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مقدمة
بسم هللا فاطر السموات واألرض ،بسم هللا فالق الحب والنوى ،نحمدك ربي على
جميع النعم التي أنعمت بها علينا من ً
مفكرا ولسانًا ناطقًا للتعبير عن كل مىا
عقل
ً
نسع إليه ويوجد في عقولنا.
يطيب لىي بمناسىبا اتنتهىان مىن العمىل الجمىاعي التعىاوني مىن ذى ا اتاىدار مىن
تئحا المنتخبات السعوديا.
أن أتقدم لكل من تعىاون معنىا فىي اظهىار ذى ا العمىل  ....بج يىل الوىكر وخالاىه
وعظيم التقدير واتمتنان.
مع تمنياتي لجميع اتنديىا واللعبىين والمىدربين والفنيىين وايداريىين ومنسىوبي
اللعبا من اتستفادة القاوى من مواد ذ ه اللئحا التي تعتبىر مىن الموضىوعات
المهما التي تسهل أمورا ً عدة في موضوع المنتخبات السعوديا.
مع تمنياتي بكل التوفيق للجميع.

رئيس االحتاد

الدكتور خالد بن منصور الزغيبي
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نب ة عن اتتحاد
تأسس االتحاد السعودية للكرة الطائرة عام 1383هـ الموافق 1963م.
 أنتسب لإلتحاد الدولي للكرة الطائرة عام  1964م.
 أنتسب لإلتحاد اآلسيوي للكرة الطائرة عام 1976م.
 أنتسب لإلتحاد العربي للكرة الطائرة عام  1976م.

المعلومات البنكيا
الحساب البنكي لالتحاد السعودي للكرة الطائرة ببنك االستثمار أيبان رقم:
S A 1 0 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5 9 9 9 0 0 0 1

معلومات التواال
Email : info@saudivb.org

2

التعريفات
التعريفات والعبارات والكلمات المستخدمة في هذه الالئحة تعني ما يلي
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مجلس اإلدارة
المنتخب
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المشاركون
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البرنامج الزمني
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التقرير
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االعتذار والغياب
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مصروف الجيب
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التأخر
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عدم التقيد
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الالعب الموقوف
الزي الموحد

مجلس إدارة االتحاد السعودي للكرة الطائرة
المنتخبات السعودية للكرة الطائرة بجميع درجاتها
جميع األشخاص المتواجدون في المعسكر أو البطولة من أجهزة فنية
وإدارية وطبية ومن في حكمهم
هو البرنامج الذي يعده الجهاز الفني استعداداً للمشاركة في البطوالت
كل تقرير يتم إعداده من الجهاز الفني أو الطبي أو اإلداري أو إدارة
المنتخبات
اعتذار الالعب أو غيابه عن حضور معسكر المنتخب
مبلغ مالي يمنح لالعب عن كل يوم يقضيه الالعب بالمعسكر يتم تحديده
وفق الئحة وزارة الرياضة ويقوم االتحاد بدفع إضافة لجميع الالعبين
تأخر الالعب عن حضور المعسكر في الموعد والمحدد أو التأخر عن موعد
بداية التدريب أو االجتماع
عدم تقيد الالعب في التعليمات التي تصدرها إدارة المنتخب أو الجهاز
الفني واإلداري مثل جلسات العالج الطبيعي وتمارين التقوية وغيرها
الالعب الذي يكون إيقافه ساري المفعول فترة انطالق المعسكر
المالبس الرياضة التي يتم تسليمها لالعبين أثناء المعسكر
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المادة األول
أنواع الج انات:
 1/1لفت نظر.
 2/1اين ار.
 3/1اييقاف.
 4/1اتستبعاد.
 5/1الغراما.

المادة الثانيا
ج انات سون السلوك:
 1/2كىىل تعىىب يسىىلك سىىلوكا ً موىىينا ً بىىالقول أو ايوىىارة أو بالتهديىىد أو باسىىتعمال
الفاظىا ً نابي ىا ضىىد الموىىاركين أو اللعبىىين أو الجمهىىور أو رجىىال األمىىن أو أعضىىان
مجلس ايدارة أو من في حكمهم قبل أو أثنان أو بعد المباراة يتخ ضده ما يلي من
العقوبات التاليا حسب نوع وحجم المخالفا:
ا .لفت نظر.
ب .إن ار.
ج .اتستبعاد.
د .غراما وإيقاف.
 2/2كل تعب يسلك سلوكا ً موينا ً بالتهديد أو محاولىا اتعتىدان ضىد الموىاركين أو
اللعبىىين أو الجمهىىور أو رجىىال األمىىن أو أعضىىان مجلىىس ايدارة أو مىىن فىىي
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حكمهم أو يتهم اتتحاد سوان قبل أو أثنىان أو بعىد المبىاراة أو التىدريب يتخى
ضده ما يلي من العقوبات التاليا:

ا .اين ار.
ب .اتستبعاد عن المنتخب حسب حجم المخالفا.
ج .اييقاف مباراة واحدة أو أكثر مع ناديه في الدرجا المسجل فيها.
د .الغراما واييقاف.
 3/2كل تعب يعتدي بالضرب عل المواركين أو اللعبين أو الجمهور أو أعضىان
مجلس ايدارة أو من في حكمهم قبل أو أثنان أو بعد المباراة أو التدريب يتخ
ضدذم ما يلي من العقوبات التاليا:
ا .اتستبعاد عن المنتخب.
ب .اييقاف لمدة ثلثا أوهر أو أكثر مع ناديا في الدرجا المسىجل فيهىا وقىد تاىل
العقوبا لحد الوطب.
ج .الغراما واييقاف.

المادة الثالثا
اتعت ار والتخلف والتأخر:
 1/3اللعىىىب الىىى ي يتغيىىىب عىىىن الحضىىىور لمعسىىىكرات تىىىدريب المنتخبىىىات والبطىىىوتت
والدورات دون ع ر مقبول من اتتحىاد يوقىف ثلثىا أوىهر أو عىدد مىن المباريىات
في الدرجا المسجل فيها وغراما تتراوح ما بين ( 3000لاير ال  5000لاير).
 2/3إ ا تأخر اللعب عىن معسىكر المنتخىب فيىتم إنى اره فىي اليىوم األول وإ ا تىأخر فىي
اليوم الثاني دون ع ر مقبول يوقف مباراة واحدة وإ ا استمر الغيىاب لليىوم الثالى
يوقف مبىاراتين فىي الدرجىا المسىجل فيهىا ومىا اد عىن لىك يطبىق بحقىه اللئحىا
باييقاف من وهر إل ثلثا أوهر ويغرم ( 500لاير) عن كل يوم يتأخر فيه.
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 3/3إ ا تأخر اللعب عن موعد بدايا التدريب اليومي أو تأخر عن حضور اتجتماعات
من بدايته دون ع ر مقبول يتم إن اره فىي المىرة األولى وإيقافىه مبىاراة واحىدة أو
أكثر مع ناديه في الدرجا المسجل فيها في حالا التكرار.
 4/3اللعب ال ي ت يتقيد بالتعليمات من حيى جلسىات العىلج أو عىدم التقيىد بتعليمىات
الجهىا الفنىي وايداري يىتم إنى اره فىي المىرة األولى واسىتبعاده فىي المىرة الثانيىا
ويترتب عل لك إيقافه مباراة واحدة أو أكثر مع ناديه في الدرجا المسجل فيها.

المادة الرابعا
مهام إدارة المنتخبات:
 1/4متابعا المنتخبات وإعداد البرامج الخااا بالمعسكرات الداخليا والخارجيا.
 2/4التواىىيا بالتعاقىىد مىىع المىىدربين أاىىحاب المسىىتويات الممي ى ة واختيىىار لكىىل
منتخب المدرب المناسب وك لك اختيار األجه ة ايداريا والطبيا ات الخبرة
الكبيرة والرفع يدارة اتتحاد تعتمادذا.
 3/4العمىىىل علىىى تسىىىهيل كافىىىا العقبىىىات التىىىي تواجىىىه اتسىىىتعدادات للموىىىاركات
الخارجيا من حي العقبات التي تواجه اللعبين والمعسكرات وغيرذا،
 4/4رفىىع تقىىارير لمجلىىس ايدارة عىىن سىىير المعسىىكرات والموىىاركات وسىىير عمىىل
الجها الفني والطبي واللعبين.
 5/4إعداد السجلت الخااا بحفظ كل ما يخص اللعبين.
 6/4اختيار العناار ايداريىا المناسىبا لكىل فئىا وجلىب المىدربين أاىحاب الخبىرة
خاواا ً للفئات السنيا.
 7/4اقتىىراح بىىرامج المنتخبىىات بالتعىىاون مىىع الجهىىا الفنىىي ورفعهىىا يدارة اتتحىىاد
لمناقوتها واعتمادذا.
 8/4مناقوا األجه ة الفنيا للواول إل تاور مناسب تختيار المواذب واىقلها
ورفعها يدارة اتتحاد لمناقوتها واعتمادذا.
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 9/4اقتىىراح أمىىاكن إقامىىا المعسىىكرات الداخليىىا والخارجيىىا علىى الجهىىا الفنىىي
للواول إل تاور مناسب والرفع يدارة اتتحاد لمناقواتها واعتمادذا.
 10/4تقوم إدارة المنتخبات بالتعاون مع الطبيب ولجنىا المنوىطات لتوضىيا كافىا
األمور المتعلقا بخطورة المنوطات عن طريق المحاضرات واتجتماعات.

المادة الخامسا
ماروف الجيب ومكافآت الفو :
 1/5يمىىىنا كىىىل تعىىىب يىىىتم اختيىىىاره للمنتخىىىب األول يوميىىىا ( 150لاير) للمعسىىىكر
الداخلي بحي تاىرف  50لاير مىن اليىوم األول و 100لاير تاىرف فىي ختىام
المعسكر ومرتبطا بتقييم الجها ين الفني وايداري.
 2/5يمىىنا تعىىب المنتخىىب األول الموىىارك فىىي المعسىىكر الخىىارجي (200لاير) لكىىل
يىىوم 100 ،تعىىب تاىىرف عىىن كىىل يىىوم والى  100األخىىرى تاىىرف فىىي ختىىام
المعسكر ومرتبطا بتقييم الجا ين الفني وايداري.
 3/5يمىىنا كىىل تعىىب يىىتم اختيىىاره للمنتخىىب الوىىباب والناوىىئين يوميىىا ( 120لاير)
للمعسىىكر الىىداخلي بحي ى تاىىرف (60لاير) مىىن اليىىوم اتول و( 60لاير) فىىي
ختام المعسكر ومرتبطا بتقييم الجها ين اتداري والفني.
 4/5يمىىىنا تعىىىب المنتخىىىب الوىىىباب والناوىىىئين الموىىىارك فىىىي المعسىىىكر الخىىىارجي
(150لاير) لكىىىل يىىىوم يعطىىى ( 80لاير) بدايىىىا المعسىىىكر و(70لاير) فىىىي ختىىىام
المعسىىىكر مرتبطىىىا بتقيىىىيم الجهىىىا ين الفنىىىي وايداري وحسىىىب تقريىىىر اتداري
والمدرب.
 5/5بالنسبا لمنتخىب البىراعم يمىنا كىل تعىب (80لاير) لكىل يىوم تعطى ( 50لاير)
بدايىىا المعسىىكر و(30لاير) نهايىىا المعسىىكر ومرتبطىىا بتقيىىيم الجهىىا ين الفنىىي
وايداري.
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 6/5المعسىىكر الخىىارجي او البطولىىا للبىىراعم يمىىنا كىىل تعىىب (120لاير) لكىىل يىىوم
(60لاير) بدايىىا المعسىىكر و(60لاير) نهايىىا المعسىىكر مرتبطىىا بتقيىىيم الجهىىا ين
الفني وايداري.
 7/5مكافىىآت األجهى ة الفنيىىا وايداريىىا والطبيىىا ( )5000خمسىىا ألىىف لاير بالوىىهر
خلل مدة المعسكر والبطوتت.
 8/5مكافىىآت اللعبىىين فىىي حالىىا الفىىو ( )500خمسىىمائا لاير للعىىب فىىي درجىىا
الناوىىىئين والوىىىباب ( )1000ألىىىف لاير للعىىىب المنتخىىىب األول فىىىي البطىىىوتت
الدوليىىا ومىىن منطلىىق تحفي ى اللعبىىين وال ى ي تعىىود نتائجىىه بىىالمراك المطلىىوب
تحقيقها للمنتخبات في البطوتت الدوليا فتكون تااعديا بحي تكون كالتالي:
( )500خمسمائا لاير للناوئين والوباب فىي أول فىو وتكىون تاىاعديا بحيى
يسىىتلم اللعىىب فىىي المبىىاراة التاليىىا مباوىىرة أن تحقىىق الفىىو ( )1000ألىىف لاير
والمبىاراة الثالثىا ( )1500ألىف وخمسىىمائا لاير إ ا اسىتمر الفىو وكى لك يىىادة
المكافأة ( )500خمسمائا لاير في كل مباراة فو وإن خسر الفريق ت سما هللا
تعود المكافأة ( )500خمسمائا لاير مع أول فو وتكون تااعديا من جديد لما
بعدذا أو حسب مايراه رئيس اتتحاد.
 8/5يعامل تعب المنتخىب األول مثىل اآلليىا المقىررة فىي درجىا الناوىئين والوىباب
على أن يكىىون مبلى المكافىىأة فىىي الفىىو ( )1000ألىىف لاير ويىىتم يىىادة ()500
خمسمائا لاير في كل مرة إ ا اسىتمر وتىوال الفىو مىع األخى باتعتبىار أذميىا
المبىىاراة وكونهىىا تحىىدد تأذىىل لمركى متقىىدم أو تأذىىل للمرحلىىا التاليىىا يكىىون لهىىا
مكافىىآت خااىىا يحىىددذا رئىىيس اتتحىىاد ،أمىىا الفىىو فىىي مباريىىات الترضىىيا أو
المراك المتأخرة فل يراد له مكافآت.
 9/5مكافىىىىآت اللعبىىىىين فىىىىي حىىىىال تحقيىىىىق المركىىىى األول فىىىىي البطولىىىىا مىىىىا بىىىىين
( )10000 - 5000خمسىىىا اتف إلىىى عوىىىرة اتف لاير لكىىىل تعىىىب يحىىىددذا
رئيس اتتحاد وحسب أذميا البطولا  ..مع الرفع للو ارة لراد مكافئا أخرى.
 10/5درجا البراعم يتم التعامل معهم حسىب نىوع البطولىا وحسىب مىا يىراه رئىيس
اتتحاد مناسبا ً.
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المادة السادسا
المواركون ومن في حكمهم:
 1/6تواىىي إدارة المنتخبىىات بتحديىىد رواتىىب ومكافىىآت األجه ى ة الفنيىىا وايداريىىا
والطبيىىىا ومىىىن فىىىي حكمهىىىم حسىىىب خبىىىراتهم ومىىىتذلتهم ويىىىتم مناقوىىىاتها
واعتمادذا من إدارة اتتحاد.
 2/6تجري إدارة المنتخبات (الجهىا الطبىي) الكوىف الطبىي على جميىع اللعبىين
المتواجدين في اليوم األول لدخولهم المعسكر وك لك عىلج الماىاب حتى يىتم
وفاته وإعداد التقارير الل ما.
 3/6يسع الجها الطبي للمحافظا عل سلما اللعبىين مىن خىلل متىابعتهم قبىل
التمارين والمباريات وبعدذا والتأكد من تنفي البرنامج العلجي الخىاص بكىل
تعب.
 4/6يقىىىوم الجهىىىا الفنىىىي وايداري والطبىىىي بالتوااىىىل ذاتفيىىىا ً وايوىىىراف علىىى
اللعبين خارج المعسكرات أثنان تواجدذم في أنديتهم.
 5/6يقىىىىوم المىىىىدرب ببعىىىىداد البرنىىىىامج الفنىىىىي الخىىىىاص بالمعسىىىىكرات ايعداديىىىىا
والموىاركات الرسىىميا ويسىىع إلى رفىىع مسىىتوى اللعىب فنيىا ً للواىىول إلى
اترتقان باألدان وتحقيق نتائج جيدة.
 6/6يقىىوم ايداري ببعىىداد تقىىارير وىىاملا منى بدايىىا المعسىىكر حتى نهايتىىه وباىىفه
مستمرة وذ ا ينطبق عل المواركات الرسميا.

المادة السابعا
طريقا استدعان اللعبين للمنتخبات:
 1/7عمليا اختيار اللعبين للنضمام للمنتخبىات عىن طريىق األجهى ة الفنيىا ويىتم
رفع األسمان يدارة اتتحاد تعتمادذا.
 2/7يجب أن يكون جميع تعبي األنديا جاذ ون في حال استدعائهم للمنتخب.
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 3/7يقىىىوم اتتحىىىاد (إدارة المنتخبىىىات) بىىىببلي األنديىىىا التىىىي تىىىم اختيىىىار تعبىىىيهم
للمنتخبىىات للتوااىىل معهىىم وابلغهىىم بالحضىىور فىىي الموعىىد المحىىدد حسىىب
البرنامج المعد ل لك.
 4/7فىىي حالىىا عىىدم إبىىلي النىىادي ألي تعىىب تىىم اختيىىاره للمنتخبىىات يكىىون النىىادي
مستوت ً عن تأخره أو غيابه.
 5/7إدارة المنتخبات بالتواور مع األجه ة الفنيا لها الحق في استدعان أي تعب
ترى أنه متذل للنضمام للمنتخبات وكى لك لهىا الحىق فىي اسىتبعاد أي تعىب
ثبت أنه غير متذل فنيا ً للمواركا في المعسكرات والبطوتت.
 6/7يجو يدارة المنتخبات بالتواور مىع األجهى ة الفنيىا طلىب انضىمام أي تعىب
موقوف فترة سريان إيقافه.
 7/7يقىىوم اتتحىىاد (إدارة المنتخبىىات) بىىببلي األنديىىا التىىي سىىيتم اتسىىتعانا بأحىىد
أجه تها الفنيا للمنتخبات.
 8/7في حال تم اتستغنان عىن أي تعىب يجىب على إدارة المنتخىب إبىلي مرجعىا
مباورة يخلن مسئوليا اتتحاد.

المادة الثامنا
واجبات اللعبين:
 1/8يجىىب أن يحىىرص اللعىىب علىى تقىىديم كىىل مىىا يسىىتطيع أثنىىان موىىاركته فىىي
التدريبات والمعسكرات والبطوتت.
 2/8كل تعب مستول عن جميع تارفاته الفرديا وغيرذا مثل التاىريا لععىلم
والمواقع ايلكترونيا وعدم التدخل في األمور الفنيىا أو ايداريىا التىي ليسىت
من اختاااه.
 3/8يجب أن يحضىر اللعىب قبىل دخولىه المعسىكر جىوا سىفره والهويىا الوطنيىا
وملبسه وكىل مىا يحتاجىه مثىل األدويىا التىي يتناولهىا أو أي تقريىر طبىي وت
يسما للعب تناول أي علج إت بموافقا الطبيب وعرضه على الطبيىب قبىل
انطىىىلل المعسىىىكر أو الموىىىاركا فىىىي البطىىىوتت حتىىى ت يقىىىع فىىىي المحظىىىور
وسوف يتحمل اللعب مستوليا عدم ايبلي.
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 4/8يجىىب علىى جميىىع اللعبىىين اتلت ى ام بىىال ي الموحىىد للمنتخىىب فىىي التمىىارين
والمباريات الوديا والرسميا وفي ال ذاب للمطعم واتجتماعات وغيرذا.
 5/8يتحىىىتم علىىى اللعبىىىين بعىىىد انتهىىىان التىىىدريب أو المبىىىاراة تسىىىليم الملبىىىس
(فانلا – وورت  -وراب) لعداري لكىي يىتم غسىلها لتكىون جىاذ ة للتمىارين
والمباريات القادما ويتم لك بافا يوميا.
 6/8يجب الت ام جميع اللعبين بالتعليمات التىي تاىدر مىن إدارة المنتخبىات حتى
ت يتعرضون للعقوبا.
 7/8الالعبببل البببيب عن ابببل عبببر ا تبببب ملنتبببت اا ببببت عل امل ن ببب ا ال بببب ا
عببببتع ببببر
الببببت اا ع ر عببببي ا بببببو ببببر ا هبب ب ع عبمبب ب ال بب ب بب ب
امل ع ا
رببب ب بببببر ع ببب ب ببب ب ر
 8/8إذا مت اسبببببنتع عبببببل ل ا ن بببببل ثربببببر ال بببب عب
امل ع ب ا املل ب ل ب عب بتبببر ع ب ا ببتب ببر الببب ع نببل ا ب الالعببل
اط
 9/8إذا بب ب ال عبببل عبببر نتبببت امل ن بببل ابببنأل إ بببيا أ الابببب ا و إذا بب ب ال
بب ب اب ا ببببتب إذا اسببببنا النبب ب ال
الاببببب الربب ب ر ع ر عببببي ا بببببو عبمبب ب
ابب ب
بب ب ابق بب ب اع عببببر ذلبب ب ع بب ب
(ال ابب ب لي ل اببببب الر لببببت عبمبب ب
ر ر ذل .
إىل ال
الالئح ب إلعا ف ر
بت ب ل ح قبب عببر ا لنحبب ب مل ن ببل
ب و إعابب ف الالعببل عببر املببب
10/8
بب لبب لبب بببلب إعا بب ال نبببل ب بب اإلعب ب ب البب املا تبب عاال ب ب
نى ا ن لب إعا
ا عبببب اا
نبببب املببببب
 11/8لبببب لالعببببل املننببببملو ع لاببببا امل ن ببببل
ل قببب اببب التبببنبعع ال بببب ا ايت اببب البببب بتنتببباق املا تببب
عب ك ا الالعل ع ع ا سنبعب

المادة التاسعا
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أحكام عاما:
 1/9يقىىىوم اتتحىىىاد ممىىىثلً بىىىبدارة المنتخبىىىات بتىىىوفير األدوات الرياضىىىيا والكىىىور
والملبس الرياضيا والمواالت للعبىين والجهىا الفنىي وايداري وتحديىد
أماكن إقاما المعسكرات وتوفير كافا السبل التي تضمن نجاح المعسكرات.
 2/9يقوم اتتحاد (إدارة المنتخبىات) بمخاطبىا مراجىع اللعبىين لعمىل اتسىتئ انات
الل ما لهم خلل فترة المعسكرات والمواركا في البطوتت.
 3/9في حال إيقىاف اللعىب عىن الموىاركا بسىبب تخلفىه عىن اتلتحىال بالمنتخىب
فبنه ت يحىق لىه فتىرة إيقافىه اللعىب بنظىام ايعىارة خىارج المملكىا أو داخلهىا
حت انتهان فترة إيقافه.
 4/9كىىابتن المنتخىىب ذىىو الوىىخص المخىىول بمتابعىىا اللعبىىين مىىن حيى اينضىىباط
سوان في الغرف أو التمىارين أو غيرذىا على اعتبىار أنىه ذمى ة الواىل بىين
اللعبين وإداري المنتخب.
 5/9يمنع منعا ً باتا ً استقبال الضيوف في الغرف ويكون استقبال الضيوف في بهىو
الفندل فقط (اتستقبال).
 6/9إدارة المنتخبىىىىات ذىىىىي مىىىىن تتىىىىول تجهيىىىى كافىىىىا المتطلبىىىىات قبىىىىل انطىىىىلل
المعسكرات من حيى الخطابىات وتجهيى الاىاتت والموااىلت والتأكىد مىن
الجىىىوا ات والتأوىىىيرات وعمىىىل الحجىىىو ات والسىىىكن وغيىىىره بالتعىىىاون مىىىع
ايداري.
 7/9اللعب المااب ال ي يتلق العلج مىن قبىل األخاىائي يجىب أن يكىون ضىمن
اللعبين أثنان التدريب بحي يتابع األخاائي حالته في الاالا.
 8/9يمنىىع منع ىا ً بات ىا ً بقىىان اللعىىب الماىىاب أو المىىريض فىىي الفنىىدل أثنىىان ذىىاب
اللعبىىين للتىىدريب وفىىي حالىىا الضىىرورة يبقى معىىه ايداري أو األخاىىائي أو
الطبيب لمتابعا علجه.
 9/9يكون ارتباط اللعبين بالجها التدريبي وايداري ومدير المنتخبات.
 10/9يجب التقيىد بمواعيىد التىدريب والنىوم واتسىتيقاظ ومواعيىد تنىاول الوجبىات
التي تحددذا إدارة المنتخبات.
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 11/9يجىىىب علىىى رئىىىيس الوفىىىد وايداري المرافىىىق للمنتخىىىب فىىىي حالىىىا اتنتهىىىان مىىىن
المواركات الخارجيا عدم السماح ألي تعب بالتخلف عن المغادرة مع المنتخب.
 12/9كل تعب يوقف في الدرجا المسجل فيها ت يحق له المواركا في أي درجا
مسموح له المواركا قبل انتهان مدة إيقافه.
 13/9اللعب ال ي يخرج من المعسكر دون ع ر يوقف مباراة واحدة في الىدوري
وفىىي حىىال التكىىرار يسىىتبعد مىىن المعسىىكر وياىىدر بحقىىه قىىرار إيقىىاف حسىىب
اللئحا مع فرض غرامات ماليا عليه.

المادة العاورة
تفسير اللئحا
 1/10يحىىىق للتحىىىاد (إدارة المنتخبىىىات) تفسىىىير وتوضىىىيا ذىىى ه اللئحىىىا وتقىىىدير
العقوبىىىا ألي مخالفىىىا لىىىم يىىىرد لهىىىا نىىىص واتخىىىا القىىىرار المناسىىىب وقىىىرار
اتتحاد (إدارة المنتخبات) نهائي إت إ ا رأى اتتحاد غير لك.

المادة الحادي عور
يعتمد العمل بموجب ذ ه اللئحا اعتبارا ً من تاريخ .2022/1/1
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