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 قوانين رياضة الكرة الحديدية

يطبق في كافة الدول و الجامعات المنضوية تحت لواء الجامعة الدولية 

 للكرة الحديدية

 

 أحكام عامة
 

 .(: تكوين الفرق1الفصل األول)
 

 الكرة الحديدية رياضة يتقابل فيها:

 )ثالثة العبين لثالثة العبين )ثالثية 

 و يمكن أن يتواجه فيها أيضا:

 لالعبين )ثنائية( العبان 

 )العب لالعب )وجه لوجه 

يتخذ كل العب ثالث كرات و تمنع كل  "وجه لوجه"مقابالت و في الثنائية و  في الثالثية يتخذ كل العب كرتين,

 الصيغ األخرى.
 

 (: خاصيات الكرات المصادق عليها:2الفصل الثاني )
 

ها من طرف الجامعة الدولية للكرة الحديدية و تستجيب تلعب الكرة الحديدية بواسطة كرات مصادق علي

 للخاصيات التالية:

 أن تكون من معدن. (1

 صم على أقصى تقدير. 8صم على اقل تقدير و  7..5أن يتراوح قطرها بين (2

غ على أقصى تقدير.  أن تكون العالمة التجارية ..8غ على أقل تقدير و .07يتراوح وزنها بين  أن (3

يحق  تهما كماسهل قراءت  ن على الكرات و يالمميزة )أو اسم المصنع( و الرقم المحدد للوزن منقوش

غ و قطرها ..0سنة أو أقل أن يستعملوا في مبارياتهم الخاصة كرات تزن  11ن من العمر يلغابلألشبال ال

 صم شريطة أن تكون مصنعة و ذات عالمة تجارية مصادق عليها.   07

عليها تغييرات بعد  ينبغي أن ال تكون مرصصة و ال متربة و بصفة عامة ينبغي أن ال تكون قد احدث (4

صنعها من طرف المصنع المتفق عليه. و يحجر خصوصا تقوية الكرات لتغيير صالبتها المعطاة من 

ع اال أنه يمكن لالعب أن ينقش اسمه و لقبه )أو الحرف األول من اسمه( على الكرة طرف المصن

 الحديدية و كذلك مختلف الشعارات المطابقة لكراس الشروط المتعلقة بصناعة الكرات.
 

 ( مكرر: العقوبات المترتبة عن استعمال كرات غير مطابقة للمواصفات:2الفصل الثاني )
 

الفقرة الرابعة من الفصل السابق يقع اقصاؤه مباشرة من المباراة مثلما يطرد شريكه أو كل العب يخالف أحكام 

 شريكاه.

اذا كانت الكرة الحديدية غير مغلوطة و لكنها قديمة أو اعتراها عيب أثناء الصناعة و لم تنجح  في اختبارات 

سابق فعلى الالعب تغييرها كما يمكنه من الفصل ال 3+2+1تستجب للمواصفات المجسدة في الفقرة  مالمراقبة أو ل

 أيضا تغيير كل كراته.
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االحتجاجات المتعلقة بهذه الفقرات الثالث و المصاغة من طرف الالعبين ال تقبل اال قبل بداية المقابلة. لذا كل 

في  فمن مصلحة الالعبين التثبت من كراتهم و كرات المنافس و مدى استجابتها للمواصفات المنصوص عليها. أما

ما يخص االحتجاجات المتعلقة بالفقرة الرابعة فإنها تقبل كامل المباراة و لكنها ال يمكن أن تصاغ اال بين شوطين 

 .آليا نقاط  للفريق المنافس 3بيد أنه انطالقا من الجولة الثالثة كل احتجاج ال يخضع لقرائن جدية تضاف 

 كرات عدد من الالعبين.كرات العب أو يراقب يستطيع الحكم أو مراقب المباريات في كل لحظة 
 

 (: األهداف القانونية:3الفصل الثالث )
 

من خشب أو من مادة اصطناعية حاملة للعالمة التجارية المميزة للمصنع المصادق عليها من  تكون األهداف

 اصفات المطلوبة.طرف الجامعة الدولية للكرة الحديدية مع تطبيق كراس الشروط الخاصة بالمو

 مم.1 ±مم .3ينبغي أن يكون قطره 

 يسمح أن تكون األهداف مطلية لكن ينبغي أال تلتقط بواسطة مغناطيس.
 

 ( : االجازات:4الفصل الرابع )
 

طلب  كلقبل بداية أي مقابلة يتعين على كل العب االستظهار بإجازته كما ينبغي عليه أيضا أن يستظهر بها عند 

 المنافس إال اذا كانت وضعت مسبقا على طاولة التحكيم. من الحكم أو من

 

 اللعبة
 

 منطقة اللعب و المالعب القانونية:(: 5الفصل الخامس )
 

و تحدد منطقة اللعب عددا ال محدودا من رضيات تمارس رياضة  الكرة الحديدية على كافة المالعب و األ

المالعب المبينة بواسطة خيوط ذات أحجام ينبغي ان ال تؤثر على السير الجيد للعبة. هذه الخيوط تحدد مختلف 

 المالعب و هي ليست خطوط خسارة ما عدا خطوط عمق الملعب و الخطوط الخارجية.

 تلتقي على ملعب محدد.بقرار من لجنة التنظيم أو من الحكم يمكن للفرق أن 

لبطوالت الوطنية و الدولية على ملعب محدد تكون أبعاده على الى اعند هذه الفرضية تدور المقابالت بالنسبة 

 أمتار عرض. 4م طول و 17النحو التالي : 

أمتار  3م طول على األقل و 12لمسابقات األخرى يمكن للجامعات أن تسمح بأبعاد ثانية تكون الى ابالنسبة 

 عرض على األقل.

 متر على األقل من الخط 1على مسافة  هذه الحواجز ينبغي أن تكونفبواسطة حواجز  ةعب مغلقكون المالتعندما 

 للملعب. الخارجي

 نقطة. 11نقطة مع امكانية خوض لقاءات المجموعات و الدور الثاني على  13تلعب المباريات على 

لكن هذه األخيرة ينبغي أن تلعب في ملعب محدد وحيد وفي هاته يمكن تنظيم بعض المقابالت وفق زمن محدد 

 الحالة تكون جميع الخطوط المحددة للملعب خطوط خسارة.
 

 (: بداية اللعبة: القانون المتعلق بدائرة اللعب: 6الفصل السادس )
 

 عملية قرعة لتحديد الفريق الذي سيختار الملعب و الذي سيرمي الهدف. يجري الالعبون

رة تعيين ملعب من قبل المنظمين, يجب أن يرمى الهدف داخل الملعب الممنوح و الفريقان المعنيان ال في صو

 يستطيعان تغيير الملعب دون اذن الحكم.

أي العب من الفريق الفائز بعملية القرعة بإمكانه أن يختار نقطة االنطالق بتسطير أو وضع دائرة الرمي, و التي 

صم 37 ال تنقص عنعب موضوعة بأكملها داخلها على أن يكون قطر الدائرة المسطرة ينبغي أن تكون قدما كل ال

 صم..7ال تزيد عن و 
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مم. هذه 2 ±صم .7و في حال تكون الدائرة مصنعة,  فإن هذه األخيرة ينبغي أن تكون صلبة و قطرها الداخلي 

 الدوائر تستعمل بقرار من المنظم الذي عليه توفيرها.

القانونية للهدف و يجب أن تكون مسطرة)أو موضوعة على بعد لثالثة ا ى الرمياتال بالنسبةدائرة الرمي  تصلح

على بعد مترين على األقل من أقرب دائرة أخرى  وملعب مسطر الى متر على األقل من كل خط خسارة بالنسبة 

 لمالعب الحرة.الى ابالنسبة 

يجب عليه أن يقوم بفسخ كل الدوائر المستعملة سابقا و القريبة من يتولى رمي الهدف سلفريق الذي الى ابالنسبة 

الدائرة الجديدة كما يجوز له أن يقوم بتنظيف المساحة داخل الدائرة كليا طيلة الجولة كما ال تعتبر الدائرة ملعبا 

 محظورا.

رة الدائرة أو رفع أي قدم مغادعدم المسها من أي جانب كما يجب ال تكليا و  ن داخل الدائرةايجب أن تكون القدم

 قبل أن تلمس الكرة األرض.

من األطراف السفلية يسمح المعاقين ال يجوز ألي جزء من الجسم أن يالمس األرض خارج دائرة الرمي باستثناء 

 لهم أن يضعوا قدما فقط داخل الدائرة.

ي من جهة يد الرمي( أن تكون داخل عجلة )التال, ينبغي على امتحرك اعبين الذين يستعملون كرسياللالى ا بالنسبة

 الدائرة.

 األول. فيالالعب الذي يرمي الهدف ليس مجبرا على اللعب 
 

 (: )المسافة القانونية لرمي الهدف(:7الفصل السابع )
 

 ليكون رمي الهدف مقبوال, يجب:

     ( أمتار على األقل0.أن تكون المسافة الفاصلة بين الطرف الداخلي لدائرة الرمي و الهدف ستة ) (1

 ألواسط و األكابر.الى اأمتار على األكثر بالنسبة ( .1و عشرة )

 بالنسبة للمباريات الخاصة بالمستويات الصغرى يمكن تطبيق مسافات أقل. 

 تكون دائرة الرمي على مسافة متر على األقل من كل حاجز. أن (2

 .ممنوع ملعب أو حاجز كل من األقل على متر مسافة الهدف على يكون أن (3

رة الرمي, و أن ئأن يكون الهدف واضحا لالعب الذي تكون قدماه موضوعتان في الطرف الداخلي لدا (4

هذه النقطة, فإن الحكم هو الذي يقرر  يكون جسمه مستقيما. و في صورة االحتجاج أو الخالف حول

 إن كان الهدف قانونيا أم ال.

رمى الهدف من داخل دائرة مرسومة أو موضوعة حول النقطة التي وجد فيها الهدف في في الجولة الموالية, ي  

 الجولة السابقة إال في الحاالت التالية:

 .ِجَدْت الدائرة على ب عد أقل من متر عن أي حاجز  إن و 

  الهدف ال يمكن أن ي رمى على ب عد كل المسافات القانونية.رمي 

 في الحالة األولى ي سطِّر الالعب أو يضع الدائرة في الحدود القانونية للحاجز. 

عب أن يقوم بخطوات إلى الخلف في اتجاه لعب الجولة الفارطة دون أن يتجاوز المسافة افي الح لة الثانية يمكن لالا

 القانونية القصوى المسموح بها لرمي الهدف. 

 هذه اإلمكانية ال ت عطى إالا في صورة استحالة رمي الهدف في أي اتجاه كان للمسافة القصوى المسموح بها قانونا.

الهدف بالطريقة القانونية كما هو مشار إليه أعاله من طرف نفس الفريق بعد ثالث محاوالت متتالية,  إذا لم ي رم

   فإنه ي حال للفريق المنافس و الذي ت تاح له أيضا امكانية تغيير مكان الدائرة كما هو مسموح به في الفقرة السابقة 

تغيير مكان الدائرة حتى و إن استنفذ الفريق الثاني ( و ال ي مكن للفريق األول 3و يتمتع كذلك بثالث محاوالت )

 محاوالته الثالث مجتمعة. لكن الفريق الذي خسر األولوية في رمي الهدف, يحتفظ بأولويته في اللعب.
 

 (: قانونية رمي الهدف:8الفصل الثامن )
 

يء متحرك فهو غير إن حدث و وقع لمس الهدف أثناء رميه من طرف: الحكم, العب, متفرج, حيوان أو أي ش 

 قانوني و يجب أن يعاد رميه مرة ثانية دون أن ت حتسب ضمن الرميات الثالث المسموح بها.
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في صورة لعب الكرة األولى بعد رمي الهدف يمكن للفريق المنافس مناقشة قانونية الرمية و إذا ق بَِل الرفض يقع 

 اعادة رمي الهدف و لعب الكرة.

 ي عاد رمي الهدف, وجب االتفاق بين الفريقين على عدم قانونية هذه الرمية أو أن ي قرر الحكم ذلك. لكي

 في هاته الحالة إن رفض فريق ما هذا القرار فإنه يخسر آليا أولويته في رمي الهدف. 

نيا و ال ي قبل أي نقاش لكن في صورة لعب الفريق المنافس كرته األولى كذلك, فإن الهدف في هذه الحالة ي عتبر قانو

 بعد ذلك.
 

 (: الغاء الهدف خالل جولة ما :9الفصل التاسع )
 

 ( التالية:5حاالت السبع )الي لغى الهدف في 

وجد إلى الملعب األول. الهدف الذي ي عندما ينتقل الهدف إلى ملعب غير قانوني حتى و إن رجع بعد ذلك (1

غير صورة تجاوزه كليا حدود الملعب  ال ي لغى إال فيفوق حد الملعب المرخص فيه ي عتبر قانونيا و 

 .بركة المياه التي يمكن أن يطفو عليها الهدف ملعبا غير قانوني قانونية, و تعتبرال

عندما يتحرك الهدف داخل ملعب قانوني و تنعدم رؤيته من داخل الدائرة كما هو مذكور في الفصل  (2

ملغيا وبإمكان الحكم تنحية الكرة مؤقتا ليتثبت إن كان الهدف السابع, لكن الهدف المغطى بكرة ال ي عتبر 

 مرئيا أم ال.

( بالنسبة لألواسط و األكابر و خمسة عشر مترا .2يتنقل الهدف إلى مسافة تفوق العشرين مترا ) عندما (3

 ( عن دائرة الرمي.3و أقل من ثالثة أمتار )بالنسبة للمستويات األدنى ( 17)

 من ملعب ملتصق بالملعب القانوني في صورة اللعب في مالعب متالحمة.عندما يتجاوز الهدف أكثر  (4

 ( دقائق.7عندما ي فقد الهدف و تتجاوز مدة البحث عنه خمس ) (7

 د ملعب غير قانوني بين الهدف و دائرة الرمي.ووجعند  (0

 لمباريات المحددة بالزمن.ا ىلإعندما يخرج الهدف من الملعب المحدد بالنسبة  (5
 

 تحريك الحواجز: (:11الفصل العاشر )
 

ي منع منعا باتا على أي العب إزالة أو تحريك أو سحق أي حاجز كان داخل مساحة اللعب. لكن يجوز لالعب أن 

دون أن يدوس بكرته أكثر من ثالث مرات األرضية.  هيتحسس بكرته موضعا ما من الملعب يرغب اللعب في

 أثرا واحدا ال غير لكرة ل ِعبت سابقا.زميله أن ي غطي لعالوة على ذلك يمكن لالعب ما أو 

في صورة عدم االمتثال للقوانين المذكورة أعاله, ي مكن لالعبين أن يتعرضوا للعقوبات المنصوص عليها بمحور 

 .34االنضباط الفصل 
 

 ( مكرر: تغيير الهدف أو الكرة:11الفصل العاشر )
 

 ال في الحاالت التالية: ي منع على الالعبين تغيير الهدف أو الكرة خالل اللعب إ

 ( دقائق.7خمس )حددت ب فقدان الهدف: مدة البحث عنه (1

في صورة  لة ي ؤخذ بعين االعتبار الجزء األكبر من الكرة المكسورةاكسر الكرة أو الهدف: في هاته الح (2

بعد قياس ضروري للمسافة عن طريق كرة أو هدف حسب  فورايقع تعويضها  والجولة  عدم انتهاء

 في الجولة الموالية يمكن لالعب أن يأخذ كرات جديدة.و  مقاسات مماثلة للهدف أو للكرة المكسورة

 

 الهدف
 

 (: الهدف المخفي أو المتحرك:11الفصل الحادي عشر )
 

مفاجئة بأحد أوراق األشجار أو قطعة من ورق أو ما شابه ذلك, يقع إزالة هذه إذا اختفى الهدف أثناء اللعب بصفة  

 األشياء و مواصلة اللعب.
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 العب أو في صورة وقع تحريك الهدف بسبب الرياح أو انحدار الملعب أو بصورة غير مقصودة من طرف الحكم

حيوان أو أي شيء متحرك ي رجع إلى مكانه األصلي شريطة  أو كرة أو هدف متأتي من لعبة أخرى أو متفرج أو

 مسبقا. اأن يكون مكانه محدد

و ال يقبل أي  لتجنب أي مناقشة محتملة, ينبغي على الالعبين تحديد مكان الهدف من خالل عالمة على األرض

 .احتجاج يتعلق بكرة أو هدف غير محدد المكان

 في صورة تحرك الهدف عن طريق كرة ل عبت من طرف العب فهو قانوني و يحتفظ بمكانه الجديد.
 

 (: تحرك الهدف نحو ملعب آخر:12ثاني عشر )الفصل ال
 

 في صورة تحرك الهدف نحو ملعب آخر محدد أو غير محدد, فهو قانوني حسب الفصل التاسع.

 على الالعبين مستعملي هذا الهدف أن ينتظروا انقضاء الجولة التي بدأها الالعبون الشاغلون لهذا الملعب. كماو   

 يجب على الالعبين الذين تحول هدفهم نحو الملعب الثاني التحلي بروح التآخي و االنضباط.

 .5عند انقضاء الجولة يعود الالعبون إلى ملعبهم األول و يقع رمي الهدف من مكانه األول حسب الفصل 
 

 (: القانون المطبق على هدف ملغى:13الفصل الثالث عشر )
 

 لة ما يقع التطرق إلى ثالث حاالت:في صورة الغاء الهدف في جو

 إذا بقي بحوزة الفريقين كرات لم ت لعب فإن الجولة تعتبر ملغاة. (1

عدد الكرات التي لم ت لعب ل وفقاإذا بقي بحوزة فريق كرات دون الفريق اآلخر يقع احتساب نقاط للفريق  (2

 بعد.

لغاة.االفريقاذا أتم  (3  ن لعب كامل كراتهم ت عتبر الجولة م 
 

 (: وضعية الهدف بعد ايقافه: 14الفصل الرابع عشر )  
 

ِرب الهدف و وقع ايقافه أو تحويل وجهته من طرف متفرج أو حكم فإنه يحتفظ بمكانه (1  .إذا ض 

ِرب الهدف و وقع ايقافه أو تحويل وجهته من طرف العب داخل الملعب القانوني فللمنافس  (2 إذا ض 

 االختيار بين:

 لجديد.تركه في مكانه ا . أ

 ارجاعه إلى مكانه األول قبل ضربه. . ب

وضع الهدف على مسافة اختيارية في اتجاه خط ينطلق من مكانه األول نحو مكانه الجديد على  . ت

( شرط أن يكون لمستويات األدنىالى ابالنسبة م 17متر على أقصى تقدير من الدائرة ) .2مسافة 

 مرئيا.

ب و ت إال في حالة يكون فيها الهدف محددا في مكانه األول بصفة مسبقة, ماعدا ذلك  ال يمكن تطبيق المطتين

 يبقى الهدف في مكانه الجديد.

عتبر ملغيا حتى و ان رجع بعد ذلك الى الملعب القانوني و يقع ي   فإنهملعبا ممنوعا و بلغ الهدف  بَ رِ ض  في صورة 

 .13هنا تطبيق محتوى الفصل 

 
 الكرات

 
 (: رمي الكرة األولى و الكرات التي تليها:15ر)الفصل الخامس عش

 

يرمي الكرة األولى في الجولة الالعب الذي ربح عملية القرعة أو الفريق الذي تحصل على النقاط في الجولة 

 السابقة بعد ذلك على الفريق الثاني أن يلعب.

وسيلة كما ال يحق له أن يرسم خطا على األرض ليرمي عليه الكرة أو لي بين  ةال يجوز لالعب أن يستعين بأي

 الموضع الذي سيرمي فيه الكرة و عندما ينتهي الالعب من لعب كراته ي منع عليه حمل كرة أخرى بين يديه.
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 واحدة بواحدة. الكراتيجب أن ت لعب 

كل كرة ل عبت ووقع ايقافها أو تغيير   ن ي عاد لعبكل كرة ل عبت ال ي مكن أن ي عاد لعبها مرة أخرى. لكن يجب أ

ر قصد أثناء تحركها بين دائرة الرمي و الهدف عن طريق كرة أو هدف قادم من لعبة أخرى أو يوجهتها عن غ

 في الحاالت المذكورة في الفصل الثامن الفقرة الثانية. كما.....( الخ,عن طريق حيوان أو أي شيء متحرك )كرة

كي ال يقع تحت عب أن ي زيل كل آثار األوساخ و األتربة العالقة بالكرة أو ما شابه ذلك ى الالقبل اللعب يجب عل

 (.34ن )يلعقوبات المذكورة في الفصل الرابع و الثالثطائلة ا

جدت في ملعب ممنوع يكون دورفي صورة ل عبت ال الفريق الثاني و هكذا دواليك طالما ال توجد كرات كرة و و 

لكن إن وجدنا أنفسنا في وضعية مماثلة  اثر عملية ابعاد الكرة الموجودة في الملعب عن طريق  بالملعب القانوني.

 ( المتعلق بحالة التساوي في النقاط.28ن )يالرمي فإنه يقع تطبيق الفصل الثامن و العشر
 

 (: تصرفات الالعبين و الجماهير أثناء اللعب:16الفصل السادس عشر )
 

 لمخول لالعب لرمي الكرة, على الالعبين و الجماهير التزام الهدوء التام.أثناء الوقت القانوني ا

العبي الفريق المنافس عدم المشي, أو التحرك أو القيام بأي شيء يمكن أن ي قلق راحة الالعب الذي سيقوم و على 

 برمي الكرة, إال رفاقه لهم الحق في التواجد في المنطقة بين الهدف و دائرة الرمي.

في الحالتين, و على , و  ى العبي الفريق المنافس الوقوف بعيدا عن الهدف أو خلف الالعب الذي سيرمييجب عل

 م(.2ب على مسافة ال تقل عن مترين )عجانبي اتجاه الل

اذا من الدورة و ذلك اثر انذارهم من طرف الحكم  ن الذين ال يمتثلون لهذه القوانينيلالعب ءيمكن أن يتم اقصا ا

 .سلوبنفس األب اواستمر
 

 (: رمي الكرات و الكرات الخارجة عن الملعب:17الفصل السابع عشر )
 

ال يحق ألي العب رمي الكرة على سبيل المحاولة أثناء الجولة و كل اعتراض من طرف الالعبين على هذه 

 (.34الفصل الرابع و الثالثون) ,التعليمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بمحور النظام
 

 (: الكرات الملغاة:18الفصل الثامن عشر )
 

 كل كرة تنتقل الى ملعب ممنوع.ى لغت

كل كرة توجد على أطراف الملعب القانوني و جزء منها خارج الملعب تعتبر شرعية و ال تعتبر ملغاة إال اذا 

لتصق بالمل عندماالملعب القانوني, و كذلك حدود غادرت كليا  عب القانوني أثناء تعبر أكثر من ملعب واحد م 

 المسابقات داخل مالعب ملتصقة بعضها ببعض.

إن حدث و رجعت كرة ملغاة داخل الملعب القانوني بفعل انحدار الملعب أو بفعل حاجز متحرك أو ثابت تخرج  

 معها أثناء رجوعها إلى الملعب يرجع إلى وضعيته القديمة. ركتهمن الملعب و كل شيء ح فورا

لعب الفريق المنافس إلحدى بمجرد من الملعب و إال ستعتبر قانونية توا يجب أن يقع اخراجها كل كرة ملغاة 

 كراته.
 

 (:19الفصل التاسع عشر)
 

 متفرج أو حكم, تبقى في المكان الذي وقفت فيه . من قبلكل كرة ت لعب و يقع ايقافها أو يتغير مسارها 

 أحد رفاقه تعتبر ملغاة. من قبلكل كرة ت لعب و يقع ايقافها أو تغير مسارها 

العب من الفريق المنافس, يجوز لالعب  من قبلكل كرة ت لعب و يقع ايقافها أو تغير مسارها عن غير قصد 

 عادة لعبها مرة أخرى.إاالختيار اما بوضعها في مكانها الذي وقفت فيه أو 

 :بينيجوز للمنافس االختيار  ر مسارها من طرف العب عن غير قصديضربها و يقع ايقافها أو تغ عكل كرة يق

 وضعها في مكانها الذي وقفت فيه. (1
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بشرط أن تكون  و المكان الذي توقفت فيهأي مكان على الخط الذي يفصل المكان الذي كانت فيه بوضعها  (2

الالعب الذي يعوق عن قصد أي كرة تتحرك يقع  و في ملعب قانوني و تكون محددة مسبقا في األرض

 تلك المباراة.الى ريقه بالنسبة اقصاؤه مباشرة هو وف

 

 (: الوقت المسموح به للعب:21الفصل العشرون )
 

ما ان ي رمى الهدف, كل العب له الحق في دقيقة واحدة كحد أقصى للعب الكرة و ت حتسب هذه الدقيقة انطالقا من  

جدت.  لعب الهدف أو الكرة التي سبقت أو اثر عملية القيس إن و 

 رمي الهدف يعني دقيقة للثالث رميات.الى نفس هذه القاعدة ت طبق بالنسبة 

 (.34العب ال يمتثل لهذا الوقت يعرض نفسه للعقوبات المبينة بمحور النظام: الفصل الرابع و الثالثون) لك
 

 (: الكرات التي تَغير موضعها:21الفصل الحادي و العشرون ) 
 

 أو انحدار الملعب مثال ت رجع الى موضعها األول.كل كرة تغير موضعها بفعل الرياح 

حيوان  أو متفرج أو حكم أو الكرات التي تغير موضعها على سبيل الخطأ عن طريق العبكل نفس الشيء يتعلق ب

 أو أي شيء متحرك.

 لتفادي أي خالفات يجب على الالعبين تحديد مكان كراتهم أثناء اللعب.

م حدد مكانها م سبقا و الحكم ال يتعاطى إال مع الوضع الجديد للكرة على  ال ت قبل أي مالحظة متعلقة بكرة غير

 عبت فإنها ت عتبر قانونية.الملعب. لكن كل كرة يتغير موضعها بفعل كرة أخرى ل  
 

 (: العب يرمي كرة غير كرته:22الفصل الثاني و العشرون)
 

لعبها ت عتبر قانونية و يجب تغييرها بكرته في  كل العب يلعب بكرة غير كراته يتحصل على انذار. لكن الكرة التي

 الحين اثر عملية القيس بطبيعة الحال.

و عند تكرار الصنيع أثناء نفس المباراة, ت عتبر الكرة التي لعبها ملغاة و كل ما حملته معها ي رجع الى مكانه 

 األصلي.
 

 قانونية:بطرق غير (: الكرات التي تُلعب 23الفصل الثالث و العشرون)
 

ت عتبر ملغاة و كل شيء حملته معها ي رجع إلى مكانه األصلي إذا كان محددا بطريقة غير قانونية كل كرة ت لعب 

سبقا. لكن يجوز للمنافس تطبيق قاعدة األولوية و ي قِر  .بقانونية الكرة. و في هاته الحالة ت عتبر هذه الكرة قانونية  م 

 .و كل شيء حملته معها أثناء تنقلها يبقى في مكانه

 

 النقاط و القياس
 

 (: تنحية الكرات مؤقتا:24الفصل الرابع و العشرون)
 

راد قياسها و عند قياس نقطة ما ي سمح بتحريك الكرات او الحواجز الفاصلة بين الهدف و الكرة ا لك بعد تحديد ذلم 

 مكانها مسبقا.

 بعد القياس ت رجع الكرات أو الحواجز لموضعها األول.

 في صورة استحالة تحريك الحواجز يتم قيس النقاط عن طريق بركار.
 

 (: قيس النقاط:25الفصل الخامس و العشرون)
 

 يقوم بعملية القياس الالعب الذي لعب آخرا أو أحد زمالئه.

 القيس بعد قيس الفريق اآلخر. دائما للمنافسيحق 
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مهما كان ترتيب الكرات المراد قيسها و في أي وقت من الجولة يمكن استدعاء الحكم و قرارات هذا األخير غير 

 قابلة للنقاش.

 أن تتوفر لديه وسيلة من هاته الوسائل. ال بدمناسبة و كل فريق يجب أن تتم عملية القيس عن طريق وسائل 

 نع القيام بعملية القيس بالرجل.يم

كل العب يخالف هاته التراتيب يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بمحور النظام الفصل الرابع و 

 (.34الثالثون)
 

 (: الكرات المحذوفة:26الفصل السادس و العشرون)
 

 الكرات الملعوبة قبل انتهاء الجولة. التقاطيمنع على الالعبين   

 .حول هذا الموضوعآخر الجولة كل كرة يقع حملها قبل احتساب النقاط ت عتبر ملغاة و ال ي قبل أي احتجاج  في
 

 (: تحرك الكرات أو الهدف:27الفصل السابع و العشرون)
 

 يخسر الفريق النقطة في صورة قيام العبه الذي يقوم بعملية القيس بتحريك الهدف أو الكرة محل الخالف.

 الهدف أو الكرة عند قياس النقطة يجب عليه أن يصارح الفريقين بالعملية و يحكم بإنصاف.إذا قام الحكم بتحريك 
 

 (:28الفصل الثامن و العشرون)
 

 : أقرب كرتين للهدف تنتميان للفريقين و على نفس المسافة ثالث حاالت يمكن أن تطرح تكونعندما 

 تكون الجولة ملغاة و يرجع الهدف للفريق الذي قام برميه. كامل كراته اذا كان كال الفريقين قد لعب (1

اذا كان فريق واحد بحوزته الكرات يقوم بلعبها و يسجل نقاط على عدد الكرات القريبة من الهدف أكثر  (2

 من كرات المنافس.

  نافس الفريق الذي لعب آخرا هو الذي يلعب أوال ثم الفريق المفكرات,  ابحوزته ن مازاالااذا كان الفريق (3

و هكذا دواليك الى غاية حصول فريق منهما على النقطة. في صورة بقاء الكرات بحوزة فريق واحد 

ت طبق التراتيب الموجودة بالفقرة السابقة . و في صورة نهاية الجولة و ال توجد أية كرة بالملعب القانوني 

 ت عتبر الجولة الغية.
 

 ب بالكرة أو الهدف:(: التصاق جسم غري29الفصل التاسع و العشرون)
 

 كل جسم غريب يلتصق بالكرة أو الهدف ينبغي ازالته قبل قياس النقطة.

 
 النظام

 
 

 (: االحتجاجات:31الفصل الثالثون)
 

 .عند انتهاء المقابلة و ال ت قبل أي احتجاجات يجب أن توجه كل االحتجاجات الى الحكمكي ت قبل 

 )االجازات, األصناف, الملعب المخصص للعب, الكرات, الخ......(.كل فريق مسؤول عن مراقبة الفريق المنافس 
 

 (: العقوبات المنجرة عن غياب الفرق أو الالعبين:31الفصل الواحد و الثالثون)
 

 خالل عملية القرعة للمقابالت و االعالن عن نتائجها, يتعين على الالعبين الحضور الى طاولة المراقبة. 

دقائق  7بالفريق المنافس و  يستفيد منهاعن النتائج ي عاقب الفريق الغائب بنقطة بعد ربع ساعة من االعالن 

 لمقابالت المحددة بالوقت.الى ابالنسبة 

 دقائق تأخير. 7 كل نقطة ضافةإاثر انقضاء هذا الوقت ت رفع العقوبة الى 
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 ىقصي  و في حال استئناف مقابالت تم قطعها لسبب ما و  قرعةالو هذه العقوبات ت طبق أثناء المقابلة و بعد عملية 

 .هاأو تواصل المقابالت من المنافسة كل فريق لم يحضر على الملعب خالل الساعة التي تعقب بداية

 استعمال كراته. هال يمكن يجوز لفريق منقوص أن يبدأ المباراة دون انتظار الالعب الغائب لكن 

 يمكن ألي العب أن يتغيب عن مباراة أو يغادر الملعب دون ترخيص مسبق من الحكم. ال 

لمباريات المحدودة بزمن يجب على الالعب الراغب في التغيب أن يكون قد لعب مسبقا كراته أثناء الى ابالنسبة 

 لحالي و الذي يليه.و إذا لم يتم الموافقة على طلبه يتم تطبيق التراتيب الموجودة بالفصل ا الشوط الجاري
 

 (: تأخر وصول الالعبين:32الفصل الثاني و الثالثون)
 

 ةاللعب يقبل فياال بعد انقضاء تلك الجولة و ال  ةشاركله الميحق  الفحضر العب متأخرا بعد بداية جولة ما  ذاإ 

 اال في الجولة الموالية:

 .هايخسر كل حقوقه في المشاركة فيفإنه بأكثر من ساعة عن مباراة العب متأخرا  تأخر ذاإ

في صورة فوز زمالئه بالمباراة, يمكن له المشاركة في المباراة التالية بشرط أن يكون هذا الالعب مسجال مع هذا 

 الفريق مسبقا.

 نظام المجموعات يمكن لالعب المشاركة في المباراة الموالية مهما كانت نتيجة المباراة األولى. فيو 

 تبدأ الجولة ما إن يتم رمي الهدف داخل الملعب بصفة قانونية.
 

 (: تعويض العب:33الفصل الثالث و الثالثون)
 

ثالثية الى حين االعالن الرسمي عن ابتداء الدورة و اثنين في أو العب أتعويض العب في ثنائية, ب ي سمح 

 عدم ادراج أسماء الالعبين المعوضين في فرق أخرى في نفس المسابقة. شرط)صافرة, اعالن بداية.....( 
 

 (: العقوبات:34الفصل الرابع و الثالثون)
 

 عدم االمتثال لقواعد اللعبة ي عرض الالعبين للعقوبات التالية:

 انذار. (1

 الغاء كرة  ل عبت أو ست لعب. (2

 الغاء كرة ل عبت أو ست لعب و التي ستليها. (3

 طرد الالعب المخطئ من المباراة. (4

 اقصاء الفريق المخطئ من المسابقة. (7

 اقصاء الفريقين المتخاصمين. (0
 

 (: سوء األحوال الجوية:35الفصل الخامس و الثالثون)
 

مع لجنة  ان ت كمل اال اذا قرر الحكم غير ذلك و هو الوحيد المخول لهفي حال نزول األمطار كل جولة ب دئت يجب 

 التحكيم بأخذ قرار ايقاف أو الغاء المسابقة بسبب القوة القاهرة.
 

 (: مرحلة جديدة في المسابقة:36الفصل السادس و الثالثون)
 

.....( و لم تنته بعض الخاذا تم االعالن عن بداية مرحلة جديدة من المسابقة )الدور الثاني, الدور الثالث,  

المباريات فللحكم بعد التشاور مع لجنة التحكيم أن يتخذ كل التدابير و القرارات التي يراها ضرورية لحسن سير 

 المسابقة.
 

 اضية:(: نقص الروح الري37الفصل السابع و الثالثون)
 

لجماهير و المسيرين و الحكام ان عدم االلتزام بمواثيق الروح الرياضية و احترام اأبدى فريق ذاأثناء تنافسهما, إ

 يقع اقصاؤهما من المسابقة.
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هذا االقصاء يمكن أن يؤدي الى عدم المصادقة على النتائج المتحصل عليها عند االقتضاء و تطبيق العقوبات 

 (.38صل )المشار اليها في الف

 

 (: األخطاء الكبرى:38الفصل الثامن و الثالثون)
مجموعة من لو متفرج يعرض نفسه لواحدة أو أالعب  أو حكم أوكل العب متهم بالخشونة و العنف تجاه مسير

 العقوبات المذكورة الحقا حسب جسامة الخطأ:

 الطرد من المقابلة. (1

 سحب االجازة. (2

 الجوائز.مصادرة أو اعادة المكافئات و  (3

 سحب على زمالئه.تنو العقوبة المتخذة بحق الالعب يمكن أن 

 يطبقها الحكم. 1العقوبة رقم

 ت طبقها لجنة التحكيم. 2العقوبة رقم

     ساعة تتحفظ على المكافئات  48ت طبق من طرف لجنة التنظيم و التي ترفع تقريرها في أقل من  3العقوبة رقم

 ة تقرير مصيرها.و للجامعة أو الفدرالي  و الجوائز 

 على أي حال يكون القرار األخير بيد لجنة التأديب بالجامعة.

طرف من كل العب مطالب باللعب بزي الئق و كل العب ال يلتزم بذلك يقع اقصاؤه من المسابقة اثر انذاره 

 الحكم.
 

 (: واجبات الحكام:39الفصل التاسع و الثالثون)
 

تطبيق قواعد اللعبة و التراتيب االدارية صرامة الحكام الذين وقع تعينهم لتسيير المقابالت مطالبون بالسهر على  

 المكملة لها.

 لدى الحكام كافة الصالحيات إلقصاء أي العب أو فريق يرفض االمتثال لتعليماتهم.و 

داخل الملعب ي رفع في حقهم تقرير من شغب ن بتصرفاتهم في أحداث ون المتسببون أو المعاقبوالجماهير المجازو 

 طرف الحكم إلى الجامعة.

 المخالفين للمثول أمام لجنة التأديب المؤهلة التخاذ االجراءات الالزمة. المخالف أو هذه األخيرة تقوم باستدعاء
 

 (: تركيبة و قرارات لجنة التحكيم:41الفصل األربعون )
 

بدوره الى لجنة التحكيم المتركبة من ثالثة يعود الذي ,لحكم الى اكل حالة غير مذكورة بالقانون ي رجع النظر فيها 

 أفراد على األقل و خمسة على األكثر التخاذ كل االجراءات الالزمة.

كل القرارات المتخذة من طرف هذه اللجنة و المتعلقة بهذه الفقرة غير قابلة للنقاش و في صورة التساوي أثناء 

 جنة هو المرجح.صوت رئيس اللف ,التصويت على قرار ما
 

خالل المؤتمر الدولي للجامعة الدولية للكرة الحديدية في  0202أكتوبر  7مالحظة هامة: هذا القانون وقع المصادقة عليه يوم 

 ازمير )تركيا(.

   0202باألزرق: تغييرات 

 

اجلمهورية التونسية." أستاذ أول يف اللغة العربية مبدينة صفاقس هادي الشيخ"بعملية التعريب السيد قام   


