
قانون كرة الیــــــد
:1المادة 

. العب على أقصى تقدیر وخمسة العبین على األقل فوق المیدان14یتركب كل فریق مشارك في نشاط كرة الید من 
إذا التحق وبإمكان الالعبین اإلحتیاطین المتأخرین التي دونت أسماؤھم على ورقة التحكیم المشاركة ضمن التشكیلة 

.ایة الّشوط الّثانيبالمقابلة قبل بد

:2المادة 
دقائق بین الشوطین ووقت مستقطع 10دقیقة للفترة الواحدة وتتخللھا راحة بـ 25شوطین إثنین بحساب : المقابلة مدة 

.واحد لكل فریق في الفترة الواحدة لمدة دقیقة

:3المادة 
قة التحكیم والتثبت في الالعبین المدونین على ورمن طرف مسؤولي الفریقین المقابلة بعد تعمیر ورقة التحكیم جرىت

.من طرف السادة حكام المباراة وصلوحیة بطاقات النشاط
المباراة في التاریخ والساعةإلجراءالعبا على أقصى تقدیر جاھزین 14م كل فریق خمسة العبین على األقل ویض

.المحددة لذلك حسب جدول التعیینات

: 4المادة 
دقیقة یتحتم على مسؤولي الفریقین تعمیر ورقة التحكیم بأسماء الالعبین وتدوین أرقامھم 20لمقابالت بـ قبل إنطالق ا

وأرقام بطاقات نشاطھم وتعیین قائد فریق ومدھا إلى السادة الحكام مصحوبة ببطاقات النشاط للتثبت في صلوحیتھا 
.وكذلك في الالعبین

:5المادة 
ورقة التحكیم قبل إنطالق المقابلة، وبخالف ذلك تجرى المباراة بعد تعمیر ورقة عادیة كل نادي مضیف مطالب بتوفیر

.للفریق المضیفخطّیة مالّیةبدال من ورقة التحكیم من طرف حكم المقابلة وینجر ذلك 

: 6المادة 
منھزما سبب من األسباب لللعبأو الغیر جاھز ي للمقابلة یعتبر الفریق المتأخردقیقة من الوقت القانون15بعد مرور 

.نقاط الحوافزویتم حرمانھ من بالغیاب 

:7المادة 
االستظھارال یسمح ألي العب المشاركة في نشاط كرة الید في المقابالت الرسمیة أو الودیة أو في دورات المنظمة دون 

.رف رئیس اللجنةببطاقة نشاط ساریة المفعول تسلم من طرف المنظمة أو بترخیص إستثنائي ممضى من ط
مرات خالل الموسم 3ولیس بإمكان النوادي المنخرطة بنشاط كرة الید اإلنتفاع بالتراخیص اإلستثنائیة أكثر من 

.یاضي والثقافي مھما كانت األسبابالّر

: 8المادة 
یمكن قبول مطالب یرد على المنظمة بعد یوم األربعاء من كل أسبوع یعتبر الغیا وال لتأجیل مقابلة كل مطلب كتابي 
.المسّبقة للمنّظمةطیلة الموسم مھما كانت األسباب، وذلك بعد موافقة ثالث مّراتالتأخیر أكثر من 

:9المادة 
، وتسھر المنظمة بعد الموافقة على تعیین مسبقاإعالم المنظمة .یةكل نادي یرغب في تنظیم مقابالت في إطار دورة وّد

. مالعب على أن تكون مستحقات الحكام والمراقبین والمالعب على كاھل النادي المنظم الحكام ومراقبي المقابالت وال
وتذّكر المنظمة النوادي المشاركة في ھذه الدورات بأن قوانین المقابالت الرسمیة التي یتم تنظیمھا من طرف المنظمة 

.تبقى ساریة المفعول



:10المادة 
تائج جمیع مرات غیر متتالیة خالل الموسم یعتبر منسحبا وبذلك تلغى ن5أو مرات متتالیة3كل فریق یھزم بالغیاب 

.المقابالت التي أجراھا

:11المادة 
دقائق من توقف اللعب وذلك في صورة عدم اإلمتثال ألوامر الحكم بإستئناف اّللعب 5یعتبر الفریق منھزما بالغیاب بعد 

، وتقوم لجنة التأدیب بإتخاذ القرارات حسب القوانین میدان بعد إقصائھإثر مخالفة أو رفض أحد الالعبین بمغادرة ال
.الجاري بھا العمل

:12المادة 
:في الحاالت الّتالیة بإمكان السادة الحكام إیقاف المقابلة 

لعدم صلوحیة المیدان إثر تھاطل األمطار-أ
تتجاوز المیثاق الّریاضي و تمّثل تھدیدا م بتصرفات إثر تصرف الالعبین أو المسؤولین من أحد الفریقین بالقیا-ب

.أو خطرا أو إساءة جسیمة أو أضرارا ما
.الشروع في العنف داخل المیدان والتفوه بعبارات تتنافى واألخالق الحمیدة-ت

.و یرفع الحكم نقریرا إلى المنّظمة

:13المادة 
اء المقابلة في وقتھا القانوني یعتبر منھزما ، وذلك بعد إعطاء كل فریق ینسحب من اللعب تلقائیا قبل إعالن الحكم بإنتھ

و تّتخذ الحكم وینجر عن ذلك حرمان الفریق من نقاط الحوافز السیدة إلى اللعب من طرفبخمسة دقائق للعودمھلة
.العقوبات الّالزمةلجنة القوانین 

:14المادة 
: یتّم الّلجوء إلىلة على المراتب األولى والثانیةفي صورة التساوي في عدد النقاط بین الفرق المتحّص

.أو أكثربین الفریقینالحاصلبةنتیجة ال-1
.األھداف المقبولة والمدفوعة في ما بینھا-2
.الّروح الّریاضّیة-3
.القرعةعملّیة-4

إسناد الكؤوس:  51المادة 
.كرة الید في آخر الموسم الریاضي والثقافيلوطنیة للثقافة والریاضة والعمل لفائدة فرعتسند المنظمة ا

لفریق واحد من المجموعةكأس المرتبة األولى -
كأس المرتبة الثانیة لفریق واحد من المجموعة-
كأس المرتبة الثالثة لفریق واحد من المجموعة-
ةكأس الروح الریاضیة األولى لفریق واحد من المجموع-

كأس الروح الریاضیة: 16المادة 
: الفریق على كأس الروح  الریاضیة وذلك حسب الشروط التالیةل یتحص
اضيلموسم الریاعدم حصولھ على أي ورقة حمراء طوال -
إنضباط الالعبین أو المرافقین أو المدربین سواء فوق المیدان أو خارجھ طوال الموسم-
إحترام موعد إنطالق المقابالت-
عدم إنھزام الفریق بالغیاب ولو مرة واحدة-
عدم اإلفراط في مطالب تأجیل المقابالت-
الحكام ومراقبي المقابالت وعدم مناقشة قرارات الحكامو إحترام المنافس -



:17المادة 
وقبل مغادرة السادة الحكام حجرات المالبس یتحتم على السادة مسؤولي الفرق التثبت بكل دقة في اراةإثر إنتھاء المب

الالعبین المصابین وكذلك –اإلقصاءات –اإلنذارات :الورقةھذه نة على تیجة النھائیة المدّوورقة التحكیم وذلك في الن
. وما عدى ذلك فال تقبل أي مالحظة بعد مغادرة الحكم. بطاقات النشاط

: 18المادة 
.یحتسب الترتیب العام باإلعتماد على جدول قوانین نشاط كرة الید

:جدول إسناد النقاط 
  نقـــاط3=الفـــوز
       نقـــاط2=التعــادل
نقطـة واحدة=الھزیمـة
من النقـاط 0=الھزیمة بالغیاب.
 3( إقصاء الالعب إثرX2حرمان فریقھ من نقاط الحوافز= )دقائق
نقاط2-= حكم لسبب من األسبابكل العب أو مسؤول یشار إلیھ من طرف ال.

:19المادة 
كل الحاالت الغیر موجودة ضمن ھذه القوانین تبقى واردة بعد درسھا والمصادقة علیھا من طرف المكتب التنفیذي 

.للمنظمة والعمل

:20المادة 
.القانون الّریاضي العام للمنّظمة یمّثل اإلطار المرجعي


