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ORGANISATION NATIONALE

CULTURE SPORT ET TRAVAIL

افة ــقـالمنظمة الوطنیة للث
ـلـــمـــة والعــــاضـــوالری

العب11قانون كرة القدم 

I -

:1المادة
تدور كافة المباریات في مالعب مصادق علیھا من طرف المنظمة أو المكتب الجھوي، اللذان یحددان أسبوعیا برنامج 

.)...المتباریة، الملعب ، التوقیت، الحكمالفرق (المقابالت 
.ویمكن إجراء عدة مقابالت على نفس الملعب في أوقات مختلفة

.مراقب الملعب ھو الذي یقّرر ما إذا كان الملعب صالحا للعب أم غیر ذلك
.بسالجمعیات مطالبون بأن یمدوا مراقب الملعب ببطاقة التعریف الوطنیة عند تسلمھم حجرات المالوليؤمس

:2المادة 
.ساعة على األقل قبل المقابلة72یتحتم على الجمعیات المنخرطة إعالم المنظمة أو المكتب الجھوي بإجراء المقابالت الودیة 

.أما بالنسبة لتنظیم الدورات فینبغي أن یكون اإلعالم قبل أسبوع من إجراء الدورة

:3لمادة ا
إلى تأجیل مباراة فعلیھا تقدیم مطلب كتابي إلى المنظمة أو المكتب الجھوي وذلك في صورة ما إذا اضطرت إحدى الجمعیات 

وبإمكان المنظمة أو المكتب الجھوي الموافقة على ھذا . ساعة من إجراء المباراة  مع توضیح أسباب طلب التأجیل72قبل 
.الطلب أو رفضھ
.جمعیةفي الموسم بالنسبة لكلغیر متتالیة تأجیالت 3ال یمكن تجاوز 

تعیین المقابالت : 4المادة 
برنامج المقابالت المبرمجة لنھایة األسبوع في مقراتھا عشیة كل (affichage)تقوم المنظمة أو المكتب الجھوي بتعلیق -

.یوم أربعاء من كل أسبوع
بالنسبة (www.oncst.org.tnیمكن لكل جمعیة اإلطالع على برنامج المقابالت عن طریق موقع واب الخاص بالمنظمة -

)لنوادي تونس 

(Equipements)األزیاء : 5المادة 
.في األلعاب الجماعیة یجب أن یكون زي كل فریق موحد)1
.یسمح لحارس المرمى أن یرتدي بنطلون طویل ویجب أن یكون لونھ مختلف عن ألوان باقي الالعبین)2
.وواقي الساق إجباريالعب 11یتكون زي كل العب من قمیص وتبان وجوارب وحذاء ریاضي خاص بكرة القدم )3

یجب على الفریق الذي یستقبل أن یصطحب معھ زّیان بألوان مختلفة و إن تعّذر علیھ ذلك یجب علیھ  إحضار ظھارة
(Dossard)م إحضار ظھارة وفي صورة تشابھ أزیاء الفریقین وعد. مع الزي العادي(Dossard) یمكن للحكم إجراء

(20ویعاقب الفریق المخالف بخطیة مالیة قدرھا عشرون دینارا . المباراة ورفع تقریر في ذلك للمنظمة أو المكتب الجھوي
. بلةعلى أن یتم تسدیدھا بمقر المنظمة أو المكتب الجھوي في أجل ال یتعدى یوم األربعاء من األسبوع الموالي للمقا)د
.یجب على الالعب أن ال یحمل أي شيء فیھ خطورة على الالعبین اآلخرین وعلى نفسھ)4
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:6المادة 
الفریق الذي لم یحضر معھ كرة صالحة للعب یقع تدوینھا على ورقة التحكیم قبل إنطالق المقابلة ویعاقب بخطیة مالیة قدرھا 

المكتب الجھوي في أجل ال یتعدى یوم األربعاء من األسبوع الموالي تسدیدھا بمقر المنظمة أو یتم) د20(عشرون دینار
.للمقابلة

الذي لم یحضر معھ كرة صالحة للعبالمقابلة نظرا لضیاع أو ثقب الكرة الموجودة، فإّن الفریق واصل و في صورة لم تت
.ینھزم مھما كانت نتیجة المقابلة

:7المادة 
یعاقب بخطیة یقـع تدوینھـا على ورقـة التحكیـم و )لإلسعافات األولیة مجھز(األدویةدوق ـھ صنـالفریق الذي لم یحضر مع
تسدیدھا بمقر المنظمة أو المكتب الجھوي في أجل ال یتعدى یوم األربعاء من األسبوع یتم) د20(مالیة قدرھا عشرون دینار

.الموالي للمقابلة

:8المادة 
إذا حضر الفریق الذي یستقبل ولم تكن معھ ورقة التحكیم فإن المقابلة تجرى بعد تعمیر ورقة عادیة حسب مواصفات ورقة 

على أن یتم تسدیدھا بمقر المنظمة أو المكتب )د(20التحكیم ویعاقب الفریق المضیف بخطیة مالیة قدرھا عشرون دینارا 
. ألسبوع الموالي للمقابلةالجھوي في أجل ال یتعدى یوم األربعاء من ا

.كعدد أقصىالعبین 6أكثر منتعویض ال یمكنالعبین احتیاطیین على ورقة التحكیم 6لجمعیات تدوین أكثر من یمكن ل

:9المادة 
یتم تسدیدھا بمقر المنظمة )د20(مسئول غیر العب یعاقب بخطیة مالیة قدرھا عشرون دینارابمرافق یكنالفریق الذي لم 

.و یقع تدوین ذلك على ورقة التحكیمأو المكتب الجھوي في أجل ال یتعدى یوم األربعاء من األسبوع الموالي للمقابلة 

یجب على كل ممرن تمكین الحكم من اإلجازة الفنّیة أّما بخصوص مرافقي الفریق و المدونون أسمائھم على ورقة التحكیم 
.ین الحكم من بطاقة التعریف الوطنیة قبل بدایة المباراةیجب علیھم تمك

:10المادة 
الالعب الذي لم یحضر مع بدایة المقابلة واسمھ مسجل على ورقة التحكیم لھ الحق باالنضمام إلى فریقھ في صورة التحاقھ 

).  بعد إعالم الحكم و قائد الفریق المقابل ( قبل بدایة الشوط الثاني 

:11المادة 
دقیقة من التوقیت المحدد للمقابلة وبعد مناداة الحكم یعتبر متغیبا عن المقابلة 15لم یكن جاھزا للعب بعد كل فریق 
(Forfait) مجسمة بوثائق اإلثباتمبّرر و ، إال إذا كان الغیاب ألسباب قاھرة.


