
 

 

 

 

 

 
     

 

030/9802:عدد                                                         80/08/9802: طنجة في   

 

 بالغ

 إلى السادة رؤساء ألاندية املنضوية تحت لواء عصبة الشمال لكرة القدم

  الخاصة بتطوير املمارسة الجهوية تالبطول :املوضوع 

 

 ، تنهي املمارسة على املستوى القاعدي الخاص بتطوير  الجهوية التقنية اللجنة لبرنامج تفعيال

 في املشاركة في الراغبةو لوائها  تحت املنضوية الاندية كافة علم الى القدم لكرة الشمال عصبة

شبان  –فتيان  –صغار  –براعم  –كتاكيت :   9898 – 9802للموسم الرياض ي البطولت الجهوية 

 الى وإرساله  و امللعب برخصة مرفقا التزام املشاركة مطبوع بملئ طلبها تأكيدب، سنة  02اقل من 

 9802  اكتوبر  90 تاريخ قبل العصبة ادارة

ملفات تأهيل الالعبين إلاسراع بتهيئة  و كافة الترتيبات إلادارية والقانونية بتسوية  لذا على الاندية 

 ية للبطولةوفق الشروط التنظيمواملرافقين 

  ودمتم في خدمة كرة القدم الشمالية والوطنية 

 

 

 



 

 

 

 

 

    
 

 

221/1122:عدد                                                         12/21/1122: طنجة في   

 

 دعوة

 إلى السادة رؤساء ألاندية املنضوية تحت لواء عصبة الشمال لكرة القدم

 

سيتم والتنقيب عن املواهب املمارسة  الجهوية من اجل تطوير  في إطار برنامج اللجنة التقنية

مواليد  الكتاكيتو  7111/8111البراعم مواليد للبطولة الجهوية لفئتي  السادسة  تنظيم النسخة

الرياضية بعصبة الشمال الراغبة  املدارس و الجمعيات مسؤوليا نتشرف بدعوة ذل.  2111/2111

 بمقر 2112أكتوبر  12 الجمعة التحضيري النطالق هده البطولة يوم  في املشاركة لحضور الاجتماع

 .1121. الرابعة مساء  العصبة على الساعة

 ودمتم في خدمة كرة القدم الشمالية والوطنية

 : :ضرورة احضار  الوثائق التالية :  مالحظة

 رخصة امللعب إلزامية

 نسخة من وصل اداء واجب الانخراط

 .التزام املشاركة

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 ...……………………………………………………………………...................………:  اديــــــــالن

 ...…………………………………………………………………….................……… : ةــــنـديـمـال

 .....................................................................................................: اسم امللعب 

 …………………………………………………....………………….:املعتمد  العضو  هاتف

  …………………………………………………………….............……... :ي ــــد الالكترونـالبري
 

 :التزم بما يلي 

مصادق عليه من  11ساعة بملعب )مسؤولية توفير رخصة امللعب  وأتحمل البراعم والكتاكيتاملشاركة بفئتي   -1

 (وط املبينة ادناه في فقرة ابعاد امللعبطرف العصبة او ساعتين متتاليتين في ملعب يستوفي الشر 

 : مع تحديد كل فئة بالئحة خاصة الالعبين املسموح بتأهيلهم حسب كل فئةاحترام مذكرة   -2

ويسمح ، العبين كحد ادنى  9وكحد اقص ى  التحكيمالعب في ورقة  11تسجيل : ) 2002/2002فئة البراعم مواليد  -3

 ( 2002والباقي من مواليد التحكيم  ورقةفي  2002 العبين من مواليد  02فقط بتسجيل 

يمكن العبين كحد ادنى و  9والعب في ورقة التكيم كحد اقص ى  11تسجيل : ) 2009/2010فئة الكتاكيت مواليد  -1

 (2011سنوات مواليد  9العبين اقل من  3تصنيف فقط  

 ( Cج )أو درجة (  Dدال )دبلوم درجة  : لمؤطـــــريناحترام الشروط املطلوبة ل -5

 :أبعــــــــاد امللعـــب  -6

  10و  15ما بين : العرض //  50و  60مابين :  الطول 

  متر  2.10متر العرض  6طول : أبعاد املرمى. 

 إلاجراءات التنظيميةكما يتعهد النادي باحترام   -2

 قبل انطالق الدورة ألاولى من البطولة  في كل فئة العبا على ألاقل 15تأهيل  إجبارية 

 ثالث كرات رقم + احضار ورقة التحكيم + التخطيط + رخصة امللعب ) يتحمل مسؤولية التنظيم الفريق املضيف

 (واجب امللعب والتنظيم+ درهم  100أداء واجب التحكيم املحددة في  +صالحة للعب  01

 اعتماد رخصة الالعب واملرافق كوثيقة وحيدة للتسجيل بورقة التحكيم 

 2019/2020تماد قانون اللعبة املعتمد برسم اع 

  بخصوص املصادقة على النتائج و حاالت التأديبومذكرات العصبة اعتماد القوانين العامة للجامعة 

  أسبوعرخصة امللعب إجبارية مع ضرورة تحديد توقيت املباريات قبل يوم الثالثاء من كل. 

 .بنوده أوافق على تطبيق جميع الالتزام و اطلعت على هذا 

      وإمضاء الرئيس خاتم الجمعية
 



ــــــــــام الــــــــبــــــــطولــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  والايابالذهاب  نظـ

 الفرق املشاركة

 فريق58
 براعمفئة ال 29

 كتاكيتفئة ال 29

  ( ب) التطواني املغرب - (ب) طنجة اتحاد – (أ ) التطواني املغرب - (أ ) طنجة اتحاد
-  البالية طنجة اتحاد -بنديبان شباب  - طنجة طلبة- طنجة وفاق - طنجة وداد

 – درسة جبل جمعية-  مرتيل اطلس  - مرتيل نهضة - طنجة س.ف - طنجة مغرب
 –القصري  ســالاندل – الو واد أوملبيك  -  اصيال شباب  -الفنيدق نادي -طنجة رابطة

  -العرائش مدرسة - مرتيل أتلتك -  الفنيدق شباب - طنجة نهضة - القصري  أوملبيك

 - الازرق املد – املدينة شباب - العوامة شباب  - كرونا نادي –الازهر شباب

 خالل الدور الثاني مجموعتين + الاول  مجموعات  خالل الدور  04 عــدد املــــجموعـات

 نصف النهاية بنظام الذهاب وإلايابربع و +12الثاني   الدور +  14الاول  الدور  29 : دوراتالعـدد 

 دقيقة في كل مباراة 60 مــــــدة املـــباراة

 الالعبين 

العب في ورقة التحكيم كحد اقص ى  14تسجيل : ) 2007/2008فئة البراعم مواليد 
في  2007العبين من مواليد   07، ويسمح فقط بتسجيل ادنى العبين كحد  9و

   (2008والباقي من مواليد ورقة التحكيم 
 

كحد  التكيمالعب في ورقة  14تسجيل : ) 2009/2010فئة الكتاكيت مواليد 
سنوات  9العبين اقل من  3يمكن تصنيف فقط  العبين كحد ادنى و  9واقص ى 
 (2011مواليد 

 سنة 12و  9بين العب  1200ازيد  عدد الالعبين املستفيديـــن

ــــر 60 الطاقم الاداري والتقني والتمريض  ممرض 60  +داري إ 60 + مؤطــ

 (د)دبلوم  -( ج)دبلوم  املؤطريـــــــــــــــــــــــــنرخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 

الفرق تنتمي للمدن وألاقاليم 

 واملقاطعات التالية والعماالت
 تطوان - طنجة مكادةبني  - السوانيطنجة  –  مغوغةطنجة  -طنجة املدينة

 الوواد  – القصر الكبير  - العرائش  –اصيال  - الفنيدق -مرتيل -

 املالعب
 امسا – 02مالليين –طنجة البالية –املرس –ابن خلدون  –الزياتن -الرياضية  القرية

 البلدي أصيال – العرائشالبلدي  –البلدي القصر الكبير–الو واد–الفنيدق حيضرة

 جهويا تنظم التي الدوريات في واملشاركة العصبة كاس منافسات في الفرق  تتباري  البطولة مع موازاة
 مباراة 40 تفوق  املوسم نهاية فريق كل يجريها التي للمباريات الاجمالية الحصيلة لتكون  ووطنيا
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                                                                                                   29/11/2119: طنجة في 

 9191-9102ملوسم نظام البطولة

 تتبارى فيما بينها بنظام الذهاب وإلاياب مجموعات  (10)أربع تقسم الى :  فريق 92  الدور الاول 

إضافة الى أحسن فريقين عن كل مجموعة  للصفوف الاربعة الاولى  ور الثاني الفرق املحتلةتتأهل الى الد

، وفي حاالت تساوي الفرق النقط مقسومة على عدد املباريات محتالن للصف الخامس  باحتساب نسبة  عدد

 سيتم احتساب مايلي( د)و( ج)و ( ب)في مجموعات  ساملحتلة للصف الخام

     النسبة العامة – 0

   عدد الانتصارات  –9

 عدد ألاهداف املسجلة له –3

 في حالة التساوي في جميع الحاالت مباراة فاصلة في ملعب محايد –0

تتبارى فيما بينها  عن الدور الاول الى ثالث مجموعات  املؤهلة  08يتم تقسيم الفرق : فريقا 08الدور الثاني 

 وإلايابظام الذهاب بن

تتأهل الى الدور الثالث الاقصائي الفرق املحتلة للصفين الاول والثاني عن كل مجموعة إضافة الى أحسن  

 عدد ألاهداف املسجلة له 3 -عدد الانتصارات  19 –النسبة العامة  -0: باعتماد  فريقين محتالن للصف الثالث

 في حالة التساوي في جميع الحاالت مباراة فاصلة في ملعب محايد –0 -

  :الدور الثالث 

 ثاني أحسن فريق محتل للصف الثالث  #( أ)عة املحتل للصف الاول مجمو 

 أحسن فريق محتل للصف الثالث   #( ب)املحتل للصف الاول مجموعة 

 ( أ)املحتل للصف الثاني مجموعة   #( ج)املحتل للصف الاول مجموعة 

 (ج)املحتل للصف الثاني مجموعة  #( ب)املحتل للصف الثاني مجموعة 

 م الذهاب وإلايابتجرى املباريات الاقصائية بنظا

 الفريق املحتل احسن ترتيب في الدور الثاني يلعب مبارة الذهاب خارج ميدانه 

 مبارة النهاية تجرى في ملعب محايد يستجيب للمعايير التنظيمية
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092/9802:عدد                                                         80/08/9802: طنجة في   

 
 

 

 
  

 .نظام البطولة : 80 الفصل 

 ويجب احترام برامج البطولة  وإلايابقصائية بنظام الذهاب إلاواملباريات   يجرى الدور الاول 

 تجيب للمعايير التنظيميةمبارة النهاية تجرى في ملعب محايد يس

 .الالعبين : 89 الفصل

  ويسمح ، العبين كحد ادنى  2وكحد اقص ى  التحكيمالعب في ورقة  01تسجيل ):  7988/0988فئة البراعم مواليد

  (9880والباقي من مواليد التحكيم  ورقةفي  9887 العبين من مواليد  82  فقط بتسجيل

  يمكن العبين كحد ادنى و  2والعب في ورقة التكيم كحد اقص ى  01جيل تس: ) 2988/0898فئة الكتاكيت مواليد

 (9800سنوات مواليد  2العبين اقل من  3تصنيف فقط  

 :إلاجراءات الخاصة بالتبديل 

 مشاركة جميع الالعبين املسجلين بورقة التحكيم باستثناء حارس املرمى البديل يبقى اختياري  -

 دقائق 80للمباراة ب الوقت القانوني ة آخر تغيير يجب أن يكون قبل نهاي -

 .املرافقين:  83الفصل 
مرافقين الى دكة الاحتياط على اساس ان يكونوا مسجلين بورقة التحكيم حسب التصنيف  83يسمح فقط بولوج 

 : التالي 

 إداري معتمد من النادي  -

 مدرب خاص على دبلوم حسب الشروط املبينة في الالتزام -

 (Cج )فئة البراعم دبلوم  /  ( Dدال )دبلوم درجة   الكتاكيت فئة: اندية النخبة 

 على الاقل  (  Dدال )دبلوم : اندية الهواة وألاقسام الشرفية 

 ممرض حاصل على دبلوم او شهادة الاسعافات الاولية  -
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  .الاجراءات التنظيمية للمبارة:  18الفصل 

  2جميع املباريات تجرى وفق قانون كرة القدم  

 (81)كرات رقم 3+ املضيف يتحمل مسؤولية إحضار ورقة التحكيم  الفريق  

 الفريق املضيف يتحمل مسؤولية تخطيط امللعب والتنظيم   

 إجبارية  رخص الالعبين واملرافقين  

 إجبارية  واقي الساقين واحترام توقيت املباريات  

 في حالة تشابه  ألالوان الفرق الزائر يغير لون القميص  
 

 .مدة املباراة :  80الفصل 
 (925X)شوطان متساويان :   الكتاكيتفئة 

 (.930X)شوطان متساويان :  البراعمفئة 

  يقوم الحكم بإضافة الوقت بدل الضائع عند نهاية كل شوط

 دقيقة 35فئة البراعم //  دقيقة 30  الكتاكيتفئة  النهاية مباراة توقيت

، و يسمح ( ركالت لكل فريق  83)مباشرة للضربات الترجيحية  يتم اللجوء في حالة التعادل  املباريات إلاقصائية خالل 

 .جيحية فقط لالعبين املتواجدين داخل امللعب في نهاية املباراة باملشاركة في الضربات التر 

 تحديد الترتيب 
  :إذا تساوى فريقين  بنفس العدد من النقاط سيتم تحديد الترتيب على النحو التالي - أ

   النسبة الخاصة – 0

  عدد الانتصارات  -9

 عدد ألاهداف املسجلة له –3

 في حالة التساوي في جميع الحاالت مباراة فاصلة في ملعب محايد – 1

  :يقين بنفس العدد من النقاط سيتم تحديد الترتيب على النحو التاليادا تساوى أكثر من فر  –ب

   النسبة العامة – 0

   عدد الانتصارات  –9

 عدد ألاهداف املسجلة له –3

 في حالة التساوي في جميع الحاالت مباراة فاصلة في ملعب محايد –1

 املباريات الاقصائية -ج

اوال سيتم احتساب افضلية عدد الاهداف املسجلة خارج : عدد ألاهداف املسجلة في كال املباراتين  في حالة تساوي 

 امليدان وفي حالة بقاء التعادل سيتم اللجوء لضربات الجزاء 

 ضربات ترجيحية 3تمنح لكل فريق : السلسلة ألاولى  -

 ريق الفائزتمنح لكل فريق ضربة واحدة  حتى يتم تحديد الف: السلسلة الثانية  -

https://www.facebook.com/hashtag/_%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAsB4c9jw8aDEzSyo23dKlteJrWatdg7oxFhYwj1SzJg3att66uBBBQShkWFC8U_RCkFifMYTvjNhmOgrh8QdXTDJ9wmqkufIhIWoO9fFw4mUxFL2wmxvv-a0vIeLaveNSCQPOObftk3-4C6sQYZyjKKUuoksZQ2VymGd_NIo_bzLV2XrdzoU0&__tn__=%2ANK-R
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  العقوباتو  الاحتجاجات:  80املادة 

كل فريق ثبت في حقه تزوير ألعمار  الالعبين او اشراك العبين  بانتحال صفة العبين آخرين يقص ى من اتمام البطولة 

 العقوبات القانونيةمع اتخاذ كافة 

حالة اعتراض أو احتجاج تكون تحت إشراف الحكم قبل  وأييحق لكل فريق تسجيل اعتراض على أي خرق للقوانين 

 انطالق املباراة أو بعد نهايتها

 يحق لكل فريق قبل بداية الشوط الثاني طلب من الحكم التأكد من هوية الالعبين وهو املسؤول عن اتخاذ القرار 

 الفريق موضوع الاحتجاج تقبل الامر بكل روح رياضية  ويجب على

يعتبر منهزما بعقوبة   9887العبين من مواليد  0ضرورة تسجيل : املادة الاولى الخاصة بالالعبين كل فريق لم يحترم 

  باملباراةواعتبار الفريق املنافس فائزا 

 .نهزما بعقوبة واعتبار الفريق املنافس فائزا باملبارة كل فريق سجل في ورقة التحكيم العبا  او مرافقا موقوفا يعتبر م

 املصادقة على املباريات والحاالت التأديبية:  87الفصل  

والقوانين العامة للجامعة بخصوص املصادقة على النتائج و ومذكرات العصبة اعتماد  القانون التنظيمي للبطولة 

 حاالت التأديب

 سوء السلوك:  08الفصل   

الاندية او تنافي الظروف الرياضية  مسئوليكم توقيف املبارة وإلغائها في حالة تصرف ال أخالقي من طرف يمكن للح

 . امور الالعبين ويدون ذلك في تقرير خاص وأولياءاملبارة او تعرضه للسب والقذف من الاباء  إلجراء

ويمكن أن تكون العقوبة اكبر حسب  .حصل على بطاقة حمراء يتم إيقافه في املباراة املقبلة او مرافق أي العب -

  .السلوك الصادر منه ومن مسؤوليه

لتاديبي للجامعة امللكية كل تصرف ال رياض ي من طرف املرافقين واملسؤولين يتم تطبيق اقص ى عقوبات القانون ا

 املغربية 

النبيلة للبطولة القائمة  نتمنى لكم موسما رياضيا تطبعه الروح الرياضية واملنافسة الشريفة والحفاظ على ألاهداف

عبي ألاندية الشمالية في هذا على التكوين وألاخالق الرياضية وخلق جو من التواصل والتآخي بين مدربي ومسيري وال 

 ولنعطي صورة حضارية على منطقتنا ، واملساهمة في انجاح النسخة الثانية لهذه البطولة السن

 غييرات  على القانون املنظم  وإشعار الانديةيمكن ادخال ت: مالحظة 

  

https://www.facebook.com/hashtag/_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBOMOBkub1PcjlWXFqTF93XnNSoYfXNHxCTtwN7S3RAJuvlG4LC974G1jHrW2s6nt8icwN1TthU-xnApjmV463AtjPa6Ok_hSe5MvG9s4zDyTMeD_Zqfgn9cE2lE2Ya31lYEb2mT3PtM-_vWZD7Zqfh2R3VkMY3SuX564NCTblhKVxi7CfIwd4&__tn__=%2ANK-R


 د ةينننننطثلآلبنننننوهث  مينننننو ثمننننن ثمانننننطثلةنننننويثمللبرلنننننلثماكير نننننلثللوننننن م طث مل  و  ننننن ثما  نننننريثملنننننرم  ث
 تشننك ميطثنبئننوفيطثمننسثمةوييننلثاننرمة يطثمال ننللث نن اثملننننالثظثوننننثماننلئئوث   نن ث  ننرداطثملنننم طث

 .ملئوهثمالوي و ث تتلميطثاخ لفثالانشبلثث
 مننننن ثم نننننهثميننننن ة ميثاننننن اثمللبرلنننننلث ونننننوثالااننننننميثماانننننب اث نننننن رث وونننننلثمبنننننوهث  مينننننو ث   ل نننننوهثممنننننريث
مل  لنننالا ثالاللنننوتثثل لانننامالثبنننولنرم الا ثمل ئة ة نننلثلللبرلنننلثمننن ثلننن تث ننننالثملننننلرتثم ننن ثمالمننن ثملئنننوهث
مالوي ننننننو ث الاب مننننننودث نننننن ثالا  لو ننننننو ث انننننن ثما  ننننننطث مل نننننننلهثمننننننسثمل  واننننننو ثماننننننني الا ث  ننننننن راطث
لتشننك جث ة ننجث  لننقثمللنن اثثبو  لننويث نن اثملننننالثم نننيثم مننلث ت و نناثللبلننهثة  نن ثمننسثلم يننوث خبننراث

 الال ننننوهث مل مننن يثبوللنننوتث   ننن ث ل ملننن طثملبلنننهث اننن ثمل منننو  ثمنننجثماننننيو اث ملمةنننهث شننن هث ةنننو سث
ثيننننننيم يطثث.آلننننن   ثظثبو عنننننوولث اننننن ث  ينننننوثتانننننو ناطث اننننن ثمللمننننن ث ملتانننننل ل نننننلث لالاننننن اثمنننننسث ةنننننري  لينننننوث اة ي

لظث م تاوبثملمنةنثم ثمايويم ظ لظث ملئلا ي لظث ماكانةي  ملمنل ي

   

 :م ثواثملرملنة 
 .ت    مث  ث للوتثةلملر ث  اثملننالثم ث  هثم م يطثملشخ  لث ليسثم ث  هثإم وعث  ل وفيط•
 .يرمرمثبتشك ميطثبن ثم ثإ لوياطث  ثإ  مايط•
 .شكمرمث   دث ا ثإلا  مالثملنم طثلنرم الا ثمللملل•
ث  ثاخاويتاثالويماثمو•

ً
ثوئ و

ً
 . مم ئمرمثتةوموث  ثتر  خثملبلهث يت وباثلبأ

 .ت    مث  ث للوتثة ملةر ثم ثملنن ا•
 .شكمرمث  ثملل  نالا  •
 .يرمرمثب يئئلث  ثملل  نالا ظث غضثملئة ث  ث ت للثمالويما•
 .م ا مرمثي ميم ثماني الا ث ما  والث  لةرمث للوتث  ثة   ورمثبواثه•
  الاب مودث  ثإلايوهم ثملللة لث.  ةلرمث ا ثعةو ثمللم ثملئة فثمسث وولثملة  ي•

  نالثملنلرتثم  ثمالم ثيرمهثمسثمالوي و ثمل ية لثم ثمل نمي  •
يرمنننرمثبنننن طث تشنننك جث مانننو ناثما بنننر الا ث مانننني الا ث ماانننئرلالا ثمل ينننة الا ث ننن ثتئةننن طثالانشنننبلث •

 .ملتقثيا ل نثمئاثمللول طثثولن  يطثل ثة  ثلنىث للوتثملل الثللم ث  اثملننال

للو م طث مل  و   ثبنننننن نن ثمةنة طثثماكير لمللبرللثما نلهث  
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220048934754094&set=a.10220048893553064&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDe7vuAsjJNkYeuIjfvN84YKqfsZy5_dZ3-aMh2JO0KAzVPD2bD2G7e0iGrMNSDleQl9Wczn8kN28CQ&__xts__%5B0%5D=68.ARBbhcN8L0S8NKWvF3_E6aKjTiOfAmnApuLeQDFGsSEqAZiJVe-VZEcBi-Q6Ca5FrUJJxwBiXZaNPseycdu5zn-z-7fA8c7W1zzBtOpwIWCBDgLzeMsmsTGBU8bsE5DX3m18_EuB0ABWk_t3rzYd6ovMIfvzCcnADMJBnlCDq4DjzppIszd6JJbfoPzt4L8SwsBhwKyKM23RPwAwYeVzekTgjYpkUIr8D-1xABXphR0F5TusfcsCsBHOUCwvEoe16nut7aJQGgO1eNKhCdf4R6B3S7fE0dkwAge-LhW2ctHsf9kwP7qEKs8foh5-84lon5H09PlBAEdQi19w1cItWo84S--Vbf0
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بالتوازي مع التكوين النظري ، وإلاعداد البدني  الذيي ستذتد د منذل اام ذال فذرة الذكو التكذوين  
تتذذا ت البلولذذا ااكيويذذا ل  ذذكاعت  ،بمدرسذذا التيكذذ ت ايذذف املذذراة الدهريذذا ااكيويذذا ل تيكذذ ت 

 والكتاك ف بدور اعاة في اكوين اام ال التدربين على ااكانب التلب قي

   
 :م ثاق اام ال

ً هخت ف ألاطداة مباراو ايك ت –
 
 .ل كبار مباراو ايك ت عن اماما

 .ألاطداة بيماها قوموا –
 .ألافلاء على وليس ال عبا روح على باللككيًز قوموا –
 .الباراو في مدرط بش ل اتدف وا ًل –
 .ل عب الدرصا ألاطداة امنيوا –
 .ألاطداة هراكبها ال عبا لقوانين انتهاكات أي بتدتيًك قوموا –
 الرعب ندس من أط بوا ال عب، بدء إعادو عند ما فلأ بارا اب الرعبين أحد ق ال حالا في –

 .الرعبا/لرعب ااخلأ بتدتيًك الق ال مع فاطىء اصرة من اراكبل ما بإعادو الق ال
 .الرئما غيًك ألالداظ مع اتتاميوا ًل –
 .ال عبا قوانين انتهاكات إلى إلاملارو عند ومييب ين موضوع ين وكونوا مبادئكت على أثبتوا –

ً لدهكت ل كن –
 
ً س وكا

 
 بقوانين ااخاصا الانتهاكات كااا بإهضاح وقوموا ل تيك ت، ادتيكها

 .ال عبا
 .البهكا علي ويبعث إهجابي س وك على حااظوا –
 .الظروة كااا في النظ ف ال عب ضمان على اعم وا –
 .وبعد ا الباراو بدء قبل البعض بعضيت بمصاايا الق ال ألاطداة من اط بوا –

م ثاق اام الل  كاعت والكتاك ف  ااكيوياالبلولا   
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 أهداف املدرب املربي
 أهداف املدرب املربي –
 .استمتع بالعمل مع ألاطفال –
 .تعرف على ألاطفال بشكل جيد جدا –
 .لألطفال   نوذجكن  –
– ً

 
 .ضع قوانين تنظيمية  ولكن كن متسامحا

 .استمع  إلى ألاطفال –
 .حافظ على التواصل مع الاطفال –
 .أزرع الثقة في ألاطفال وطمئنهم –
 .قم بتنمية روح الفريق –
 .قم بتشجيع املبادرة وروح املجازفة لدى ألاطفال –
 .وليس على ألاخطاء “روح اللعبة„ قم بالتركيز على –
 .قم بالتدريس من خالل التشجيع والتحفيز –

املدرب املربيميثاق للبراعم والكتاكيت  الجهويةالبطولة   

 السلوك الذي يجب أن يتجنبه املدرب املربي
الصياح على الددوا  أو التصدرف بعدوانيدة سدواء مدع  عبيده او  عردق الفريدق املندافس او  –

 الحكم
 .تدريب ألاطفال أو مطالبتهم باللعب كما لو كانوا  عبين كبار –
 .إغفال أن الهدف  ألاساس ق لألطفال هو لعب كرة القد  –
– ً

 
 .الابتعاد عن إعطاء شرح أو تفسيرات طويلة جدا

 بالنسبة ألعمار ألاطفال –
 
 .الابتعاد عن عرض خطط تقنية  تكون متقدمة جدا

 .لالطفالتكرار  تمارين رياضية تصبح روتينية ومملة  –
 .التركيز على تمرين واحد لفترة طويلة –
 .مقاطعة اللعب على الدوا  –
 .توجيه الانتقاد  ألحد الاطفال  أما  اصدقائه –
 .إغفال التوازن فيما بين الفرًق –
 .الابتعاد عن  شحن الاطفال بالتركيز بقدر كبير على النتائج –



1 
 

  

 

 

092/9802:عدد                                                         80/08/9802: طنجة في   
 

9802/9898قانون اللعبة املعتمد برسم   
  

 (  00نصف ملعب كرة القدم ل ) ميدان اللعب (:0)املادة 

 تقريبا متر  54/60العرض  –متر  50/67 :الطول 

 منتصف نقطة ويتم وضعالتماس  خطي منتصفي بين يصل الذي املنتصف خط بواسطة نصفين إلي اللعب ميدان يقسم

 املنتصف خط منتصف في امللعب

 داخل من متر 08 بعد علي املرمي خط علي عموديين خطين رسم يتم: منطقة الجزاء 

 .املرمي لخط مواز بخط ويتصالن متر 08 ملسافة  اللعب ميدان داخل يمتدان الخطان هذا ، للمرمي قائم كل

 م تقريبا x 9.08م  6مرميان من 

 .أمتار 2نقطة الجزاء على بعد 

  .أمتار 6منطقة املرمى على بعد 

 الكرة  (:9)املادة 

 : من خصائص الكرة و مقاييسها 

 .سنتمتر 08سنتمتر إلى  60غ و محيطها من  548 إلى 058و يتراوح وزنها ما بين  ،5يجب استعمال الكرات من حجم 

 .عدد الالعبين(: 0)املادة 

في حالة بقاء املقابلة  تتوقف. )بدالء  4و  العبين بينهم حارس املرمى( 2)تلعب املباراة بين فريقين يتكون كل منهما من 

 (.العبين  6أقل من 

 العبين 82العدد الادنى النطالق املبارة 

بلة في حالة استحالة و تتوقف املقا العالج،يستمر اللعب استثناء بأقل من العدد ألادنى عند خروج العب مصاب لتلقي 

 و تؤول النتيجة لفائدة الخصم اللعب  متابعته

 :إلاجراءات الخاصة بالتبديل 

 (.عدد التغييرات غير محدد)يصبح الالعبون املستبدلون بدالء ، و بإمكانهم الدخول من جديد في أي لحظة 

 .الحكممن حصول على إشارة البعد  املنتصف،يتم التغيير من خط 

 دقائق الاخيرة من املباراة 4اليسمح بإجراء التغييرات خالل 
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  :تغيير حارس املرمى

 .يجوز ألي العب أن يغير مركزه مع حارس املرمى بعد توقف اللعب و إبالغ الحكم 

 .لباس الالعبين(: 5)املادة 

أما الحارس فلباسه مغاير لباقي . الساقين ية كرة القدم وواقيذحدد لباس الالعبين في قميص مرقم، سروال، جوارب، أح

 .الالعبين

 في حالة تشابه ألالوان الفريق الزائر يقوم بتغيير اللون  -
 

 .املرافقين(: 4)املادة 

ثالث مرافقين الى دكة الاحتياط على اساس ان يكونوا مسجلين بورقة التحكيم حسب التصنيف  0يسمح فقط بولوج 

 ( حاصل على دبلوم او شهادة الاسعافات الاولية ممرض+ ( ج)او ( د)على دبلوم حاص  مدرب+ إداري  : ) التالي 

 .الحكم(: 6)املادة 

 : ومن صالحياته . الالعبينتدار املباراة بواسطة حكم له السلطة املطلقة لتطبيق القانون و السهر على سالمة 

 .من صالحية الكرة و اللباس و التوقيت الكامل للمباراة  التأكد 

 : وم الحكم بدور املربي ملا لهذه اللعبة من مزايا في التربية و التكوين يق

 .الحكمان املساعدان(: 0)املادة 

 .ويتم الاستعانة بهما خالل املباريات النهائية أو غير ذلك 00لهما نفس الدور كما في كرة القدم ل 

 .مدة املباراة (: 0)املادة 

 .استراحة بين الشوطين دقائق  4مع  (930X)شوطان متساويان :  فئة البراعم

 .دقائق استراحة بين الشوطين  4مع ( 925X)شوطان متساويان :  فئة الكتاكيت

 يقوم الحكم بإضافة الوقت بدل الضائع عند نهاية كل شوط

 ع الوقتادقائق في كل شوط تفاديا لضي 84خالل املباريات النهائية يتم اضافة 

يلجأ مباشرة للضربات و  يسمح إطالقا بإضافة ألاشواط إلاضافية لتحديد الفائز، ال  املباريات إلاقصائية خالل  

، و يسمح فقط لالعبين املتواجدين داخل امللعب في نهاية املباراة باملشاركة في ( ثالث ركالت لكل فريق )الترجيحية 

 .الضربات الترجيحية 

 .عند بلوغ مرحلة الركالت الترجيحية ، يجب أن يكون عدد العبي الفريقين متساويا
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 .ضربة الانطالقة(: 2)املادة 

 .العب 00نفس القانون الخاص  بكرة القدم ل 

 .الكرة في اللعب أو خارجه(: 08)املادة 

 .العب 00نفس القانون الخاص  بكرة القدم ل 

 .سجلةاملصابة إلا (: 00)املادة 

 .العب 00القانون الخاص  بكرة القدم ل  نفس

 .التسلل(: 09)املادة 

  :(00)طبقا لجميع قوانين كرة القدم  نصف امللعبيكون الالعب في وضعية التسلل ابتداء من خط 

 .ألاخطاء و املخالفات (: 00)املادة 

إفراطا في استعمال أو تهورا أو بشكل يعتبره الحكم إهماال )بضربة حرة مباشرة إذا قام الالعب  ألاخطاءتعاقب كل 

 ( :القوة ، و الكرة في اللعب 

 .بركل أو محاولة ركل املنافس  (0

 محاولة عرقلة املنافس  عرقلة او (9

 القفز على املنافس (0

 ضرب أو محاولة ضرب املنافس  (5

 مهاجمة املنافس  (4

 مسك املنافس  (6

 مكاتفة املنافس (0

 دفع املنافس  (0

 ملس الكرة متعمدا باليد  (2

 ملنافس بصق على اال (08

 .ضربات الخطأ(: 05)املادة 

يعاقب الفريق بضربة حرة مباشرة و يتم التنفيذ من  الجزاء منطقةإذا ارتكبت ألاخطاء في منطقة دفاع املخطئ خارج  

 امتار من الكرة  6مكان الخطأ  و يتواجد الحائط على مسافة 

أو رمية تماس من  زميل ، تنفذ ركلة حرة مباشرة في حالة مسك الحارس للكرة بيديه داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة 

 . مكان ملس الكرةمن 
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 ضرة الجزاء  (04)املادة 

 خارج أو جزاءه منطقة ضمن مباشرة حرة ركلة إحتساب تستوجب مخالفة العب ارتكاب حال في جزاء ركلة إحتساب يتم

 . 13 و 12 بالقوانين موضح هو ملا وفقا اللعب ميدان

 .(نقطة الجزاء)أمتار 2من .الجزاء ركلة من اشرةمب هدف تسجيل يمكن -

 .أمتار من نقطة الجزاء  6و القاذف ، يتمركز باقي الالعبين خلف منطقة الجزاء على مسافة  حارس املرمى باستثناء -

 . 00حاالت ألاخرى يرجع لقانون كرة القدم ل الفي  -

 .تماسرمية ال (:06)املادة 

 ويجوز السماح لحكم املبارة تصحيح رمية التماس لالعب العب 00نفس القانون الخاص  بكرة القدم ل 
 

 .ضربة املرمى(:00)املادة 

تمنح ضربة مرمى عندما تعبر الكرة بكامل محيطها خطي املرمى ، سواء كانت على ألارض أو في الهواء بعد أن كان آخر من 

 .ملسها العب الفريق املهاجم 

  منطقة املرمىر و ال تصبح في اللعب إال بعد تجاوزها أمتا 6يستأنف اللعب من نقطة ال تتعدى 

 .ال يكون الالعب متسلال بعد تسلمه الكرة مباشرة من ضربة مرمى
 

 .ضربة الزاوية(:00)املادة 

 .العب 00نفس القانون الخاص  بكرة القدم ل 

 . يمكن تسجيل هدف في مرمى الخصم مباشرة من الركلة الركنية 
 

 كسوء السلو  02املادة  

يمكن للحكم توقيف املبارة وإلغائها في حالة تصرف ال أخالقي من طرف مسؤولي الاندية او تنافي الظروف الرياضية 

  .امور الالعبين ويدون ذلك في تقرير خاص وأولياءاو تعرضه للسب والقذف من الاباء املبارة  إلجراء

ويمكن أن تكون العقوبة اكبر حسب السلوك  .ةأي العب حصل على بطاقة حمراء يتم إيقافه في املباراة املقبل -

  .الصادر منه ومن مسؤوليه

كل تصرف ال رياض ي من طرف املرافقين واملسؤولين يتم تطبيق اقص ى عقوبات القانون التاديبي للجامعة امللكية 

 املغربية

  

 الاندية  وإشعار يمكن ادخال تغييرات  على القانون املنظم  : مالحظة 

 


