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الب ــاب الأول

املادة ()1

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1

9-1
10-1

التعريفات:

الباب األول
تعريفــــــــــات

يـق�صد بالتعـريـفات والكلمات التالية و�أينما وردت فى هذه الالئحة
املعاين الـمحـددة �أمام كـل منها وفـقـ ًا لأحكام هــذه الالئحة -:

االتـحــاد :االحتاد القطري للكرة الطائرة
جمل�س الإدارة :جمل�س �إدارة االحتاد القطري للكرة الطائرة
اللج ـ ــنة :جلنة الكرة الطائرة ال�شاطئية باالحتاد القطري للكرة
الطائرة
االحتاد الدويل :االحتاد الدويل للكرة الطائرة
الـمو�سم الريا�ضي :الفرتة الزمني ــة مــن االحد املوافق 2017/ 8 / 3م وحــتى
اخلمي�س املوافق 2018 / 8 /2م
اللـع ـ ـبــة :لعـبة الكرة الطائرة ال�شاطئية
املباريات الر�سمية  :هي املباريات الر�سمية التى ينظمها االحتاد
ال�سل�سلة الوطنية :هي ال�سل�سلة الوطنية للكرة الطائرة ال�شاطئية
املعتمدة من االحتاد الدويل للكرة الطائرة واملكونة من (خم�سة)
جوالت يتم مبوجبها جتميع نقاط للت�صنيف الفردي والفرق ح�سب
اللوائح الدولية واملحلية ،وي�شارك يف هذه ال�سل�سلة العبني من داخل
وخارج الدولة ح�سب ال�شروط اخلا�صة املنظمة لل�سال�سل الوطنية
املفتوحة.
املرحلة  /اجلولة :هي البطولة الواحدة من ال�سل�سلة الوطنية و التي
تقام خالل فرتة حمددة (من يومني �إىل �أربعة �أيام كحد �أق�صى)
الت�صفيات املفتوحة :هي الت�صفيات املفتوحة التي تقام كمرحلة
ت�ؤهل لل�سل�سلة الوطنية املفتوحة وتقام الت�صفية خالل يوم واحد
وي�شارك فيها العبي الأندية وغريهم من داخل وخارج البلد مبا
يخدم امل�صلحة العامة.
5

الب ــاب الأول
11-1

12-1
13-1
14-1

15-1
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البطوالت التى ي�شرف عليها االحتاد فنيا :البطوالت التى تنظمها
�أى هيئة �أو م�ؤ�س�سة �أو �شركة ،وي�شرف عليها االحتاد القطري للكرة
لطائرة بخالف ال�سال�سل الوطنية والبطوالت املفتوحة املعتمدة
بدرع التفوق العام ،ويجوز م�شاركة العبي الأندية وغريهم من داخل
وخارج البلد مبا يخدم امل�صلحة العامة.
الأنـديــة :الأنـدي ــة الريا�ضية املنـتـ�سـبة لالحتاد والتى مت ت�أ�سيـ�سـها
حـ�سـب قانون الريا�ضة رقم ( )1لوزارة الثقافة والريا�ضـة لـ�سـ ـ ـنـة
2016م.
الهيئة :كـ ــل وح ــدة �أو جمـمــوعـة لوحدات تـخـ�ضــع لإدارة واحدة
وتـنـظــم نـ�شـاط للعـبة بـني �أفـرادها �أو وحداتها ويكون لها الـ�شـخـ�صـيـة
االعـتـبـاريــة وتعامل لأغرا�ض هذه الالئحة معاملة النادي.
�أكادميية الكرة الطائرة ال�شاطئية :هيئة يديرها االحتاد – جلنة
الكرة الطائرة ال�شاطئية  -و تهدف اىل الإهتمام باعداد وت�أهيل
وتطوير املواهب والواعدين من العبي الكرة الطائرة ال�شاطئية على
خمتلف فئاتهم العمريه و م�ستوياتهم  ،ومبا يف ذلك العبي املنتخبات
الوطنية وذلك حتت ا�شراف واختيار مدربي املنتخبات الوطنية للكرة
الطائرة ال�شاطئية ويجوز م�شاركة الالعبني املنت�سبني لأكادميية
الكرة الطائرة ال�شاطئية يف ال�سال�سل الوطنية املختلفة ( املفتوحة
للرجال – حتت � 19سنة و حتت � 15سنة ) كل ح�سب فئته ولأغرا�ض
امل�شاركة يف ال�سال�سل الوطنية تعامل االكادميية معاملة النادي
با�ستثناء ح�ساب درجات التفوق.
الفريق :هو الفريق املكون من الالعبني امل�سجلني باالحتاد ب�صفة
ر�سمية ح�سب هذه الالئحة �أو الئحة الكرة الطائرة داخل ال�صاالت
�أوامل�سجلني ب�صفة م�ؤقتة للم�شاركة يف ال�سل�سلة املفتوحة من داخل
�أو خارج البلد ح�سب ال�شروط اخلا�صة املنظمة لل�سال�سل الوطنية
املفتوحة.

الب ــاب الأول
16-1
17-1
18-1
19-1
20-1
21-1
22-1
23-1
24-1
25-1

املدرب املنتدب :هو مدرب الكرة الطائرة ال�شاطئية املنتدب �إىل النادي
من قبل االحتاد مبوجب عقد اللجنة الأوملبية القطرية.
امل�شاركة الفعلية :يعـتـبـر الالعـب قــد �ش ـ ـ ــارك فعليا  ،عند اال�شرتاك
يف �أول مباراة من املرحلة �أو البطولة.
عدم اكتمال :يعترب الفريق غري مكتمل يف حال تخلف العب واحد
يف املباراة الواحدة.
ان�سحاب :يعترب الفريق من�سحبا يف حال تخلف نهائيا عن مباراة �أو
مرحلة من ال�سال�سل.
الفئات :ه ــم (فئة حتت � 15سنة ،و فئة حتت � 19سنة ،وفئة الرجال).
البطاقات :الـبطـاقة الـفـردية الر�سـمية ال�صـ ــادرة واملعتمدة من
االحتـاد جلميع الفئات وت�شمل جميع الالعبني امل�سجلني ب�صفة
م�ستمرة او للم�شاركة ب�صفة م�ؤقتة.
اجلهاز الطبي :هـ ــو الـطـبـيــب �أو �أخـ�صائي العـالج الطبـيعــي �أو
الـمــدلـك.
فئة الرجال ( 1997فما فوق) :للمو�سم الريا�ضي  2018-2017وت�شمل
(الفئات ال�سنية ال�شباب فوق � 19سنة والرجال).
فئة حتت � 19سنة ( :)2001–1998للمو�سم الريا�ضي-2017
2018وت�شمل (فئة النا�شئني وال�شباب حتت � 19سنة)
فئة حتت�15سنة ( :)2005 –2002للمو�سم الريا�ضي 2018 – 2017
وت�شمل (الفئات ال�سنية الأمل واال�شبال).
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الب ــاب الثانـي
الــبـــــــاب الثاني
لجنة الكرة الطائرة الشاطئية و تشكيلها
املادة ( )2ت�شكيل اللجنة:

تـ�شـكـل جلــنة الكرة الطائرة ال�شاطئية بـقــرار من جمـل�س �إدارة االحتـاد
وتـتـكـون من خم�سة �أع�ضاء يختـارهم املجـل�س ويكون تـ�شكيلهـا عــلى
الـنح ــو الـتـال ــي:
رئ ـي ـ ـ ــ�س جمل�س الإدارة  -رئي�سا.ع�ضوين  -ويجوز �أن يكون الع�ضوين من خارج جمل�س الإدارةممثل جلنة احلكام – ع�ضواال�سكرتري الفني للجنة – ع�ضوا ومقرراملادة ( )3اخت�صا�صات جلنة الكرة الطائرة ال�شاطئية
تـخــتـ�ص اللجـنة بالأمـور التالية:

1-3

2-3
3-3
4-3
5-3
6-3
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تـنظيم امل�سابقات الر�سمية و�إعداد جداول املباريات والإ�شراف عليها
وتعـميمها على الأنـ ــدية والهيئات املعـنـية والفرق
تـنـظـيم املباريات الأخرى التي يرى االحتاد ا�ستحداثها
�ضغـط �أو اخت�صار �أو تـقـدمي �أو ت�أجـيـل �أو تعـديل جداول املباريات
بالن�سبة لأوقاتها و�أماكن �إقامتها حـ�سب الـظـروف وطبقـاً لـما تـقـت�ضيه
امل�صلحة العامة .
تـنظـيم كـ�شـوف ت�سـ ـجــيل وقـ ـيـد الالع ـبـيـن .
اعـتماد بطاقات اجلهاز الفني للفريق �أو النادي ب�إ�صدار البطاقة
الفردية
حتديد وتعيني اللجان العاملة بال�سال�سل والبطوالت املفتوحة التي
ت�ستحدثها اللجنة ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.

الب ــاب الثانـي
7-3

8-3
9-3
10-3
11-3

الـنظـر يف طـلب تـنـظيم الأنـديـة لبطوالت ودية �أو �إقامة مع�سكرات
داخل �أو خارج الدولة ،و النظر يف طلب الأندية با�ستقدام فرق �أو
العبني من خارج الدولة لإ�شراكهم يف مع�سكرات م�شرتكة �أو بطوالت
مفتوحة.
اع ـتـماد نتــائـج ال�سال�سل و الـبـطــوالت  ،وترفع للجنة امل�سابقات.
الـنـظــر والتو�صية يف الـ�شــكاوى واالحـتجـاجـات الـتى تــرد اىل االحتاد
حـول النتــائــج �أو قـانونية �أحـداث املباريات و�أهـلية الالع ـب ـيـن .
تـوقــيع العـقوبات بـنـا ًء على التـقارير املقدمة من احلكام ومراقـبــي
املباريات ،وتوقـيـع اجلـزاءات عـلى الأنـدية والهيئات والفرق واملدربـني
والالعبني والإداريـني طبقـاً لـمـا ورد من جــزاءات يف هــذه الـالئـح ــة.
تو�صيات اللجـنة ال�صادرة يف حـدود اخـت�صـا�صاتها نافــذة من تـاريخ
�صدورهــا �أو من التاريخ املحـدد لتـنفيذها� ،أما فيما عـدا ذلك فريفع
ملجل�س �إدارة االحتاد.

املادة ( )4اجتماعات جلنة الكرة الطائرة ال�شاطئية
�إجـراءات اجــتـمـاعـات اللـجــــنـة كالتـايل  :ـ

1-4
2-4
3-4

جتـتمع جلـنـة الكرة الطائرة ال�شاطئية اجتماعاً دورياً كل �أ�سبوع �أو
كلما دعــت الـ�ضــرورة اىل ذلـك ويك ــون اجـتـماعـهـا بدع ــوة من رئيــ�س
اللجـ ـ ـنـة �أو مـق ـ ــررهــا .
يـر�أ�س االج ـتـماعـات رئيـ�س اللجــنة  ،وفـى حـالة غ ـيــابه يـق ــوم �أكـرب
�أعـ�ضـاء جمـلـ�س الإدارة من�صباً باللجـنة برئا�سة االجـتماع .
قــرارات ه ــذه اللجنة بالأغـلـبـية املطـلقة وفى حــالة تـ�سـاوي عــدد
الأ�صـوات يرجح اجلانب الذي في ــه الرئي�س .
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الب ــاب الثانـي
4-4
5-4
6-4

10

تـعـر�ض حمـا�ضر اجلـل�سات على جمـل�س الإدارة يف �أول اجـتماع لـه
للعـلم بهـا والـتـ�صـديـق عليها .
تـدون حمـا�ضر اجلـل�سـات وتـوقـع من رئـيـ�س و�أع�ضاء ومقـرر اللجـنة
يجــوز للجنة �أن تدعو حل�ضور اجتماعاتها �أي �شخ�ص دون �أن يكون
ل ــه حــق التـ�صـويت.

الب ــاب الثالث
الــبـــــــاب الثالث
األندية والهيئات الرياضية
وفرق الكرة الطائرة الشاطئية
املادة ()5

1-5

2-5

3-5
املادة ()6

الأنـديـة والـهــيـئـات:

ي�صـدر االحتاد مع بداية كل مو�سم ريا�ضي تعـميماً يت�ضمن الأندية
والهيئات الريا�ضية والفرق املنت�سبة لالحتاد ويت�ضمن �آخـر موعد
لتـقدمي ك�شـفـاً ب�أ�سماء العـبـيـها بالـف ــرق الـتـالـي ـ ـ ــة بالإ�ضافة �إىل
املدربني:
�أ ـ فئة الرجال (مواليد فى �أو قبل .)1997
ب ـ فئة حتت � 19سنة (مواليد . )2001 ،1998
ج ـ فئة حتت � 15سنة (مواليد . )2005 ،2002
يحـدد االحتاد قـبل بداية كل مو�سـم ريا�ضي �أو بداية �سل�سلة� ،ش ــروط
االنت�س ــاب �أو اال�شرتاك ،ل�ضم �أي نادي �أو هيئة ريا�ضية �أو �شركة �أو
جالية �أو فريق جــديـد اىل عـ�ضويـته عـلى �أن ي�شـارك املنت�سب اجلـديد
بفـئة � 15سنة وفئة حتت �19سنة ثم الرجال( ويجوز ا�ستثناء بع�ض
الهيئات عن هذه ال�شروط) .وال تنطبق هذه ال�شروط عند امل�شاركة يف
ال�سل�سلة املفتوحة.
يجــوز للجنة قبول م�شاركة فرق الأندية ،الهيئات الريا�ضية،
ال�شركات �أو اجلاليات �أو امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو الأفراد.
ال�سال�سل والـبـطـــوالت :

تـقـام جميع ال�سال�سل والبطوالت الر�سمية التى تـنظمها الأندية
�أو �أي هيئة ريا�ضية �أو �شركة �أو م�ؤ�س�سة تعليمية داخل قـطـر حتـت
الإ�شـراف املبا�شـر لالحتـاد
11
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املادة ()7

1-7

2-7
3-7
1-3-7
2-3-7

املادة ()8

1-8

12

البطوالت الودية املحلية والدولية واملع�سـكرات

فى حالة ا�س ـتـ�ضافـة �أو تـلبـيــة �أي نادي �أو هيئة ريا�ضية لـدعـوة لبطولة
دولـيــة ودية يجب ع ــلى النادي �إخـطــار االحتاد كـتـابـ ًة واحل�صـول عـلى
موافـق ـتــه قـبـل توجـيـه �أو تـلبـيــة الـدعـوة بخم�سة عـ�شـر يوماً على الأقــل
وقـبل �أي ارتب ــاط نهائي ،وعــلى الن ــادي �أو الهيئة الريا�ض ــية �أن يخـطـر
االحتـاد ب�ش ــروط الـدعـوة �أو اال�سـتـ�ضافـة وتـفا�صـيل العـقـد ( �إن وجـد ).
فى حالة �إقامة البطوالت الدولية الودية داخل الدولة تدار املباريات
بوا�سطة حكام ر�سـمـيـني معـيـنـيـن من قـبـل االحتاد ،على �أن تتحمل
اجلهة املنظمة نفقات �إقامة املباراة من بدالت حكام وخالفه .
تقـام جميع البطوالت الدولية الودية التى تـنظمها الأندية داخل
الدولة حتـت مـظـلـة االحتاد ويجب على النادي املنظم ما يلـي :ـ
احل�صول على موافقة االحتاد ح�سب املادة (  1-7و .)2-7
و�ضـع الئحـة ونـظــام البطــولة �أو الدورة وكـافـة �إجــراءات تنظيمها
بحيث يـ�ش ـ ــمل ( ا�سـم البطولة �أو الدورة  ،وهـدفها  ،وموعد �إقامتها،
والفـرق امل�شاركة فـيها  ،وط ــريقة اللعـب  ،واملالعـب  ،وااللتزامات
املالية  ،واجلوائز  ،و�شــروط الإقـامة والإعا�شة والتـنقل الداخلي ،
واللجان املنظمة وامل�شرفة  ،وم�صادر التمــويـل �.ألخ )
ا لـمـعـ�سـكـرات اخلــارجــيـة

يجب على الفريق �أو النادي احل�صول على موافقة االحتاد وذلك قبل
( )15يوماً على الأقل من املوعد املحـدد لل�سـفر مع االلتزام بتقدمي
ك�شـف لالحتـاد مع ـتـمـد و يـتـ�ضـمـن ما يـل ـ ـ ــي:
	�أ .مكان ومـدة املعـ�سـكر .
ب�	.أ�سـماء الوفـد امل�شـارك فى املعـ�سـكر .

البــاب الثالث
2-8

3-8
املادة ()9

1-9

2-9

يـج ــب عـلى الفريق �أو الـنـادي �أن يـقـدم لالحتــاد بعـد العـودة من
املعـ�سـكـر مبـا�ش ــر ًة تـقـ ـ ـ ــريـراً �شــامـ ً
ال مو�ضحـاً ما ي ـ ــلي:
	�أ .مكان ومـدة املعـ�سكر اخلارجي.
ب�	.أ�سماء امل�شاركني فى املعـ�سـكر فعليا .
ج .عـدد املباريات التى �أقيمت ونتائجها .
د .احلـ�صيلة الـفـنية للمعـ�سكر .
هــ .تـقـيـيم عام للمعـ�سكر ( الإيجابـيات وال�سـلبـيات ).
يجـوز لالحتاد �أن يلحــق بكـ�شــف الفريق حـكماً مرافـقـاً على نـفـقــة
االحتــاد ،بناءاً على اللوائح والنظم االقليمية والقارية والعاملية.
مـ�ســئـوليـات والتزامـات النادي

كل نادي يعـترب م�سئو ًال م�سئولية كاملة عن �أي ت�صرف ي�صدر من
�أع�ضائه �أو �إداريــيه �أو مدربـيه �أو العـبـيه �أو جمهوره  ،ويت�سـبب هذا
الت�صرف فى الإخالل بالنظام و�سـري البطولة �أو اجلولة قـبل بدايتها
�أو �أثنائها �أو بعـد انتهائها ومبا يف ذلك الت�صريحات الإعالمية امل�سيئة
لالحتاد �أو �أي من �أع�ضائه ،وكذلك مواقع التوا�صل االجتماعي
املختلفة.
على جلنة الكرة الطائرة ال�شاطئية مراعاة �أن تكون جتهيزات و�أدوات
املالعـب وف ـقـاً لأحــدث الـمـوا�صـفـات الـقـانونية ال�صادرة من االحتاد
الدويل للـ ـ ـكـرة الـط ـ ــائـرة و يتحمل النادي الذي يقوم العبوه �أو فرقه
ب�إتالف اي من املالعب و االدوات تكاليف �أى �إتالف وفقا للقيمة
املالية التي حتددها جلنة ال�شاطئية .ويجب ت�سديد الغرامة املالية
قبل امل�شاركة يف �أى مباريات ر�سمية تالية.
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الب ــاب الثالث
3-9
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يتـ�ضمن �إعداد امللعب مـا يلي :
	�أ .جتـهـيـز الـملعـب و�إعـداد �أدواته (تـركـيـب الـ�شــبك و العـ�صي
الهوائية ،مراجعة خطوط امللعب القانونية � -سلم التحكيم
القـانـوين – كر�سيي الالعبني من كل فريق  -مقا�س ارتفاع
ال�شبكة وطاوالت التحكيم واملراقب ـ الإعالم الريا�ضي والتحـلـيـل
الـفــني والعالج الطبيعي واملن�شطات وعدد  4مظالت �شم�سية
لكل ملعب وعدد  2لوحة ترتيب دوران الالعبني مرقمة  1و 2
لكل ملعب وعدد � 2سطل ماء لكل ملعب ) .
ب .توفـري خم�سة كرات ر�سمية قانونية ال�ستخدامها يف كل مباراة
ولوحة الـنـتائـ ــج .
جـ .تـقدمي كافة الت�سهيالت ال�ضرورية للحكام و العمل على
املحافظة على �سالمتهم منذ و�صولهم امللعـب وحتى مغادرتهم
لـه عـقب انتهاء املباراة.
د .ح ـظـر دخول غـري الالعبـيـن والر�سميـيـن لأر�ض امللعـب خــالل
املباري ـ ـ ــات .
هـ .تـزويد امللعـب ب�إنارة جيدة ت�سمح بالر�ؤية الوا�ضحة يف حالة
املباريات امل�سائية
و .توفــري عــدد (  ) 2ملتـقطـي كـرات لكل ملعب بزي ريا�ضي يف
مباريات الرجال و النا�شــئني .
ز .توفري متطلبات ختام امل�سابقات من من�صة ومكربات �صوت..
�ألخ.

الب ــاب الثالث
4-9

5-9
6-9

7-9

�أ -عـلى الأنـديـة �أن تخـطـر االحتـاد قـبل بـدايـة امل�ســابـقـة باللـون
الأ�ســا�س ــي واالح ــتياطي ملــالبــ�س فــرقهــا.
ب -عـلى الأنـديـة �أن تخـطـر االحتـاد برقم فانلة كل العب و ذلك
خالل االجتماع الفني الذي ي�سبق املرحلة �أو البطولة.
يع ـتـرب النــادي �أو العبي الفريق م�سئولني م�س ـئـولـية كـاملة عـن
كـافـة البـيـانات الـتي يـقــدمها لالحتـاد عــن العـبي فـرقـه امل�شاركة
مب�سابقات االحتــاد.
يجـب على النادي �أو العبي الفريق �إر�سال مندوب عنهم ال�ستالم
بطاقات الالعبني و�أع�ضاء اجلهاز الفـني والإداري التى مت �سحـبها
فى اليوم التايل للجولة �أو البطولة املعـنية وذلك بعـد تـ�ســديد
الغـرامة �إذا كان اجلـزاء يت�ضمن غــرامة مالية .
يتعني على النادي �أو الفريق امل�شارك يف اجلولة احلر�ص على ح�ضور
االجتماعات التنظيمية والفنية و ال�صحفية ح�سب الدعوة املوجهة
من االحتاد ويف حالة تخلف ممثلي النادي عن احل�ضور بدون عذر
مقبول يغرم النادي مبلغ � 3000ألف ريال قطري ي�ضاعف يف حالة
التكرار خالل املو�سم.

املادة ( )10الـمدربـون ــ الإداريـون ــ اجلهاز الطبي :
املدربون:

1-1-10

يجب على النادي تـقدمي الأوراق وال�شهادات الثبوتية الأ�صلية
اخلا�صة باملدرب املراد التعـاقـد معه معـتمدة وم�صدقة من احتاده
الوطني واجلهات الر�سمية حـ�سب الأ�صول و�شـروط التعـاقـد معـه
للح�صول على موافـقة االحتاد قـبـل التوقـيع عـلى الع ـقـ ــد .
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ي�سمح ملدربي فئة الرجال �أو فئة حتت � 19سنة التواجد مع الفريق
حتي قبل  10دقائق من بداية املبارة وال ي�سمح لأي (مدرب) مبرافقة
الفريق يف امللعب �أثناء املباراة �أو توجيه الالعبني وذلك فيما عدا
مهرجانات فئة حتت � 15سنة.
وظائف مدربي الأندية للكرة الطائرة ال�شاطئية تتبع االحتاد
القطري للكرة الطائرة ،و بالإ�ضافة �إىل عقد اللجنة الأوملبية
القطرية ،على كل مدرب �أن يوقع العقد الداخلي مع االحتاد والذي
يف�سر فيه الو�صف الوظيفي للمدرب.
يف حال تخلف املدرب املنتدب للكرة الطائرة ال�شاطئية عن مرحلة
�أو بطولة �أو فرتة من البطولة لظروف قهرية ،على النادي �إخطار
اللجنة بذلك و تر�شيح بديال له و ذلك خالل �ساعة قبل بداية
املباريات على الأقل.

الإداريـــــــــون :

ال يـ�سـمح لأي ( �إداري) مبرافقة الفريـق يف امللعـب �أثـناء �إقامة املباراة.
اجلهاز الطبي :
اجلهاز الطبي للكرة الطائرة ال�شاطئية خالل ال�سال�سل و البطوالت
يت�ضمن كل من :
 طبيب املنتخبات الوطنية باالحتاد.	�أخ�صائي عالج طبيعي معني و منتدب للجنة الكرة الطائرةال�شاطئية.
	�إ�سعاف م�ست�شفى جراحة العظام والطب الريا�ضي (�أ�سبيتار).الطبـيـب �أو �أخـ�صائي العالج الطبيعي معـتمداً من م�ست�شفى جراحة
العظام والطــب الريا�ضي ( �أ�سبيتار ).

الب ــاب الرابع
الــبـــــــاب الرابع
الموسم الرياضي و المسابقات الرسمية
املادة ( )11الـمو�سـم الريا�ضـــــي:

1-11

ي ـب ـ ــد�أ الـمـ ــو�سـ ــم الريـا�ض ـ ــي لالتـح ــاد فــي 2017/8/3م وح ـ ـت ــى
2018/8/2م.
يحـق للجنة تعـديـل ما جاء يف املادة (  ) 1-11مبا يتـنا�سب مع امل�صلحة
العــامة �إذا دعـت الـ�ضـرورة لـ ــذلك .

1-12

يـنظـم االتـحــاد يف هذا املو�سم الـم�سابقات الر�سمية التاليـة :
1.ال�سل�سلة الوطنية املفتوحة للكرة الطائرة ال�شاطئية للرجال
املعتمدة دوليا وعددها (خم�سة) جوالت.
2.2ال�سل�سلة الوطنية للكرة الطائرة ال�شاطئية لفئة حتت � 19سنة
وعددها (�أربعة) جوالت.
3.3مهرجانات الكرة الطائرة ال�شاطئية حتت � 15سنة وعددها (�أربعة).
4.ك�أ�س قطر للكرة الطائرة ال�شاطئية.
5.ك�أ�س �سمو الأمري املفدى للكرة الطائرة ال�شاطئية.
يـ�شــرف االتـحــاد ف ـنـي ـاً عـلى الـمـ�سابقات التالية:
1.1بطـوالت الكرة الطائرة ال�شاطئية للأندية والهـيئات والـ�شـركات
2.2البطوالت املفتوحة .
3.3بطوالت الكرة الطائرة ال�شاطئية للهيئات و امل�ؤ�س�سات التعليمية.
4.4بطوالت للكرة الطائرة ال�شاطئية للجاليات
5.5الأبواب املفتوحة على الكرة الطائرة ال�شاطئية و املهرجانات .

2-11

املادة ( )12الـمـ�ســابقـات الر�ســميـة :

2-12
3-12
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يحـ ــق لـالحتــاد ا�س ـتـحـداث مـ�س ـ ــابـقـات �أخ ــرى عـ ــلى �أن يـخـطــر
بـهـا الأنــديـة والفرق والهيئات املنت�سبة ق ـبــل وقت كاف  .كما يحق
لالحتاد حـ�سـب مـقـت�ضيات امل�صلحة العـامة �إلغـاء بع�ض امل�سابقات على
�أن يخطر بها الأنـدية والفرق والهيئات املنت�سبة قـبـل وقت كاف من
التاريخ الـمحـ ــدد ل ـك ــل مـ�س ــابقة.
تطــبق قـواعـد االحتـاد الـدولـي للعـبة الـكرة الـطائرة ال�شاطئية
فى جـميع املباريات التى ينظمها االحتـاد ،وكـذلـك تطـبـق اللوائــح
والقـواعـد اخلا�صة باالحتــاد الـقـطـري لـلـكرة الطــائرة الواردة بهذه
الالئحــة .

الب ــاب اخلام�س
الباب الخامس
نــظــام بــطــوالت االتــحـــاد
املادة ( )13نـظـام امل�سـابقات:

نظام ال�سل�سلة الوطنية املفتوحة للكرة الطائرة ال�شاطئية
املعتمدة دوليا ( 5جوالت).
يـنـظم االحتاد ال�سل�سلة الوطنية املفتوحة للكرة الطائرة
ال�شاطئية املعتمدة دوليا ( 5جوالت) ح�سب ال�شروط اخلا�صة
بال�سل�سلة وي�شارك يف كل جولة- :
1.1الفرق املحلية الراغبة يف امل�شاركة يف مرحلة الت�صفيات و/
�أو يف املرحلة الرئي�سية ح�سب الت�صنيف الدويل والوطني
وح�سب الفر�ص املتاحة يف كل مرحلة.
2.2ي�شارك يف مرحلة الت�صفيات يف كل جولة  24فريق كحد
�أق�صى و 16فريق كحد �أق�صى يف املرحلة الرئي�سية.
3.3ي�شارك يف كل جولة ثالثة فرق من خارج الدولة (كحد
�أق�صى) وذلك ح�سب �أولوية الت�صنيف الدويل وب�شرط �أال
ي�شارك �أي العب من خارج الدولة يف �أكرث من جولتني.

1-13

نظام م�سابقات الكرة الطائرة ال�شاطئية (حتت � 19سنة):
•ينظــم االحتاد م�سابقات الكرة الطائرة ال�شاطئية (حتت 19
�سنة) بنظام (.)2*2
•تعتمد طريقة تنظيم ال�سل�سلة على عدد الفرق امل�شاركة
والربنامج الزمنى املتاح لتنظيم كل �سل�سلة ،وذلك ح�سب
ماتقت�ضيه امل�صلحة العامة.
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2-13

نظام مهرجانات الكرة الطائرة ال�شاطئية (حتت � 15سنة):

3-13

ك�أ�س قطر للكرة الطائرة ال�شاطئية :

4-13

ك�أ�س �سمو الأمري املفدي للكرة الطائرة ال�شاطئية :
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•	 ينظــم االحتاد مهرجانات الكرة الطائرة ال�شاطئية
(حتت � 15سنة) بنظام (�أربعة العبني * �أربعة العبني).
•	 تعتمد طريقة تنظيم املهرجان على عدد الفرق امل�شاركة
والربنامج الزمنى املتاح لتنظيم كل مهرجان ،وذلك ح�سب
ماتقت�ضيه امل�صلحة العامة.
•يقت�صر اال�شرتاك يف ك�أ�س قطر للكرة الطائرة ال�شاطئية
على الفرق املحلية الأربعة الأوىل يف الت�صنيف الدويل
يليه الت�صنيف الوطنى يف وقت تنظم الك�أ�س ح�سب النظام
التايل- :
•الدور التمهيدي :يلتقي �أول الت�صنيف مع رابع الت�صنيف
بنظام الأف�ضل من ثالث مباريات �أو بنظام خروج املغلوب
من مرة واحدة .
•يلتقي ثاين الت�صنيف مع ثالث الت�صنيف بنظام الأف�ضل من
ثالث مباريات �أو بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة
•الدور النهائي :يلتقي الفائزان يف الدور التمهيدي لتحديد
املركزين الأول والثاين .
•يقت�صر اال�شرتاك يف ك�أ�س �سمو الأمري املفدي للكرة الطائرة
ال�شاطئية على الفرق املحلية الثمانية الأوىل يف الت�صنيف
الدويل يليه الت�صنيف الوطنى يف وقت تنظم الك�أ�س ح�سب
النظام التايل- :

الب ــاب اخلام�س
•الدور التمهيدي :توزع الفرق بالنظام املتعرج وتقام مباريات
دور الثمانية بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة
•دورالأربعة :تقام مباريات دور الأربعة بنظام الأف�ضل من
ثالث مباريات �أو بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة ح�سب
�أعاله
•الدور النهائي :يلتقي الفائزان يف الدور التمهيدي لتحديد
املركزين الأول والثاين
املادة ()14

املادة ()15

تعتمد طريقة تنظيم البطولة على عدد الفرق امل�شاركة والربنامج
الزمنى املتاح لتنظيم البطولة ،وذلك ح�سب ماتقت�ضيه امل�صلحة
العامة.
فـ ــي ج ـمـيـع البط ــوالت بنـظــام الــدوري حتـ�سـب النقاط ع ـلـى الـنحو
الـتايل:

الـفـري ــق
الـفـ ــائ ـ ـ ــز
اخل ــا�سـ ـ ــر
الـمـنـ�سـحـب

الـنـقـ ــاط
نـقـطـتـ ـ ــان
نـقطـة واحـدة
ال �ش ـ ـ ـ ــيء

املادة ()16

�أهلية الفرق و الالعبني :

1-16

يـجب على النادي �أو الفريق �أو الهـي ـئ ــة الريا�ضي ــة املـ�شــاركة يف كل
جولة من ال�سل�سلة الوطنية املفتوحة (للرجال) بفريق �أو فرق
ح�سب �أولوية الت�صنيف الدويل يليه الت�صنيف الوطني.
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2-16
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�أ  -يـجـ ــوز �أن يـ�ش ـ ــارك الـن ـ ــادي �أو الـفـري ــق �أو ال ـه ـيـئ ــة الــريــا�ض ـي ــة
بالعبــني من امل�سـجـلـني بالـكـرة الطائرة ال�شاطئية �أو امل�سجلني
بالكـرة الـطـائرة داخل ال�صاالت .علما ب�أنه �سوف ال يرتتب على
م�شاركة العبي الكرة الطائرة داخل ال�صاالت يف الكرة الطائرة
ال�شاطئية �أي مطالبة بربجمة امل�سابقات وفقا لذلك.
ب  -يف حــالــة مـ�شــاركــة �أي نــادي بـ�أكـثـر مــن فــريــق تـحـ�سـب م�شاركة
ونتائج جميع الفرق يف درع الـتـفـوق الـعــام حـ�سـب جدول درجات
التفوق.
ج  -يف حــالــة مـ�شــاركــة �أي نــادي بـفــريــق �أو �أكـ ـثـ ــر مــن غـيــر الـفـ ــرق
امل�ص ـن ـف ــة يتع ـي ــن على النادي م�شاركة العب مواطن واحد كحد
�أدنــى يف �أي من فرق النادي .
د  -جـمـيـع الـالعبـيــن املـ�سجـلـيـن حـتـى نـهــايــة الـمـو�ســم 2017-2016
(كمقيم بديل حمرتف) بفئة الرجال �شاطئية �سيتم حتويلهم
اىل (مقيم).
يحق لأي نادي ت�سجيل العب (واحد) �أو (�أثنني) مقيم بديال
للمحرتف حتت � 19سنة للكرة الطائرة ال�شاطئية للمو�سم الريا�ضي
 2018-2017ح�سب املواد  3 -16و � 4 -16أدناه  ،على �أن ي�شرك الالعب
املقيم بديل املحرتف على النحو التايل:
�أ .يف حالة ت�سجيل العب مقيم بديل حمرتف (واحد) ميكن �إ�شراك
الالعب املقيم بديل املحرتف مع �أى العب.
ب .يف حالة ت�سجيل العبان مقيمان بديل حمرتف يجوز �أن ي�سجال
يف فريق واحد� ،أو كل منهم بفريق.
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3-16

4-16

•يحق للنادي الذي مل ي�سبق له ان �سجل فى ك�شوفاته (�أثنني
العبني) مقيم بديل حمرتف (حتت � 19سنة) متفرغني للكرة
الطائرة ال�شاطئية �أن ي�سجل العبني اثنني بديل حمرتف حتت
� 19سنة من املقيمني بالدوحة يف تاريخ �صدور هذه الالئحة
و�ضمن عدد املقيمني ال�ستة لهذه الفئة.
•وبالن�سبة للنادي الذي �سبق ان �سجل العب واحد بديل حمرتف
حتت � 19سنة يجوز له �أن ي�سجل العب واحد �آخر بديل حمرتف
حتت � 19سنة (على �أن يكون �أو يكونا من مواليد 1999فما فوق)
ح�سب ال�شروط �أعاله وذلك كحد �أق�صى للمو�سم الريا�ضي
.2018 -2017ويتم اعتماد ت�سجيله من قبل جلنة الكرة الطائرة
ال�شاطئية ،وذلك ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
اليجوز ت�سجيل العب (ثالث) كمقيم بديل حمرتف يف فئة (حتت
� 19سنة) ،طاملا �أن النادي م�سجل (�أثنني) بنف�س الفئة.
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املادة ()17

نـظـام دورات الـهـيئات الريا�ضية واجلـاليات:

1-17

يجوز لالحتاد تنظيم دورات للهيئات الريا�ضية واجلاليات كل
على حدة بالطريقة التى تختارها جلنة الكرة الطائرة ال�شاطئية
بالنظر اىل عدد ومـ�س ـتـوى الـفرق املـ�شاركة وعدد املالعب املتوفـرة
وتـوافر مـ�صــادر الـتـمـويـ ــل.
حتـ ــدد جل ــنة الكرة الطائرة ال�شاطئية �ش ــروط الـم�ش ــاركة والقـواعد
املنظمة لكل دورة �أو بطولة فى حــينهــا.

2-17
3-17

الت�صنيف الوطني:

ت�صدر جلنة الكرة الطائرة ال�شاطئية جــدول ت�صنيـف لالعبيـن
ولفرق الرجال �شاطئية بعد كل جولة �أو بطولة ح�سب الدرجات
التالية -:
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الرتتيب

ال�سل�سلة

ك�أ�س قطر

ك�أ�س �سمو الأمري

الأول

10

10

20

الثاين

8

5

10

الثالث

6

الرابع

4

اخلام�س وال�ساد�س
التا�سع حتى الثاين
ع�شر
امل�شاركة يف مرحلة
الت�صفيات

2
1
ن�صف درجة
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4-17
5-17
6-17

ت�صدر اللجنة جدول ت�صنيف الفرق والالعبني بعد كل مرحلة �أو
بطولة ح�سب جمموع درجات ت�صنيف الالعبني والفرق.
كما يتم ت�صنيف الفرق و الالعبني بنظام جتميع النقاط يف كل
مرحلة �أو بطولة.
نقاط الت�صنيف الفردي ميثل  %50من نقاط ت�صنيف الفرق لكل
جولة �أو بطولة.

املادة ( )18نظام البطوالت املفتوحة

يتم تنظيم البطوالت املفتوحة وفقا للقواعد واللوائح اخلا�صة بكلمن اللجنة االوملبية الدولية واالحتاد الدويل للكرة الطائرة FIVB
والقواعد العامة لالحتاد القطري للكرة الطائرة  ،QVAويجب �أن
ميتثل جميع امل�شاركني للقوانني ال�صادرة باالحتاد القطري للكرة
الطائرة ،ويحق للفريق �أن يختار �أع�ضائه (العبيه) ب�شكل حر.
ي�صدر االحتاد القطري قبل كل بطولة ال�شروط اخلا�صةبالبطولة ويتم �إخطار الأندية بها.
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الباب السادس
نــظــام المسابقات – إدارة المباريات
املادة ()19

الئـحــة القواعـد اخلـا�صة باالحتـاد القطري للـكرة الطائرة:

املادة ()20

الـقـواعـد اخلـا�صة باملناف�سـات العـامليـة :

1-20

1-1-20

2-1-20

فــى جـمــيع م�س ــابقـات االحتـاد تط ــبق القـواع ــد الدولية الر�سمية
للــكرة الـطـائرة ال�شاطئية والتعديالت التي تطر�أ عليها م ــع مــراع ـ ــاة
الآت ــي :
فيما يخت�ص باملواد اخلا�صة باملناف�سات العاملية لالحتاد الدويل
والواردة بالقواعد الدولية الر�سمية للعـبة يطـ ــبق منه ــا الآتـ ـ ــي:
يجـب �أن تلعـب جميع املباريات الر�سمية لالحتاد بكرات معـتمدة من
االحتاد الدول ـ ــي ح�سب القواعد الر�سمية الدولية للعبة كالتايل:
كرة ميكا�سا  VLS300لفئات (الرجال) و(حتت � 19سنة) و(حتت 15
�سنة).
يجــب ا�سـتخدام نظـام اخلم�سة كــرات جلـ ــميع مباريات فئة الرجال
مع توفـري عـدد (� )2أثنني ملتـقـطي كـرات على الأقـل ح�سب القواعد
الر�سمية الدولية للعبة.

املادة ()21

القرعة :

املادة ()22

مالعب البطولة:
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يتم توزيع املجموعات بالقرعة و�/أو الت�صنيف ح�سب مقت�ضى احلال
ويتم اجراء القرعة بح�ضور ممثلني عن الفرق امل�شاركة وال يجوز
تغيري املجموعات �أو �إعادة �إجراء القرعة �إال يف حالة ان�سحاب عدد
من الفرق ي�ؤدي اىل الإخالل بنظام عدد الفرق يف كل جمموعة.
تقام املباريات على مالعب للكرة الطائرة ال�شاطئية مطابقة
للموا�صفات القانونية الدولية.
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املادة ()23

م�شاركة الالعبني املقيمني (الرجال):

بجانب الالعبني املواطنني يحق لكل نادي �أوفريق �أن ي�شرك يف كل
جولة �أوبطولة للرجال ،الالعبني املقيمني الذين يعترب االحتاد
القطري هو احتادهم الأ�صلي و�/أو املقيمني مبوافقة احتاداتهم
الوطنية بكتاب ر�سمي) وفقا لأولوية الت�صنيف الدويل يليه الوطني
مع مراعاة احلد الأدنى (فريق واحد لكل نادي).

املادة ( )24م�شاركة الالعب املقيم بفئة (حتت � 19سنة) :

يحق لكل نادي �أن ي�شارك بفريقني كحد �أدنى ،على �أن يكون جميع
الالعبني مواطنني �أو من املقيمني مواليد قطر من امل�سجلني
بالكرة الطائرة ال�شاطئية �أو داخل ال�صاالت �أو من الالعبني
املقيمني بديل املحرتف (�أثنني كحد �أق�صى) حتت � 19سنة وب�شرط
�أن يكون من بينهم العبني مواطنني اثنني كحد �أدنى.

املادة ()25

م�شاركة الالعب املقيم بفئة (حتت � 15سنة) :

يحق لكل نادي �أن ي�شارك بفريق واحد كحد �أدنى ،على �أن يكون جميع
الالعبني مواطنني �أو من املقيمني مواليد قطر ومن امل�سجلني
بالكرة الطائرة ال�شاطئية �أو داخل ال�صاالت وب�شرط �أن يكون من
بينهم العبني اثنني مواطنني كحد �أدنى  ،ويجب �أن يكون من بينهم
العبني (�أثنني) متفرغني للكرة الطائرة ال�شاطئية بكل فريق.

املادة ( )26التكوين واملقايي�س اخلا�صة مب�سابقات حتت � 19سنة وحتت � 15سنة:

التكوين واملقايي�س اخلا�صة مب�سابقات حتت � 19سنة وحتت � 15سنة:
تـكـون فـرق الـفـئـات الـ�سـنية وتـقـام مـبـارياتهـا حـ�ســب الـحـد الأق�صى
للأعـمار والأعداد واملقايـيـ�س والـفـرق املحددة باجلـ ــدول الـتــال ــي:
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الفئة

حتت
19
�سنة
حتت
15
�سنة

مواليد

م�ساحة امللعب ارتفاع ال�شبكة حميط الكرة
التكوين
عر�ض طول بال�سنتيميرت بال�سنتيميرت

الوزن باجلرام

مواليد يف �أو
قبل 2001

2×2

8

16

2.43

�68 -66سم

280-260جم

مواليد يف �أو
قبل2005

4×4

8

16

2.35

�68 -66سم

280-260جم

املادة ( )27يحق للجنة الكرة ال�شاطئية

1.1املوافقة على اال�ستعانة بالعبني (اثنني) من مواليد  2006من
ال�صاالت بفئة حتت � 15سنة �شاطئية� ،أو ت�سجيل (�أثنني) مواليد
 2006جدد.
2.2زيادة �أو تخفي�ض �أرتفاع ال�شبكة ،وكذلك زيادة �أو نق�صان م�ساحة
امللعب ،وذلك وفقا ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
املادة ( )28التحكيم :

1-28
2-28
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للحـكم الأول ال�سلطة املطلقة فى اتخاذ القرارات فى �أي �أمر متعلق
باللعـب مبا فى ذلك الأمور غـ ــري املن�صو�ص عنها فى القواعد الر�سـمـية
للعــبة .
يكــون احل ــكم الأول مـ�ســئو ًال قـبـل و�أثـنــاء الـمـباراة عن حتــديد ما
�إذا كانت منطــقة اللعـب والأدوات والظروف تـفـي مبتطـلبات اللعــب
الـقـانــونـي .
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املادة ()29

1-29

يعـترب حكم املباراة هو ال�شخ�ص الذي يقرر �إقامة املباراة �أو عدم �إقامتها
ا�سـتـناداً اىل �أ�ســباب قانونية  ،كما يحـق له �إلغـاء املباراة �إذا تدخلت
اجلماهري فى �سري املباراة وذلك بعد الرجوع �إىل اللجنة املنظمة .على
�أن يقــدم تـقــريـراً فى جـميـع الأحـوال اىل اللجنة عن طـريق جلـنة
احلكام خالل �ســاعة من انتهاء املباراة  ،وفى جـميع الأحـوال يجـب
عـلى احلكم الأول الـتـ�شـاور مع اللجنة املنظمة قـبـل اتـخــاذ الـقـ ـ ـ ــرار.
يحـظــر ع ـ ــلى جميع احلكام امل�شاركني فى �إدارة املباراة النقا�ش عـقـب
انتهاء املباراة مبا�شــر ًة مع الالعـبـني �أو �أعـ�ضاء الأجهـزة الـفـنية للـفـرق
�أو الإداريـني �أو اجلـمهـور حــول جمـريات املباراة.
يف حالة ت�أخــر املباراة عن الـموعـد الـمحدد للمباراة التالية يجب ت�سليم
بطاقات العــبي الفريقني املتباريني يف الـمباراة التالية للحكم يف املوعـد
املحدد لهذه الأخـرية دون النظر يف املوعد الفعلي لإقامة املباراة .
يجــب ع ــلى رئي�س الفريق تقدمي بطاقات الالعبني اىل حكم �أول
املباراة قبل املوعد الر�سمي واملحدد لهذه املباراة بع�شر دقائق عـلى
الأقـل � .أما اذا مل يقدم الفرق البطاقات اىل حكم املباراة يف املوعد
املحدد �أعاله يخ�سر الفريق املباراة (�صفر ) 2/بواقع ( �صفر ) 21 /
لكل �شوط وال يعطى �أية مهلة .
تكون �أرقام الفانيالت و�/أو ال�شورت من (  )2 -1فقط وي�ستبعد الالعب
الذي يحمل �أرقام خمتلفة  ،ويجوز عودة الالعب اىل امل�شاركة يف اللعب
بعد تعديل رقم الفانلة �أو ال�شورت.
ال يحق لالعب املوقوف �أو املوقع عليه غرامة مالية :
امل�شاركة مع �أي فريق �إال بعد ا�ستيفاء �أحكام الباب الثامن منهذه الالئحة (اجلزاءات).
اذا �شارك الالعب املوقوف يعترب الفريق خا�سرا املباراة (�صفر)2/بواقع (�صفر )21 /لكل �شوط.
29
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يجب على كل فريق مراعاة الدقة فى ت�سجيل �أ�سماء الالعبني ،كما
يجب تو�ضيح �صفة �أو �صفتي الالعـب �أمام �أ�سـمه حـ�سـب التايل (رئي�س
فريق ،مقيم ،حتت � 19شاطئية  ،حتت � 15شاطئية ،رجال ،مقيم بديل
حمرتف حتت � 19سنة).

املادة ( )30املراقبة:

1-30

2-30

3-30
4-30

30

تعـني اللجنة م�شرف عام لل�سل�سلة ،ومراقبني من بني �أع�ضاء اللجنة
�أو جلنة امل�سابقات �أو مدراء املنتخبات ،ويعترب املراقب ممثل اللجنة
فى امل�سابقة.
ع ــلى مراقــب املباراة تـ�سـجيل جميع وقائع �أحداث املباراة وت�صرفات
امل�شـاركني وغـريهم داخل �أو خارج امللعب قبل و�أثناء �أو بعد املباراة،
وعليه معاونة احلكم فى مواجهة الأحداث الطارئة دون �إخالل
ب�سـلطات احلكم النهائية فى �إدارة املباراة .
ع ـ ــلى مراقـ ــب املباراة الـتـواج ــد داخل امللعب قبل  10دقائق من بداية
املباراة عـلى الأقـل.
فى نهاية املباراة يوقع امل�شرف العام واملراقب على ا�ستمارة ت�سجيل
املباراة بعد توقيع احلكم الأول وي�سلمها �إىل اللجنة  ،ويجب عليه
ت�سليم هذه الن�سخة م�صحوبة بتق ــريره للخبري الفــني لالحتـاد �أو
من ينوب عـنه مبا�شرة.
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املادة ()31
املادة ()32

املادة ()33

الباب السابع
الئحـة شـؤون الالعبيـن – نظـام القـيـد

العـبـوا الـكرة الطــائرة ال�شاطئية فى دولـة قطــر هواه  ،ويجـوز ت�سـجــيل
العبان بديلي املحــرتف بقــرار من جمل�س الإدارة .
ال يحـق لأي العـب اال�شرتاك باللعـب فى املباريات الر�سمية لالحتاد
ما مل يكن مق ـ ــيداً فى �سجالت االحتاد وم�ستوفياً لـ�شـروط الت�سـجيـل
املحـددة بهـذه الالئحة لـكـل ف ــئة .
يعـترب الالعب مقـيداً لناديه بعـد انتهاء �إجراءات ت�سجيله يف �سجالت
االحتاد ب�صدور بطاقـتـه اجلـماعـية �أو الـفـردية حـ�سـب مقـتـ�ضى احلال.

املادة ( )34الـمـدربـون العامـلـون :

املادة ()35

ال يـجـوز تـ�س ـجـيــل الـمـدربـيـن العامـلـيـن الـمـعـتمدين للمو�سـم
 2018/2017م كالعـبـني ،با�سـتـثـناء الـمدرب ـيــن القـطـريـيـن ويجوز
ا�ستثناء غري القطريني اجلن�سية بقرار من جمل�س االدارة.
يحــق لـكـل نـادي �أو هيئة ريا�ضية �أو فريق �أن يـ�سـجـل يف كـ�شــوفـاتـه
عــددا مـن الالعـبـيـن القـطـريـيـن واملقـيمني حـ�سـب اجلــدول �أدن ــاه.

الـفـئـة/
املواليد

القطريني

الرجال
 1997فما فوق

6

حتت � 19سنة
1999-1998
2001-2000

6

حتت � 15سنة
2003-2002
2005-2004

8

املقيمني

احلد
الأدنى

احلد
الأق�صى

عدد  4من املقيمني امل�سجلني بال�صاالت �أو
ال�شاطئية حتي نهاية املو�سم 2017 - 2016

4

10

عدد  2من �ضمن
عدد املقيمني
عدد  6من املقيمني امل�سجلني حتي نهاية
املو�سم � 2017 - 2016شاطئية �أو �صاالت �أو من (ال�ستة) ويجب ان
يكونوا من املقيمني
مواليد قطر
بقطر حاليا

4

عدد  6من املقيمني امل�سجلني حتي نهاية
املو�سم � 2017 - 2016شاطئية �أو �صاالت �أو من
مواليد قطر

4

املقيم

املقيم بديل
املحرتف

12
14
31
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ملحوظة :يف حالة عدم ت�سجيل النادي لالعبني (�أثنني)( مقيم بديل حمرتف) بفئة حتت
� 19سنة  ،ميكن �أن ي�سجل مكانه العب مقيم ويف حدود احلد الأق�صى للمقيمني بكل فئة (6
مقيمني /حتت � 19سنة).
املادة ()36

املادة ()37

املادة ()38
املادة ()39
املادة ()40

املادة ()41

32

النادي الذى ي�سجل فى بداية املو�سم الريا�ضي عدد �أقل من احلــد
الأدنــى لـكــل فــئة �سـنية يعـترب غري م�شارك يف م�سابقات االحتاد
ويعـترب جميع العبيه �أحراراً ويـمكن قـيدهم لأي نادي �آخـر .
يجب ع ــلى ك ــل نادي �أو هـيـ ـئـة ريا�ضيـة �أو فريق مـنـتـ�ســب لالتـحاد
�أن يقدم لالحتـاد- :
( �أ ) ا�ســتمارة امل�ش ــاركة املر�س ــلة من االحتــاد باملوافقة ع ــلى امل�شاركة
فــى الـمـ�سابقات املعـلنة ،و�إذا مل ي�سجل النادي م�شاركته فى �أي
م�سابقة ال يحـق لـه امل�شاركة فيها خالل املو�سم.
(ب ) كـ�شـف الت�سـجيل الأ�سا�سي لالعـبـني لكـل فـريق فى كل فـ ــئة على
حـدة حـ�سـب �شـروط قـيـد الالعبني بهذه الالئحـة.
احلــد الأق�صى للأعمار التى يحـق لها الت�سـجـيل لـهـذا املو�ســم يف كل
فـئة ح�سـب التواريخ املحددة �أمام كل فئة باملــادة (� )35أعاله.
يـقوم االحتاد باعتماد ك�شوفات ت�سجيل الالعبني وت�صدر قوائم
بالأ�سماء املعـتمدة وتوزيعـها على الأندية والهيئات الريا�ضية املنت�سـبة.
الالعـب الذى مل يرد �أ�سـمه �ضمن ك�شوفات ت�سجيل الالعبني للمو�سم
اجلديد حتى ال�ســاعة الواحدة ظهر يوم الأربعاء 2017/8/30م (�آخـر
يوم لت�سليم الك�شوفات) ي�سـمح له بالتوقيع للت�سجيل لأي نادي �آخـر،
�سواء كان ناديه الأ�صلي قـد ا�سـتـكمل �أو مل ي�ستكمل العـدد الأق�صى
للـفـئة املعـنية.
يحـ ــق لأي نادي ل ــم يـ�سـتـكمل احلـد الأق�صى لعـدد الالعبني ب�أي فـئـة
لـك ــل فـريق �إ�ضافـة تـ�سـجـيـل العـبـني حـتى احلـد الأقـ�صى املـ�سـموح بـه
خ ــالل الت�سجيل وحتي نهاية املو�سم.
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املادة ()42

املادة ()43

املادة ()44

املادة ()45

املادة ()46

املادة ()47

ي�سـمح ب�إ�ضافة ت�سجيل ( املواطنــني و املقيمني ) بعـد تـقدمي امل�سـتـندات
املطلوبة لالحتاد م�سـتوفاة قـبـل � 24ساعة على االقل من موعد بـدء
اجلولة �أو البطولة املراد �إ�شـراك الالعب فـيـه ــا.
يحـق للنادي الذى ا�ستكمل العـدد الأق�صى امل�سـموح بقيده فى �أي فـئة
�سـنية التمتع بحق �شــطب وت�سـجيل �أ�سـماء �أخـرى ب�شرط �أن يكون
الالعب امل�شـطوب مل يـ�شــارك فعلياً يف املباريات الر�سمية خالل املو�سم،
وذلك بكتاب ر�سمي من النادي مع ت�سليم بطاقة الالعب امل�شطوب
واليعـتمد �أي كـتاب غـري مـ�ســتويف للـ�ش ــروط �أع ـ ــاله وال يجوز �شطب
الالعب الذي �سبق اختياره او مر�شح لالن�ضمام الي من املنتخبات
الوطنية للكرة الطائرة ال�شاطئية.
يحق للنادي �شطب الالعب الذي �شارك فعليا يف املباريات الر�سمية
خالل املو�سم وذلك بعد انتهاء املو�سم وذلك بكتاب ر�سمي من النادي
مع ت�سليم بطاقة الالعب امل�شطوب واليعـتمد �أي كـتاب غـري مـ�ســتويف
للـ�ش ــروط �أع ـ ــاله وال يجوز �شطب الالعب الذي �سبق اختياره او مر�شح
لالن�ضمام الي من املنتخبات الوطنية للكرة الطائرة ال�شاطئية.
يجــوز ت�سجيل الالعب امل�شطوب لنادي �آخر  ،طاملا �أن الالعب امل�شطوب
مل ي�شارك فعلياً فى ال�سال�سل �أو البطوالت الر�سمية لـفـريقه ال�سابـق
فى نف�س املو�سم .
الالعــب الذى توقع عليه عـقــوبة من ناديه وي�صادق االحتاد على تلك
العـقوبة ال يجوز للنادي رفع العـقوبة �أو اال�ستغـناء عنه اىل نادي �آخــر
�إال بعـد موافقة االحتاد .على �أن تتم متابعة اجراءات العب املنتخب
املوقوف عن طريق جلنة الكرة الطائرة ال�شاطئية بالتن�سيق مع جلنة
امل�سابقات باالحتاد.
يجوز �شطب الالعب الذي مل ي�شارك فعليا خالل املو�سم ،وانتقاله
اىل نادي �آخر.
33
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املادة ()48
املادة ()49

املادة ()50

34

يعـ ــترب توقيع الالعب على ا�ستمارة القيد �أو االنتـقال مبثابة موافـقـة
مـنــه.
يقـدم النادي الـم�سـتـندات التالية لـقـيـد �أي العـب جـديد وهـى :

1ـ ا�س ــتمارة الت�سـ ــجيـل ال�صادرة من االحتاد بعـد مـلء كـافة بـياناتها.
2ـ بطاقة �إثبات ال�شخ�صية للقطريني وجواز ال�سفر الأ�صلي لإثبات
جن�سية الالعـب املقــيم � +صورة منها.
3ـ �شهادة امليالد الأ�صلية � +صورة منها.
4ـ عـدد (� )2أثنني �صور �شخ�صية حديثة لالعـب.
5ـ ا�سـ ــتمارة الك�شف الطبي لالعب ال�صادرة من االحتاد ومعـتمدة
من الطـبـيـب املخـتـ�ص واملركز ال�صحي.
6ـ بالن�سبة لالعب الذي مل ت�ستخرج لـه بطاقة �شخ�صية (العبي
املراحل ال�ســنية) يكون الرق ــم الـ�ش ـخـ�صي الـمـثـبت ب�شهادة امليالد
مبثابة البـطــاقـة الـ�شــخ�صية .
7ـ ال تنطبق ال�شروط �أعاله على الالعب الذي �سبق ت�سجيله يف
�سجالت النادي للكرة الطائرة داخل ال�صاالت حيث يجوز �إ�صدار
بطاقته بعد الت�أكيد من �شطبه من ك�شف الكرة الطائرة داخل
ال�صاالت وعدم م�شاركته الفعلية يف نف�س املو�سم.
 .8ا�ستمارة بيانات الالعب املوحدة من اللجنة الأوملبية م�ستوفاة
جميع البيانات.
يحق جلميع الالعبني امل�سجلني ب�سجالت الإحتاد للكرة الطائرة
داخل ال�صاالت و�صدرت لهم بطاقات معتمدة امل�شاركة يف مباريات
الكرة الطائرة ال�شاطئية ببطاقات (ال�صاالت) �ضمن العبي النادي
�سواء يف فئة الرجال ،فئة حتت � 19سنة �أو فئة حتت � 15سنة بعد التثبت
من عمر الالعب .
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املادة ()51

يجوز لكل نادي �أن ي�سجل (�أثنني العبني) حتت � 19سنة (مقيم بديل
حمرتف) يف حدود عدد املقيمني املخ�ص�صني لكل نادي بال�شروط
التالية :
�أ�	.أن يكون مقيما بقطر ب�صفة م�ستمرة يف تاريخ �صدور هذه
اللأئحة (�إرفاق �صورة من الإقامة �سارية املفعول).
ب�	.أن يكون من مواليد .2001/12/31 – 1998/1/1
جـ .لديه �شهادة عدم قيد من احتاده الوطني الأ�صلي (ح�سب النموذج
املرفق مع الالئحة) ،علما ب�أن االحتاد �سيقوم بت�أكيد �صحة
ال�شهادة من االحتاد الوطني املعني ،و�سيتم �إر�سالها لالحتاد
الدويل.
د�	.أال يكون مقيدا باحتاده الوطني مبوقع الت�سجيالت االلكرتوين
االحتاد الدويل للكرة الطائرة.
هـ�	.أال يكون قد �شارك يف �أية بطولة ر�سمية منذ تاريخ �إقامته
بالدولة (مرفق).
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يـ�شـرتط لتـ�سـجـيـل الالعـب الـمـقـيم فئة النا�شئني (حتت � 15سنة)،
�أن يتوفــر فــيه �أي من ال�شروط التــالية :
�	.1أن يكون من مواليد دولـة قـطـر ولـديه �شهادة ميالد قطرية،
و�أن تكون �إقامته �شبه دائمة.
 .2الالعب املقيم امل�سجل حتى نهاية املو�سم الريا�ضي2017-2016م
 ،اذا رغب النادي يف ت�سجيله.

املادة ( )52ت�سجيل الالعب املقيم بفئة حتت � 15سنة:
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2 -52

ت�سجيل الالعب املقيم بفئة حتت � 19سنة:
يـ�شـرتط لتـ�سـجـيـل الالعـب الـمـقـيم بفئة (حتت � 19سنة)� ،أن يتوفــر فــيه
�أي من ال�شروط التــالية :

�	.1أن يكون من مواليد دولـة قـطـر ولـديه �شهادة ميالد قطرية ،و�أن
تكون �إقامته �شبه دائمة.
 .2الالعب املقيم امل�سجل حتى نهاية املو�سم الريا�ضي 2017- 2016م� ،إذا
رغب النادي يف ت�سجيله.
 .3املقيم بديل املحرتف حتت � 19سنة ح�سب املادة  2 – 16و  3 – 16و 16
– � 4أعاله ويف حدود احلد الأق�صى لالعبني املقيمني ( )6العبني.
املادة ( )53ت�سجيل الالعب املقيم بفئة الرجال:

با�ستثناء الالعب املقيم الذي يوافق االحتاد الدويل بان االحتاد القطري
هو احتاده الأ�صلي ،يـ�شـرتط لتـ�سـجـيـل الالعـب الـمـقـيم بفئة الرجال- :

1ـ الالعب املقيم امل�سجل حتى نهاية املو�سم الريا�ضي 2017- 2016م.
� .2أن يقدم �شهادة من احتاده الوطني ت�ؤكد املوافقة على امل�شاركة يف
ال�سال�سل الوطنية والبطوالت املفتوحة.
� .3إذا كان الالعب م�سجل باملوقع االلكرتوين لالحتاد الدويل ،يجب
يف هـذه ال ـحــالــة �إح�ضار موافقة احتاده الأ�صلي .للعب بدولة قطر،
دون الـحاجــة اىل �إ�صــدار �شـهاــدة �أنتقال دولية  ITCمــن االتـحــاد
الدويل.
 .4تـ ـق ــريـ ــر مــن مـ�سـتـ�ش ـفـى ج ـ ــراح ـ ــة ال ـعـ ـظـ ــام والـ ـط ــب ال ــري ــا�ض ــي
(�أ�سـبـيـتــار) بـ�أنــه خـالــي مـن اال�صابات والأمرا�ض �إذا مل يكن مقيما
�أ�ص ــال بــالــدوحــة.
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املادة ()54

الأحكام اخلا�صة مبعاملة الالعب املقيم معاملة الالعب القطري:

	�أ.
ب.
جـ.

د.
هـ.

الالعب من �أم قطرية.
الالعب الذي يحمل ت�صريح �إقامة م�ؤقتة �شريطة �أن يكون من
مواليد دولـة قـطـر.
املقيمني من مواليد الدوحة الذين بلغوا �سن ال�شباب ()18
�سنة ويتم ت�سجيلهم بفئة حتت � 19سنة �شاطئية �أوبفئة الرجال
�شاطئية ب�شرط �أن يكونوا قد تدرجوا يف جميع الفئات ال�سنية من
فئة حتت � 15سنة �شاطئية �أو فئة الأ�شبال (�صاالت) ،و�أن يكون
�أم�ضى مو�سم كامل على الأقل بفئة) حتت � 19سنة �شاطئية �أو
(النا�شئني �صاالت) وم�سجل حتى نهاية املو�سم  2017-2016بفئة
(حتت � 19سنة �شاطئية) �أو بفئة (النا�شئني �أو ال�شباب �صاالت) .
الالعب املقيم �إذا مثل الدولة �ضمن املنتخبات الوطنية للرجال،
لل�شباب �أو النا�شئني يف الكرة الطائرة ال�شاطئية �إذا �شارك فعليا
يف بطولة ر�سمية معتمدة (عاملية�،آ�سيوية ،عربية �أو خليجية)- :
تطبق �أحكام املادة ( )54اعتبارا من تاريخ اعتماد هذه الالئحة
وتلغى جميع الإحكام املخالفة.
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املادة ()55

تلغى معاملة الالعب املقيم معاملة القطري يف احلاالت التالية:

املادة ()56

1.1ال تطبق �أحكام املادة ( )54على املقيم الذي متت معاملته معاملة
القطري �إذا �شارك فعليا مع املنتخب الوطنى الأول ملدة �ستة
موا�سم ف�أكرث.
�2.2إذا اعتذر الالعب عن االلتحاق باملنتخب الوطني وذلك اعتبارا
من تاريخ ا�ستدعائه لاللتحاق باملنتخب الوطني املعني ،ويف هذه
احلالة يتم �إعادة ت�سجيله كمقيم بفئته يف حدود العدد املخ�ص�ص
للنادي بالفئة املعنية ح�سب هذه الالئحة وذلك قبل م�شاركة
فريق النادي يف �أول مباراة ر�سمية تالية.
3.3الالعب املقيم املتدرج الذي متت معاملته كالعب مواطن ويعتذر
عن االلتحاق باملنتخب الوطني تطبق عليه اجلزاءات ا�سوة
بالالعب القطري بالئحة املنتخبات الوطنية.
ال يحـق لأي العـب امل�شاركة فى �أيـة �أن�شطة �أخـرى لالحتادات
الريا�ضية وفى حالة م�شاركته يوقف عن امل�شاركة حتى يتم �شطبه
من االحتاد الآخر �إذا ثـبت �أن ت�سجيله فى االحتاد ي�سـبق ت�سجيله فى
االحتاد الآخر.
الـالعــب الـذى تـقـدم لــه �أى م�ستندات ر�سمية عند ت�س ـجـيلـه باالحتـاد
ثم يثـبـ ـ ــت لالحتـاد بعـد ذلك �أن �أى منها غـيـر �سـلـيم و�شـارك فعلياً
فى مباريات ناديـه تـ�شـطـب نـتـائـج الـف ــري ــق فى ج ـمـيـع املباريات التى
�شــارك فـيـهــا الالعب فعلياً ويعـ ـتـبـر الـفـري ــق خـا�س ــراً جـ ــميع املباريـات
( �صفر )2/بــواق ــع (�ص ـفـ ــر ) 21/للـ�شـوط وال حتـ�ســب لــه �أي نقاط
حــتى تـاريخ اكـتــ�شــاف حــالـة عــدم الـمـطـابقة ويعـدل الالعـب اىل
املرحـلة الـ�سـنـية اجلــديـدة مــع تـوقـيــع غـرامـة مالــية على النادي
قــدرهــا ( )5000ريال قطري ويوقف الالعب حتى نهــايـة الـمو�سـ ــم.

املادة ()57
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املادة ()58

املادة ()59

املادة ()60

املادة ()61

الباب الثامن
الــــجـــــــزاءات

يجــب �أن يت�سـم �سـلوك امل�شاركني فى املباراة باالحرتام والتهذيب وف ـقـاً
لروح اللعـب النظيف لي�س فقط جتاه احلكام ولكن �أي�ضاً جتاه الر�سميني
الآخرين واملناف�سني والزمالء واجلمهور والإعالم الريا�ضي .
يجب �أن يتقـبل امل�شاركون قــرارات احلكام ب�سلوك ريا�ضي دون
معار�ضتهم  ،كما يجب على امل�شــاركــني جتنب احلركات واملواقف التى
تهدف اىل الت�أثـري على قرارات احلكام �أو تغـطية الأخطاء املرتكبة
بوا�سطة فريقهم .
يع ـ ـ ـ ـتـبـر ع ــدم االلـتـزام بالـ�سـلوك الريـا�ض ــي بالـمــواد ( 58و � )59أعـاله
�أو االمتـناع عن تـنـف ــيذ اللوائح �أو القـرارات �أو التعـميمات املنظمة قـبل
�أو �أثـنـاء �أو بعـد املباريات �أو االن�سحاب مـن املبـاريات خمـالفات موجــبة
للـجـزاء حــ�س ــب م�ســتوى ونوع �سـوء ال�سـلوك �أو املخـالفة.
مت ـتـد مهـمة امل�ســئولني باالحتاد واملراقب واحلكام بالن�سبة للمباريات
من وقت دخولهم امللعب �أو ال�سـاحة التى تقام بها املباريات وحتى
مغـادرتهم لها ويكون االحتاد وجلنة الكرة الطائرة ال�شاطئية م�سئوالن
عن جمابهة �أي �أحداث لها عالقة مبا�شرة باملباراة ولـه فـى ذلـك �أن
يوقـع اجلـزاءات التاليـة.

املادة ( )62جـــزاءات الالعـبــيـن:

ت�صـدر اللجـنة وفـق تـقـديرهـا لنـوع املخـالفـة الـواردة فـى تـقـاريـر
احلـكام ومراقـبي املبـاريات خـالل � 48سـاعة بعـد انتهاء املباراة وينفـذ
اجلـزاء من تاريخ �صدوره يف حـدود جدول املخالفات واجلــزاءات
التال ـ ـ ــي -:
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الـفـئــة

(� )1سلوك غري
ريا�ضي

(� )2سلوك غري
مهذب

(� )3سلوك عدائي

( )4ال�شروع يف
االعتداء
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الالعبون
نـوع ال�سلوك
1ـ التوجه اىل طاقم التحكيم �أو املنظمني �إنذار للمرة االوىل
قبل �أو عقب انتهاء املباراة واالعرتا�ض
على القرارات �أو اجلدل
فى حالة التكرار
2ـ القيام بحركات ا�ستفزازيه للحكام �أو انذار وغرامة 1000
املنظمني
ريال
3ـ رف�ض رئي�س الفريق التوقيع على
ا�ستمارة ت�سجيل املباراة
1ـ ت�صرف منايف لل�سلوك احل�سن ويعرب غرامة  2000ريال
وخ�سارة نتيجة
عن االحتقار للحكام واملنظمني
املباراة
2ـ الت�شكيك يف حياد ونزاهة احلكام
1ـ توجيه ال�سب اىل الفريق املناف�س عقب
غرامة  3000ريال
انتهاء املباراة
و اال�ستبعاد من
2ـ ت�سلق �سلم احلكم عقب انتهاء املباراة
ال�سل�سلة �أو البطولة
3ـ الب�صق على الالعبني
1ـ توجيه �إ�شارات تخد�ش احلياء العام
غرامة  4000ريال
واملبادئ االخالقية
و اال�ستبعاد من
2ـ توجيه ال�سب �أو الب�صق اىل احلكام
ال�سل�سلة �أو البطولة
واملنظمني
�إيقاف لفرتة ترتاوح
حماولة االعتداء على طاقم حكام املباراة
من ثمانية مباريات
�أو املنظمني �أو الفرق املناف�سة وغريهم
وحتى �سنة ميالديه
مع عدم بلوغ املعتدي ملراده يف �إ�صابة
ح�سب كل حالة على
املعتدى عليه
حده

البـاب الثامن
الـفـئــة
( )5االعـتداء

الالعبون
نـوع ال�سلوك
�إيقاف لفرتة ال تقل
عن �سنة ميالديه
�ضرب احلكم �أو املنظمني �أو الفريق �أو ال�شطب من
املناف�س فع ً
�سجالت االحتاد مع
ال �أو غريهم
�إبالغ ال�شرطة عن
طريق املعتدى عليه

املادة ( )63خمالفات الفنيني والإداريني:

املادة ()64
املادة ()65

يع ـ ـ ـ ـتـبـر ع ــدم التزام �أي �شخ�ص يحمل بطاقة معتمدة من الإحتاد
بالـ�سـلوك الريـا�ض ــي بالـمــادة (� )62أعـاله �أو االمتـناع عن تـنـف ــيذ اللوائح
�أو القـرارات �أو التعـميمات املنظمة قـبل �أو �أثـنـاء �أو بعـد املباريات خمالفة
موجبة للجزاء ح�سب الئحة اجلزاءات الواردة بالئحة امل�سابقات
للمو�سم 2017-2016م ،ويجـوز للجنة التو�صية ملجل�س الإدارة بت�شديد
اجلــزاء �إذا ر�أت مـبـرراً لـذلك.
يجـب �أن يتـم تـ�سـديد الغـرامة املالية خل ــزينة االحتاد قـبل امل�شاركة يف
اجلولة التالية .

�إذا رفـ�ض رئيــ�س الفـريـق التوقــيع على ا�ستمارة ت�سجيل املباراة عقب
انتهاء ي�سجل ذلك فى ا�ستمارة الت�سجيل خالل نف�س املو�سم وت�ضاعف
العقوبة املحددة باملادة (  )63عن كل مرة يرف�ض فيها التوقيع عـلى
ا�ســتمارة تـ�سـجـيـل املــباراة .

املادة ( )66جـزاءات التخـلف وعـدم االكـتمال :

يعــترب الفريـق املتخلف خا�ســراً للم ــباراة ( �صفر )2/بـنـتـائـ ــج الأ�ش ــواط
( �صفر )21/لكل �شوط حـ�سـب مقـت�ضى احلال ويغـرم ( )1000ريال
قطري ي�سـدد خلزينة االحتاد قـبـل اال�شرتاك فى اجلولة التالية من
ال�سل�سلة للفئة �أو البطولة وال مينح نقطة عن املباراة وذلك يف احلاالت
التالية - :
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1ـ	�إ�شــراك العـب فعلياً فى املباراة يثبت �أن قـيده فى كـ�ش ــف النادي
�أو �سجالت االحتاد خمالفاً لأحكام الئحة قيـد الالعبني بهذه
الالئحـ ـ ــة.
2ـ	�إ�شـراك العب فعلياً يف مباراة ال يحق له قانوناً اال�ش ــرتاك فيها.
3ـ خمالفة نظام �إ�شـراك الالعبني املقيمني �أو العــبي الفئات الـ�سـ ـ ــنية.
4ـ	�إذا �أ�شـرك فعليا الفـريـق العـب منتخـب �صدر قـرار بعـدم �إ�شـراكـه
فى املباريات ب�سـبب الإ�صابة �أو خالفه .
5ـ	�أ�شــرك فعليا العـب كـان م�سـجـ ً
ال فى احتاد �آخـر فى مباراة (�شــريـطــة
�أن يكـون الت�سـ ـجـيــل باالحتاد الآخ ــر ي�سـبق التـ�س ـجـي ــل باالحتـ ـ ــاد) .
6ـ	�إ�شـراك العب قبل انتهاء فرتة �إيقافه.
7ـ ا�شـ ــرتاك الف ــريـق فى مباراة ر�سمية قبل ت�سديد غرامة �صادرة فــى
ح ـ ـقــه.
8ـ	�إذا مل تـتـواجـد البطاقات الفــردية لالعبني وتعـذر ا�ست�صدار بــدل
الـفــاق ــد.
9ـ	�إذا خالف الفريـق ( �صـراح ًة ) نظام ترقيم مالب�س الالعبني �أو
ت�سمية رئيــ�س الفـريـق عـن ــد بـ ــدء املباراة حـ�سـب القـواعـد الدولي ـ ــة
10ـ	�إ�ش ــراك فعلى لالعــب موقـوف من جمل�س �إدارة ناديه و�صادق
االحتاد عــلى الإيقاف فى مباراة ر�سـمية قبل احل�صول على موافقة
االحتاد على رفع �أو تخفي�ض فـرتة الإيـقــاف.
11ـ	�إذا �أعلن وطلب احلكم الأول من الفريق النزول للملعب لبدء
املباراة ،ومل ي�ستجيب الفريق لطلب احلكم الأول ،يعـطى للفريق
مهلة ( )10دقائق حتـتـ�سـب اعـتباراً من �أعالن احلكم لـبــدء املبـاراة
على �أن تبد�أ املباراة فـور نزول الفريق امللعب  .ويف حالة عدم
ا�ستجابة الفريق بعد نهاية املهلة (10ق) يعترب الفريق متخلفا.
 .12يف حالة عدم �إرتداء الفريق �أثناء املباراة مالب�س ب�شعار النادي.
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املادة ()67

املادة ()68

املادة ()69

يخـ�ســر الفـريق الذى تـناقــ�ص ع ــدد العـبـيـه ال�شوط واملباراة ويعـطى
الفريق املناف�س النقاط والأ�شواط املطلوبة للفوز بال�شوط واملباراة
ويحتفظ الفريق الذى تناق�ص بنقاطه و�أ�شواطه امل�سجلة �إذا تناق�ص
عـدد الالعبـني بعـد بداية املباراة لأ�سباب خارجة عن �إرادة الالعـبني
ومبا فى ذلك الإ�صابة ،الطـرد �أو اال�ستبعـاد .
�إذا تـخلـف الفريـق �أو مل يـكتـمل العـدد الأدنى (لـبـدء املباراة) �أو و�صل
مت�أخراً عن موعد بـدء املباراة �أو ال يقدم الفريق البطاقات اىل حكم
�أول املباراة قبل املوعد الر�سمي املحدد للمباراة بع�شـر دقائق كحد �أدنـى
بعـذر �شـريطة �أن يتـقـدم النـادي لالحتـاد باملربرات كتاب ًة م�صحـوبة
باملـ�سـ ـتـنــدات الثـبـوتـيـة خالل �ساعة من وقت انتهاء املباراة (كحد �أقـ�صى)
تـنظـر اللجـنة فـى الـمـربرات وامل�سـتـندات الثبوتية ،و�إذا مل تـقـبلها اللجنة
يعـترب الفريق من�سحباً ،وفى حـالة قـبول اللجـنة للمربرات ت�صـدر �أي
من القــرارين التالـ ـيـني :
1ـ اعتبار الفريق متخلفاً لأ�سباب قهرية عامة  ،وفى هذه حالة حتـدد
اللجنة موعـد جـديـد لإقامة املباراة .
2ـ اعتبار الفريق متخلفاً لأ�سباب فردية خا�صة تعـذر للفريق
تداركها ،وفى هذه احلالة تطبق عليه جزاء الفريق املتخلف �أو
غــري املكتمل .
فى حالة م�شاركة الفريق فى �أكـرث من مباراة فى اليوم الواحد
ولأغرا�ض تطبيق جـزاءات التخلف وعـدم االكـتمال �أعاله تتعامل
اللجنة مع الفريق مباراة مبباراة (حالة بحالة) و ذلك بغ�ض النظر عن
نظام البطولة املعتمد ،و ذلك نظرا للت�أثري املبا�شر لنظام البطولة يف
النتيجة النهائية.
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املادة ( )70جــــــــــزاءات الأنــديــــــــة:

الـمادة
1-70

2-70

4-70

4-70
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دون امل�سـا�س بالإجــراءات الإدارية واجلزائية الأخرى املذكورة بهذه
الالئحة �أو تلك التى يقرها جمل�س الإدارة توقع على النادي الذى
يرتكب املخالفات املحددة باجلدول �أدناه الغـرامة املالية املحددة �أمام
كل خمالفة كالت ـ ـ ـ ـ ــالــي :
اجلـزاء
املخالفة
(غرامة مالية)
1ـ اال�شرتاك يف بطولة حملية ودية غري مرخ�ص بها
مع فريق زائر.
2000
2ـ اال�شرتاك يف بطولة دولية ودية ( تقام داخل دولة
ريال قطري
قطر) ال يديرها حكام ر�سميون معينون من قبل
االحتاد
1ـ تنظيم بطولة �أو دورة ودية �أو اال�شرتاك فيها دون
احل�صول على ترخي�ص من االحتاد
10000
2ـ �إقامة مع�سكر خارجي دون احل�صول على ترخي�ص
ح�سب اال�صول
ريال قطري
3ـ ا�ست�ضافة فرق خارجية دون احل�صول على ترخي�ص
من االحتاد
يف حالة تخلف �أي من ممثلي النادي عن ح�ضور � 5000-3000آالف
االجتماعات التنظيمية والفنية وال�صحفية ح�سب ريال قطري
الدعوة املوجة من االحتاد بدون عذر مقبول
وي�ضاعف يف حالة
التكرار خالل
املو�سم
االت�صال والتوا�صل ب�شكل مبا�شر هاتفياً �أو كتابياً مع
 10000-5000ريال
كل من االحتاد الدويل والأ�سيوي والعربي واخلليجي
قطري
بدون �أذن م�سبق من االحتاد القطري للكرة الطائرة

البـاب الثامن
املادة ()71

يجــب عـلى النادي ت�ســديد الغـرامة املالية قبل م�شاركة فريقه املعـني
فى �أي جولة �أو بطولة ر�سمية.

املادة ( )72جـــــزاءات االنـ�ســـحـاب :

يعـترب الفريق من�سحباً فى احلاالت التالية :
�أ�	.إذا ح�ضـر اىل �أر�ض امللعـب ثم رف�ض اللعـب �أو رف�ض اال�ستمرار فى
اللعب بعـ ــد بدايـت ــه لأي �أ�سباب بعـد �أن يكون قـد طلب منـه احلكم
الأول اللعـب �أو اال�س ــتمرار فى اللعـب .
ب�	.إذا تخ ـلـف �أو مل يـك ـتــمل احلـد الأدنى( )2الع ـبـيـن �أو ي�صل مت�أخــراً
بعـد موعد بـدء املباراة �أو ال يقدم البطاقات حلكم �أول املباراة قـبل
املوعد الر�سمي املحـدد للمباراة بع�شـر دقائق كحـد �أدنى وذلك
بدون عــذر تقبله اجل ــنة.
جـ�	.إذا ت ـ ـكـرر مـن نـفـ ــ�س الـف ــري ــق التخلف �أو عدم االكتمال ح�سـ ـ ــب
املادة (  )2-68من هذه الالئحة �أكـرث من مرة فـي نـفـ�س الـمـ�سـابـقـة
( يعترب التخلف وعدم االكتمال الثاين ح�سب هذه املادة ان�سحابا .
د .يع ــترب الفـريقان املتبـاريان من�سحبان �إذا انطبقـت عليهـما �أي مـن
املواد (  ) 2-74 1-74يف هـذه الالئحة.

املادة ( )73جـزاءات االن�سـحاب من م�ســابـقـة بنظـام الـدوري

1-73

2-73

�إذا ان�سـحـب فـريـق للمــرة الأولــى يعـ ـتـرب خا�سـراً للمـباراة (�صفر)2/
بـواقع (�صفر )21/لكل �شوط وال حت�سب له نقاط مع تغ ــرميه ()3000
ريــال ق ـطــري لـفـئـة الـرج ــال )2500( ،ريــال قـطـري لفئة حتت �19سنة
و ( )2000ريال قطري لفئة حتت � 15سنة.
�إذا ان�سـحب الفـريق للمرة الثانية ي�سـتبعـد من امل�سابقة ويحـرم من
مكـافـ ـ�أة بدل اال�شــرتاك ،مع توقـيع غرامة مالية قـدرهـا ()5000
ثـالثـة �آالف ريال قطري لفئة الرجال )4000( ،ريال قطري لفئة حتت
� 19سنة و ( )3000ريال قطري لفئة حتت � 15سنة وال حت�سب له نقاط
فى درع التـفـوق عـن نف�س البطولة.
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املادة ( )74جـزاءات االن�سحاب من م�سابقة بنظام خروج املغـلوب

1-74

�إذا ان�سـحـب فـريـق من مباراة اعتبارا من الدور التمهيدي ولغاية الدور
قبل النهائي بعـد اال�شرتاك فعليا فى املباراة الأوىل للم�سابقة يعترب
خارج امل�سابقة ويحرم من قيمة بدل اال�شرتاك فى هذه امل�سابقة وتوقع
عليه غرامة مالية قدرها ( )3000ريال قـطــري لفئة الرجال)2000( ،
ريال قطري لفئة حتت � 19سنة و( )1000ريال قطري لفئة حتت 15
�سنة.
�إذا انـ�سـحب فريق من املباراة النهائية يحرم من امليداليات وال حتـ�سـب
له نقاط فى درع التفوق عن نفـ�س امل�سابقة ويحـرم من مكاف�أة الفـوز
باملركـز الثاين ويحرم من بـدل اال�شرتاك مع غرامة مالية قدرها
( )5000ريــال لـفـئـة الــرج ــال )3000( ،ريال قطري لفئة حتت � 19سنة
و ( )2000ريال قطري لفئة حتت � 15سنة.

1-75

�إذا �ش ـ ــطبت نتائج فريق ملخالفته �أحكام هذه الالئحة يعترب خا�سرا
جميع مبارياته يف امل�سابقة ( �صفر )2/بنتيجة (�صفر )21/لكل �شـوط
وال حت�سـب لـه نقاط ويطبق عليه ما جـاء بالئــحة املـ�سـابـقات فى
حـاالت االنـ�سـحاب مع دفع غرامة مالية قدرها ( )5000ريال قـطـري.
�إذا �شطبت نتائج فريق لالن�سحاب من �أي جولة ال حتت�سب له نقاط يف
الت�صنيف الفردي والفرق لتلك اجلولة �أو البطولة.

2-74

املادة (� )75أحـكام عـامة عن االن�سـحاب :

2-75

46

البـاب الثامن
3-75

عند وجود حالة ان�سحاب لأي �سبب ( �إ�صابة .....الخ) يجب �ضرورة
ان يتواجد الفريق االخر داخل امللعب بالزي الر�سمي وب�شعار النادي.

املادة ( )76جزاءات املن�شطات

الإجراءات املرتتبة  :على �ضوء قرار جلنة مكافحة املن�شطات القطرية
يوقف الالعب الذي يخالف لوائح مكافحة املن�شطات �أو يثبت وجود
مواد حمظورة يف العينة ( �أ ) اخلا�صة به احرتازيا (م�ؤقتا) عن
ممار�سة الن�شاط من تاريخ ا�ستالم الإحتاد لكتاب الإيقاف االحرتازي
ويجوز لالعب �أو ناديه ح�سب مقت�ضى احلال �إتباع التايل - :
�أ �	-إبداء الرغبة يف فتح وحتليل العينة ( ب ) للت�أكد من وجود املادة
املحظورة وفقا لإجراءات جلنة مكافحة املن�شطات خالل �سبعة
�أيام.
ب � -إبداء الرغبة كتابة يف ا�ستئناف قرار جلنة مكافحة املن�شطات
خالل � 10أيام وتقدمي اال�ستئناف خالل  21يوما .
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املادة ()77

الباب التاسع
الجوائز ودرع التفوق العام

يف ــوز النـ ــادي احلا�صل على �أكرب عدد من النقاط بدرع التفوق
العام يف الكرة الطائرة (داخل ال�صاالت ) والكرة الطائرة ال�شاطئية
ويرده اىل االحت ـ ــاد قـبل ان ـ ـ ــتهاء املو�سم ب�شهرين ب�صورة �سليمة  -مع
مراعاة حق النادي املعني فـي عر�ض الدرع فـي جمعيته العمومية
 و�إذا تعادل ناديان �أو �أك ــرث فى جم ــموع نقاط درع التفوق يرجحجانب النادي احلا�صـل عـلى قــدر �أكـبـر مـن الـبـطوالت ( مركز �أول
ثم مركز ثاين ثم مركـ ـ ــز ثـال ــث).
نقاط درع التفوق العام للكرة الطائرة ال�شاطئية

الرابع
الثالث
الثاين
الأول

ال�ساد�س
اخلام�س

العا�شر
التا�سع
الثامن
ال�سابع

احلادى

الثاين

امل�سابقة

ك�أ�س �سمو الأمري
ال�شاطئية 8 14
املفدي للكرة
ك�أ�س قطر للكرة
ال�شاطئية
امل�شاركة فى ال�سل�سلة
الوطنية املفتوحة للكرة
الطائرة ال�شاطئية 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
( 5جولة) للرجال
بفريق واحد
امل�شاركة فى �سل�سلة
الوطنية املفتوحة للكرة
الطائرة ال�شاطئية 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
( 5جولة)
للرجال بفريق ثاين

6 10
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الرابع
الثالث
الثاين
الأول

ال�ساد�س
اخلام�س

العا�شر
التا�سع
الثامن
ال�سابع

فوز ال�شاطئية()5
للرجال

احلادى

امل�شاركة فى ال�سل�سلة
الوطنية املفتوحة للكرة
الطائرة ال�شاطئية 5
( 5جولة) للرجال
بفريق ثالث

الثاين

امل�سابقة

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

- - - 5 5 5 5 10 15 20 25

-

امل�شاركة فى ال�سل�سلة
( )4بفريقني كحد �أدين

ال�شاطئية حتت � 19سنة 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
امل�شاركة فى ال�سل�سلة
( )4بفريق ثالث

ال�شاطئية حتت � 19سنة 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
فوز ال�شاطئية
�سنة()4حتت 4 4 4 4 8 8 8 8 16 20 24 32
19
امل�شاركة فى مهرجانات
�سنة
ال�شاطئية حتت 15
مهرجانات) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
(�أربعة
بفريق واحد كحد �أدين
امل�شاركة فى مهرجانات
�سنة
ال�شاطئية حتت 15
مهرجانات) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
(�أربعة
بفريق ثاين
الفوز فى مهرجانات
ال�شاطئية حتت � 15سنة 4 4 4 4 8 8 8 8 16 20 24 32
(مهرجانات )4
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املادة ()78

1-78

تـحـ�سـب النقاط على النحـو التالــي :
يـمـنـــح كــل نـادي م�شارك:

 .1بالن�سبة لفئة الرجال ،يـمـن ــح كــل نـادي ي�شارك بفريق واحد
(كحد �أدنى) للكرة ال�شاطئية يف كل جولة �أو بطولة مفتوحة
( )10نقاط م�شاركة بواقع ( )2نقطه يف كل جولة ويف حالة
امل�شاركة بفريق ثاين مينح (نقطة ا�ضافية) يف كل جولة ويف
حالة امل�شاركة بفريق ثالث مينح (نقطة ا�ضافية) يف كل جولة
( 5جوالت كحد اق�صى) .
 .2وبالن�سبة لفئة حتت �19سنة يـمـن ــح كــل نـادي ي�شارك بفريقني
كحد �أدنى للكرة ال�شاطئية يف كل مهرجان ( )16نقطة م�شاركة
بواقع ( )4نقاط م�شاركة يف كل جولة ويف حالة امل�شاركة بفريق
ثالث مينح ( )2نقطة م�شاركة ا�ضافية عن كل جولة (  4جوالت
كحد �أق�صى) .
 . 3وبالن�سبة لفئة حتت �15سنة يـمـن ــح كــل نـادي ي�شارك بفريق واحد
كحد �أدنى للكرة ال�شاطئية يف كل مهرجان ( )12نقطة م�شاركة
بواقع ( )3نقاط م�شاركة يف كل جولة ويف حالة امل�شاركة بفريق
ثاين مينح ( )1نقطة م�شاركة ا�ضافية عن كل جولة (  4جوالت
كحد �أق�صى) .
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2-78

املادة ()79
املادة ()80

1-80

2-80

يـمـنـــح كــل نـادي عند الفوز:

 .1بالن�سبة لفئة الرجال يـمـنـح النادي الفائز ببطولة كل جولة
للكرة الطائرة ال�شاطئية  5نقاط للمركزالأول  4للثاين و3
للثالث و 2للرابع ونقطة واحدة للمراكزمن(.)8 – 5
 .2بالن�سبة لفئة حتت � 19سنة يـمـنـح النادي الفائز باجلولة للكرة
الطائرة ال�شاطئية  8نقاط للمركز الأول  6نقاط للثاين  5نقاط
للثالث و 4نقاط للرابع ونقطتان للمراكز من ( )8 – 5ونقطة
واحدة للمراكز من (.)12 – 9
 .3بالن�سبة لفئة حتت � 15سنة يـمـنـح النادي الفائز باجلولة للكرة
الطائرة ال�شاطئية  8نقاط للمركز الأول  6نقاط للثاين  5نقاط
للثالث و 4نقاط للرابع ونقطتان للمراكز من ( )8 – 5ونقطة
واحدة للمراكز من (.)12 – 9
فى ختام كل بطولة �أو جولة يجوز تكرمي �أف�ضل العب فى امل�سابقة
وحتـدد اللجنة طريقة االختيار .
جــــوائـز الـمـ�ســــابقـات:

ي�صرف الدعم املخ�ص�ص من اللجنة الأوملبية القطرية للكرة
الطائرة ال�شاطئية للأندية امل�شاركة يف م�سابقات اللعبة بواقع
 100000ريال قطري لكل نادي يف حالة ا�ستمرار م�شاركة النادي دون
ان�سحاب �أو تخلف من �أي م�سابقة ر�سمية وبحد �أدنى فريقني يف كل
م�سابقة.
حت�صل الفرق امل�شاركة يف البطوالت �أدناه اجلوائز املحددة فى
اجلـدول �أدناه حـ�سـب مـركـز كـل فـريق فى كل مـ�سابقة:
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البـاب التا�سع
امل�سابقة

الك�ؤو�س

ذهبية

ف�ضية

برونزية

املركز الأول املركز الثاين املركز الثالث

ك�أ�س �سمو الأمري

كـ�أ�س

2

2

ك�أ�س قطر
الرجال
حتت � 19سنة

ك�أ�س
كـ�أ�س
كـ�أ�س

2
2
2

2
2
2

2
2

حتت � 15سنة

كـ�أ�س

4

4

4

املادة ()81

املادة ()82
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الفــريـق احلا�صل عـلى �أحـد املراكـز ال�شــرفـية فى مـ�سـابقات االحتاد
ويرف�ض الالعبني ا�ستالم امليداليات تلغـى نتائجه من امل�سابقة
ويحـرم من نقاط امل�شاركة فى امل�سابقة ويحرم من ا�ستالم امليداليات
التذكارية ومن مكافـ�أة الفوز وبدل اال�شـرتاك ،وكذلك يحرم العبوه
من جوائز �أف�ضل الالعبني فى امل�سابقة �إن وجـد.
توزع اجلوائز النقدية يف كل جولة �أو بطولة بناءاً على اجلوائز
املحددة من قبل االحتاد .

البـاب العا�شر
الباب العاشر
االحتجاجــــــات

املادة ( )83تـقـدم الأندية االحتجاجات �إىل الإحتاد كالتايل:

1-83

 .1يعترب توقيع رئي�س الفريق على ا�ستمارة املباراة عقب انتهاء
املباراة دون تدوين رغبته يف االحتجاج اعتماد لنتيجة املباراة
وال يقبل �أي احتجاج الحقاً.
 .2االحتجاجات يف البطوالت املفتوحة وال�سال�سل الوطنية تقدم
بعد �ساعتني بعد نهاية املباريات من اليوم الأول �أو اليوم الثاين
وتقدم بكتاب ر�سمي اىل امل�سئول الفني �أو الإداري بالبطولة.
�أوال  -االحتجاجات الفنية:

�إجراءات االحتجاج يف الأمور الفنية اخلا�صة مثال ب�أخطاء احلكم،
�أخطاء امل�سجل ،وقت الإحماء  ,وقت بدء املباراة ،وقت م�ستقطع،
توقفات املباراة ،اجلزاءات قبل و�أثناء وبعد املباراة  ،بطاقات الالعبني،
مالب�س الالعبني ...،الخ  ،ففي هذه احلالة تتبع الإجراءات التالية-:
�أ -يعـلن رئيـ�س الفـريـق ذلك حلكم �أول املباراة �أثناء الواقعـة التي
يرغـب االحتجاج عليها وقبل ا�ستئناف التداول .
ب -ي�سجل رئي�س الفريق يف ورقة الت�سجيل عقب املباراة املراد
االحتجاج عليها مبا�شر ًة �أن النادي يرغب يف الإحتجاج مع
تو�ضيح مو�ضوع االحتجاج.
ج -تـقـدم الأندية االحتجاجات �إىل الإحتاد خالل (� )24ساعة من
وقت انتهاء املباراة (وال تعـترب �أيام العـطل الر�سمية �ضمن
الفرتة املقررة قانوناً) ويجب �أن ت�سـتـند �إىل �أ�ســباب فنية
وبالوثائق الثبوتية.
د -يدفع النادي ر�سوم االحتجاج وقدرها ( )8000ريال قـطـري تـرد يف
حالة قـبـول االحتجاج.
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البـاب العا�شر
2-83

ثانيا -االحتجاجات القانونية:

3-83

ثالثا -حمكمة التحكيم الريا�ضي القطرية:
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�إجراءات االحتجاج يف الأمور القانونية اخلا�صة مث ً
ال ب�إ�شراك
العب غري م�سجل � ،أو ال يحق له قانونياً الإ�شرتاك يف املباراة �أو يف
حالة التخلف وعدم الإكتمال املواد ( 66و 67و  68و  )72من الئحة
امل�سابقات ،ففي هذه احلالة تتبع الإجراءات التالية - :
�أ -تـقـدم الأندية االحتجاجات �إىل الإحتاد خالل (� )24ساعة من
وقت انتهاء املباراة ( وال تعـترب �أيام العـطل الر�سمية �ضمن
الفرتة املقررة قانوناً) ويجب �أن ت�سـتـند �إىل �أ�ســباب قانونية
وبالوثائق الثبوتية.
ب  -يدفع النادي ر�سوم االحتجاج وقدرها ( )8000ريال قـطـري تـرد
يف حالة قـبـول االحتجاج.
 -1تكون «حمكمة التحكيم الريا�ضي القطرية» هى اجلهة الوحيدة
حلل كافة النزاعات الريا�ضية املحلية والتى قد تثار �ضمن
اللجنة الأوملبية القطرية واالحتادات الريا�ضية الأع�ضاء مبا يف
ذلك الأندية الأع�ضاء يف هذه االحتدات الريا�ضية والريا�ضيني
والإداريني واملدربني ووكالء الريا�ضيني واالعالميني املعتمدية
وكافة الأطراف ذات ال�صلة .ومينع على كافة الأطراف اللجوء
اىل املحاكم حلل النزاعات الريا�ضية .ويجوز ا�ستئناف قرارات
املحكمة �أمام حمكمة التحكيم الريا�ضي الدولية ( )SACيف
لوزان وذلك خالل مدة  12يوما من تاريخ االخطار بالقرار
التحكيمي.
 -2اللجوء اىل حمكمة التحكيم الريا�ضي القطرية ال يتم �إال بعد
ا�ستنفاذ كافة �إجراءات االحتجاج وفقا للوائح االحتاد القطري
للكرة الطائرة.
�	-3أن يتم اللجوء اىل حمكمة التحكيم الريا�ضي القطرية خالل
�أ�سبوع من �صدور مو�ضوع االحتجاج (� 7أيام بخالف �أيام �أجازة
نهاية الأ�سبوع).

البـاب احلادي ع�شر
الباب الحادي عشر
األحكام العامــــــــــة

املادة ()84

يحق ملجل�س �إدارة الإحتاد �إ�صدار العفو يف الوقت الذي يراه منا�سباً
بالن�سبة لالعبني �أو املدربني �أو الإداريني الذين مت �إيقافهم �أو
امل�شطوبني ،على �أن يقدم كل من مت العفو عنه �إقراراً معتمداً من
النادي يفيد بعدم تكرار املخالفة مرة �أخرى ويف جميع حاالت العفو
يلزم املعفو عنه بت�سديد الغرامة املالية املن�صو�ص عليها خلزينة
الإحتاد .

املادة ()85

ت�ص ــرف بطاقـات من قـبل الإحت ـ ــاد �سـنوياً لالعـبيـن واملدربيـن
والإداريـيـن واملن�صو�ص عليهم بدون مقابل ويف حالة �إ�صدار بطاقة
ثانية لذات ال�شخ�ص يدفع عنها مبلغ وقـدره  100ريال للبطاقة
الفردية.

املادة ()86

حمـظـ ــور على جميع املتواجدين التدخـيـن داخـل امللعـب �أثناء
املباريات ،كما يحظر ا�ستخدام الهواتف لالعبني واحلكام �أثناء املباراة
على مقعد االحتياط �أو يف منطقة الإحماء.

املادة ()87

ال ي�سمح بتواجد �أى �شخ�ص داخل امللعب �أثناء املباريات � ،سوى
الالعبني واحلكام فقط.

املادة ()88

لكـافـة الأغـرا�ض مبا يف ذلك برنامج حتـ�ضــري وم�شاركات املنتخبات
الوطنية واجلزاءات يعـترب �أي العب مت قـيده ب�سجالت الإحتاد العب
للإحتاد يف املقام الأول ثم العب لناديه من الدرجة الثانية .
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البـاب احلادي ع�شر
املادة ()89

يحـق للإحتاد �أن يحـظـر م�شـاركـة �أي العب م�صاب �سبق اختياره لأي
منتخب وطني �أو وقع اختيار مدرب املنتخب املعني عليه للم�شاركة
يف برنامج حت�ضري املنتخب من امل�شاركة يف اللعب مع ناديه حلني
ا�ستكمال عالجه وذلك ح�سـب التـقرير الفني والطبي للمنتخب
الوطني املعني  ،على �أن تتم متابعة اجراءات الالعب امل�صاب عن
طريق جلنة املنتخبات بالنت�سيق مع جلنة امل�سابقات بالإحتاد.

املادة ()90

يحق للإتـحاد تـنـظـيم م�سابقات بنظام التجميع مـ�سـا ًء �أو (�صباحا
خالل �أيام االجازات) ك ــما يجــوز م�ش ــاركة الـفــريـق يف �أكـثـر من مباراة
يف الـيــوم الواحـد.
يحــق لالتـح ــاد مــ�س ــائلـ ــة �أي مـدرب ال يتعاون مع جلنة ال�شاطئية
بالإحتاد وامل�شرفني �أو ال يلـتـزم ببنود هذه الالئحة .وتبعاً للم�سـائلة
يجـوز للإحتاد �إ�صدار اجلزاء املنا�سب لـكل حالة عـلى حـده  ،كـما يجوز
لالحتاد تكرمي املدربـني الذين يتعــاونون يف هــذا ال�صــدد.
تع ــترب القــرارات والتعاميم واجل ــداول التي ت�صدر ع ــن االحتاد فــي
�شـ ـ�أن امل�سابقات ج ــزء ال يتجــز�أ عن �أحكام هـ ــذه الالئحــة.
جمل�س �إدارة االحتاد وحده دون غريه ومبعاونة جلانه من داخل
االحتاد  ،هو �صاحب احلق يف تف�سري بنود هذه الالئحة.
جمل�س �إدارة االحتاد وحده دون غريه يف اتخاذ القرارات املنا�سبة فيما
يتعلق بعمل التعديالت والإ�ضافات �أو الإ�ستثناءات التي يرى �إنها
منا�سبة ويف �صالح اللعبة وللم�صلحة العامة  ،وي�صدر بها الن�شرات
الالزمة والتي ت�صبح ملزمة نف�س الزام هذه الالئحة.
يحق ملجل�س الإدارة اتخاذ القرارات فيما يتعلق ب�شئون وت�سجيالت
الالعبني ،وفقا ملا يراه منا�سبا ويف �صالح اللعبة وللم�صلحة العامة.

املادة ()91

املادة ()92
املادة ()93
املادة ()94
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البـاب احلادي ع�شر
املادة ()95

ال يـجــوز تـ�سـجـيـل الع ــب م ــن الـ�شـاطـئ ـيــة لل�صاالت �أوال ـعــك�س اال بعد
ا�س ـتـيـف ــاء الــالع ــب لــ�شــروط الالئحة املراد الت�سجيل مبوجبها.
ي ـع ـ ــمل ب ـه ــذه الــالئ ـح ــة للمــو�ســم الـريـا�ضــي 2018/2017م �أعتبارا من
تاريخ اعتمادها وحـ ــتى نهاية ن�شاط االحتاد.

املادة ()97

وقد اعتمدت هذه الالئحة يف �إجتماع جمل�س �إدارة االحتاد القطري
للكرة الطائرة رقم ( )6بتاريخ 2017/8/9م ،ويلغي مبوجبها جميع
الأحكام والتعاميم ال�سابقة املخالفة لأحكام هذه الالئحة.

املادة ()96

حممد علي املهندي

على بن غامن الكواري

�أمني ال�ســر الع ــام
االحتاد القطري للكرة الطائرة

رئ ـي ـ ـ ــ�س
االحتاد القطري للكرة الطائرة
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املرفقات

مـرفـقــات
منوذج املوافقة علي امل�شاركة يف الكرة الطائرة ال�شاطئية

To the Federation :( FEDERATION OF ORIGIN) …………………………
I myself (name and Surname)…………………………………………………
Born in (

) on……/……./……….

Being at that moment resident in Qatar, I kindly ask for my Volleyball Federation of
Origin authorize me to play every type of Beach Volleyball LOCAL EVENT

During the period …………… to …………….
Waiting for your kind answer, for the moment accept my Best Regards.
Yours faithfully
(Signature)…………………………………………………………
……………………………………… :اىل االحتاد الوطني
…………………………………………… :�أنا الالعب

....... /....../..... )
( :من مواليد
 و�أرجو موافقتكم على م�شاركتي يف جميع،�أفيد ب�أنني مقيم حاليا بدولة قطر
 يف،………… البطوالت املحلية يف دولة قطر خالل الفرتة من ………… حتى
. �أنتظار موافقتكم على امل�شاركة
،،،مع قبول فائق االحرتام
:توقيع الالعب
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