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2020/133                                                                                                                                                                              2020/12/17 

0202/0202قانون اللعبة املعتمد برسم   
  

 (  22نصف ملعب كرة القدم ل ) للعبميدان ا (:2)املادة 

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

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

 املنتصف خط منتصف في امللعب منتصف

 داخل من متر 22 بعد علي املرمي خط علي عموديين خطين رسم يتم: منطقة الجزاء 

 .املرمي لخط مواز بخط ويتصالن متر 22 ملسافة  اللعب ميدان داخل يمتدان الخطان هذا ، للمرمي قائم كل

 م تقريبا x 0.22م  6مرميان من 

 .أمتار 9نقطة الجزاء على بعد 

  .أمتار 6منطقة املرمى على بعد 

 الكرة  (:0)املادة 

 : من خصائص الكرة و مقاييسها 

 .سنتمتر 02سنتمتر إلى  60غ و محيطها من  542 إلى 052و يتراوح وزنها ما بين  ،5تعمال الكرات من حجم يجب اس

 .عدد الالعبين(: 0)املادة 

 . بدالء  4و  العبين بينهم حارس املرمى( 9)تلعب املباراة بين فريقين يتكون كل منهما من 

 العبين 29العدد الادنى النطالق املبارة 

 ابلة تتوقف املق

بلة في و تتوقف املقا العالج،عند خروج العب مصاب لتلقي العبين  6في حالة بقاء أقل من يستمر اللعب استثناء و  

 و تؤول النتيجة لفائدة الخصم اللعب  حالة استحالة متابعته

 :إلاجراءات الخاصة بالتبديل 

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

 .الحكمحصول على إشارة من 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 . ية كرة القدم وواقي الساقينذحدد لباس الالعبين في قميص مرقم، سروال، جوارب، أح

 .لباقي الالعبين

 في حالة تشابه ألالوان الفريق الزائر يقوم بتغيير اللون  -

 .املرافقين(: 4)املادة 

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

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

 ( الاولية

 .الحكم(: 6)املادة 

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

 .من صالحية الكرة و اللباس و التوقيت الكامل للمباراة  التأكد 

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

 .الحكمان املساعدان(: 0)املادة 

 .لنهائية أو غير ذلكويتم الاستعانة بهما خالل املباريات ا 22لهما نفس الدور كما في كرة القدم ل 

 .مدة املباراة (: 8)املادة 

 .استراحة بين الشوطين دقائق  4مع ( 030X)شوطان متساويان :  فئة البراعم

 .دقائق استراحة بين الشوطين  4مع ( 025X)شوطان متساويان :  فئة الكتاكيت

 يقوم الحكم بإضافة الوقت بدل الضائع عند نهاية كل شوط

 ع الوقتادقائق في كل شوط تفاديا لضي 24هائية يتم اضافة خالل املباريات الن

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

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

 .الضربات الترجيحية 

 .عند بلوغ مرحلة الركالت الترجيحية ، يجب أن يكون عدد العبي الفريقين متساويا
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 .ضربة الانطالقة(: 9)املادة 

 .العب 22نفس القانون الخاص  بكرة القدم ل 

 .الكرة في اللعب أو خارجه(: 22)املادة 

 .العب 22نفس القانون الخاص  بكرة القدم ل 

 .سجلةاملصابة إلا (: 22)املادة 

 .العب 22نفس القانون الخاص  بكرة القدم ل 

 .التسلل(: 20)املادة 

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

 .ألاخطاء و املخالفات (: 20)املادة 

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

 ( :القوة ، و الكرة في اللعب 

 .بركل أو محاولة ركل املنافس  (2

 محاولة عرقلة املنافس  عرقلة او (0

 القفز على املنافس (0

 و محاولة ضرب املنافس ضرب أ (5

 مهاجمة املنافس  (4

 مسك املنافس  (6

 مكاتفة املنافس (0

 دفع املنافس  (8

 ملس الكرة متعمدا باليد  (9

 بصق على املنافس ال (22

 .ضربات الخطأ(: 25)املادة 

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

 امتار من الكرة  6ان الخطأ  و يتواجد الحائط على مسافة من مك

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

 . مكان ملس الكرةمن 

 ضرة الجزاء  (24)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 9من .الجزاء ركلة من مباشرة هدف تسجيل يمكن -

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

 . 22حاالت ألاخرى يرجع لقانون كرة القدم ل الفي  -
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 .تماسرمية ال (:26)املادة 

 ويجوز السماح لحكم املبارة تصحيح رمية التماس لالعب العب 22نفس القانون الخاص  بكرة القدم ل 

 

 .ضربة املرمى(:20)املادة 

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

 .من ملسها العب الفريق املهاجم 

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

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

 

 .ضربة الزاوية(:28)املادة 

 .العب 22القانون الخاص  بكرة القدم ل نفس 

 . يمكن تسجيل هدف في مرمى الخصم مباشرة من الركلة الركنية 

 

 سوء السلوك 29املادة  

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 وأولياءمن الاباء  او تعرضه للسب والقذفاملبارة  إلجراء

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

  .الصادر منه ومن مسؤوليه

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

 املغربية

  

 الاندية  وإشعار يمكن ادخال تغييرات  على القانون املنظم  : مالحظة 

 


