليات التاليةيتوىل املشاركون املسؤو

 .سفر الوفد من موقع املسابقة وإليه •

مجيع نفقات التأمني الصحي والتأمني ضد احلوادث، وال            •
يكون املنظم مسؤوالً عن احلوادث أو املرض إال إذ كان              

 .ذلك نامجاً عن إمهال

 .دفع رسوم الدخول إىل اللجنة املنظمة قبل البطولة •

    املنظمون47-2

 :يات التاليةيتوىل املنظمون املسؤول

 ). 45وفقاً للفقرة (املرافق واملعدات الالزمة للبطولة  •

 .اإلقامة للفرق املنافسة •

 .تقدمي الطعام للفرق املتنافسة واحلكام أثناء البطولة •

كافة مصروفات الطريان واملسكن والسفر للحكام واملندوب         •
الفين لدى االحتاد الدويل لرياضات املكفوفني واملصنفني         

ومجيع احلكام الفنيني الدوليني باالحتاد الدويل         واملراقب  
 .لرياضات املكفوفني

 .امليداليات واجلوائز •
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     معاي التأهل48

وضعت املعايري التالية لأللعاب الباراملبية وبطولة العامل لكرة               
/ اهلدف، فاملناطق األربعة هلذه البطوالت هي أفريقيا واألمريكيتني وآسيا        

با، وتعقد البطوالت اإلقليمية يف السنوات األخرى        احمليط اهلادئ وأورو  
بني األلعاب الباراملبية وبطولة العامل لكرة اهلدف، وجيب أن تتم املوافقة           
على مجيع هذه البطوالت اإلقليمية من قبل اللجنة الفرعية لكرة اهلدف              
باالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني، كما جيب أن تكون مفتوحة جلميع           

 .عضاء يف املنطقةالدول األ

جيب أن تضم البطولة ما ال يقل عن أربعة بلدان مشاركة حىت يطلق              
عليها اسم بطولة إقليمية وحىت يتم تعيني مندوب فين ومراقب من قبل                
اللجنة الفرعية لكرة اهلدف باالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني، كما             

ام من املستوى   جيب أن يتوىل مهمة التحكيم يف البطوالت اإلقليمية حك          
 . الثاين باالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني

جيب أن تقام البطوالت اإلقليمية لالحتاد قبل بطوالت العامل لكرة            
أشهر، كما جيب أن تقام     )  7(وسبعة  )  6(اهلدف مبدة تتراوح ما بني ستة        

بية البطوالت اإلقليمية السابقة لأللعاب الباراملبية قبل هذه األلعاب البارامل        
 .شهراً) 18(أشهر ومثانية عشر ) 9(مبدة تتراوح ما بني تسعة 

إذا مل تقَم بطولة إقليمية سابقة لأللعاب الباراملبية قبل هذه األلعاب            
الباراملبية يضيع مكان التأهيل البارامليب هلذا اإلقليم ويتم ختصيص هذا             

حتاد الدويل  املكان لبطولة التصنيف الباراملبية لكرة اهلدف التابعة لال           
لرياضات املكفوفني، وإذا مل تقَم بطولة إقليمية تابعة لالحتاد قبل بطولة             
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العامل لكرة اهلدف تضيع مجيع أماكن التأهيل اإلقليمي هلذا اإلقليم                 
 .وختصص هذه األماكن ملعادلة النسب

    بطولة العامل48-1

  بطولة الرجال- معاير التأهيل 48-1-1

فريقاً )  16(عامل ما ال يزيد على ستة عشر         يشارك يف بطولة ال    
 : من الرجال وهم

 البلد املضيف •

 بطل األلعاب الباراملبية •

 الفريق صاحب املركز الثاين يف األلعاب الباراملبية •

 الفريق صاحب املركز الثالث يف األلعاب الباراملبية •

من البطوالت اإلقليمية التابعة لالحتاد         (البطل اإلقليمي      •
 )ضات املكفوفنيالدويل لريا

من البطوالت اإلقليمية التابعة لالحتاد         (البطل اإلقليمي      •
 )الدويل لرياضات املكفوفني

من البطوالت اإلقليمية التابعة لالحتاد         (البطل اإلقليمي      •
 )الدويل لرياضات املكفوفني

من البطوالت اإلقليمية التابعة لالحتاد         (البطل اإلقليمي      •
 )الدويل لرياضات املكفوفني

 لفريق اإلقليمي صاحب املركز الثاينا •
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 الفريق اإلقليمي صاحب املركز الثاين •

 الفريق اإلقليمي صاحب املركز الثاين •

 الفريق اإلقليمي صاحب املركز الثاين •

 معادلة النسب •

 معادلة النسب •

 معادلة النسب •

 معادلة النسب •

يتم تعريف البطل اإلقليمي هلذه العملية بأنه أعلى فريق متاح يف                
 ).البلد املضيف أو صاحب امليدالية الباراملبية(ليم الذي مل يؤهل بالفعل اإلق

  بطولة السيدات-  معاير التأهيل 48-1-2

) 12( عشر     اثين لىيشارك يف بطولة العامل ما ال يزيد ع          
 : فريقاً من السيدات وهم

 البلد املضيف •

 بطل األلعاب الباراملبية •

  الباراملبيةالفريق صاحب املركز الثاين يف األلعاب •

 الفريق صاحب املركز الثالث يف األلعاب الباراملبية •

من البطوالت اإلقليمية التابعة لالحتاد         (البطل اإلقليمي      •
 )الدويل لرياضات املكفوفني
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من البطوالت اإلقليمية التابعة لالحتاد         (البطل اإلقليمي      •
 )الدويل لرياضات املكفوفني

مية التابعة لالحتاد     من البطوالت اإلقلي    (البطل اإلقليمي      •
 )الدويل لرياضات املكفوفني

من البطوالت اإلقليمية التابعة لالحتاد         (البطل اإلقليمي      •
 )الدويل لرياضات املكفوفني

 معادلة النسب •

 معادلة النسب •

 معادلة النسب •

 معادلة النسب •

يتم تعريف البطل اإلقليمي هلذه العملية بأنه أعلى فريق متاح يف                
البلد املضيف أو صاحب امليدالية         (ؤهل بالفعل     اإلقليم الذي مل ي      

 ).الباراملبية

    معادلة النسب48-2

يتم ملء أي مكان متاح ملعادلة النسب بفريق من إقليم كرة اهلدف              
التابع لالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني وصاحب أعلى تسجيل وفقاً            

 :للمبدأ التايل

قليمية التابعة لالحتاد   إمجايل عدد الدول املتنافسة يف البطوالت اإل       
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الدويل لرياضات املكفوفني يف السنتني السابقتني مقسوماً على عدد الدول          
املتنافسة من هذا اإلقليم واملؤهلة بالفعل لبطولة العامل لكرة اهلدف،               

 .ويتم إعادة حساب هذه املعادلة لكل نقطة متاحة يف معادلة النسب

 نصف األماكن املتاحة     ال ميكن ألي إقليم احلصول على أكثر من         
من معادلة النسب، فبمجرد حصول اإلقليم على نصف األماكن أو أكثر              

 .يتم حذف هذا اإلقليم من أي حسابات أخرى

 إذا كان هناك أربعة أماكن خمصصة ملعادلة النسب ال ميكن              :مثال
ألي إقليم احلصول على أكثر من مكانني مبوجب هذه                

ماكن خمصصة ملعادلة    املعادلة، وإذا كان هناك مخسة أ         
النسب ال ميكن ألي إقليم احلصول على أكثر من ثالثة أماكن           

 .مبوجب هذه املعادلة

    األلعاب الباراملبية48-3

 شهراً  24يتم نشر معايري وإجراءات التأهيل بفترة ال تقل عن            
 . قبل األلعاب الباراملبية

  بطولة الرجال-  معاير التأهيل 48-3-1

فرق )  10(ب الباراملبية ما ال يزيد على عشرة        يشارك يف األلعا  
 : من الرجال وهم

 البلد املضيف •

 الفريق صاحب املركز األول يف بطولة العامل •
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 الفريق صاحب املركز الثاين يف بطولة العامل •

 الفريق صاحب املركز الثالث يف بطولة العامل •

من البطولة اإلقليمية السابقة لأللعاب          (البطل اإلقليمي      •
 )ملبيةالبارا

من البطولة اإلقليمية السابقة لأللعاب          (البطل اإلقليمي      •
 )الباراملبية

من البطولة اإلقليمية السابقة لأللعاب          (البطل اإلقليمي      •
 )الباراملبية

من البطولة اإلقليمية السابقة لأللعاب          (البطل اإلقليمي      •
 )الباراملبية

ية الفريق صاحب املركز األول يف بطولة التصنيف الباراملب           •
 لكرة اهلدف التابعة لالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني

الفريق صاحب املركز الثاين يف بطولة التصنيف الباراملبية            •
 لكرة اهلدف التابعة لالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني

يتم تعريف البطل اإلقليمي هلذه العملية بأنه أعلى فريق متاح يف                
د املضيف أو صاحب ميدالية بطولة        البل(اإلقليم الذي مل يؤهل بالفعل        

 ).العامل لكرة اهلدف

 



 االتحاد الدويل لرياضات املكفوف قواعد رياضة كرة الهدف

 79

  بطولة السيدات-  معاير التأهيل 48-3-2

فرق من  )  10(يشارك يف األلعاب الباراملبية ما ال يزيد على عشرة            
 :السيدات وهم

 البلد املضيف •

 الفريق صاحب املركز األول يف بطولة العامل •

 املالفريق صاحب املركز الثاين يف بطولة الع •

 الفريق صاحب املركز الثالث يف بطولة العامل •

 )من البطولة اإلقليمية السابقة لأللعاب الباراملبية(البطل اإلقليمي  •

 )من البطولة اإلقليمية السابقة لأللعاب الباراملبية(البطل اإلقليمي  •

 )من البطولة اإلقليمية السابقة لأللعاب الباراملبية(البطل اإلقليمي  •

 )من البطولة اإلقليمية السابقة لأللعاب الباراملبية(مي البطل اإلقلي •

الفريق صاحب املركز األول يف بطولة التصنيف الباراملبية            •
 لكرة اهلدف التابعة لالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني

الفريق صاحب املركز الثاين يف بطولة التصنيف الباراملبية            •
  املكفوفنيلكرة اهلدف التابعة لالحتاد الدويل لرياضات

يتم تعريف البطل اإلقليمي هلذه العملية بأنه أعلى فريق متاح يف                
البلد املضيف أو صاحب ميدالية بطولة        (اإلقليم الذي مل يؤهل بالفعل        

 ).العامل لكرة اهلدف
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   بطولة التصنيف الباراملبية لكرة اهلدف التابعة لالحتاد الدويل           48-4
أللعاب الباراملبية  تطبق فقط على ا     (لرياضات املكفوفني    

2016( 

 تقام بطولة التصنيف الباراملبية لكرة اهلدف التابعة لالحتاد           48-4-1
الدويل لرياضات املكفوفني واخلاصة باأللعاب الباراملبية          

 بالتزامن مع البطوالت واأللعاب العاملية التابعة لالحتاد        2016
 يف سيول وتكون قبل مجيع البطوالت              2015يف مايو     

مية السابقة لأللعاب الباراملبية، حيث جيب االنتهاء من        اإلقلي
 مبدة  2016هذه البطوالت اإلقليمية قبل األلعاب الباراملبية         

 .شهراً) 15(أشهر ومخسة عشر ) 9(تتراوح ما بني تسعة 

 تقوم اللجنة الفرعية لكرة اهلدف باالحتاد الدويل لرياضات          48-4-2
اً من الرجال وستة عشر     فريق)  16(املكفوفني بتعيني ستة عشر     

فريقاً من السيدات حبد أقصى للمشاركة يف بطولة             )  16(
 .التصنيف الباراملبية لكرة اهلدف التابعة لالحتاد

ويكون تعيني اللجنة قائماً على أداء الفريق يف بطولة العامل             
 مث على ترتيب الفرق ضمن      2014لكرة اهلدف التابعة لالحتاد     

 .ة السابقة هلذه البطولةبطوالت التأهيل اإلقليمي

ال يشارك يف هذه البطولة الفرق اليت تأهلت بالفعل لدورة              
 م، سواء أكانت الدولة املضيفة أ     2016األلعاب الباراملبية ريو    

األوىل يف بطولة التصنيف    )  3(الفرق الفائزة باملراكز الثالثة      
الباراملبية لكرة اهلدف التابعة لالحتاد الدويل لرياضات             
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 وال يتم استخدام التأهيالت السابقة لأللعاب       2014فني  املكفو
 .الباراملبية لتحديد الفرق املختارة هلذه البطولة

 يتم ختصيص أماكن بطولة الرجال والسيدات لألقاليم على           48-4-3
النحو املنصوص عليه يف هذا القسم الفرعي، فإذا مل يتمكن           

كن إقليم من شغل األماكن املخصصة له فإن هذه األما               
الشاغرة يتم ختصيصها للفريق التايل املتاح من قائمة الترتيب         
العاملية غري الرمسية لكرة اهلدف باالحتاد الدويل لرياضات          

، وال يتم ختصيص أكثر من نصف         2014املكفوفني أكتوبر   
 .األماكن املتاحة للبطولة ألي إقليم

 بطولة الرجال بطولة السيدات

 1 يفالبلد املض 1 البلد املضيف
 2 أول أوروبا 2 أول أوروبا
 3 ثاين أوروبا 3 ثاين أوروبا
 4 ثالث أوروبا 4 ثالث أوروبا
 5 رابع أوروبا 5 رابع أوروبا

 6 خامس أوروبا 6 خامس أوروبا
 7 سادس أوروبا 7 سادس أوروبا

 8 أول آسيا واحمليط اهلادئ 8 أول آسيا واحمليط اهلادئ
 9 ثاين آسيا واحمليط اهلادئ 9 اهلادئثاين آسيا واحمليط 

10 ثالث آسيا واحمليط اهلادئ  10 ثالث آسيا واحمليط اهلادئ
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 بطولة الرجال بطولة السيدات

11 رابع آسيا واحمليط اهلادئ  11 رابع آسيا واحمليط اهلادئ
12 أول األمريكيتني  12 أول األمريكيتني
13 ثاين األمريكيتني  13 ثاين األمريكيتني
14 ثالث األمريكيتني  14 ثالث األمريكيتني

15 أول أفريقيا  15 أول أفريقيا
16 ثاين أفريقيا  16 ثاين أفريقيا

 

 يف اية بطولة التصنيف الباراملبية لكرة اهلدف التابعة               48-4-4
لالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني يتم وضع الفرق يف           
نظام ترتييب لكل قسم على أساس إاء البطولة حيث يتم            

 ترتيب الفرق اليت تنهي البطولة خارج مباريات              حتديد
على أساس  )  التاسع إىل السادس عشر     (املهزوم  خروج  

من جولة  )  50وفقاً للقاعدة   (جمموع النقاط وفارق األهداف     
روبن، كما يتم حتديد ترتيب الفرق اليت تنهي البطولة قبل           
الدور نصف النهائي على أساس الفريق الذي أخرجهم من          

 ).اخلامس من األول والسادس من الثاين وهكذا(البطولة 

 بعد استكمال مجيع بطوالت التأهيل السابقة لأللعاب               48-4-5
الباراملبية يتم ملء باقي أماكن التأهيل لأللعاب الباراملبية          

 باستخدام نتائج بطولة التصنيف الباراملبية لكرة             2016
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ختيار اهلدف التابعة لالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني، ا      
 .الفرق حسب ترتيب إاء البطولة

 يتم ختصيص مكان تأهيل للفرق اليت مل تتأهل بالفعل من              48-4-6
واليت (خالل البطوالت اإلقليمية السابقة لأللعاب الباراملبية 

ال تتضمن أي بطولة إقليمية مقامة لغرض التأهل لبطولة             
 ).العامل

    إقامة البطوالت49

   السحب والتوزيع49-1

 .تم تقسيم الفرق يف بطوالت العامل واأللعاب الباراملبية إىل جمموعتنيي

وحرصاً على ضمان التوازن يف كل جمموعة تتم عملية التوزيع وفقاً            
 . للمخططات التالية

   األلعاب الباراملبية49-1-1

األول إىل الثالث يف     (الفرق اليت مل يتم توزيعها تلقائياً           
م ختصيصها يف جمموعاا يف        يت)  بطولة العامل السابقة   

عملييت سحب منفصلتني، حيتوي السحب األول على            
الفرق املخصصة من البطوالت اإلقليمية األربعة وحيتوي         
السحب الثاين على الفرق اليت تأهلت عن طريق بطولة              

 .التصنيف الباراملبية باإلضافة إىل البلد املضيف
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 اموعة أ •

o أول بطولة العامل األخرية 

o  أول سحب(سحب البطولة اإلقليمية أول( 

o  أول سحب(ثالث سحب البطولة اإلقليمية( 

o          ثاين (أول سحب بطولة التصنيف الباراملبية أو البلد املضيف
 )سحب

o              ثالث سحب بطولة التصنيف الباراملبية أو البلد املضيف
 )ثاين سحب(

 اموعة ب •

o ثاين بطولة العامل األخرية 

o ثالث بطولة العامل األخرية 

o أول سحب(اين سحب البطولة اإلقليمية ث( 

o  أول سحب(رابع سحب البطولة اإلقليمية( 

o          ثاين (ثاين سحب بطولة التصنيف الباراملبية أو البلد املضيف
 )سحب

   بطولة العامل49-1-2

األول إىل الثالث يف      (الفرق اليت مل يتم توزيعها تلقائياً            
عة يف ثالث    يتم سحبها من قب    )  األلعاب الباراملبية السابقة   
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عمليات سحب منفصلة، حيتوي السحب األول على الفرق          
األربعة األوىل األعلى ترتيباً واملخصصة من البطوالت              
اإلقليمية األربعة، وحيتوي السحب الثاين على الفرق األربعة        
الثانية األعلى ترتيباً واملخصصة من البطوالت اإلقليمية             

رق اليت تأهلت عن    األربعة، وحيتوي السحب الثالث على الف     
 .طريق معادلة النسب باإلضافة إىل البلد املضيف

ال ميكن وضع الفرق اليت تأهلت من خالل البطولة اإلقليمية           
 .نفسها يف ذات اموعة

 اموعة أ •

o أول األلعاب الباراملبية األخرية 

o  أول سحب(أول سحب البطولة اإلقليمية( 

o  أول سحب(ثالث سحب البطولة اإلقليمية( 

o            ثاين سحب (ثاين سحب صاحب املركز الثاين اإلقليمي (
 )الرجال فقط(

o           ثاين سحب (رابع سحب صاحب املركز الثاين اإلقليمي (
 )الرجال فقط(

o  ثالث سحب(أول سحب األلعاب الباراملبية أو البلد املضيف( 

o  ثالث سحب(ثالث سحب األلعاب الباراملبية أو البلد املضيف( 

o ثالث سحب(ملبية أو البلد املضيف خامس سحب األلعاب البارا( 
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 اموعة ب •

o ثاين األلعاب الباراملبية األخرية 

o ثالث األلعاب الباراملبية األخرية  

o  أول سحب(ثاين سحب البطولة اإلقليمية( 

o  أول سحب(رابع سحب البطولة اإلقليمية( 

o            ثاين سحب (أول سحب صاحب املركز الثاين اإلقليمي (
 )الرجال فقط(

o    ثاين سحب (حب املركز الثاين اإلقليمي       ثالث سحب صا (
 )الرجال فقط(

o  ثالث سحب(ثاين سحب معادلة النسب أو البلد املضيف( 

o  ثالث سحب(رابع سحب معادلة النسب أو البلد املضيف( 

   التأهيل الثنائي49-1-3

إذا تأهلت دولة لأللعاب الباراملبية أو بطولة العامل بوصفها             
حد أماكن التأهل من األلعاب      البلد املضيف أو من خالل أ      

الباراملبية السابقة أو بطولة العامل فإن مكان البلد املضيف            
اخلاص ذه الدولة يتم ختصيصه إما إىل بطولة التصنيف             
الباراملبية لأللعاب الباراملبية أو إىل معادلة النسب لبطولة            

 .العامل
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    نوع البطولة49-2

البطوالت الدولية،   يكون نوع البطولة املستخدم جلميع            
 :باستثناء بطولة العامل واأللعاب الباراملبية على النحو التايل

فرق يستخدم نظام   )  4(  يف حال عدم وجود أكثر من أربعة           49-2-1
جولة روبن مزدوج، وبعد استخدام هذا النظام فإن الفريق           
األعلى يقدم مباشرة إىل الدور النهائي يف حني يلعب                

والثالث ضد بعضهما يف الدور قبل النهائي        الفريقان الثاين   
خلروج املهزوم، والفريق األول بعد جولة روبني يلعب مع         

 .الفريق الفائز بالدور قبل النهائي للحصول على البطولة

وأقل من سبعة   )  4(  يف حال وجود عدد فرق أكثر من أربعة           49-2-2
يستخدم نظام جولة روبن فردي، وبعد استخدام هذا          )  7(
ظام تلعب الفرق األربعة األوىل ضد بعضها يف مباراة             الن

خلروج املهزوم، مث يلعب الفريق األول الفائز مع الفريق           
، كما يلعب الفريق    1الرابع املهزوم يف الدور قبل النهائي        

الثاين الفائز مع الفريق الثالث املهزوم يف الدور قبل النهائي         
ين قبل النهائيني    ، مث يتقابل الفريقان الفائزان يف الدور         2

لتحديد الفائز بالبطولة، ويتقابل الفريقان املهزومان يف           
الدورين قبل النهائيني لتحديد املركزين الثالث والرابع على        

 .التوايل

وأقل من  ستة    )  7(  يف حال وجود عدد فرق أكثر من سبعة            49-2-3
يتم تقسيم الفرق إىل جمموعتني متساويتني، مث        )  16(عشر  
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ظام جولة روبن فردي يف كل جمموعة، فإذا كان         يستخدم ن 
هناك عدد فردي من الفرق فإن الفارق بني عدد كلتا                  

 . اموعتني سيكون فريقاً واحداً

ويف اية جولة روبن تلعب الفرق األربعة األوىل من كل             
: ا خلروج املهزوم على النحو التايل     ـد بعضه ـة ض ـجمموع

، )1الدور قبل النهائي    الفائزان ب   (3 ضد أ  2، ب 4 ضد ب  1أ
 ،)2الفائزان بالدور قبل النهائي        (4 ضد أ  1، ب 3 ضد ب  2مث أ 

ويتم إقصاء الفرق اخلاسرة من البطولة، مث يتقابل الفريقان          
الفائزان يف الدورين قبل النهائيني لتحديد الفائز بالبطولة،          
ويتقابل الفريقان املهزومان يف الدورين قبل النهائيني              

 .ين الثالث والرابع على التوايللتحديد املركز

فريقاً يتم تقسيم   )  16(  يف حالة وجود أكثر من ستة عشر             49-2-4
الفرق إىل أقسام متساوية ال يقل القسم عن مثانية فرق،              
تسري هذه األقسام بالتزامن مع بعضها، وختضع لنظام              

 .الصعود واهلبوط

قسيم هذه الفرق  تقام البطولة بنظام جولة روبن فردي بني الفرق أو بت    
إىل جمموعتني متساويتني، يف حالة استخدام نظام جولة روبن تتنافس              

، ويف حالة    )2-2-49وفقاً للفقرة    (الفرق األربعة األوىل يف النهائيات         
استخدام طريقة اموعتني املتساويتني تتنافس الفرق الثالثة األوىل يف           

زيع الفرق املتبقية مبجرد    ، يتم تو  )7-49 و 6-49وفقاً للفقرتني   (النهائيات  
االنتهاء على طاولة النقاط، ويتم الفصل بني الفرق املتساوية يف عدد                
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، ويف حالة وجود جمموعتني      50النقاط بالطريقة املستخدمة يف القاعدة       
غري متساويتني فإن نتائج املباريات اليت شارك فيها الفريق األخري يف                 

 50م الطريقة املتبعة يف القاعدة       اموعة األكرب يتم حذفها قبل استخدا      
 .لترتيب الفرق من كلتا اموعتني

يطلق على األقسام اسم القسم أ والقسم ب وهكذا، ويعد القسم أ              
هو القسم األول، ويف ختام مجيع البطوالت يتم إنزال الفرق األخرية يف              

ع ، كما يتم رف   )القسم أ إىل القسم ب    (كل قسم إىل القسم التايل له مباشرة        
القسم ب إىل    (الفرق األوىل يف كل قسم إىل القسم السابق له مباشرة                

 ).القسم أ

 يعتمد عدد الفرق الصاعدة واهلابطة يف ختام البطولة على عدد               
الفرق املوجودة بكل قسم، فاألقسام اليت تضم أقل من عشرة فرق يكون             

م عشرة  فيها فريقان صاعدان وهابطان يف ختام البطولة، واألقسام اليت تض         
فرق أو أكثر يكون فيها ثالثة فرق صاعدة وهابطة يف ختام البطولة، ويف               
حالة عدم تساوي األقسام يتم حتديد الفرق الصاعدة واهلابطة بالقسم الذي           

 . يضم عدداً أكرب من الفرق

    توزيع الفرق49-3

حرصاً على حتقيق التوازن بني اموعات يف البطولة                
التوزيع تقوم على الوضع يف البطولة         اإلقليمية فإن عملية      

اإلقليمية السابقة، ففي حالة عدم مشاركة فريق يف البطولة            
اإلقليمية السابقة يوضع آخر القائمة، ويف حالة عدم مشاركة          
أكثر من فريق يف البطولة اإلقليمية السابقة يتم توزيع هذه               
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الفرق من خالل عملية سحب مث يتم وضعهم يف آخر                  
 :لى سبيل املثالالقائمة، ع

 اموعة أ •

o أول البطولة اإلقليمية السابقة 

o رابع البطولة اإلقليمية السابقة 

o خامس البطولة اإلقليمية السابقة 

o ثامن البطولة اإلقليمية السابقة 

o تاسع البطولة اإلقليمية السابقة 

o ثاين عشر البطولة اإلقليمية السابقة  

o ثالث عشر البطولة اإلقليمية السابقة 

o عشر البطولة اإلقليمية السابقةسادس  

o الفريق اجلديد الذي مل يشارك يف البطولة اإلقليمية السابقة 

 اموعة ب •

o ثاين البطولة اإلقليمية السابقة 

o ثالث البطولة اإلقليمية السابقة 

o سادس البطولة اإلقليمية السابقة 

o سابع البطولة اإلقليمية السابقة 

o عاشر البطولة اإلقليمية السابقة 
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o دي عشر البطولة اإلقليمية السابقةحا 

o رابع عشر البطولة اإلقليمية السابقة 

o خامس عشر البطولة اإلقليمية السابقة 

    شكل منافسات الرجال يف بطولة العامل49-4

يتم تقسيم الفرق إىل جمموعتني متساويتني، مث يستخدم نظام         
 .جولة روبن فردي يف كل جمموعة

لفرق األربعة األوىل من كل       ويف اية جولة روبن تلعب ا       
جمموعة ضد بعضها يف مباريات خلروج املهزوم بالشكل           

الفائزان بالدور قبل النهائي      (3 ضد أ  2، ب 4 ضد ب  1أ:  التايل
الفائزان بالدور قبل النهائي  (4 ضد أ1، ب3 ضد ب2، مث أ )1
 ويتم إقصاء الفرق اخلاسرة من البطولة، مث يتقابل الفريقان          ،  )2

 الدورين قبل النهائيني لتحديد الفائز بالبطولة،          الفائزان يف 
ويتقابل الفريقان املهزومان يف الدورين قبل النهائيني لتحديد        

 .املركزين الثالث والرابع على التوايل

    شكل منافسات السيدات يف بطولة العامل49-5

يتم تقسيم الفرق إىل جمموعتني متساويتني، مث يستخدم نظام          
 .ي يف كل جمموعةجولة روبن فرد

ويف اية جولة روبن تلعب الفرق األربعة األوىل من كل               
جمموعة ضد بعضها يف مباريات خلروج املهزوم بالشكل           

الفائزان بالدور قبل النهائي      (3 ضد أ  2، ب 4 ضد ب  1أ:  التايل



  االتحاد الدويل لرياضات املكفوف قواعد رياضة كرة الهدف

 92

الفائزان بالدور قبل النهائي  (4 ضد أ1، ب3 ضد ب2، مث أ )1
 من البطولة، مث يتقابل        ، ويتم إقصاء الفرق اخلاسرة       )2

الفريقان الفائزان يف الدورين قبل النهائيني لتحديد الفائز             
بالبطولة، ويتقابل الفريقان املهزومان يف الدورين قبل              

 .النهائيني لتحديد املركزين الثالث والرابع على التوايل

    شكل املنافسات الباراملبية للرجال49-6

متساويتني، مث يستخدم نظام    يتم تقسيم الفرق إىل جمموعتني       
 .جولة روبن فردي يف كل جمموعة

ويف اية جولة روبن تلعب الفرق الثالثة األوىل من كل                
الفريق األول يف     :  جمموعة يف مباريات بالشكل التايل        
، والفريق األول يف     1اموعة أ يتقدم للدور قبل النهائي         
 .2اموعة ب يتقدم للدور قبل النهائي 

 هناك دوران ربع ائيني، يلعب الفريق الثاين يف                يكون 
اموعة أ مع الفريق الثالث يف اموعة ب يف الدور ربع       

، ويلعب الفريق الثاين يف اموعة ب مع الفريق          1النهائي  
، مث يتم إقصاء    2الثالث يف اموعة أ يف الدور ربع النهائي         
 . املنافسةاملهزومني من كال الدورين ربع النهائيني من

 2 إىل الدور قبل النهائي       1ويتقدم الفائز بالدور ربع النهائي        
ويلعب مع الفريق األول يف اموعة ب، ويتقدم الفائز             

 ويلعب مع    1 إىل الدور قبل النهائي        2بالدور ربع النهائي     
الفريق الفائز من اموعة أ، مث يلعب الفائزان بالدورين             
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يتني الذهبية والفضية، مث يتقابل        قبل النهائيني على امليدال     
الفريقان اخلاسران يف الدورين قبل النهائيني لتحديد الفائز           

 .بامليدالية الربونزية

    شكل املنافسات الباراملبية للسيدات 49-7

يتم تقسيم الفرق إىل جمموعتني متساويتني، مث يستخدم نظام          
 .جولة روبن فردي يف كل جمموعة

وبن تلعب الفرق الثالثة األوىل من كل          ويف اية جولة ر     
الفريق األول يف     :  جمموعة يف مباريات بالشكل التايل        
، والفريق األول يف     1اموعة أ يتقدم للدور قبل النهائي         
 .2اموعة ب يتقدم للدور قبل النهائي 

يكون هناك دوران ربع ائيني، يلعب الفريق الثاين يف                 
ث يف اموعة ب يف الدور ربع   اموعة أ مع الفريق الثال    

، ويلعب الفريق الثاين يف اموعة ب مع الفريق          1النهائي  
، مث يتم إقصاء    2الثالث يف اموعة أ يف الدور ربع النهائي         

 .املهزومني من كال الدورين ربع النهائيني من املنافسة

 2 إىل الدور قبل النهائي       أويتقدم الفائز بالدور ربع النهائي         
لعب مع الفريق األول يف اموعة ب، ويتقدم الفائز             وي

 ويلعب مع    1 إىل الدور قبل النهائي        2بالدور ربع النهائي     
الفريق الفائز من اموعة أ، مث يلعب الفائزان بالدورين             
قبل النهائيني على امليداليتني الذهبية والفضية، مث يتقابل             

 لتحديد الفائز    الفريقان اخلاسران يف الدورين قبل النهائيني       
 .بامليدالية الربونزية
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     ترتيب الفرق يف جولة روبن50

يتوقف الترتيب النهائي للفرق يف ختام هذه اجلولة على عدد النقاط            
نقاط مقابل  )  3(اليت أحرزها كل فريق، حبيث حيصل كل فريق على ثالث           

) 0(عند التعادل، وال حيصل على أي نقطة         )  1(كل فوز، ونقطة واحدة      
عند اخلسارة، ويف حال حصول فريقني على نفس عدد النقاط يف ختام               
تلك اجلولة يتم الفصل بينهما عن طريق األساليب التالية املعمول ا يف              

 :هذا الترتيب

 حيث يتم طرح األهداف احملرزة ضد فريق ما           :فارق األهداف  •
من إمجايل األهداف اليت أحرزها هذا الفريق على مدار جولة              

 . روبن

يتم تقييم الفرق حسب عدد مرات الفوز اليت         :  عدد مرات الفوز   •
حققتها خالل جولة روبن، وبذلك تتصدر الفرق صاحبة أكرب             

 .عدد من مرات الفوز قائمة الترتيب

 حيث حيتل الفريق الذي سجل أكرب عدد من         :األهداف املسجلة  •
 .األهداف يف املسابقة بأكملها أعلى ترتيب

 حيث يتم عد األهداف املسجلة     :   األول فارق األهداف يف الشوط     •
يف الشوط األول، مع طرح األهداف املسجلة ضد فريق ما من             

 .إمجايل األهداف اليت سجلها هذا الفريق على مدار جولة روبن

 حيث يتعني تطبيق نفس اإلجراء مرة أخرى، إال          :فارق األهداف  •
الفرق أنه يف هذه املرة يتم فقط إدراج املباريات اليت عقدت بني            

 .املقرر فصلها خالل جولة روبن
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يف حال التعادل بني أكثر من فريقني يتم تطبيق اإلجراءات املذكورة            
أعاله واملعمول ا يف هذا الترتيب إىل أن يتم فصل فريق واحد وبعد                 
ذلك يتم تطبيق تلك اإلجراءات للمرة الثالثة منذ بداية اجلولة وبالترتيب              

 .  يتم فصل مجيع الفرق ومن ثَم ترتيبهاحىت) وسوف يستمر كذلك(نفسه 

     االنسحابات51

يشري االنسحاب إىل خسارة ما حيصل بعدها الفريق الفائز على                
أهداف، ويف حال مغادرة فريق ما       )  10(نقاط ويسجل عشرة     )  3(ثالث  

نقاط )  3(البطولة ألي سبب من األسباب فإن مجيع الفرق تكسب ثالث             
فارق أهداف، ويتم إلغاء النتائج السابقة تلقائياً،         مقابل الفوز وال يوجد      

وميكن التنازل عن هذه القاعدة من قبل املندوب الفين أو مساعده وذلك             
بناء على ظروف خارجة عن إرادة الفريق أو بسبب اللجنة املنظمة، كما               

 .ميكن تغيري موعد املباراة

 ً    أقىص عدد من املباريات لكل فريق يوميا52

 .مباريات يومياً) 3(لفريق أن يلعب أكثر من ثالث ال حيق ل

     الطرد53

-   إذا تصرف أي العب أو مدرب أو فريق أو حكم أو إداري                 53-1
 بطريقة تتعارض مع روح املباراة جيوز              -خالل بطولة  

للمندوب الفين بالتشاور مع جلنة االحتجاج معاقبة هذا              
 .الشخص أو طرده من فريقه خالل البطولة
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يوماً )  21(يف غضون واحد وعشرين      - يقوم املندوب الفين        53-2
يتعلق بأي سلوك   )  مكتوب( بتقدمي تقرير    -بعد انتهاء البطولة  

خمالف حيدث خالل تلك البطولة وينجم عنه عقوبة أو طرد           
أو إبعاد، إىل اللجنة الفرعية لكرة اهلدف التابعة لالحتاد              

جتماعها الدويل لرياضات املكفوفني للنظر فيه خالل ا             
 .املقبل

  عند تسلُّم تقرير مكتوب يتعلق بسلوك خمالف من قبل أي فرد             53-3
أو فريق خالل أي بطولة فإن اللجنة الفرعية لكرة اهلدف               
التابعة لالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني تقرر العقوبات          

على سبيل  -األخرى اليت يتم فرضها، ويشتمل هذا القرار           
 :ا يلي على م-الذكر ال احلصر

 استبعاد الفرد أو الفريق من البطولة •

 استبعاد الفرد أو الفريق من البطوالت املقبلة •

ختطر اللجنة الفرعية لكرة اهلدف التابعة لالحتاد الدويل               53-4
لرياضات املكفوفني الفرد أو الفريق واهليئة العضو التابع هلا          

ذلك يوماً من اختاذ    )  21(بقرارها خطياً خالل واحد وعشرين      
 .القرار
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     بروتوكول املباراة54

    تسجيل الفريق والقرعة54-1

 إىل منطقة   -قبل بداية املباراة  -يتوجه ممثل عن كال الفريقني      
التسجيل احملددة لتعبئة استمارة التسجيل واستمارة تشكيل         
الفريق وإجراء القرعة، كما يتم إدراج أمساء مجيع الالعبني           

اؤهم على مقاعد الفريق يف وثيقة         واملدربني الذين مت إبق     
 . التشكيل

ثانية الدالة على بداية املباراة ويف حالة        )  30(مبرور الثالثني   
عدم إدراج أمساء أي من العيب الفريق املوجودين على              

تأخري "مقاعد الفريق يف وثيقة التشكيل يتم فرض عقوبة               
لعب على الفريق ويتم استبعاد هؤالء الالعبني من امل       "  املباراة

 .يف هذا الشوط

ثانية الدالة على بداية املباراة ويف حالة        )  30(مبرور الثالثني   
إدراج أمساء أي من العيب الفريق يف وثيقة التشكيل مع أم           

تأخري "غري موجودين على مقاعد الفريق يتم فرض عقوبة             
على الفريق وال يسمح لالعيب الفريق بدخول امللعب          "  املباراة

 .يف هذا الشوط

 اإلمحاء   54-2

جيب أن حتصل مجيع الفرق على فرصة للقيام بعملية                 
اإلمحاء يف منطقة مالئمة ملدة ال تقل عن نصف ساعة قبل             
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استدعائهم للمباراة، وجيب أن تتمتع هذه املنطقة لكال              
الفريقني بظروف مماثلة وأن تكون قريبة قدر اإلمكان من              

يع الكرات  نفس ظروف مكان البطولة كما جيب أن حتمل مج        
املستخدمة يف عمليات اإلمحاء نفس العالمة التجارية أو            

 .الطراز املستخدم يف مباريات البطولة

   الدخول إىل امللعب54-3

يف البطوالت الكربى تدخل الفرق إىل امللعب على النحو             
، "الدخول"املبني يف دليل احلكام الفنيني الدوليني بعنوان           

ب زي فريقه أثناء دخول        ويف حال عدم ارتداء أي الع         
امللعب ال يسمح له بالدخول مع الفريق أو اإلمحاء يف                

 ثانية من   30امللعب، ويف حال عدم توافر زي الالعب بعد           
التحذير يتم استبعاد هذا الالعب من تلك املباراة ويعد غري            
مشارك ويتعني عليه ارتداء القميص احملدد كما هو منصوص         

 .مة للبطولةعليه من قبل اللجنة املنظ

  تقدمي الفرق54-4

 االصطفاف على   -قبل بداية املباراة  -يطلب من كال الفريقني      
خط احلد األمامي ملنطقة اهلبوط اخلاصة م، حيث يتم             
اإلعالن عن أمساء مجيع الالعبني واملدربني واملرافقني            

 .واحلكام
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    جلنة االحتجاجات54-5

 مهمة  - الدولية يف البطوالت   -تتوىل جلنة االحتجاجات       
كما هو  (التعامل مع مجيع االحتجاجات وحاالت الطرد           

خالل البطولة، ويكون قرار اللجنة       )  53موضح يف الفقرة     
ائياً، وتضم هذه اللجنة املراقب واملندوب الفين التابع            
لالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني وحكم البطولة الذي مت         

لبطولة وشخص آخر    تعيينه من قبل هذا املندوب ومدير ا         
 .يعينه املندوب

    املندوب الفني55

جيب أن تضم كافة البطوالت املصدق عليها مندوباً فنياً تابعاً                 
لالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني ومعيناً من قبل اللجنة الفرعية لكرة             

 .اهلدف التابعة لالحتاد أو من قبل رئيسها

    مسؤوليات املندوب الفين55-1

 املندوب الفين مبسؤولية التنسيق مع منظمي البطولة         يضطلع 
قبل إقامة احلدث، كما يعد مسؤوالً عن ضمان تطبيق                 
املعايري الالزمة يف كافة اجلوانب الفنية خالل البطولة مبا يف           

 :ذلك

 امللعب وعالماته •

 إقامة البطولة •

 حتديد املواعيد وتقييم احلكام •
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 اإلشراف على احلكام الفنيني •

 لى استمارة التسجيل وإصدار النتائج الرمسيةالتصديق ع •

رقع العينني واحملافظة    /  املوافقة على استخدام عصابات      •
 عليها واستخدامها بصورة صحيحة

 إدارة إجراءات االحتجاجات والطرد •

     استثناءات لوائح البطولة56

 :أي استثناء للوائح هذه البطولة جيب أن يكون

ة الفرعية التابعة لالحتاد      مقدماً يف صورة خطية إىل اللجن         •
الدويل لرياضات املكفوفني أو مديرها يف موعد أقصاه ستني         

 .يوماً قبل بدء البطولة) 60(

معتمداً من قبل اللجنة الفرعية التابعة لالحتاد الدويل                  •
(لرياضات املكفوفني أو مديرها يف غضون واحد وعشرين           

 .يوماً من تاريخ تسلُّم الطلب) 21

 الفرق األخرى املشاركة عن طريق اللجنة           معلوماً جلميع  •
 .الفرعية أو مديرها بعد املوافقة عليه مباشرة
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<ðˆ¢]Et<DIÝ^Ó£]<sÚ^Þ†e< 

  مكونات الربنامج57

 أعوام، تعقد جلنة كرة اهلدف الفرعية التابعة لالحتاد الدويل            4كل  
لرياضات املكفوفني صفوفاً أو اختبارات للحكام إلقرار قواعد جديدة              

 . ادة تأهيل احلكام على كافة املستوياتوإع

جيب أن جيتاز حكام املستويني األول والثاين اختباراً حتريرياً                
إحدامها من جانب الطاولة واألخرى من         (وتقييماً عملياً من مباراتني        

 ).  اجلانب البعيد

جيب أن حيضر حكام املستوى الثالث صفاً كامالً يتضمن تعليماً              
 . ريرية وأخرى عمليةنظرياً وتقييمات حت

جيب كذلك على أي شخص حياول االرتقاء إىل مستوى جديد من            
االعتماد حضور صف كامل يتضمن تعليماً نظرياً واختبارات حتريرية               

 . وتقييمات عملية

حيق ألي فرد حياول إعادة االعتماد يف نفس مستواه احلايل أن                
لالختبار النظري  خيتار جتاوز مكون التعليم النظري من الصف واخلضوع          

 . قبل اخلضوع لالختبارات العملية
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 ةيتألف برنامج حكام االحتاد الدويل لرياضات املكفوفني من مخس         
 :مكونات

 حكام املستوى األول  •

 حكام املستوى الثاين •

 حكام املستوى الثالث •

 مقدم الدورات •

 مقدمي الدورات األُول •

   حكام املستوى األول57-1

ؤهلون للمشاركة يف األحداث الوطنية      حكام املستوى األول م     
واألحداث اليت يقرها االحتاد الدويل لرياضات املكفوفني؛        
 باستثناء األلعاب الباراملبية، أو البطوالت العاملية أو اإلقليمية،         

االحتاد الدويل  /  أو الدوريات املؤهلة أو األلعاب الباراملبية      
عتماد وميكن أن تجرى اختبارات ا       .  لرياضات املكفوفني 

وجيب .  حكام هذا املستوى يف أي حدث وطين أو دويل            
على املرشحني حضور دورة مدا يومان أو ثالثة، واجتياز          
اختبار حتريري يف اللغة اإلجنليزية بنظام الكتاب املفتوح            

 أسئلة صواب وخطأ    7 سؤالَ اختيارٍ من متعدد و     13يتألف من   
ىل جانب  وإ).  ٪75  (20 من أصل    15بدرجة جناح حبد أدىن     

 مباريات  3االختبار التحريري، جيب على املرشح أن يحكِّم         
جيب .  وسيتلقى املرشح تعقيبات عن أول املباريات الثالثة        
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 أن جيتاز املرشح االختبارات العملية عن املباراتني اإلضافيتني           
على أن  )  مباراة من جانب الطاولة ومباراة من اجلانب البعيد       (

 للمكون العملي من اختبارات        تكون درجة النجاح الدنيا     
وجيب أن  %).  50  (100 درجة من أصل      50املستوى األول   

 .يصدر احلكم قراراته كلها باللغة اإلجنليزية

خيضع مرشحو املستوى األول لالختبار بواسطة حكم من            
املستوى الثالث أكمل تدريب مقدم الدورات أو مقدم               

 دورات أو مقدم دورات أول 

 توى الثاين  حكام املس57-2

حكام املستوى الثاين مؤهلون للمشاركة يف البطوالت الوطنية         
واألحداث اليت يقرها االحتاد الدويل لرياضات املكفوفني؛        
باستثناء األلعاب الباراملبية، والبطوالت العاملية، والبطوالت      

وجيب أن تجرى االختبارات يف     .  املؤهلة لأللعاب الباراملبية  
ركة منتخبات أو أندية من ثالث دول       حدث دويل يتضمن مشا   

 وجيب أن جيتاز املرشحون اختباراً حتريرياً      .  خمتلفة على األقل  
مقيداً بزمن يف اللغة اإلجنليزية بنظام الكتاب املغلق يتألف            

خطأ بدرجة  /   أسئلة صواب  5 سؤال اختيار من متعدد و      20من  
 %). 84 (25 إجابة صحيحة من أصل 21جناح حبد أدىن 

 مباريات واجتياز اختبار عملي     3على املرشحني حتكيم    يتعني   
للوقوف على مدى حتسنهم منذ حصوهلم على شهادة                

مباراة من  (املستوى األول أثناء مباراتني من املباريات الثالثة        
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على أن تكون    )  جانب الطاولة، ومباراة من اجلانب البعيد       
ى درجة النجاح الدنيا للمكون العملي من اختبارات املستو         

وستجرى االختبارات  %).  80  (100 درجة من أصل     80الثاين  
خيضع مرشحو املستوى الثاين      .  العملية باللغة اإلجنليزية   

شريطة أن يكون   (لالختبار من قبل حكم من املستوى الثاين         
أو مقدم دورات أو مقدم      )  قد أكمل تدريب مقدم الدورات     

 .دورات أول

 :  حكام املستوى الثالث57-3

 ملستوى الثالث مؤهلون للتحكيم يف األلعاب الباراملبية،      حكام ا  
والبطوالت العاملية واإلقليمية، والدوريات املؤهلة لأللعاب        
 الباراملبية، وكافة األحداث اليت يقرها االحتاد الدويل لرياضات        

 االختبارات يف أي حدث دويل        جيوز أن تجرى  .  املكفوفني
دان حبد أدىن، أو يف       بل 5تشارك فيه منتخبات أو أندية من        

البطوالت اإلقليمية أو حدث يقره االحتاد الدويل لرياضات          
 . املكفوفني

مبا (جيب أن حيضر املرشحون دورة حكام املستوى الثالث           
وأن يتموا االختبارات   )  يشمل لوائح البطولة وبرنامج احلكام     

 . التحريرية والعملية بنجاح

من وباللغة اإلجنليزية    سيكون االختبار التحريري مقيداً بز        
 .  سؤاال60ًوسيجرى على مكونني مبجموع 
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 سؤال اختيار من متعدد و     30يتضمن املكون التحريري األول      •
 إجابة  48خطأ بدرجة جناح حبد أدىن        /   سؤال صواب   20

 %). 96( سؤاالً 50صحيحة من أصل 

 5تتألف إما من    ( أسئلة   10يتضمن احملتوى التحريري الثاين      •
 مقاطع  10 أسئلة ذات إجابات قصرية، أو         5و و مقاطع فيدي 
ويستند هذا اجلزء   ).   أسئلة ذات إجابات قصرية    10فيديو، أو   

فبناءً على اإلجابة سيتلقى     .  من االختبار إىل التقدير الظريف     
 نقاط عن كل إجابة على أي من األسئلة         5 حىت   0املرشح من   

ن أصل   م 45ودرجة النجاح الدنيا هلذا املكون تبلغ        .  العشرة
 %).  90( نقطة 50

ستكون درجة النجاح الدنيا للمكون العملي من اختبار                
 3 متوسط   -%  95  (100 درجة من أصل     95املستوى الثالث   
 ).مباريات مقيمة

سيخضع مرشحو املستوى الثالث لالختبار من قبل مقدم              
 .دورات أول ينتمي إىل بلد غري البلد الذي ينتمي إليه املرشح

فة اعتمادات املستوى الثالث ملوافقة اللجنة الفرعية       ختضع كا  
 . لكرة اهلدف التابعة لالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني

 ): 3-1املستوى (األهلية لالرتقاء إىل املستوى األعلى التايل    57-4

 جيب أن يتمتعوا بثالثة أعوام        :املرشحون للمستوى األول   
 حكماً وطنياً أو إداري     بوصفه(من اخلربة الوطنية على األقل       

). طاولة يف البلدان اليت ال يوجد فيها برنامج حكام وطين             



  االتحاد الدويل لرياضات املكفوف قواعد رياضة كرة الهدف

 106

 مباراة بوصفه   20(جيب أن حيتفظ املرشحون بسجل مباريات         
 هي   دوريات خمتلفة إن كانت خرباته       10حكماً على األقل أو      

أو أن يتم تقييمهم من قبل مقدم دورات          )  إداري طاولة فقط  
ملشاركة يف دورة اعتماد املستوى       أول حىت يسمح هلم با      

 .األول

)  يوماً 730( يلزم مرور سنتني       :املرشحون للمستوى الثاين    
من اخلربة الوطنية والدولية بني املستوى األول واملستوى           

وجيب أن حيتفظ املرشحون بسجل باملباريات اليت         .  الثاين
أو أن يتم تقييمهم من قبل       )   مباراة على األقل    30(حكموها  

 دورات أول حىت يسمح هلم باملشاركة يف دورة اعتماد          مقدم
 . املستوى الثاين

زم مرور ثالث سنوات    ــيل:  الثــوى الث ــاملرشحون للمست  
من اخلربة الوطنية والدولية بني املستوى الثاين        )   يوماً 1095(

 وجيب أن حيتفظ املرشحون بسجل باملباريات     .  واملستوى الثالث 
وأن يتم تقييمهم من قبل    )  راة على األقل   مبا 45(اليت حكَّموها   

 . مقدم دورات أول

وجيب أخذ دورات االرتقاء بالترتيب من املستوى األول              
وجيوز للجنة الفرعية لكرة اهلدف       .  حىت املستوى الثالث   

التابعة لالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني استبعاد أي حكم         
فوفني بشأن  ال ميتثل ملدونة االحتاد الدويل لرياضات املك        

 . قواعد سلوك حكام كرة اهلدف
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 :  مقدم الدورات57-5

جيب أن يتمتع مقدم الدورات خبمسة أعوام من اخلربة على            
األقل بوصفه حكماً من املستوى الثالث وأن يكون قد أمت              

ومقدمو الدورات مؤهلون العتماد     .  تدريب مقدم الدورات   
ع املرشحون  وجيب أن يتمت  .  حكام املستويني األول والثاين   

ملقدم الدورات بثمانية أعوام على األقل من املشاركة                
املتواصلة يف برنامج االحتاد الدويل لرياضات املكفوفني           
بشأن اعتماد حكام كرة اهلدف، إىل جانب أنه جيب عليهم            

 . إثبات قدرة مالئمة على تدريس برنامج اعتماد كرة اهلدف

 سنوات قبل عمل    4رها  الدورات ملدة قد  )  مقدمو(يعين مقدم    
بطولة عامل مبعرفة اللجنة الفرعية لكرة اهلدف التابعة لالحتاد         
 الدويل لرياضات املكفوفني بالتشاور مع اموعة االستشارية       

وتكون عملية  .  حلكام االحتاد الدويل لرياضات املكفوفني      
وميكن للجنة الفرعية   .  التعيني بناءً على املتطلبات اإلقليمية     

دف التابعة لالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني          لكرة اهل 
 . تعيني مقدمي دورات جدد حسبما تقتضي املتطلبات اإلقليمية

 :مقدم الدورات األول   57-6

جيب أن يتمتع مقدم الدورات األول بسبعة أعوام من اخلربة            
على األقل بوصفه حكماً من املستوى الثالث وأن يكون لديه           

 .العتمادخربة يف تقدمي صفوف ا

ومقدمو الدورات األُول مؤهلون العتماد حكام املستويات          
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وجيب أن يتمتع املرشحون ملقدم       .  األول والثاين والثالث   
الدورات األول بعشرة أعوام على األقل من املشاركة                
املتواصلة يف برنامج االحتاد الدويل لرياضات املكفوفني           

 جيب عليهم   بشأن اعتماد حكام كرة اهلدف، إىل جانب أنه         
إثبات قدرة مالئمة على تدريس برنامج اعتماد كرة اهلدف            

وميكن ملقدم الدورات األول كذلك أن         .  وتعليمه باتساق 
وختتص اللجنة  .  يضطلع بدور املفوض أو املندوب الفين       

الفرعية لكرة اهلدف التابعة لالحتاد الدويل لرياضات                
 . دهماملكفوفني بتعيني مقدمي الدورات األول واعتما

 :اإلبقاء على حالة االعتماد   57-7

من أجل اإلبقاء على حالة اعتماد االحتاد الدويل لرياضات             
 :املكفوفني، يلتزم مجيع احلكام مبا يلي

 يورو لتجديد جواز السفر حبلول احلادي       20سداد رسم قدره     •
 والثالثني من شهر مارس كل عام

م كرة اهلدف    موثَّق إىل منسق حكا    "  جواز إلكتروين "تقدمي   •
 التابع لالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني حبلول 

 احلادي والثالثني من شهر ديسمرب كل عام     

اجلواز "تسجيل كافة املباريات املقررة خالل ذاك العام يف             •
جيب أن تكون املباريات قد لُعبت طبقاً لقواعد        "  (اإللكتروين

 ) االحتاد الدويل لرياضات املكفوفني
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 4نوية، جيب أن يحكِّم حكام املستوى األول              بصفة س  
 ممباريات على األقل يف حدثني خمتلفني سواء أكانا حمليني أ         

 ).  مباريات8بإمجايل (دوليني 

بصفة سنوية، جيب على حكام املستوى الثاين أن حيكموا             
ثالث مباريات على األقل يف حدثني خمتلفني، سواء أكانا            

 مباريات حبد أدىن، وجيب       6 دوليني بإمجايل     محمليني أ 
 مباريات على األقل يف حدث دويل          5كذلك أن حيكموا     

 ). مباراة11بإمجايل (واحد 

بصفة سنوية، جيب على حكام املستوى الثالث أن حيكموا            
ثالث مباريات على األقل يف حدثني خمتلفني سواء أكانا              

 مباريات حبد أدىن، وجيب       6 دوليني بإمجايل     محمليني أ 
 مباريات على األقل يف حدثني دوليني         5 حيكموا   كذلك أن 

 ).  مباراة16بإمجايل (

   الظروف اخلاصة لإلبقاء على االعتماد57-8

إن مل يفِ احلكم املعتمد مبتطلبات اعتماد الدورة السنوية             
ولكنه ال يزال يدفع رسوم اإلبقاء على حالة االعتماد فإنه               

 :خيسر حالة االعتماد على النحو التايل

 إن فَقَد سنة واحدة جيب أن يعاد تأهيله إىل          :ملستوى األول ا •
 املستوى األول

  إن فقد سنة واحدة يهبط إىل املستوى األول:املستوى الثاين •
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  إن فقد سنة واحدة يهبط إىل املستوى الثاين:املستوى الثالث •

إذا مل يتمكن احلكم من تلبية متطلبات االعتماد يف سنة معينة            
 جواز سفره ورسوم اإلبقاء على حالة االعتماد         حيق له تقدمي  

وخطاب إىل منسق حكام كرة اهلدف التابع لالحتاد الدويل           
لرياضات املكفوفني يشرح فيه األسباب اليت منعته من حتقيق         

بعد مراجعة خطاب احلكم يقرر منسق          .  متطلباته السنوية 
حكام كرة اهلدف التابع لالحتاد الدويل لرياضات املكفوفني         

 اإلبقاء على حالة     -بالتشاور مع جلنة كرة اهلدف الفرعية       -
 . اعتماد احلكم أو عدم اإلبقاء عليها

 31وإذا مل يسدد احلكم الرسوم املفروضة عليه حبلول موعد           
مارس النهائي، أو مل يرسل جوازه اإللكتروين حبلول موعد          

 ديسمرب النهائي يستبعد من برنامج احلكام وخيسر اعتماد          31
حتاد الدويل لرياضات املكفوفني اخلاص به وخيسر حقه          اال

يف التحكيم يف أيٍّ من أحداث االحتاد الدويل لرياضات              
 .املكفوفني الكبرية

   تعيني احلكام واحلكام الفنيني الدوليني57-9

بالتشاور مع جمموعة    -تعتمد اللجنة الفرعية لكرة اهلدف          
نيني الدوليني    احلكام واإلداريني الف      -احلكام االستشارية  

وتعينهم إلدارة األلعاب الباراملبية، أو بطولة العامل، أو              
البطوالت اإلقليمية، أو البطوالت املؤهلة، أو األلعاب             

 . ألعاب االحتاد الدويل لرياضات املكفوفني/ الباراملبية
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     إجراءات الصف58

 .   يتمثل أول اإلجراءات يف حتديد الصف واملوعد واملكان58-1

إبالغ منسق حكام كرة اهلدف التابع لالحتاد الدويل لرياضات            58-2
باالحتاد الوطين باملكان والتاريخ    )   يوماً مقدماً  90(املكفوفني  

 .وعدد املشاركني يف كل مستوى وتفاصيل سداد الرسوم

بعد ذلك، يستدعي منسق حكام كرة اهلدف التابع لالحتاد              58-3
باً جلميع احلكام املؤهلني     الدويل لرياضات املكفوفني مدر    

فر لدى املنظمني مدرب مؤهل ميكن      اوإذا تو .  إلجراء الصف 
ملنسق حكام كرة اهلدف التابع لالحتاد الدويل لرياضات             

 . املكفوفني تأكيد توفر هذا املدرب

ألعاب عملية من    /  جيب أن يعقد الصف مزامنة مع بطولة           58-4
 .مليةأجل إتاحة الفرصة إلجراء التقييمات الع

بعد أن يتلقى منسق حكام كرة اهلدف التابع لالحتاد الدويل              58-5
لرياضات املكفوفني معلومات التسجيل واملدفوعات، يوايف      
منسق حكام كرة اهلدف التابع لالحتاد الدويل لرياضات              

 .املكفوفني املدرب بكافة مواد الدورة واالختبار الالزمة

 رسوم التسجيل   58-6

 : هي2017 - 2014 املدة رسوم الصف عن 

  يورو20.00املستوى األول  •

  يورو40.00املستوى الثاين  •
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  يورو80.00املستوى الثالث  •

إن أي حكم حيضر صف إعادة االعتماد الذي جتريه اللجنة            
الفرعية لكرة اهلدف التابعة لالحتاد الدويل لرياضات                
املكفوفني كل أربعة أعوام ويسدد رسوم التسجيل ال يكون            

. ماً بسداد رسوم اإلبقاء على حالة االعتماد عن العام نفسه         ملز
وإذا كان احلكم قد سدد رسوم اإلبقاء على حالة االعتماد              
 . عن العام نفسه فلن يكون ملزماً بسداد رسوم العام الذي يليه

 أيام وفيه   3-2  تتألف الصفوف عموماً من مكون نظري مدته             58-7
ي يتم فيه تقييم كل مرشح      تتم مناقشة كل قاعدة، ومكون عمل     

وسيحدد متوسط العالمتني احملرزتني     .  أثناء حتكيمه ملباراتني   
يف املكون العملي باالقتران باالختبار النظري اجتياز املرشح        

 . أو إخفاقه

 قد يكون اجلزء النظري أقصر إذا كان املرشحون           :مالحظة 
ة يتمتعون خبربة سابقة يف كرة اهلدف، أو أطول إذا كان مث             

حاجة إىل ختصيص خمصصات للمترمجني أو عوامل               
 .خارجية أخرى

  ميكن االطالع على متطلبات العالمات يف كتاب قواعد كرة              58-8
 -اهلدف الصادر عن االحتاد الدويل لرياضات املكفوفني           

برنامج احلكام علماً بأن املتطلبات ختتلف بالنسبة       )  ج(اجلزء  
 .للمستويات األول والثاين والثالث
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على -  إذا تقدم املرشح إلعادة االعتماد يف نفس املستوى               58-9
كل أربعة أعوام عندم تنفيذ التغيريات اليت           :  سبيل املثال 

 جيوز له أن خيتار جتاوز الصف ودفع          -تدخل على القواعد  
الرسوم للخضوع لالختبار التحريري والعملي كي يعاد              

عادة اعتماده  وكل حكم من املستوى الثالث يتقدم إل      .  اعتماده
وأي شخص حياول االرتقاء إىل مستوى جديد جيب أن               

 .يشارك يف صف حكام كامل

 عندما يتلقى منسق حكام كرة اهلدف التابع لالحتاد الدويل             58-10
لرياضات املكفوفني مناذج تقارير الصف من مقدم الدورة           
يضيف منسق حكام كرة اهلدف التابع لالحتاد الدويل                

ني كافةَ احلكام الذين تلقوا عالمة اجتياز          لرياضات املكفوف 
إىل قاعدة بيانات احلكام الرئيسية لالحتاد الدويل لرياضات          
املكفوفني ويرسل خطاباً إىل كافة احلكام يعلِمهم فيه                

 .بنتائجهم وجوازاً إلكترونياً باإلبقاء على حالة االعتماد
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 اإلقرار .عندما يعلن احلكم لفظياً الفريق الطالب باالسم
املدة الزمنية الفاصلة بني خروج الكرة من يد الرامي              

 .وبداية تالمسها مع العب الفريق املقابل
 فعل الرمي

 ربت اخلطالكرة ع 1 امللحق -راجع املخطط 
وضع تغادر فيه الكرة منطقة الفريق يف اجتاه اخلصم              
ويعرب معظم الكرة خط الوسط أو على اخلط اجلانيب يف          
املنطقة احملايدة وتكون الكرة يف هذا الوضع يف اهلواء         

 .  أو على األرض
األلعاب الباراملبية أو بطولة العامل أو الدوريات اإلقليمية        

 لرياضات املكفوفنيالتابعة لالحتاد الدويل 

 الكرة العابرة
 البطوالت

أي عملية اتصال تتم من منطقة مقاعد الفريق إىل                 
الالعبني يف امللعب، ويسمح ذا التدريب مبوجب           

 ".يرجى اهلدوء"القواعد حىت يقول احلكم 

 التدريب

حيث يكون الالعب مسيطراً على الكرة سيطرة فعلية أو           
وإن مل تكن   .   إىل آخر  حيث يتم مترير الكرة من العب      

الكرة يف يد الالعب أو ال يتم متريرها بني الالعبني                
 .فعندئذٍ ال تكون الكرة يف حوزة العب

 السيطرة

 عالمات امللعب "العالمات اللمسية"راجع 
 الدفاع 

 .منع الكرة من ختطي خط املرمى
بناءً على وثائق الدخول الرمسية، يتضمن الوفد رياضيي        

ه الطيب وطاقم التدريب وقادة الفريق           الفريق وطاقم  
 ).إذا كان الفريق منتخباً وطنياً(وموظفي االحتاد الوطين 

 الوفد
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طريقة لتوزيع الفرق على اموعات اليت مل يسبق هلم         
 .املشاركة فيها يف البطولة السابقة

 السحب

.موقف العب ضد العب لتحديد الفائز يف حالة التعادل  الرميات اإلضافية
طاء كامل للعينني مينع الالعب من استخدام الرؤية أثناء  غ

 .اللعب
 عصابات العينني

ضمادة أو مادة الصقة توضع حتت عصابات العينني             
 .تساعد يف إحكام تغطية العينني ملنع الرؤية أثناء املباراة

 رقع العينني

 ساحة اللعب .منطقة داخل املكان حيث تجرى مباراة كرة اهلدف
د الفرق املباراة بسبب عدم حضوره للعب يف        خسارة أح 

فر لدى الفريق   االوقت املقرر للمباراة، أو عندما ال يتو        
 .العدد األدىن من الالعبني لبدء مباراة أو إكماهلا

 االنسحاب

أحد احلكام الفنيني الدوليني، ومهامه مذكورة يف دليل          
احلكام الفنيني الدوليني الصادر عن االحتاد الدويل             

 .ضات املكفوفنيلريا

 حكم املرمى

) 3(دقيقة من الوقت األصلي، أو ثالث       )  12(اثنتا عشرة   
 .دقائق يف الوقت اإلضايف

 الشوط

 استراحة ما بني الشوطني .دقائق بني الشوطني) 3(استراحة من ثالث 

 إشارات غري لفظية يستخدمها املدربون لطلب التبديالت،        
ة على النحو     والوقت املستقطع والعقوبات املرفوض      

 .1املبني يف امللحق 

 إشارات اليد

حالة جزاء تمنح عندما ال تلمس الكرة أرضية امللعب            
ويعد خط الكرات    .  أوالً يف منطقة الفريق بعد رميها        

 .العالية جزءاً من منطقة الفريق

 الكرة العالية

 IBSA االحتاد الدويل لرياضات املكفوفني

خسارة حيازة الكرة بدالً    أي انتهاك للقواعد يترتب عليه       
 .من اجلزاء

 املخالفة
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 جلنة كرة اهلدف الفرعية    اجلهة املنظمة لشؤون رياضة كرة اهلدف
التابعة لالحتاد الدويل   
 لرياضات املكفوفني

 متر من اخلط     1.5خط غري ملموس يقع على مسافة          
 .اجلانيب الذي حييط بامللعب

 اخلط اخلارجي

تلمس الكرة أرضية امللعب    حالة عقوبة تمنح عندما ال       
 .مرة واحدة على األقل يف املنطقة احملايدة بعد رميها

 الكرة الطويلة

) 10(بلوغ فارق األهداف بني الفريق ومنافسه عشرة             
 .أهداف

أقصى فارق يف عدد 
 األهداف

االستراحة الرمسية  .أي وقت يوقف فيه احلكم املباراة مستخدماً صافرته
 أثناء اللعب

 اخلروج 
احلالة اليت تعرب فيها الكرة على األرض خطاً جانبياً               

، )تتخطى أكثر من نصف الكرة    (وتفقد حالة التماس معه     
وهي أيضاً احلالة اليت يعرب فيها معظم الكرة حال كوا            

 .يف اهلواء خطاً جانبياً
 .أي منطقة خارج امللعب

 خارج احلدود

 دقائق لعب )  3(شوطان يتألف كل منهما من ثالث           
 .لتحديد الفائز إذا انتهى الوقت األصلي للمباراة بالتعادل

 الوقت اإلضايف

انتهاك للقواعد يترتب عليه حصول اخلصم على رمية            
 .جزاء

 العقوبة

جمموعة من الفرق يقابل كل منها اآلخر على أساس              
 ".جولة روبن"

 اموعة

 االستحواذ 
لة الثواين  يبدأ استحواذ الفريق على الكرة ما أن تبدأ مه          

 .العشر لتسديد الكرة
 إعادة التوجيه
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عندما يقوم حكم املرمى أو حكم املباراة بإعادة متركز           
 .الالعب داخل امللعب

نظام دوري حيث يلعب كل فريق ضد الفرق األخرى يف          
 .اموعة

 جولة روبن

أحد احلكام الفنيني الدوليني، ومهامه مذكورة يف دليل          
ني الصادر عن االحتاد الدويل         احلكام الفنيني الدولي    
 .لرياضات املكفوفني

 مسجل األهداف

طريقة لتوزيع الفرق على جمموعات تنافسية متساوية           
 .على أساس األداء يف البطوالت السابقة

 التوزيع

العب جيلس يف مقاعد الفريق ويكون جاهزاً لدخول           
 .امللعب كي حيل حمل أحد الالعبني املتواجدين يف امللعب

 العب البديلال

أداة مساعدة بصرية تستخدم من قبل املدرب عند تبديل         
 .أحد الالعبني

 لوحات التبديل

راجع (خطوط بارزة توضع لتحديد ملعب كرة اهلدف           
 )1امللحق 

) اخلطوط(العالمات    
 اللمسية

أحد احلكام الفنيني الدوليني، ومهامه مذكورة يف دليل          
ن االحتاد الدويل     احلكام الفنيني الدوليني الصادر ع        

 .لرياضات املكفوفني

 مؤقت الثواين العشر

 من قبل الالعب يترتب عليه        -ال يعد متريرة  -أي فعل   
إفالت الكرة داخل امللعب أو خارجه بعد أن يكون قد            

 .فرض سيطرته على الكرة أثناء وقت اللعب

 الرمية

أحد احلكام الفنيني الدوليني، ومهامه مذكورة يف دليل          
الفنيني الدوليني الصادر عن االحتاد الدويل           احلكام   

 .لرياضات املكفوفني

 املؤقت

أي فعل يأيت به أي العب أو فريق أو عضو بوفد الفريق             
 .مبا خيالف الروح الرياضية للمباراة

 السلوك غري الرياضي
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 املستوى األول
  أيام 3-2دورة تدريبية  •
 تقييمان يف مباراتني  •
 2( مباريات   3اختبار يف اللغة اإلجنليزية بنظام الكتاب املفتوح و         •

 مع تعقيبات وخطط العمل ) للتقييم
 املستوى الثاين 

 دورة تدريبية مدا يومان  •
 تقييم يف مباراتني  •
 واحدة  - مباريات    3)  دون ترمجة (اختبار يف اللغة اإلجنليزية        •

 للتعقيب واثنتني للتقييم 
 املستوى الثالث 

 دورة تدريبية مدا ثالثة أيام  •
 تقييم يف ثالث مباريات  •
  أسئلة قصرية10 أو 5 مقاطع فيديو و10 أو 5 سؤاالً منها 60 •

 تدريب مقدم الدورة 
 تعليمات خاصة واختبار  •
 يعقد أثناء صف املستوى األول أو الثاين •
 وليقدم مبعرفة مقدم دورات أ •
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