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   داخل القاعة بطوالت كرة القدم  الصعود و النزول ملختلف    نظام

 2022/2023برسم املوسم الرياض ي 

 القسم املمتاز: (1

واملجموعة ب تتكون    تسعة فرق ب املجموعة أ تتكون من    –تتوزع على مجموعتين أ    فريقا،  17يضم هذا القسم       

 . ثمان فرق من 

   :عملية الصعود •

حيث سيواجه االول    والنهائيةعن كل مجموعة ملقابالت السد النصف النهائية    والثانييتأهل االول   -

 . في املجموعة ب الثاني في املجموعة ا واالول في املجموعة ا الثاني في املجموعة ب  

 النهائية.سيلعبان املباراة  املنتصران في مبارتي السد النصف النهائية   -

 تحدد العصبة القاعات التي ستحتضن هذه املباريات.  -

 : عملية النزول •

للمراكز    7تنزل    - املحتلة  الفرق  وهي  األول  القسم  إلى  املمتاز  القسم  من  عن    األخيرةالثالث  فرق 

اضافة   ( 8  -  7  -  6املراكز الثالث االخيرة عن املجموعة ب )املركز    وكذا   ( 9و  8و  7)املركز    أ املجموعة  

 ب. الخامس عن املجموعة  والصف  ا للفريق املحتل اسوء ترتيب للصف السادس عن املجموعة 

املحتل  يتم   - الفريق  املجم  ترتيب  ألسوءتحديد  معا  في  احتساب  وعتين  النقط بواسطة    مجموع 

عليها   املباريات  املحصل  عدد  على  فريق    وفي مقسومة  لكل  العامة  النسبة  الى  يلتجئ  التعادل  حالة 

فيما    وإذا  ( لةاملسج  األهداف)عدد   القرعة  تجرى  من    يعفىو    بينهماتعادال  الفريق  في  هذا  النزول 

 .نيفريق من القسم الوطني الثا أي م نزول وعد  حالة صعود بطل العصبة

 الثالث سابقا(:  األول( القسملقسم  ا (2

 ثمان فرق.   مجموعة منتتكون كل ب  –ا  مجموعتينفريقا، تتوزع على  16يضم هذا القسم 

   :عملية الصعود •

 عن كل مجموعة الى القسم املمتاز.   للصف االول الفريق املحتل  صعدي -

   :عملية الصعود •

 الثاني.  الى القسمللصفين االخيرين عن كل مجموعة ينزل الفريقين املحتلين   -

 القسم الثاني )القسم الرابع سابقا(  (3

 واحدة. على مجموعة    ةموزع فرق   7 يضم هذا القسم

 :  عملية الصعود •

 الى القسم االول.  والثانيالفريقين املحتلين للصفين االول  يصعد -

 مالحظة :  

 درهم  1000يغرم ب نقط في سلم الترتيب بعد انتهاء البطولة  9الفريق الذي ال يتوفر على  -

 من قانون املنافسات  55ي حالة تساوي النقط بين ناديين أو أكتر سيتم االحتكام ملقتضيات املادة  -


