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الباب األول  :تعرٌفات

فً أحكام هذه الالئحة تكون الكلمات والعبارات اآلتٌة المعنى المبٌن لرٌن كل منها ما لم
المادة ()1
ٌمتض سٌاق النص معنى آخر

أ -األتحاد  :االتحاد العمانً لكرة المدم
ب -الفٌفا  :االتحاد الدولً لكرة المدم
ج -المجلس  :مجلس إدارة أكادٌمٌة الحبسً لكرة المدم
د -الفرق  :الفرق المشاركة بالبطولة
ه -اللجنة  :اللجنة الفنٌة المشكلة والمعتمدة بمرار من المجلس
و -الالعب  :العب كرة المدم المسجل بالبطولة
ز -المباراة  :مبارٌات البطولة التً تنظمها وتشرف علٌها اللجنة و تدخل ضمن صالحٌاتها.
ح – لجنة اإلنضباط  :اللجنة المانونٌة للبطولة التً تبت فٌما ٌحول إلٌها من إحتجاجات ومخالفات .

الباب الثانً  :اللجنة واختصاصاتها و اجتماعاتها

أوال  :أختصاصات اللجنة :
المادة ( )2تباشر اللجنة األختصاصات اآلتٌة :
أ-

تحدٌد رسوم األشتران فً البطولة أو أي رسوم اخرى ترى أنه سٌساهم فً نجاح البطولة .

ب-

تحدٌد مواعٌد مبارٌات البطولة وأولاتها بما ٌتناسب مع عدد الفرق المشاركة .

ت-

اإلشراف على تنظٌم وادارة البطولة .

ث-

إعداد جداول المبارٌات وتوارٌخها ومواعٌدها وتعدٌلها إذا دعت الحاجة لذلن .

ج-

التأكد من صالحٌة المالعب.

ح-

اعتماد نتائج مبارٌات البطولة فً ضوء تمارٌر الحكام او المرالبٌن او المنظمٌن للبطولة.

خ-

ألتراح تحدٌد فترة تسجٌل الالعبٌن لبل بداٌة البطولة .

تحدٌد ضوابط اصدار بطالات دخول المالعب لالعبٌن والجهازٌن الفنً واالداري وكذلن
د-
لإلعالمٌٌن والرسمٌٌن.
ذ-

رفع الممترحات التً بشأنها تطوٌر مستوى البطولة .

ر-

رفع تمرٌر مفصل عن البطولة بعد حفل الختام .

ز-

أي مهام اخرى تكلف بها من لبل المجلس.

س-

تنظٌم المؤتمرات الصحفٌة ومراسم المرعة وحفل ختام البطولة .

ثانٌا االجتماعات :
المادة ( )3تجتمع اللجنة بصفة دورٌة (مرة باإلسبوع) خالل فترة إلامة البطولة أو كلما دعت الضرورة
لذلن وٌكون اجتماعها بدعوة من رئٌسها او من نائبه او بطلب من مجموعة من أعضائها وٌعتبر االجتماع
صحٌحا بحضور نصف عدد االعضاء  1+وتصدر المرارات بتلن االغلبٌة وعند تساوي االصوات ٌرجح
الجانب الذي ٌضم رئٌس اللجنة او نائب رئٌس اللجنة .

المادة (ٌ )4ترأس االجتماعات رئٌس اللجنة وفً حالة غٌابه ٌموم نائب الرئٌس برئاسة الجلسات .واذا
تعذر حضور الرئٌس أو نائب الرئٌس ٌؤجل االجتماع لولت آخر.

المادة ( ٌ ) 5حك للجنة أن تتخذ لراراتها بالتمرٌر فً األمور المستعجلة وٌكون المرار فً هذه الحالة
بأغلبٌة األعضاء على أن ٌثبت المرار فً أول اجتماع للجنة.

المادة ( )6تحفظ محاضر اجتماعات اللجنة فً سجل خاص وٌولع علٌها من لبل رئٌس الجلسة .

المادة (ٌ )7حك للجنة أن تدعو لحضور إجتماعاتها بصفة إستثنائٌة من ترى االستئناس برأٌهم فً
المسائل المعروضة علٌها دون أن ٌكون لهم حك التصوٌت  ,على أن ٌثبت حضورهم فً محضر اإلجتماع.

المادة ( )8تعتمد اللجنة فً إتخاذ لراراتها وفك إختصاصاتها على تمارٌر مرالب وحكم المباراة أو أي
تمارٌر ترى اللجنة اإلستعانة بها من أي جهة .

الباب الثالث  :المبارٌات
المادة (  - )9تمام البطولة بنظام الدوري من دور واحد و ٌصعد أول وثانً كل مجموعة .
 توزع الفرق المشاركة بالبطولة بالمرعة على أربعة مجموعات بوالع  4فرق للمجموعة. رسوم اإلشتران بالبطولة (  ) 022رٌاال عمانٌا وٌسمح له بتسجٌل  81العبا . ٌسمح للفرٌك إضافة عدد  4العبٌن بإشتران ولدره ( ) 85رٌاال عمانٌة عن كل العب. ٌسمح لكل فرٌك تغٌٌر (  )4العبٌن فمط خالل المباراة. ٌسمح لكل فرٌك دخول  81العبا و  3من الجهااز الفناً واإلداري علاى أن ٌكاون المادرب ومادٌرالفرٌك من ضمنهم  ,وعلى الجهاز الفنً التمٌد بالزي الرٌاضً أما اإلداري بالزي العمانً.
 ٌعتب مدٌر الفرٌك هو الممثل الرسمً للفرٌك أمام اللجنة وحكم ومرالب المباراة داخل ارض الملعبحٌث انه لن تتعامل اللجنة مع أي شخص آخر غٌره .
 ال ٌسمح بالدخول إلى أرضٌة الملعب بالعصً والمالبس المنزلٌة (النوم)  ,كما ٌمنع التادخٌن فاًحاارم الملعااب نهائٌااا وكااذلن ٌمنااع إسااتخدام إي نااوع ماان أجهاازة اإلتصاااالت علااى دكااة الباادالء ك ا
(الهاتف النمال  ,الكامٌرا  ,الوكً توكً  .....إلخ ).
 ٌجب أن ٌلتزم كل العب بلبس والً الساق خالل المباراة حفاظا علاى ساالمتهم وتكاون مساؤولٌةتطبٌمها على حكام المباراة .
 كل فرٌك مسئول مسؤولٌة كاملة إمام اللجنة المنظمة عن كل ما ٌبدر من العبٌاه أو اإلدارٌاٌن أوالجماااهٌر ماان ساالون أو تصاارف غٌاار الئااك اتجاااه اللجنااة المنظمااة أو الفرٌااك المنااافس أو حكاام
المباراة أو الملعب الممام علٌه البطولة .
 أي العااب أو إداري ٌعتاادي علااى الحكاام أو اللجنااة المنظمااة سااواء باااللفظ أو الضاارب أو ٌحاااولاالعتداء سٌعرض فرٌمه أللسى العموبات وسٌشطب الالعب أو اإلداري من الدورة وتفرض غراماة
مالٌة وٌحاك للجناة إحالاة الموضاوع إلاى الجهاات األمنٌاة والمضاائٌة ومخاطباة المؤسساة المنتماً
إلٌها الفرٌك.
 إذا اكتشفت اللجناة وجاود تالعاب فاً تساجٌل الالعباٌن كتزوٌار مان حٌاث مشااركة العاب بإسامالعب آخر أو مشاركة العب لدٌاه بطاالتٌن صافراء أو بطالاة حماراء ٌعتبار الفرٌاك خاسارا لنتٌجاة
المباراة /3صفر مع فرض غرامة مالٌة لدرها ( )52لاير عمانً على الفرٌك المتالعب.

,

 الالعب الحاصل على بطالتٌن صفراوٌٌن ٌولف المباراة التالٌاة لفرٌماه  ,والالعاب الحاصال علاىبطالة حمراء مباشرة ٌولف المباراة التالٌة إال إذا كاان هناان تمرٌار مان حكام المبااراة أو المرالاب
أن الالعب ٌستحك عموبة اكبر
 ترحال البطالااة الحمااراء واإلٌماااف ببطااالتٌن صافراوٌتٌن للاادور الثااانً  ,أمااا البطالااات الصاافراءالواحدة تلغى عند إنتهاء دوري المجموعات.
 ٌكون االحتجاج برسالة رسمٌة من الفرٌك خالل (ساعتٌن) فمط من موعد انتهاء المباراة مرفاكمعها ( )52رٌاال عمانٌا ترد فً حالة لبول االحتجاج .
التأهل (لألدوار اإللصائٌة) -:
ٌ -8صعد الفرٌمٌن الحاصلٌن على اكبر عدد من النماط وفً حالة تساوي فرٌمٌن ٌحسم الصعود على
النحو التالً -:
أ -تعتمد نتٌجة المباراة بٌن الفرٌمٌن حٌث ٌصعد الفائز فً لماء الفرٌمٌن
ب -فااً حالااة التعااادل ٌعتمااد فااارق األهااداف(فً جمٌااع مبارٌاتااه بالمجموعااة) لصااعود الفرٌااك للاادور
الثانً.
ج -فً حالة التساوي ٌصعد الفرٌك الذي ٌمتلن اكبر عدد من األهداف أي الذي سجل أكثار عادد مان
األهداف فً جمٌع مبارٌاته بالمجموعة .
د -فً حالة تعادل الفرٌمٌن فً كل شً وهما فً أرضاٌة الملعاب ٌاتم اللجاوء إلاى ضاربات التارجٌح
مباشرة أما فً حالة عدم وجودهما فً أرضٌة الملعب تمام لرعة بٌنهما لتحدٌد الفرٌاك الصااعد للادور
الثانً .
ه  -فً حالة تعادل  3فرق فً النماط ٌنظر إلى فارق األهداف ثم إلى الفرٌك األكثر تهادٌفا وفاً حالاة
استمرار التعادل تلغى نتائج الفرٌك الخارج من حسبة التعاادالت ساواء كاان أول المجموعاة أو أخٌرهاا
وٌعاد ترتٌب الفرق الثالث مرة أخرى .
 -0فً حالة التعادل فً مبارٌات (األدوار الثانً اإللصاائٌة ) ٌاتم اللجاوء إلاى ركاالت التارجٌح مباشارة
بوالع  5ركالت لكل فرٌك .
المادة ( )10تمام المبارٌات وفما لموانٌن اللعبة المرخصة من االتحاد العمانً لكرة المدم والتً تتوافك مع
لوانٌن الفٌفا وحسب اللوائح والشروط والمواعد التً تصدرها اللجنة .

المادة ( )11تلعب المباراة مدة  50دلٌمة موزعة على شوطٌن  ,كل شوط  25دلٌمة وفترة الراحة بٌن
الشوطٌن  5دلائك من صفارة نهاٌة الشوط األول إلى صفارة بداٌة الشوط الثانً.
المادة (ٌ )12جوز للجنة تغٌٌر موعد أو مكان أي من مبارٌات البطولة المختلفة إذا دعت الظروف لذلن
,شرٌطة إخطار الفرق المشاركة بمبارٌات فرلها لبل موعد بدء المباراة  24ساعة على األلل ,وٌجوز فً
حالة الضرورة إخطار الفرق بموعد ال ٌمل عن  12ساعة بإحدى الوسائل المتاحة لدى اللجنة .
المادة ( )13ال ٌجوز للفرق المشاركة أن تطلب تغٌٌر الملعب الذي ستمام علٌه المبارٌات أو موعدها مهما
كانت األسباب والمبررات.
المادة ( )14ال ٌجوز ألي من الفرٌمٌن المتبارٌن االعتراض على صالحٌة الملعب متى ألر المرالب و
الحكم صالحٌته المانونٌة ,كما ال ٌجوز لهما مغادرة الملعب طالما أن الحكم لم ٌتخذ لراره النهائً بشأن
إلغاء المباراة .
المادة( )15مع عدم اإلخالل بما نصت علٌه لوانٌن لعبة كرة المدم ,إذا أنهٌت المباراة دون أن تستكمل
ولتها المانونً بسبب لم ٌرد ذكره فً هذه الالئحة تتم دراسة الموضوع من لبل اللجنة التخاذ المرار
النهائً فً شأنها أو أخذ مشورة من ذوي اإلختصاص إذا استدعت الظروف لذلن .
المادة( )16فً جمٌع المبارٌات ال ٌجوز أن تزٌد فترة الراحة بٌن شوطً المباراة على ( )5دلائك بدءا من
صافرة نهاٌة الشوط األول وحتى صافرة استئناف الشوط الثانً .
المادة( )17إذا حدث انمطاع للتٌار الكهربائً عن الملعب الذي تمام فٌه المباراة لبل بدئها أو أثنائها ٌتم
التصرف على النحو التالً :
أ -إذا كان انمطاع التٌار الكهربائً عن الملعب لبل بدء المباراة وتعذر إعادته خالل ثالثون دلٌمة من الولت
المحدد لبدء المباراة على الحكم إلغاء المباراة وتكون موعد إلامها بمرار من اللجنة فً الولت الذي تراه
مناسبا بما ال ٌتعارض مع جدول مبارٌات البطولة.
ب -إذا ولع انمطاع للتٌار الكهربائً عن الملعب أثناء سٌر المباراة وتعذر إعادته خالل الثالثون دلٌمة من
انمطاعه وجب على الحكم إلغاء المباراة وفٌما ٌتعلك بنتٌجتها والمرارات السلوكٌة أو الفنٌة التً اتخذت
لبل انمطاع التٌار الكهربائً تبمى كما هً علٌه  ,على أن ٌستكمل الولت المتبمً من عمر المباراة فً
الٌوم التالً مباشرة وبنفس لائمة الفرٌك على نفس الملعب أو أي ملعب آخر تحدده اللجنة أو فً أي
ولت آخر تحدده اللجنة .
ج -إذا ولع انمطاع للتٌار الكهربائً عن الملعب أثناء الركالت الترجٌحٌة وتعذر إعادته خالل ()30دلٌمة
تعاد ضربات الترجٌح المتبمٌة بالكامل فً الٌوم التالً مباشرة سواء فً الملعب نفسه أو أي ملعب آخر
تحدده اللجنة وبنفس لائمة الفرٌك .

المادة( )18أذا أنهى الحكم مباراة دون أن ٌستكمل ولتها المانونً ألسباب لم ٌتمكن الحكم من تحدٌد
الفرٌك المتسبب فً ذلن ٌتعٌن إعادة الجزء المتبمً من المباراة مهما كانت النتٌجة ومهما كان الولت
المتبمً منها وتكون إعادتها فً الٌوم التالً مباشرة على نفس الملعب أو أي ملعب آخر تحدده اللجنة أو
فً أي ولت آخر تحدده اللجنة وبنفس لائمة الفرٌك .
الماد( )19فً حالة تعذر بدء المباراة فً الولت المحدد نتٌجة لموة لاهرة أو أي أحداث أخرى أو لظروف
جوٌة على الحكم تأخٌر المباراة لفترة ال تزٌد على ثالثون دلٌمة أو اتخاذ لرار بعدم إمكانٌة إلامة المباراة
ورفع تمرٌر للجنة التخاذ ما تراه مناسبا.
المادة( )20إذا تدخل جمهور أو إدارًٌ أو العبً أحد الفرٌمٌن المتبارٌٌن فً سٌر المباراة تدخال ٌؤدي
إلى إنهائها لبل ولتها المانونً ٌموم الحكم بالتنبٌه علٌهم وإعطاءهم مهله مدتها خمس دلائك الستئناف
المباراة وفً حالة تعذر تكملتها على لرار الحكم بعد التشاور مع مرالب المباراة أو منظمو البطولة ٌموم
الحكم بإنهائها ورفع تمرٌر بذلن وتموم اللجنة بالتحمٌك فً التمارٌر من الحكام أو المرالبٌن وإتخاذ المرار
المناسب فً ذلن .
المادة(ٌ )21جب على الفرق المشاركة التمٌد بالزمن المحدد لإلحماء ( 15دلٌمة) لبل بداٌة المباراة
والمكان المحدد إلجراء اإلحماء والراحة بٌن الشوطٌن( 5دلائك) وأن تكون الفرق جاهزة لبل ()10
دلائك من بداٌة المباراة وأن تتمٌد بمدة الراحة المانونٌة بٌن الشوطٌن ()5دلائك فمط وسٌتم تطبٌك
العموبات المنصوص علٌها بالالئحة .
المادة(ٌ )22لتزم كل فرٌك مشارن بأداء ما ٌولع علٌه أو على العبٌه أو أجهزته اإلدارٌة والفنٌة
والجماهٌر من عموبات إدارٌة أو غرامات مالٌة لبل المباراة التالٌة لفرٌمه  .فإذا امتنع عن أدائها ال
ٌسمح له باإلستمرار فً منافسات البطولة  ,كما ٌمنع الفرٌك من المشاركة بالبطوالت المادمة.
المادة(ٌ )23جب على الالعبٌن االلتزام بنفس األرلام المسجلة بأسمائهم فً كشف الفرٌك طوال منافسات
البطولة .
المادة( - )24على الفرق المشاركة فً البطولة التمٌد وااللتزام بحضور االجتماع الفنً لبل أي مباراة
بساعة ونصف متى ما طلب منها ذلن.
 وكذلن اإللتزام بحضور الممابالت والمؤتمرات الصحفٌة لبل وبعد كل مباراة.المادة(ٌ )25جب على جمٌع الفرق المشاركة االلتزام بتطبٌك (الئحة البطولة ).

الفصل الثانً
( الواجبات المتعلمة بإدارة المبارٌات وسٌرها)
المادة( )26الفرٌك المشارن الذي ٌرد اسمه أوال بجدول المبارٌات فً البطولة ٌعتبر على ٌسار المنصة
والفرٌك الذي ٌرد أسمه ثانٌا ٌكون على ٌمٌن المنصة.
المادة (ٌ )27سمح لإلعالمٌٌن المصرح لهم فمط من لبل اللجنة دخول الملعب وفك الضوابط التً تحددها
اللجنة  ,وعلى الفرق الراغبة بتسجٌل مصورٌها ومنسمٌها اإلعالمٌٌن مخاطبة اللجنة اإلعالمٌة .
المادة(ٌ )28جب على الفرق المشاركة االلتزام بمواعٌد المبارٌات المحددة فً الجداول المعتمدة من
اللجنة.
المادة ( )29ال ٌجوز للفرق المشاركة أو أعضاء أجهزتها اإلدارٌة أو الفنٌة كما ال ٌجوز لالعبٌن أو الحكام
اللجوء للسلطات الرسمٌة أو المحاكم غٌر الرٌاضٌة لحل النزاعات المرتبطة بنشاط البطولة وٌستثنى من
ذلن األفعال ذات الصبغة الجنائٌة والتً ٌحك بموجب النظام إحالتها الى تلن الجهات .
المادة(ٌ )30جب على الفرٌمٌن المتبارٌن عمب نهاٌة كل مباراة مصافحة بعضهم بعض وذلن تأكٌدا لمبادئ
اللعب النظٌف ولما ألرته اللجنة التنفٌذٌة باالتحاد الدولً لكرة المدم (الفٌفا) .
المادة ( )31نظافة المكان شعار الجمٌع لذا ٌجب على كل فرٌك ترن مكان دكة االحتٌاط نظٌفة وكذلن
جمٌع مرفمات الملعب المستخدمة (هنان عموبة مالٌة للمخالفة ) .

الباب الرابع  :الحكام

المادة(ٌ )32موم الحكام الممٌدون بسجالت البطولة واالتحاد العمانً لكرة المدم بتحكٌم مبارٌات البطولة
وال ٌجوز أن ٌسند تحكٌمها إلى غٌرهم إال بمرار من اللجنة المنظمة للبطولة.
المادة( )33ال ٌجوز إال فً بعض الحاالت االستثنائٌة إدارة المباراة بعدد ألل من المحدد فً لوانٌن اللعبة.
المادة( )34ال ٌجوز للفرق المشاركة أن تطلب تعٌٌن أو عدم تعٌٌن حكام محددٌن إلدارة مبارٌاتها كما ال
ٌجوز لها أن تطلب تغٌٌر حكم سبك تعٌٌنه .
المادة( )35إذا امتنع أحد الفرق المشاركة عن االستمرار فً المباراة فعلى الحكم إعطاءه مدة خمسة
دلائك لبل أن ٌنهً المباراة وعلى الحكم تمدٌم تمرٌرا للجنة فً ذلن .
المادة(ٌ )36مدم كل من حكم المباراة ومرالب المباراة تمارٌر مفصله إلى اللجنة وذلن خالل أربع وعشرٌن
ساعة من انتهاء المباراة والتً تتولى بدورها توزٌعها على اللجان والجهات المعنٌة  ,وإذا ولعت أثناء
المباراة أحداث شغب أو اعتداء أو أٌة أحداث أثرت على سٌر المباراة وجب تمدٌم التمارٌر عمب نهاٌة
المباراة مباشرة .

الباب الخامس  :المخالفات والعموبات

المادة (  :) 37االجراءات
 .1تنظر لجنة المسابقات فً المخالفات وفقا لإلجراءات التالٌة:
أٌ -جب أن تقدم الشكاوي واالعتراضات إلى اللجنة خالل موعد أقصاه ساعتٌن من موعد انتهاء
المباراة أو وقوع المخالفة موقعا علٌها من قبل رئٌس الفرٌق أو مدٌر الفرٌق أو من ٌنوب
عنهما من المخولٌن بالتوقٌع والمعتمدٌن فً الكشف مبٌنا األسباب التً استندت علٌها  ،مدعما
بالمستندات المإٌدة لشكواه.
ب -سداد رسوم احتجاج مبلغ وقدره (  )50لاير عمانً لحساب اللجنة ٌ ،سترجع فً حالة قبول
الشكوى أو االحتجاج وصدور قرار من اللجنة لمصلحة الفرٌق مقدم االحتجاج.
ج -على اللجنة أن تقوم بالرد على اإلحتجاج قبل مبارٌات الفر المعنٌة القادمة.
دٌ -حق للجنة فً حالة اكتشاف مخالفات من الفر المشاركة فً المسابقة وفق المواد الواردة فً
هذه الالئحة اتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للبنود المحددة لذلك وفٌما لم ٌتم ذكره فً الالئحة ٌحق للجنة
إتخاذ العقوبات المالٌة واإلدارٌة بما ال ٌتعارض مع األنظمة والقوانٌن المعمول بها بالسلطنة.
أنواع المخالفات وعقوباتها
المادة ( )38فً حالة انسحاب الفرٌق انسحابا مإقتا من إحدى المبارٌات وعودته مرة أخرى
قبل انتهاء الوقت القانونً المحدد لذلك ٌعاقب على النحو التالً:
أ -فً حالة ارتكاب المخالفة للمرة األولى ٌعاقب بغرامة مالٌة قدرها (  ) 50رٌاال عمانٌا .
ب -فً حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانٌة و أكثر ٌعاقب بغرامة مالٌة وقدرها (  )100لاير
عمانً.
المادة (  )39فً حالة تخلف الفرٌق عن أداء إحدى المبارٌات بدون عذر تقبله اللجنة
ٌعتبر خاسرا للمباراة بنتٌجة ( صفر  ) 3 /مع غرامة مالٌة وقدرها ( )200لاير عمانً.
وفً حالة التكرار ٌعتبر خاسرا للمباراة بنتٌجة ( صفر ) 3 /مع غرامة مالٌة وقدرها ( )200
لاير عمانً مع شطب نتائجه من البطولة.
المادة (  ) 40فً حالة انسحاب الفرٌق عن إحدى المبارٌات قبل بدإها او أثناء اقامتها ٌعتبر
خاسر للمباراة بنتٌجة ( صفر  ) 3 /ما لم تكن نتٌجتها الفعلٌة أكبر من ذلك وٌخصم من
رصٌده ( )3نقاط واذا كان االنسحاب من المباراة التً تقام فً (األدوار اإلقصائٌة ) بنظام
خروج المغلوب ٌعتبر الفرٌق خاسرا للمباراة بنتٌجة ( صفر ) 3 /مع غرامة مالٌة وقدرها
(  ) 200لاير عمانً .

المادة (  ) 41اذا كان تخلف أو انسحاب الفرٌق أو الفرٌقٌن المشاركٌن فً المباراة بقصد
التؤثٌر على نتائج الفر األخرى ( أو فً المباراة األخٌرة من دور المجموعات ) ٌعاقب
الفرٌق أو الفرٌقٌن بخسارة المباراة بنتٌجة ( صفر  ) 3 /مع شطب نتائج الفرٌق من البطولة
وغرامة مالٌة قدرها (  )200لاير عمانً والحرمان من المشاركة فً نفس البطولة العام
القادم.
المادة (  ) 42فً حالة تؤخر الفرٌق عن بدء المباراة بالموعد المحدد لها ٌتم معاقبة الفرٌق
بما ٌلً:
أ .فً حالة ارتكاب المخالفة ألول مرة فً البطولة ٌعاقب باإلنذار وغرامة قدرها () 20لاير.
ب .فً حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانٌة فً البطولة ٌعاقب بغرامة مالٌة قدرها (  )50لاير
عمانً.
ج .فً حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة و أكثر فً البطولة ٌعاقب بغرامة مالٌة قدرها (
)70لاير عمانً.

المادة ( ٌ ) 43عتبر الفرٌق خاسرا للمباراة (  ) 0 \ 3ما لم تكن نتٌجتها الفعلٌة اكبر من ذلك مع غرامة
مالٌة ال تزٌد على (  ) 50لاير عمانً فً حالة ارتكابه مخالفة واحدة او اكثر من المخالفات اآلتٌة :
أ -اذا استخرج الفرٌق بطاقة العب ببٌانات غٌر صحٌحة.
ب -اذا اشرك العبا فً احدى المبارٌات ببطاقة العب اخر.
ت -اذا اشرك العبا غٌر مسجال فً كشف المباراة.
ث -اذا اشرك العبا ال ٌحق له قانونا االشتراك فً المباراة
ج -اذا سجل العبا فً قائمة المباراة ال ٌحق له المشاركة فٌها ألي سبب كان .
ح -اذا لم ٌقدم الفرٌق بطاقات العبٌه قبل المباراة لحكام ومراقبٌن ومنظمٌن المباراة.
المادة (  ) 44كل من ارتكب أو شارك فً ارتكاب أي فعل من أفعال التزوٌر فً وثائق رسمٌة خاصة
بتسجٌل الالعبٌن  ،أو نتائج المبارٌات ٌوقع علٌه غرامة وقدرها ( ) 200لاير وٌشطب من البطولة .
المادة (  ) 45كل فرٌق ثبت أنه زور فً أورا أي العب لدى تسجٌله ٌعتبر خاسرا لجمٌع المبارٌات
التً شارك فٌها هذا الالعب بنتٌجة ( صفر  ، ) 3 /وٌحرم الفرٌق من االشتراك فً البطولة .

المادة ( ٌ ) 46عاقب الفرٌق فً حالة تناقص عدد العبٌه عن سبعة أثناء سٌر المباراة على النحو التالً:

أ .فً حالة حدوث الواقعة للمرة األولى فً المسابقة ٌعتبر الفرٌق خاسرا بنتٌجة ( صفر  ، ) 3 /ما لم
تكن نتٌجتها الفعلٌة أكثر من ذلك مع غرامة مالٌة ال تزٌد عن (  ) 25لاير عمانً.
ب .فً حالة تكرار المخالفة للمرة الثانٌة ٌ ،عتبر الفرٌق خاسرا نتٌجة المباراة ( صفر  ) 3 /ما لم تكن
نتٌجتها الفعلٌة أكثر من ذلك مع غرامة مالٌة ال تزٌد على (  ) 50لاير عمانً.
ج .فً حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة بذات الشروط الواردة فً البند ( ب ) ٌعتبر الفرٌق خاسرا نتٌجة
المباراة ( صفر  ) 3 /مع شطب نتائج الفرٌق فً البطولة مع غرامة مالٌة ال تزٌد على ( )100لاير
عمانً .
المادة ( ٌ ) 47حرم الفرٌق الذي ٌمتنع أحد أعضائه أو العبٌه عن استالم جائزته فً نهاٌة البطولة من
المشاركة بؤي بطولة تقٌمها األكادٌمٌة وبالحرمان من الجائزة مع غرامة مالٌة ال تزٌد على ( )200لاير
عمانً.

ثانٌا  :األجهزة الفنٌة واإلدارٌة:
المادة ( ٌ ) 48عاقب كل عضو من األجهزة الفنٌة واإلدارٌة ٌخالف أحكام هذه الالئحة أو اللوائح
الصادرة من اللجنة أو ٌصدر عنه سلوك مشٌن أو تصرف غٌر الئق أو ال ٌتحلى بالروح الرٌاضٌة قبل
او أثناء أو بعد نهاٌة المباراة بواحدة أو أكثر من العقوبات التالٌة:
أ .اإلنذار
ب .غرامة مالٌة ال تزٌد عن (  ) 100لاير عمانً ٌتحملها الفرٌق.
ج .المنع من دخول المالعب فً مبارٌات فرٌقه لعدد ال ٌزٌد على ( )3مبارٌات.
د .الشطب من سجالت البطولة.
المادة ( ) 49
أٌ .عاقب كل من حرض فرٌقه على االنسحاب من المباراة وترتب على ذلك انسحاب الفرٌق فعلٌا
بواحدة أو أكثر من العقوبات التالٌة:
 .1غرامة مالٌة ال تزٌد على (  )100لاير عمانً ٌتحملها الفرٌق.
 .2المنع من دخول المالعب فً مبارٌات فرٌقه لعدد ال ٌزٌد على ( )3مبارٌات .

ب  -فً حالة تكرار المخالفة المترتبة على التحرٌض وانسحاب الفرٌق من المباراة ٌعاقب بواحدة أو
أكثر من العقوبات التالٌة:

 .1غرامة مالٌة ال تزٌد على ( )150لاير عمانً.
 .2المنع من دخول المالعب فً مبارٌات فرٌقه لعدد ال ٌزٌد على ( )5مبارٌات.
 .3الشطب من سجالت البطولة.
المادة ( ٌ ) 50لتزم عضو الجهاز اإلداري( مدٌر الفرٌق ) المختص بتعبئة االستمارات المعدة لهذا
الغرض وتقدٌم بٌانات صحٌحة  ،كما ٌلتزم بالتوقٌع على االستمارات المعدة قبل وبعد نهاٌة كل مباراة
وإرسال كشف المباراة المعتمد قبل ساعة ونصف من إنطال المباراة وفً حالة المخالفة ٌعاقب بواحدة أو
أكثر من العقوبات التالٌة:
أ .إنذار.
ب .المنع من دخول المبارٌات مع فرٌقه لعدد ال ٌزٌد عن مباراتٌن.
ج .غرامة مالٌة ال تزٌد عن ( )50لاير عمانً.
ثالثا :الالعبٌن:
المادة ( ) 51

أ .العقوبات المترتبة على اإلنذار ( البطاقة الصفراء).
ٌوقف الالعب عن لعب المباراة الرسمٌة التالٌة للمباراة التً حصل فٌها على االنذار
الثانً وال ٌعتد بالكرت األصفر الذي ٌحصل علٌه الالعب وٌعقبه كرت أحمر مباشر.
ب .العقوبات المترتبة على الطرد ( البطاقة الحمراء):
 .كل العب ٌطرد فً أحد مبارٌات البطولة ٌوقف عن اللعب فً المباراة التالٌة التً
حصل فٌها على الطرد.
ج .العقوبات االنضباطٌة الصادرة من اللجنة ٌعمل بها كما ورد بقرار اللجنة.

المادة (  ) 52اذا ثبت أن الالعب قام باالعتداء العنٌف أو المشٌن أو البصق ٌعاقب بواحدة أو أكثر من
العقوبات التالٌة:
أ .المنع من المشاركة فً المبارٌات مع فرٌقه لعدد ال ٌزٌد على ( )4مبارٌات.
ب .غرامة مالٌة ال تزٌد على ( )50لاير عمانً ٌتحملها الفرٌق.
ج .الشطب من البطولة.
د .حرمان الالعب من المشاركة بجمٌع البطوالت لمدة ال تزٌد على عامٌن.
المادة (  ) 53ال ٌإثر اٌقاف الالعب نتٌجة لطرده من إحدى المبارٌات على عدد اإلنذارات التً سبق له
الحصول علٌها.

المادة(  ) 54اذا لم تستكمل المباراة ألي سبب من األسباب فإن ما ٌوقع على الالعب من انذارات أو
طرد فً الزمن الملعوب منها ٌبقى ساري مفعوله.
المادة ( ٌ ) 55عاقب كل من ٌرتكب احد المخالفات التالٌة بواحدة أو أكثر من العقوبات الواردة قرٌن كل
منها حسب ما هو موضح فً الجدول التالً وللجنة مضاعفة العقوبة فً حالة التكرار:
نوع المخالفة
 -1عدم تنفٌذ تعلٌمات الحكم أو
التذمر واالعتراض على
قرارات الحكم أو مساعدٌه
أو المراقبٌن باإلشارة أو
القول.

 -2التلفظ بعبارات بذٌئة تجاه
اللجنة أو أحد أعضائه أو
الحكم أو مساعدٌه أو
المراقبٌن أو الالعبٌن أو
المنظمٌن أو الجهاز اإلداري
أو الفنً أو الطبً أو
الجمهور أو العناصر
المساعدة .
 -3القٌام بحركات غٌر مهذبة
مثل رش المٌاه تجاه اللجنة
أو أحد أعضائه أو الجهاز
االداري أو الفنً أو الطبً
أو الالعبٌن أو المنظمٌن أو
الجمهور أو الحكم أو
مساعدٌه أو المراقبٌن أو
العناصر المساعدة فً
الملعب.
 -4القٌام بحركات أو اشارات
فاضحة بالٌدٌن تجاه اللجنة
أو أحد أعضائه أو الجهاز

الجهاز اإلداري والفنً
العقوبة
أ .لفت انتباه.
ب .إنذار.
ج .الحرمان من دخول المالعب
لمباراتٌن مع فرٌقه.
د .الحرمان من دخول
المالعب لعدد ( )4مبارٌات
مع فرٌقه.
ه .الحرمان من دخول المالعب
لعدد ( )6مبارٌات مع فرٌقه.
أ .انذار.
ب .الحرمان من دخول المالعب
لعدد ال ٌزٌد على ()4
مبارٌات مع فرٌقه.
ج .غرامة مالٌة ال تزٌد عن
( )50لاير عمانً.

أ .الحرمان من دخول المالعب
لمباراتٌن مع فرٌقه.
ب .الحرمان من دخول المالعب
لعدد ( )4مبارٌات مع فرٌقه.
ج .غرامة مالٌة ال تزٌد على
( )100لاير عمانً.
د .الحرمان من التسجٌل فً أي
بطولة تنظمها األكادٌمٌة لمدة
ال تزٌد عن عام واحد مع
فرٌقه أو أي فرٌق آخر.
أ .الحرمان من دخول المالعب
لعدد ال ٌزٌد على ()4
مبارٌات مع فرٌقه.

الالعبٌن
العقوبة
أ .إنذار.
ب .اٌقاف عدد ال ٌزٌد عن
مباراتٌن مع فرٌقه.

أ .اٌقاف مباراة واحدة مع
فرٌقه مع االنذار.
ب .غرامة مالٌة ال تزٌد
عن (  )50لاير
عمانً.
ج .فً حالة التكرار
االٌقاف أكثر من
مباراتٌن.
أ .االٌقاف لمباراتٌن مع
فرٌقه.
ب .غرامة مالٌة ال تزٌد
عن (  )50لاير
عمانً.

أ .اٌقاف عدد ()4
مبارٌات مع فرٌقه.
ب .غرامة مالٌة ال تزٌد

الفنً أو اإلداري أو الطبً
أو الالعبٌن أو المنظمٌن أو
الجمهور أو الحكم أو
مساعدٌه أو المراقبٌن أو
العناصر المساعدة فً
الملعب.
 -5البصق على اللجنة أو أحد
أعضائه أو الحكم أو
مساعدٌه أو المراقبٌن أو
الجهاز اإلداري و الفنً أو
الطبً أو الالعبٌن أو
المنظمٌن أو الجمهور أو
العناصر المساعدة فً
الملعب.
 -6محاولة االعتداء على اللجنة
أو أحد أعضائه أو الحكم أو
مساعدٌه أو المراقبٌن أو
الجهاز الفنً أو االداري أو
الطبً أو الجمهور أو
العناصر المساعدة فً
الملعب.

 -7رمً مواد صلبة تجاه اللجنة
أو أحد أعضائه أو الحكم أو
مساعدٌه أو المراقبٌن أو
الجهاز الفنً أو االداري أو
المنظمٌن أو الجهاز الطبً
أو الجمهور أو العناصر
المساعدة فً الملعب دون
حدوث اصابات.
 -8رمً مواد صلبة تجاه
اللجنة أو أحد أعضائه أو
الحكم أو مساعدٌه أو

ب .الحرمان من دخول
المبارٌات لعدد ( )6مبارٌات
مع فرٌقه.
ج .غرامة مالٌة ال تزٌد عن (
 )100لاير عمانً.
د .شطب من البطولة.
أ .الحرمان من دخول المالعب
لعدد ( )4مبارٌات مع فرٌقه.
ب .غرامة مالٌة ال تزٌد عن
( )100لاير عمانً.
ج .شطب من البطولة.

أ .المنع من دخول المالعب
لعدد ( )4مبارٌات مع
فرٌقه.
ب .غرامة مالٌة ال تزٌد عن
( )100لاير عمانً.
ج .شطب من البطولة.

عن ( )50لاير عمانً.
ج .شطب من البطولة.

أ .اٌقاف ()4
مبارٌات مع
فرٌقه.
ب .غرامة مالٌة ال
تزٌد عن ()50
لاير عمانً.
ج .شطب من
البطولة.
أ .اٌقاف أربع مبارٌات
مع فرٌقه.
ب .غرامة مالٌة ال تزٌد
على ( )50لاير
عمانً.
ج .شطب من البطولة.

أ .الحرمان من دخول المالعب
لعدد ( )4مبارٌات.
ب .غرامة مالٌة ال تزٌد عن
( )100مائة لاير عمانً.
ج .شطب من البطولة.

أ .إٌقاف لمباراتٌن مع
فرٌقه.
ب .غرامة مالٌه ال تزٌد
عن ( )50خمسون
لاير عمانً.
ج .شطب من البطولة .

أ .الحرمان من دخول المالعب
لعدد ()6مبارٌات
ب .غرامة مالٌة ال تزٌد عن

أ .إٌقاف عدد( )4مبارٌات
مع فرٌقه.
ب .غرامة مالٌه ال تزٌد

المراقبٌن أو الجهاز الفنً أو
االداري أو المنظمٌن أو
الجهاز الطبً أو الجمهور
أو العناصر المساعدة فً
الملعب فً حالة حدوث
اصابات.
 -9االعتداء على اللجنة أو أحد
أعضائه أو الحكم أو
مساعدٌه أو المراقبٌن أو
الجهاز الفنً أو االداري أو
المنظمٌن أو الجهاز الطبً
أو الجمهور أو العناصر
المساعدة فً الملعب فً
حالة حدوث اصابات.

( )100مائة لاير عمانً.
ج .شطب من البطولة

عن ( )100مائة لاير
عمانً.
ج .شطب من البطولة

أ .الحرمان من دخول المالعب
لعدد ( )6مبارٌات مع فرٌقه.
ب .غرامة مالٌة ال تزٌد على
( )200لاير عمانً.
ج .الحرمان من دخول المالعب
ما تبقى من المبارٌات مع
فرٌقه.
د .شطب نهائً من سجالت
البطولة.

أ .اٌقاف عدد ()6
مبارٌات مع فرٌقه.
ب .غرامة مالٌة ال تزٌد
عن ( )100لاير
عمانً.
ج .الحرمان من دخول
المالعب ما تبقى من
المبارٌات مع فرٌقه.

االعتداء على العب
-10
من الفرٌق المنافس بدون
كرة ( الركل ،اللكم).

االعتداء الجماعً
-11
على اللجنة أو أحد أعضائها
أو الحكم أو مساعدٌه أو
المراقبٌن أو المنظمٌن أو
على العب أو أكثر من
العب منافس أو الجهاز
االداري أو الفنً أو الطبً
أو الجمهور أو العناصر
المساعدة فً الملعب.
أ .الالعب الذي ٌقوم
-12
بارتداء أساور أو حلى فً
الٌد أو األذن أو الرقبة.

أ .اٌقاف عدد ()3
مبارٌات مع فرٌقه.
ب .غرامة مالٌة ال تزٌد
على ( )50لاير
عمانً.
ج .شطب من البطولة.
أ .الحرمان من دخول المالعب
لعدد ال ٌزٌد عن ()6
مبارٌات مع فرٌقه.
ب .غرامة مالٌة ال تزٌد عن
( )200لاير عمانً.
ج .شطب من سجالت الفرٌق.
د .الحرمان من دخول المالعب
ما تبقى من المبارٌات مع
فرٌقه.

أ .اٌقاف ال ٌزٌد على ()6
مبارٌات مع فرٌقه.
ب .غرامة مالٌة ال تزٌد
على ( )100لاير
عمانً.
ج .شطب من سجالت
الفرٌق.
د .الحرمان من دخول
المالعب ما تبقى من
المبارٌات مع فرٌقه.
أ .لفت انتباه.
ب .إنذار.
ج .غرامة مالٌة ال تزٌد

ب .الالعب الذي ٌرفع أو
ٌخلع قمٌص المبارٌات
لٌكشف ما تحتها من
شعارات أو اعالنات أو
صور.
فً حالة قٌام أحد
-13
أعضاء الجهاز اإلداري أو
الفنً بالتدخٌن أثناء المباراة.

أ .إنذار.
ب .غرامة مالٌة ال تزٌد عن
( )50خمسون رٌاال عمانٌا.
ج .المنع من دخول المالعب
لمباراتٌن مع فرٌقه.

فً حالة قٌام أعضاء
-14
الجهاز اإلداري أو الفنً أو
الطبً أو الالعبٌن أو
الجماهٌر بإتالف المنشآت
الرٌاضٌة بالملعب.

أ .الحرمان من دخول المالعب
مع فرٌقه لعدد ال ٌزٌد عن
( )4مبارٌات.
ب .دفع تكالٌف الضرر واصالح
المنشؤة تحت إشراف جهة
مختصة تحددها اللجنة
وٌتحملها الفرٌق.

عن ( )50خمسون
لاير عمانً.
د .االٌقاف مباراة واحدة
مع فرٌقه.
ه .االٌقاف لعدد مباراتٌن
مع فرٌقه.
أ .إنذار.
ب .غرامة مالٌة ال تزٌد
على ( )50خمسون
لاير عمانٌا.
ج .اٌقاف مباراة واحدة مع
فرٌقه.
أ .اٌقاف لعدد ال ٌزٌد
على ( )4مبارٌات مع
فرٌقه.
ب .دفع تكالٌف الضرر
واصالح المنشؤة تحت
إشراف جهة مختصة
ٌحددها اللجنة وٌتحملها
الفرٌق.

رابعا الجمهور
المادة ( ٌ ) 56عاقب الفرٌق اذا قام أحد جماهٌره أو أي شخص لم ٌستدل على اسمه من الجهاز الفنً أو
اإلداري أو الطبً أو الالعبٌن بارتكاب إحدى المخالفات التالٌة داخل الملعب شامال المدرجات ومحٌط
الملعب بهدف اإلخالل بالنظام قبل بداٌة المباراة او أثناء سٌرها أو بعد نهاٌتها:
أ .استخدام أي نوع من المفرقعات أو األلعاب النارٌة أو قنابل الدخان.
ب .استخدام مصابٌح اللٌزر.
ج .القاء عبوات السوائل.
د .االعتداء بؤي طرٌقة كانت على اللجنة أو على أحد أعضائها أو أحد طاقم الحكام أو مراقب المباراة أو
المنظمٌن الرسمٌٌن للمباراة أو أحد أعضاء الجهاز الفنً أو االداري أو الطبً أو أحد العبً الفرٌق
المنافس أو أي أحد قد كلف من قبل اللجنة بحضور المباراة.
ه .ارتكاب أي فعل من شؤنه عرقلة سٌر المباراة.
و .اطال هتافات جماعٌة أو ابراز لوحات تخدش الذو العام.

بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التالٌة:
أ .إنذار.
ب .اللعب بدون جمهور لعدد من المبارٌات ال ٌزٌد عن ( )3مبارٌات.
ج .غرامة مالٌة ال على ( )100لاير عمانً ٌتحملها الفرٌق.
د .اذا ترتب على األفعال السابقة عدم بدء المباراة أو عدم استكمالها ٌعاقب الفرٌق بواحدة أو أكثر من
العقوبات السابقة( أ ،ب ،ج) مع اعتباره خاسرا لنتٌجة المباراة ( صفر .) 3 /
المادة ( ٌ ) 57عاقب الفرٌق اذا قام أحد احتٌاطٌه أو الجهاز االداري والفنً أو الطبً برمً أو قذف أي
مواد سائلة أو صلبة ولم ٌستطع حكم المباراة معرفة هوٌة المتسبب بغرامة مالٌة ال تزٌد على (  )100لاير
عمانً.

الباب التاسع :أحكام تنظٌمٌة عامة

المادة (  ) 58اللجنة هً المختصة بتنفٌذ أحكام هذه الالئحة ولها الحق وحدها فً تعدٌلها ،أو اصدار
قرارات تنفٌذٌة لها وفقا ألحكام النظام الخاص بالبطولة.
كما ٌحق للجنة البت فً االمور التً لم ٌرد ذكرها فً هذه الالئحة.
المادة(  )59جمٌع الغرامات المالٌة الموقعة ٌتحملها الفرٌق(فً حالة عدم سدادها ٌتم مخاطبة المإسسة
المنتمً إلٌها الفري ).
المادة( ٌ ) 60جب على كل الفر االلتزام بجمٌع القرارات والتعامٌم الصادرة من اللجنة وإدارة
األكادٌمٌة وفً حالة عدم االلتزام ٌحق للجنة اتخاذ ما ٌراه مناسبا.
المادة ( ٌ ) 61عامل الالعب المسجل فً كشوفات الفرٌق معاملة الالعبٌن المتواجدٌن فً الملعب حتى
ولو لم ٌشارك فً المباراة ( كمتفرج أو بؤي صفة أخرى) ،وذلك فً حالة ارتكابه المخالفة حسب ما هو
منصوص علٌه فً هذه الالئحة.
المادة (  ) 62العبرة فً احتساب المباراة ضمن المبارٌات الموقوف فٌها الالعب هو اطال صافرة الحكم
ببدء المباراة بصفة رسمٌة ،أما فً حالة عدم اقامة المباراة بسبب تخلف أحد الفرٌقٌن أو تخلفهما معا أو عدم
صالحٌة الملعب أو تؤجٌلها أو ما شابه ذلك فال تعتمد ضمن المبارٌات الموقوف عن االشتراك فٌها الالعب.
المادة (  ) 63فٌما ٌخص أي استفسار بخصوص الئحة البطولة أو نظام البطولة لن ٌعتد به ما لم ٌكن
برسالة رسمٌة صادرة من الفرٌق إلى اللجنة.
المادة (  ) 64على كافة الجهات المعنٌة تنفٌذ أحكام هذه الالئحة كال فً مجال اختصاصه.
المادة (  ) 65تقوم لجنة اإلنضباط بالبت فً جمٌع اإلحتجاجات الواردة إلٌها من اللجنة .
المادة (  ) 66فٌما لم ٌرد بشؤنه نصا فً هذه الالئحة فتطبق النظم والقوانٌن المعمول بها لدى االتحاد
العمانً لكرة القدم أو االتحاد الدولً لكرة القدم ( الفٌفا ).

الباب السابع  :الجوائز

 ٌحصل الفرٌق الفائز بالبطولة على مبلغ نقدي وقدره(  )4000لاير عمانً ومٌدالٌات ذهبٌة لجمٌعالالعبٌن المسجلٌن فً الكشف المعتمد.
 ٌحصل الفرٌق الحاصل على المركز الثانً بالبطولة على مبلغ نقدي وقدره(  )2000لاير عمانًومٌدالٌات فضٌة لجمٌع الالعبٌن المسجلٌن فً الكشف المعتمد.
 ٌحصل الفرٌق الحاصل على المركز الثالث بالبطولة على مبلغ نقدي وقدره(  )1000لاير عمانًومٌدالٌات برونزٌة لجمٌع الالعبٌن المسجلٌن فً الكشف المعتمد.
 ٌتم منح جوائز ل : هداف البطولة . أفضل العب بالبطولة. أفضل حارس بالبطولة . أفضل إداري بالبطولة. أفضل جمهور. -بدأ من األدوار اإلقصائٌة ٌتم منح جائزة أفضل العب بالمباراة ٌتم تحدٌدها من مراقب المباراة.

