
نظـــام التسجيـــل واللعب وإجـراءات المبـاراة 
كرة القدم الشاطئية

التسجيل:
الحد األقصى 16 العب والحد األدنى 10 العبين ويحق التسجيل للعدد كامل العبين قطريين أو 2 العبين كحد أدنى.   .1

يسجل مدير للفريق ومدرب للفريق ويسمح بأن يكون المدرب والمدير هو نفس الشخص.  .2
ال يسمح بتسجيل أي العب مسجل بسجالت االتحاد القطري لكرة القدم )لعبة كرة القدم( باألندية القطرية ويسمح           بتسجيل   .3

العبي )كرة قدم الصاالت والشاطئية(.
يحق استبدال العبين من نفس الفئة في حاله عدم تسجيله سابقا في فريق اخر.  .4

المشاركة الفعلية في المباريات:
يسجل في قائمة المباراة قبل البدء عدد 12 العب كحد اقصى وحد ادني 8 العبين.  .5

يتكون الفريق من )5( العبين أساسيين بينهم حارس المرمى وسبعة العبين احتياطي كحد أقصى و2 كحد أدني.   .6
يتم اجراء التبديالت خالل المباراة بشرط تطبيق البند السابق. والتبديل مفتوح طوال فترة المباراة من المنطقة القانونية.  .7

إجراءات المباريات: 
سيتم عمل القرعة قبل بدء المباريات لتحديد المجموعات.  .8

زمن المباراة في الدور التمهيدي ونصف النهائي )24( دقيقة تلعب على شوطين متساوين زمن كل شوط )12( دقيقة بينهما وقت   .9
للراحة خمس دقائق وفي المرحلة النهائية زمن المباراة )36( دقيقة تلعب على )3( أشواط متساوين زمن كل شوط )12( دقيقة 

بينهما وقت للراحة ثالث دقائق.
زمن المباراة للسيدات )24( دقيقة تلعب على شوطين متساويين زمن كل شوط )12( دقيقة بينهما وقت للراحة خمس دقائق.  .10

تقسم الفرق المشاركة على )2( مجموعتين، وتلعب فرق كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد، يصعد األول والثاني من   .11
كل مجموعة لألدوار التالية ويكـون اللعب بخروج المغلوب من مرة واحدة، ويتقابل أول كل مجموعة مع ثاني مجموعة أخرى في 

األدوار النهائية.
يلتزم كل فريق بزي موحد )شورت وتي شيرت( مختلفي األلوان.   .12

رسوم التسجيل والتأمين:
رسوم التسجيل مبلغ )500( ريال غير مستردة ويلزم الفريق بتسديد المبلغ، تدفع في مبنى اللجنة األولمبية بعد موافقة اللجنة المنظمة   .13

للبطولة. 

الشروط الفنية:
حسب المتبع في الئحة اتحاد القدم والمتبع دوليا ومنها )الملعب والتحكيم وطريقة اللعب وغيرها(.   .14



نظـــام التسجيـــل واللعب وإجـراءات المبـاراة 
كرة الطائرة الشاطئية

التسجيل:
الحد األقصى 10 العب والحد األدنى 6 العبين.  -1

يجب ان يكون من بين المسجلين بالفريق العب واحد قطري كحد أدنى.  -2
يسمح بتسجيل العب واحد كحد اقصى مسجل بسجالت االتحاد القطري للكرة الطائرة بشرط ان يكون قطري.  -3

يحق استبدال العبين من نفس الفئة في حاله عدم تسجيله سابقا في فريق اخر.  -4
يسجل مدير للفريق ومدرب للفريق ويسمح بأن يكون المدرب والمدير هو نفس الشخص.  -5

المشاركة الفعلية في المباريات:
يسجل في قائمة المباراة قبل البدء عدد 10 العب كحد اقصى وحد ادني 6 العبين.  -6

يتكون الفريق من )4( العبين أساسيين بينهم العب قطري.  -7
يتم اجراء التبديالت خالل المباراة. والتبديل مفتوح طوال فترة المباراة من المنطقة القانونية.  -8

إجراءات المباريات 
سيتم عمل القرعة قبل بدء المباريات لتحديد المجموعات.  -9

نظام تتابع تسجيل النقاط باألفضل من 3 أشواط:   -10
- الشوط األول والثاني من 21 نقطة والشوط الثالث 15 نقطة )الرجال(

- الشوط األول والثاني من 15 نقطة والشوط الثالث 10 نقاط )السيدات(. 
تقسم الفرق المشاركة على )2( مجموعتين، وتلعب فرق كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد، يصعد األول   -11
والثاني من كل مجموعة لألدوار التالية ويكـون اللعب بخروج المغلوب من مرة واحدة، ويتقابل أول كل مجموعة مع ثاني 

مجموعة أخرى في األدوار النهائية.
يلتزم كل فريق بزي موحد )شورت وتي شيرت( مختلفي األلوان.   -12

رسوم التسجيل والتأمين:
رسوم للتسجيل ويلزم الفريق بتسديد مبلغ 500 غير مسترد ريال قطري، تدفع في مبنى اللجنة األولمبية بعد موافقة اللجنة   -13

المنظمة للبطولة. 

الشروط الفنية:
حسب المتبع في الئحة اتحاد الطائرة والمتبع دوليا ومنها )الملعب والتحكيم وطريقة اللعب وغيرها(.   -14



نظـــام التسجيـــل واللعب وإجـراءات المبـاراة 
3x3 كرة السلة

 التسجيل:

الفئات العمرية:  -1
فئة الرجال والسيدات شرط أال تقل أعمارهم عن 18 سنة، وبشرط حصولهم على اللقاح الكامل لفيروس كوفيد 19.  •

فئة الشباب والشابات شرط أال تقل أعمارهم عن 15 سنة، وبشرط حصولهم على اللقاح الكامل كوفيد 19.  •
الحد األقصى 4 العب والحد األدنى 3 العبين.   -2

يلتزم كل فريق بتسجيل العب واحد قطري كحد أدني في جميع الفئات.  -3
ال يسمح بتسجيل العبي المنتخبات الوطنية في الفئة المفتوحة للرجال فوق سن 18 سنة.  -4

تشارك الفرق التي تمثل جاليات بحد أقصي 3 فرق من المجتمع بحيث يتكون الفريق المشارك من أربعة العبين بشرط أن يحملوا جميعًا   -5
نفس الجنسية وأن يكون لديهم رخصة إقامة سارية في دولة قطر وعدم تسجيلهم باالتحاد نهائيًا حاليًا أو سابقًا

يحق استبدال العبين من نفس الفئة في حاله عدم تسجيله سابقا في فريق اخر.  -6
يسمح بتسجيل مدير للفريق ومدرب للفريق ويسمح بأن يكون المدرب والمدير هو نفس الشخص مع عدم السماح لهم بتوجيه الالعبين   -7

من خارج الملعب أو التواصل معهم أثناء المباراة.
يجب على كل فريق تقديم استمارة التسجيل مستوفية البيانات المطلوبة مرفق بها رسوم التسجيل وصور عن البطاقات الشخصية   -8

القطرية للكل من هو مسجل باالستمارة.
يجب على الفريق التأكد من اعتماد مشاركته في البطولة من عدمه بعد استيفاء الشروط السابقة عن طريق االتحاد القطري لكرة   -9

 السلة

المشاركة الفعلية في المباريات:
يسجل في قائمة المباراة قبل البدء عدد 4 العب كحد اقصى وحد ادني 3 العبين.  -10

يتكون الفريق من )3( العبين أساسيين بينهم على األقل 1 العب قطري.  -11
يلتزم كل فريق بتسجيل العب واحد قطري كحد أدني في جميع الفئات.  -12
يتم تقديم البطاقة الشخصية القطرية كمستند إلثبات الشخصية بالملعب.  -13 

إجراءات المباريات: 
يتم توزيع الفرق على المجموعات عن طريق نظام االتحاد الدولي.  -14

وقت اللعب النظامي: فترة واحدة من 10 دقائق حسب قانون االتحاد الدولي للعبة.  -15
تقسم الفرق المشاركة على )2( مجموعتين، وتلعب فرق كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد، يصعد األول والثاني من   -16

كل مجموعة لألدوار التالية ويكـون اللعب بخروج المغلوب من مرة واحدة، ويتقابل أول كل مجموعة مع ثاني مجموعة أخرى في 
األدوار النهائية.

يلتزم كل فريق بزي رياضي موحد.   -17

رسوم التسجيل والتأمين:
رسوم للتسجيل للفريق الواحد في جميع الفئات قد تم تحديدها بمبلغ 500 ريال قطري غير مسترد، تدفع في مبنى اللجنة األولمبية   -18

بعد موافقة اللجنة المنظمة للبطولة. 

الشروط الفنية:
احتساب النقاط ونتائج المسابقات والجزاءات:

يتم احتساب النقاط وترتيب الفرق وعمل االحصاءات المطلوبة لجميع الفرق المشاركة، وتحديد المراكز عن طريق نظام االتحاد الدولي   •
.3X3 Event Maker

 •  تتطبق الئحة العقوبات الخاصة باالتحاد القطري لكرة السلة.



إجراءات االحتجاج:
في حالة اعتقاد فريق بأنه قد وقع عليه ضرر من قرار حكم أو بأي حدث وقع أثناء المباراة يحق له االحتجاج مع إتباع اإلجراءات

التالية:
يقوم رئيس الفريق المحتج بالتوقيع على صحيفة التسجيل بعد انتهاء المباراة في الفراغ المخصص »توقيع رئيس الفريق في حالة   •

االحتجاج« مع إعالم حكم المباراة بذلك وقبل أن يقوم حكم المباراة بالتوقيع على استمارة التسجيل.
خالل )30( دقيقة بعد انتهاء المباراة يجب على الفريق المحتج تقديم شرح كتابي للواقعة محل االحتجاج مصحوبة بمبلغ )1000( ريال   •

قطري إلى رئيس اللجنة الفنية وفي حالة قبول االحتجاج يرد رسم االحتجاج وفي حالة عدم قبوله يصادر رسم االحتجاج ويعود إلى 
خزينة اللجنة المنظمة للبطولة.

نظـــام التسجيـــل واللعب وإجـراءات المبـاراة 
3x3 كرة السلة



نظـــام التسجيـــل واللعب وإجـراءات المبـاراة 
بطولة الكاراتيه الشاطئية 2022 )كــــاتــــــا(

التسجيل :   .1
التسجيل مفتوح لكل ممارسي الكاراتيه اختصاص كاتا في دولة قطر  •

https://bit.ly/3LZzqU1  التسجيل على الرابط االلكتروني  •
اخر موعد للتسجيل قبل تاريخ 2022/03/10م.  •

الشروط الفنية:  .2
البطولة مفتوحة للذكور واإلناث  •

الفئة األولى: 15 سنة فما فوق )مواليد 2006 فما تحت(  •
الفئة الثانية: من 12 إلى 14 سنة )مواليد 2007/2008/2009/2010(  •

إجراءات البطولة:   .3
اليوم األول: بداية البطولة على الساعة 4 مساءا، بتاريخ 22 مارس 2022م.   •

إقصاءات الذكور للفئتين مع تحديد المركز الثالث وتأجيل النهائي لليوم األخير .   -

اليوم الثاني: بداية البطولة على الساعة 4 مساءا، بتاريخ 23 مارس 2022م.  •
إقصاءات اإلناث للفئتين مع تحديد المركز الثالث وتأجيل النهائي لليوم األخير .   -

اليوم الثالث: بداية البطولة على الساعة 4 مساءا، بتاريخ 25 مارس 2022م.  •
نهائيات الذكور واإلناث وتتويج الفائزين.  -

تجرى البطولة على دورين مع النهائي كما يسمح بإعادة الكاتا في الدور النهائي.  •

أحكام عامة:   .4
تطبق االحكام والقوانين المعمول بها في االتحاد الدولي للكاراتيه.  •

احترام األنظمة العامة واللوائح المعمول بها في الدولة.  •


