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 2023البرنامج األولمبي المدرسي  النسخة السادسة عشر  

 
 مسابقة كرة القدم بنين و نظام شروط 

 شروط المشاركة بالمسابقة  "1"المادة 
لجميع المدارس الحكومية و الخاصة المشاركة بالمسابقة بعد استيفاء إجراءات التسجيل المنصوص عليها  .يحق1

 . 2022/2023بالالئحة المنظمة للنسخة السادسة عشر من البرنامج األولمبي المدرسي
مدة من طرف وزارة  بتطبيق البروتوكول الصحي و اإلجراءات اإلحترازية المعتخالل المسابقة  مدارستلتزم جميع ال.2

الصحة العامة) النقل، التباعد، لبس الكمامة خارج الملعب، تنظيف غرف المالبس، تنظيف األدوات و المعدات، 
 زجاجات الماء الخاصة، توفير المطهر....(.  

 .يشارك في مباريات المسابقة فقط الطالب المسجلين بكشوفات المدرسة.  3
العب بكشف المدرسة لدى اإلتحاد القطري للرياضة المدرسية من  25تسجيل عدد . يحق لكل مدرسة مشاركة 4

 العبين مسجلين باألندية الرياضية القطرية. 4بينهم عدد 
  فقط. ( فردية 1( جماعية أو لعبة واحدة)  1يسمح للطالب بالمشاركة بلعبة واحدة) . 5
 التالية:  استيفاء الشروط.قبل بداية كل مباراة، يجب على المدرسة 6

 الفحص  تسليم صورة من الكشف الفحص الطبي المعتمد للطالب المشاركين بالمدرسة.ال يقبل أي طالب بدون  -أ    
 الطبي.        

 حسب النموذج الذي يقع إعداده من طرف اللجنة المنظمة. بطالب المدرسةتسليم كشف   -ب    
استالم نموذج قائمة بداية المباراة من المسؤولين على تنفيذ المسابقة و  قبل بداية كل مباراة، يجب على المدرسة  .7

 حكم المباراة. مشرف أو تعبئته بعناية و خط واضح مع احترام النقاط المذكورة أعاله و تسليمه ل
و لكل المستويات ، يجب أن ال يتجاوز عدد المسجلين باألندية القطرية في رياضة كرة القدم المباريات كل خالل  .8

 سواءا كانوا أساسيين أو احتياطيين. كحد أقصى ( اثنين  2عن العبين ) 
الطالب الذي يتم تسجيله بنادي رياضي بعد تاريخ أول مباراة للمدرسة بالمسابقة يعتبر من مخرجات البرنامج و ال  

 اعتباره العب نادي.  يتم
 يجب على كل مدرسة مشاركة تجهيز الفريق بمالبس و أدوات رياضية موحدة و مناسبة لكرة القدم.  .9
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 نظام المسابقة  "2"المادة 
 تقام المسابقة لجميع المستويات على مرحلتين:المرحلة األولى و المرحلة الثانية.  .1
 المرحلة األولى: .2

 تتضمن المرحلة األولى األدوار التمهيدية للمسابقة.  أ.    
 المباريات حسب عدد اللجنة المنظمة للمسابقة تقرر عدد المراحل التمهيدية و تقوم بتوزيع المجموعات و تضع جداول  ب.   

 المدارس الحكومية و الخاصة المشاركة بالمسابقة.        
 خالل المراحل التمهيدية تقام  المباريات بنظام دوري من قسم واحد بين فرق المجموعة التي يتم تشكيلها على حسب   ج.   

 المدارس بذلك. وصول المدارس لمكان إقامة المباريات أو يتم تشكيلها مسبقا و يتم إعالم       
 التي تقام بنظام دوري من قسم واحد، يحصل الفريق الفائز على ثالث نقاط و  المراحل التمهيديةمباريات  خالل  .د    

 . الفريق المنهزم على صفر و يحصل الفريقين على نقطة واحدة في حالة التعادل  يحصل       
 التعادل بين فريقين أو أكثر على جميع المراكز ، يتم كسر التعادل حسب التاليخالل المراحل التمهيدية و في حالة  .هـ   

 تباعا:       
 عدد النقاط التي تحصل عليها الفريق خالل المواجهات المباشرة بين الفريقين أو الفرق المعنية.  – *           
 فارق األهداف خالل المواجهات المباشرة بين الفريقين أو الفرق المعنية.   – *           
 فارق األهداف خالل جميع مباريات المرحلة.    – *           
 الفريق الذي سجل أهداف أكثر خالل جميع مباريات المرحلة.    - *           
 القرعة.   –*           

 المرحلة الثانية:  .3
 . الدور النصف النهائي و الدور النهائي للمسابقة  ثانيةتتضمن المرحلة ال أ.    
 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.في حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتمتقام  المباريات    ثانيةخالل المراحل ال  ب.   

 جوء مباشرة لركالت الترجيح لتحديد النتيجة. لال       
خالل المرحلتين األولى و الثانية بأقل من العدد المحدد، و الفريق الذي يكون منقوصا يعتبر  المباريات ال تبدأ .4

 (. 0  –  3خاسرا للمباراة بنتيجة) 
( من نفس الفريق ، ينهي الحكم  2و في حالة تم طرد أو إصابة أو مغادرة أكثر من العبين)    بعد بدء المباريات .5

 . ( أو احتساب نتيجة المباراة إذا كانت أكثر من ذلك 0 –3خاسرا للمباراة بنتيجة) المباراة و يعتبر الفريق 
 أثناء المسابقة مع إعالم المدارس يحق للجنة المنظمة تغيير نظام المسابقة أو تعديل موعد المباريات في أي وقت .6
 بالنظام قبل بدء المباريات.   
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 2017 - 2016  –  2015 –  2014  – 2013مسابقة المستوى األول مواليد   "3"المادة 
  2016  -2015  -2014  -2013مواليد  النموذجية من.تشارك المدارس بمسابقة المستوى األول بطالب المرحلة 1
 .  2017و 
 بأي حال من األحوال.  2018أو  2012.ال يمكن قبول مشاركة طالب من مواليد 2
 كحد أقصى خالل مباريات المستوى األول.  قائمة بداية المباراة العب ب   12يمكن تسجيل عدد  .3
العدد.الفريق الذي يكون العبين( و ال تبدأ المباراة بأقل من ذلك  5العبين ) حارس مرمى +   6يتكون الفريق من  .4

  (.0  – 3منقوصا يعتبر خاسرا للمباراة بنتيجة)  
( العبين. في 4) أربعةبدء المباراة، ال يمكن بأي حال من األحوال أن يقل عدد الالعبين في الملعب عن  بعد  .5

( 0  –3(العبين في الملعب، ينهي الحكم المباراة و يعتبر الفريق خاسرا للمباراة  بنتيجة) 4)أربعةحالة قل العدد عن 
 أو احتساب نتيجة المباراة إذا كانت أكثر من ذلك. 

( اثنين كحد أقصى  2أن ال يتجاوز عدد المسجلين باألندية القطرية في رياضة كرة القدم عن العبين )   يجب  .6
سواءا كانوا أساسيين أو احتياطيين.الطالب الذي يتم تسجيله بنادي رياضي بعد تاريخ أول مباراة للمدرسة بالمسابقة 

 يعتبر من مخرجات البرنامج و ال يتم اعتباره العب نادي.
   .بنظام دوري من قسم واحد  تقام مباريات المرحلة األولى .7
في حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتم الجوء بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.المرحلة الثانية تقام المباريات  .8

 ركالت ( لتحديد النتيجة.  3مباشرة لركالت الترجيح ) 
( 3على ثالث)   ( تبديالت كحد أقصى خالل المباراة على أن تتم التبديالت 6) تةسيسمح لكل فريق إجراء عدد .9

التوقف.   توقفات أثناء سير المباراة مع األخذ باإلعتبار بأن فترة ما بين شوطي المباراة التحتسب ضمن فترات 
 الالعب المستبدل ال يحق له العودة للعب بنفس  المباراة.

 . دق اعتبارا من النصف النهائي 20و   دق خالل المراحل التمهيدية  12 زمن المباراة:.10
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 2012 –  2011مسابقة المستوى الثاني مواليد  "4"المادة 
 .  2012و   2011من مواليد  اإلبتدائية تشارك المدارس بمسابقة المستوى األول بطالب المرحلة .1
 بأي حال من األحوال.  2013أو  2010من مواليد .ال يمكن قبول مشاركة طالب 2
 كحد أقصى خالل مباريات المستوى الثاني.   قائمة بداية المباراة العب ب   14يمكن تسجيل عدد  .3
العدد.الفريق الذي يكون العبين( و ال تبدأ المباراة بأقل من ذلك  6العبين ) حارس مرمى +   7يتكون الفريق من  .4

  (.0  – 3منقوصا يعتبر خاسرا للمباراة بنتيجة)  
( العبين. في 5)خمسةبدء المباراة، ال يمكن بأي حال من األحوال أن يقل عدد الالعبين في الملعب عن  بعد  .5

( 0 –3(العبين في الملعب، ينهي الحكم المباراة و يعتبر الفريق خاسرا للمباراة  بنتيجة) 5)خمسةالعدد عن حالة قل 
 أو احتساب نتيجة المباراة إذا كانت أكثر من ذلك. 

( اثنين كحد أقصى  2يجب أن ال يتجاوز عدد المسجلين باألندية القطرية في رياضة كرة القدم عن العبين )   .6
كانوا أساسيين أو احتياطيين.الطالب الذي يتم تسجيله بنادي رياضي بعد تاريخ أول مباراة للمدرسة بالمسابقة سواءا 

 يعتبر من مخرجات البرنامج و ال يتم اعتباره العب نادي.
   .بنظام دوري من قسم واحد  تقام مباريات المرحلة األولى .7
في حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتم الجوء بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.المرحلة الثانية تقام المباريات  .8

 ركالت ( لتحديد النتيجة.  3مباشرة لركالت الترجيح ) 
( 3على ثالث)  ( تبديالت كحد أقصى خالل المباراة على أن تتم التبديالت 7) سبعةيسمح لكل فريق إجراء عدد .9

التوقف.   أثناء سير المباراة مع األخذ باإلعتبار بأن فترة ما بين شوطي المباراة التحتسب ضمن فترات توقفات 
 الالعب المستبدل ال يحق له العودة للعب بنفس  المباراة.

 دق اعتبارا من النصف النهائي.  20و   دق خالل المراحل التمهيدية  14 زمن المباراة:.10
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 2010 - 2009 –  2008المدارس اإلعدادية  مواليد  –مسابقة المستوى الثالث  "5"المادة 
 .  2010و   2009 -  2008من مواليد  اإلعدادية تشارك المدارس بمسابقة المستوى األول بطالب المرحلة .1
 بأي حال من األحوال.  2011أو  2007.ال يمكن قبول مشاركة طالب من مواليد 2
 .لث كحد أقصى خالل مباريات المستوى الثا  قائمة بداية المباراة العب ب   18يمكن تسجيل عدد  .3
العبين( و ال تبدأ المباراة بأقل من ذلك   8العبين ) حارس مرمى +   9خالل المراحل األولى ، يتكون الفريق من  .4

  (.0  – 3العدد.الفريق الذي يكون منقوصا يعتبر خاسرا للمباراة بنتيجة) 
بدء المباراة، ال يمكن بأي حال من األحوال أن يقل عدد الالعبين في الملعب عن   خالل المرحلة األولى و بعد .5

(العبين في الملعب، ينهي الحكم المباراة و يعتبر الفريق خاسرا 7( العبين. في حالة قل العدد عن سبعة)7سبعة)
 ( أو احتساب نتيجة المباراة إذا كانت أكثر من ذلك.  0 –3للمباراة  بنتيجة) 

العبين( و ال تبدأ المباراة بأقل من ذلك    10العب ) حارس مرمى +  11المرحلة الثانية، يتكون الفريق من  خالل .6
 . ( 0  –  3العدد. الفريق الذي يكون منقوصا يعتبر خاسرا للمباراة بنتيجة ) 

الالعبين في الملعب عن  بعد بدء المباراة، ال يمكن بأي حال من األحوال أن يقل عدد خالل المرحلة الثانية و  .5
(العبين في الملعب، ينهي الحكم المباراة و يعتبر الفريق خاسرا 8( العبين. في حالة قل العدد عن ثمانية)8ثمانية)

 ( أو احتساب نتيجة المباراة إذا كانت أكثر من ذلك.  0 –3للمباراة  بنتيجة) 
( اثنين كحد أقصى  2رياضة كرة القدم عن العبين )  يجب أن ال يتجاوز عدد المسجلين باألندية القطرية في  .6

سواءا كانوا أساسيين أو احتياطيين.الطالب الذي يتم تسجيله بنادي رياضي بعد تاريخ أول مباراة للمدرسة بالمسابقة 
 يعتبر من مخرجات البرنامج و ال يتم اعتباره العب نادي.

   واحد .  . تقام مباريات المرحلة األولى بنظام دوري من قسم 7
بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.في حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتم الجوء   ثانية. تقام مباريات المرحلة ال8

   ركالت ( لتحديد النتيجة. 5مباشرة لركالت الترجيح ) 
. اعتبارا من  ( تبديالت كحد أقصى خالل المباراة 9) تسعةيسمح لكل فريق إجراء عدد خالل المراحل التمهيدية،  .9

 ( تبديالت كحد أقصى خالل المباراة.   7النصف النهائي، يسمح لكل فريق إجراء عدد سبعة ) 
( توقفات أثناء سير المباراة مع األخذ باإلعتبار بأن فترة ما بين شوطي المباراة التحتسب 3على ثالث)   تتم التبديالت 
 الالعب المستبدل ال يحق له العودة للعب بنفس  المباراة. التوقف.  ضمن فترات 

 دق اعتبارا من النصف النهائي.  30و   دق خالل المراحل التمهيدية  20 زمن المباراة:.10
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 2007 - 2006  – 2005المدارس الثانوية  مواليد  –مسابقة المستوى الرابع  "6"المادة 
 .  2007و   2006  - 2005من مواليد   الثانوية المستوى األول بطالب المرحلةتشارك المدارس بمسابقة  .1
 بأي حال من األحوال.  2008أو  2004.ال يمكن قبول مشاركة طالب من مواليد 2
 . رابعكحد أقصى خالل مباريات المستوى ال  قائمة بداية المباراة العب ب   18يمكن تسجيل عدد  .3
العبين( و ال تبدأ المباراة بأقل من ذلك   8العبين ) حارس مرمى +   9خالل المراحل األولى ، يتكون الفريق من  .4

  (.0  – 3العدد.الفريق الذي يكون منقوصا يعتبر خاسرا للمباراة بنتيجة) 
بدء المباراة، ال يمكن بأي حال من األحوال أن يقل عدد الالعبين في الملعب عن   خالل المرحلة األولى و بعد .5

(العبين في الملعب، ينهي الحكم المباراة و يعتبر الفريق خاسرا 7( العبين. في حالة قل العدد عن سبعة)7سبعة)
 ( أو احتساب نتيجة المباراة إذا كانت أكثر من ذلك.  0 –3للمباراة  بنتيجة) 

العبين( و ال تبدأ المباراة بأقل من ذلك    10العب ) حارس مرمى +  11، يتكون الفريق من  المرحلة الثانيةخالل .6
 . ( 0  –  3العدد. الفريق الذي يكون منقوصا يعتبر خاسرا للمباراة بنتيجة ) 

الالعبين في الملعب عن  بعد بدء المباراة، ال يمكن بأي حال من األحوال أن يقل عدد خالل المرحلة الثانية و  .5
(العبين في الملعب، ينهي الحكم المباراة و يعتبر الفريق خاسرا 8( العبين. في حالة قل العدد عن ثمانية)8ثمانية)

 ( أو احتساب نتيجة المباراة إذا كانت أكثر من ذلك.  0 –3للمباراة  بنتيجة) 
( اثنين كحد أقصى  2ضة كرة القدم عن العبين )  يجب أن ال يتجاوز عدد المسجلين باألندية القطرية في ريا .6

سواءا كانوا أساسيين أو احتياطيين.الطالب الذي يتم تسجيله بنادي رياضي بعد تاريخ أول مباراة للمدرسة بالمسابقة 
 يعتبر من مخرجات البرنامج و ال يتم اعتباره العب نادي.

   . تقام مباريات المرحلة األولى بنظام دوري من قسم واحد . 7
بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.في حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتم الجوء   ثانيةمباريات المرحلة ال. تقام 8

   ركالت ( لتحديد النتيجة. 5مباشرة لركالت الترجيح ) 
. اعتبارا من  ( تبديالت كحد أقصى خالل المباراة 9) تسعةيسمح لكل فريق إجراء عدد خالل المراحل التمهيدية،  .9

 ( تبديالت كحد أقصى خالل المباراة.   7النصف النهائي، يسمح لكل فريق إجراء عدد سبعة ) 
اراة التحتسب ( توقفات أثناء سير المباراة مع األخذ باإلعتبار بأن فترة ما بين شوطي المب 3على ثالث)   تتم التبديالت 
 التوقف. الالعب المستبدل ال يحق له العودة للعب بنفس  المباراة.  ضمن فترات 

 دق اعتبارا من النصف النهائي.  30و   دق خالل المراحل التمهيدية  20 زمن المباراة:.10
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     مسابقة الجوائز   "7"المـادة 
 المركز األول: كأس البطولة و ميداليات ذهبية. .1
 المركز الثاني: ميداليات فضبية..2
 المركز الثالث: ميداليات برونزية..3

 
    "8"المـادة 

 .تتحمل المدرسة المسؤولية كاملة في إشراك الطالب من عدمه بمباريات المسابقة.1
عن طريق ذلك  أو ألي سبب آخر ومشاركة لطالب أحد المدارس  حول أهليةيحق لكل مدرسة تقديم احتجاج .2

 الخيارين التاليين و ال يمكن الجمع بينهما: أحد 
 يمكن تقديم احتجاج مكتوب و موقع من المدرس في الملعب قبل بداية المباراة ، يتم التأكد من طرف مدير المسابقة أ.     

   .في الموضوع و يتم  اإلعالم بنتيجة البحث في األمر و يلتزم المدرس بقبول قرار مدير المسابقة         
 بكتاب رسمي يرسل من المدرسة إلى اإلتحاد الرياضي في اليوم الموالي للمباراة و قبل الساعةيمكن تقديم احتجاج  ب.    

   العاشرة صباحا) يمكن قبول كتاب اإلحتجاج لمباريات يوم الخميس يوم األحد قبل الساعة العاشرة صباحا.        
 أعاله. الجهة الوحيدة التي يحق لها تفسير أي بند من البنود المذكورة يه اللجنة المنظمة.3
 اتخاذ أي إجراء تجاه أي موضوع لم يرد به نص في هذه الشروط.  للجنة المنظمةيحق .4


