الالئحه المنظمه للدورى الداخلى لكره القدم بالكليه
Internal regulations governing the Football League in Faculty of Applied Medical
Sciences
.1

يقام الدورى على مدار العام الجامعى باشتراك فرق كره القدم من اقسام الكليه المختلفه

.2

يحتفظ الفريق الفائز بكاس الكليه للنشاط الرياضى داخل القسم الدراسى (مكتب رئيس القسم التابع له
الفريق الفائز او داخل مكتب عميد الكليه) لمده سنه دراسيه على ان يتم تسليمه للدكتور رائد الشباب
بالكليه قبل اسبوع من نهايه بطوله العام التالى.

.3

فى حاله فوز فريق قسم دراسى واحد بالبطوله لثالث اعوام متتاليه بحتفظ القسم بالكاس مدى الحياه.

.4

ال يتخطى عدد الالعبين فى كل فريق عدد  8العبين وال يجوز اشتراك العبين فى فرق مختلفه عن
فرقهم الدراسيه وفى حاله ارسال الفرق السماء اكثر من  8العبين يتم اختيار  8العبين عشوائيا من
القائمه المرسله

.5

المده الزمنيه للمباراه التتخطى  20دقيقه على ان يتم تقسبمها الى  10دقائق للشوط االول  10 -دقائق
للشوط الثانى وفى حاله التعادل يتم االحتكام لخمس ركالت ترجيحيه لكل فريق وفى حاله التعادل يتم
االحتكام لضربه جزاء واحده لكل فريق لحين فوز احد الفريقين

.6

يتكون الفريق من حارس مرمى وخمس العبين اساسيين والعبين اثنين احتياط

.7

يحق لكل فريق اجراء تغييرين اثنين فقط خالل المباراه.

.8

يلتزم كل فريق بزى موحد لجميع العبيه على ان يكون لكل فريق لون تيشرت مختلف عن الفرق
االخرى.

.9

يلتزم الالعبين بالقرارات التحكيميه اثناء المباريات ومن يخالفها يتعرض لالنذار االول واذا تكررت

المخالفه يتعرض لالنذار الثانى ويتم استبعاده خارج الملعب وحرمانه من االشتراك فى المباراه التاليه
لفريقه.
 .10تتيح الالئحه اضافه العب جديد او اكثر كما يمكن تغيير افراد الفريق بالكامل فى بطوله التيرم الثانى
على ان تكون الفرق التى تم فيها التغيير لها نفس المسمى السابق وهو مسمى القسم الدراسى التابع له
الفريق
 .11تتيح الالئحه اقامه مباراه وديه معنويه بين الفريق الفائز بكاس الكليه وفريق اعضاء هيئه التدريس فى
نهايه الموسم وتخضع تلك المباراه لنفس البنود السابقه فى حال اقامتها
وهللا من وراء القصد وهو الموفق والمستعان
رائد الشباب بالكليه
د .محمد سميح نصر الدين ابوشنب

