تعليمات بطولة اتحاد غرب آسيا ٔالاو ى تحت سن  – 15إناث
ٕالامارات 2018 /
ً
أوال :مقدمة
 .1بطولة اتحاد غرب آسيا ٔالاو ى تحت سن  – 15إناث و ي بطولة رسمية مدرجة ضمن أجندة
البطوالت لعام .2018
 .2هذﻩ التعليمات تحدد الحقوق ،الواجبات ،واملسؤوليات لكل من إتحاد غرب آسيا ،الاتحاد
املستضيف ،والاتحادات املشاركة ي البطولة.
 .3يشارك بالبطولة الدول ٔالاعضاء باتحاد غرب آسيا باالضافة ا ى الدول ال تتم دعو ا للمشاركة
من قبل إتحاد غرب آسيا.

ً
ثانيا :املسؤوليات واملهام
 .1اتحاد غرب آسيا
-

الاشراف ع ى ٔالامور التنظيمية خالل البطولة وتحديد نظام البطولة ،والدول املشاركة.
تحديد نظام القرعه وتنظيمها.
تحديد جدول املباريات.
اختيار مالعب البطولة بالتنسيق مع الاتحاد املستضيف.
تعي ن مسؤو ي املباريات )مراق املباريات والحكام(.
التعامل مع كافة ٔالامور املتعلقة باملسابقة ،مثل :التنظيم العام ،الاع ﺮاضات...الخ.

 .2الاتحادات املشاركة
-

يتوجب ع ى كل اتحاد مشارك بالبطولة أن يوقع "نموذج تأكيد املشاركة" ضمن الف ﺮة الزمنية
املحددة من قبل اتحاد غرب آسيا.
الال ام بجميع البنود املذكورة ي تعليمات البطولة وجميع الكتب الرسمية ال يتم ارسالها
من خالل اتحاد غرب اسيا.
الال ام بالقانون الدو ي للعبة كرة القدم والذي تم وضعه من قبل  IFABونشرﻩ من قبل
الاتحاد الدو ي لكرة القدم.
الال ام بجميع ال ﺮتيبات ال يقوم ا اتحاد غرب آسيا والدولة املستضيفة.
املوافقة ع ى الاجراءات املتخذة حول نظام القرعة.
املشاركة ي كافة املباريات حيثما يتقرر ع ى املنتخبات حسب جدول املباريات.
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-

-

-

املشاركة بجميع النشاطات خالل البطولة وتشمل :الاجتماع الف  ،املؤتمر الصحفي ،وأي
نشاطات إعالمية أخرى مرتبة من قبل اللجنة املنظمة و ي حال عدم الحضور ستفرض
غرامة مالية مقدارها ) (5,000خمسة آالف دوالر ،ويحق للجنة الانضباط فرض عقوبات
ً
أخرى حسب ما تراﻩ مناسبا.
التنسيق مع البلد املستضيف بخصوص اصدار التأش ﺮات والتقيد بالف ﺮة الزمنية الالزمة
لضمان اصدار التأش ﺮات.
املوافقه ع ى أن كافة ٔالامور ٕالادارية ،الانضباطية ،والتحكيمية سيتم التعامل معها من قبل
اتحاد غرب آسيا بما يتطابق مع هذﻩ التعليمات أو قرارات لجان اتحاد غرب آسيا املعنية أو
النظام ٔالاساﺳ التحاد غرب آسيا لكرة القدم.
مراقبة سلوك أعضاء الوفد )إداري ن والعبات( من لحظة وصولهم للبلد املستضيف ولح ن
وقت مغادر م مع تغطية التكاليف الطارئة والناتجة عن أي عضو من أعضاء الوفد.
عمل التأم ن الص ي وتأم ن الحياة املالئم لكافة أعضاء الوفد املشارك أثناء السفر الدو ي.
التح ي بالروح الرياضية خالل البطولة.

 .3الاتحاد املستضيف
-

-

ً
ثالثا :اللجان

تشكيل لجنة منظمة للبطولة مكونة من مدير للبطولة وأعضاء قادرين ع ى القيام بجميع
املهام املتعلقة بتنظيم البطولة ع ى أكمل وجه.
ترتيب اجراءات الاقامة واملواصالت والتأش ﺮات للوفود املشاركة ووفد اتحاد غرب آسيا
ً
ومسؤو ي املباريات حسب املتطلبات ال ستذكر الحقا ي هذﻩ التعليمات.
وضع خطة أمنية بالتعاون مع الجهات املعنية خالل ف ﺮة البطولة ي جميع املناطق املرتبطة
بالبطولة وتشمل املالعب الرئيسية والتدريبية ،أماكن إقامة الوفود ،جميع النشاطات
املتعلقة بالبطولة كاالجتماع الفي واملؤتمر الصحفي....إلخ.
تعي ن منسق عام مح ي ) (LGCومنسق اعالمي مح ي ) (LMOي كل ملعب معتمد للمباريات.
التنسيق مع اللجنة املشرفة )اتحاد غرب آسيا( لوضع ال ﺮنامج ؤالانشطة ال تقام خالل
البطولة.
تأم ن الاتصاالت السلكية والالسلكية للمشارك ن ي البطولة بيسر وسهولة.
تأم ن إشارة للبث التلفزيوني التحاد غرب آسيا.

ً
 .1اللجنة املنظمة :ي اللجنة ال يشكلها الاتحاد املستضيف وتتو ى تنظيم البطولة طبقا للوائح
املعتمدة من قبل اتحاد غرب آسيا واتخاذ القرارات الالزمة بشأ ا.
 .2اللجنة املشرفة :ي اللجنة ال يسم ا اتحاد غرب آسيا ،وتضم ي عضوي ا ٔالام ن العام التحاد غرب
آسيا ،مــدير البطولة ،مراقب البطولة ومقيم الحكام وتتو ى مهام ٕالاشراف الف وٕالاداري وٕالاعالمي
ع ى البطولة.
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ً
رابعا :املشاركة ،الانسحاب ،جدول املباريات ،نظام البطولة
.1

املشاركة

 تقديم "نموذج تأكيد املشاركة" موقع ضمن الف ﺮة الزمنية املحددة من قبل اتحاد غرب آسيا..2
-

الانسحاب قبل بدء البطولة
إذا كان الانسحاب بعد تأكيد املشاركة ،يتم دفع غرامة مالية مقدارها ) (10000عشرة آالف
دوالر أمريكي.
ً
إذا كان الانسحاب خالل  30يوما من موع ـ ــد بدايـ ــة البطولة ،فيتم دفع غرامـ ــة مالية
مقداره ـ ــا ) (20000عشرون ألف دوالر أمريكي.
إذا كان الانسحاب قبل يوم ) (1من موع ـ ــد بدايـ ــة البطولة ،فيتم دفع غرامـ ــة مالية مقداره ـ ــا
) (30000ثالثون ألف دوالر أمريكي.
يحق التحاد غرب آسيا استبدال املنتخب املنسحب بمنتخب آخر ،حيث سيقرر اتحاد غرب
آسيا املنتخب املدعو للمشاركة كبديل.
ي حال انسحاب أي من الفرق املشاركة ،يحق التحاد غرب آسيا تغي ﺮ نظام البطولة كما
ً
مناسبا.
يرونه

 .3الانسحاب بعد بدء البطولة
 يعت ﺮ الفريق منسحب بعد بداية البطولة ي الحاالت التالية: الانسحاب بعد بدء البطولة.
 اذا لم يحضر ا ى ملعب املباراة املقرر حسب الجدول املعتمد من الجهة املنظمة.
 إذا رفض مواصلة لعب املباراة.
 إذا ترك أرض امللعب ولم يستكمل املباراة حسب التعليمات.
 اذا غادر امللعب قبل اية املباراة.
 إذا كان الانسحاب بعد بدء البطولة فيتم دفع غرامة مقدارها ) (40000أربعون ألف دوالرأمريكي.
 تل ى جميع نتائج الفريق املنسحب :النقاط ؤالاهداف خالل مبارياته يتم حذفها عند تحديدال ﺮتيب ال ائي للفرق.
 .4جدول املباريات والقرعة
 يتم تحديد جدول املباريات بعد إجراء القرعة الرسمية للبطولة. يتم تحديد نظام القرعة و املوعد واملكان ال ائي للقرعة من قبل اتحاد غرب آسيا. يتم تعميم نظام القرعة للبطولة من قبل اتحاد غرب آسيا بف ﺮة مناسبة.3

 .5نظام البطولة
 يعتمد نظام البطولة ع ى عدد الفرق املشاركة:أ .نظام الدوري من مرحلة واحدة ،حيث يلعب كل فريق مرة واحدة مع جميع الفرق
املشاركة.
ب .نظام املجموعات وخروج الخاسر من مرة واحدة ي الدور الثاني.
 يحق للبلد املستضيف أن يكون رأس للمجموعة ٔالاو ى. -يتم تطبيق قانون الاتحاد الدو ي لكرة القدم حسب النظام الذي يتم اعتمادﻩ لكل بطولة.

خامسا :تعليمات فنية
 .1جميع املباريات يجب أن تلعب حسب القانون الدو ي لكرة القدم
ُ
 جميع املباريات يجب أن تلعب حسب القانون الدو ي للعبة كرة القدم والذي تم وضعه من قبل IFABونشرﻩ من قبل الاتحاد الدو ي لكرة القدم.
 يسمح لكل فريق إجراء  3تبديالت ي كل مباراة. ي حال تناقص عدد العبات أي من الفريق ن ألقل من  7العبات ي ميدان اللعب قبل ايةاملباراة أو خالل الوقت الاضا ي ،يقوم الحكم باالعالن عن إ اء املباراة ،وتتخذ لجنة الانضباط
ً
القرار كما تراﻩ مناسبا.
 .2مدة املباراة
 مدة املباراة تكون ) (90دقيقة ع ى شوط ن ،مدة كل شوط ) (45دقيقة يتخللها ف ﺮة اس ﺮاحةملدة ) (15دقيقة من صافرة اية الشوط ٔالاول إ ى صافرة بدء الشوط الثاني.
-

ي مباريات املركزين الخامس والسادس واملركزين الثالث والرابع وقبل ال ائي وال ائي ،إذا
انتﻬ الوقت ٔالاص ي للمباراة بالتعادل ،يتم اللجوء إ ى الركالت ال ﺮجيحية مباشرة.

 .3إلغاء املباراة
 ي حال عدم التمكن من بدء املباراة ي املوعد املحدد نتيجة ألسباب الظروف القاهرة أو أيحوادث عرضية أخرى وتشمل بدون تحديد عدم جاهزية امللعب ،حالة الطقس وخلل ي
ً
ً
ٕالاضاءة ،فإنه يجب أوال تعليق املباراة ملدة  30دقيقة ع ى ٔالاقل ما لم يتخذ حكم املباراة قرارا
بأنه يمكن بدء املباراة قبل ذلك ،وإال فإنه يجب اتخاذ قرار بتحديد موعد آخر إلقامة املباراة.
 اذا ارتأى الحكم ،يسمح بتأخ ﺮ املباراة ملدة  30دقيقة أخرى ،وذلك إذا ارتأى أن هذﻩ الف ﺮةً
ٕالاضافية ستسمح ببدء املباراة .وخالفا لذلك ،يجب ع ى حكم املباراة عند اية ف ﺮة التمديد
الثانية وقدرها  30دقيقة ٕالاعالن عن إلغاء املباراة.
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 ي حال إلغاء املباراة ،ي ﺮتب ع ى اتحاد غرب آسيا اتخاذ قرار خالل ) (2ساعت ن من قرارالحكم بإلغاء املباراة حول إمكانية إعادة جدولة املباراة مع ٔالاخذ بع ن الاعتبار الجوانب
الرياضية والتنظيمية ،أو وجدت الحاجة ألي إجراء او قرار آخر لالستمرار باملسابقة.
 .4ترك املباراة
ي حال إيقاف الحكم للمباراة قبل اية أي من شوطي املباراة أو أثناء أي شوط إضا ي بسبب الظروف
القاهرة أو أي حوادث أخرى ع ى سبيل املثال ال الحصر عدم مالئمة العشب للعب أو بسبب سوء حالة
الطقس أو خلل ي ٕالاضاءة ،فإنه ي ﺮتب اتخاذ ٕالاجراءات التالية:
ً
 تعلق املباراة تلقائيا ملدة ) (30ثالثون دقيقة لح ن تحسن الظروف بشكل كاف قبل استئنافاملباراة ما لم يقرر الحكم إمكانية استئناف املباراة قبل هذﻩ املدة.
ً
 يسمح بتعليق املباراة ملدة ) (30ثالثون دقيقة أخرى وفق ما يراﻩ الحكم مالئما إذا رأى بأ اً
ستسمح باستئناف املباراة .وخالفا لذلك يجب ع ى حكم املباراة عند اية ف ﺮة التمديد
الثانية وقدرها  30دقيقة ٕالاعالن عن ترك املباراة.
 ي حال تواجد أقل من ) (7سبعة العبات ع ى أرض امللعب لدى أي من املنتخب ن خاللً
املباراة بسبب الطرد أو ٕالاصابة ،سيقوم الحكم بإعالن ترك املباراة ،واعتمادا ع ى نتيجة
املباراة عند تركها ،سيمنح الفوز للفريق ٓالاخر بنتيجة ) (0-3ما لم تكن النتيجة أك ﺮ من ذلك.
 ي حال حضر إ ى الاستاد أقل من ) (7سبعة العبات من أي من املنتخب ن  ،سيقوم الحكمبإعالن ترك املباراة ،ومنح الفوز للفريق ٓالاخر بنتيجة ).(0-3
 ي حال ترك املباراة ،ي ﺮتب ع ى اتحاد غرب آسيا اتخاذ قرار خالل ) (2ساعت ن من قرارالحكم بتعليق املباراة حول ما إذا كانت نتيجة املباراة عند تعليقها سارية أو ي ﺮتب إعادة
إقامة املباراة مع ٔالاخذ بالجوانب الرياضية والتنظيمية بع ن الاعتبار.
 .5املالعب الرسمية للمباريات واملالعب التدريبية
 يجب ع ى املالعب الرسمية والتدريبية وال يتم اختيارها بالتنسيق ما ب ن الاتحاداملستضيف و اتحاد غرب آسيا أن تحقق الحد ٔالادنى من املتطلبات الفنية ٓالاسيوية والدوليه
للمالعب.
 .6أرض امللعب  /املنطقة الفنية  /منطقة البدالء
 تطبيق قانون الاتحاد الدو ي لكرة القدم. -يمكن أن يتم اعتماد مالعب العشب الطبي ي أو الصنا ي للبطولة.

5

ٕ .7الاحماء
 تجرى الالعبات عملية ٕالاحماء بامللعب قبل ) (50خمسون دقيقة من بدء املباراة إذا كانتحالته تسمح بذلك ،و ي هذﻩ الحالة ،يستغل كل فريق نصف امللعب لالحماء وتستمر مدة
ٕالاحماء ) (30ثالثون دقيقة يعود بعدها الفريقان إ ى غرف املالبس.
 أثناء س ﺮ اللعب يسمح لعدد أقصاﻩ ) (6ستة العبات من كل منتخب باإلحماء بدون كرة)باستثناء حارس املرمى( خلف املرمى ٔالاقرب لدكة بدال م أو ي املكان املحدد من قبل مراقب
املباراة.
 .8تدريبات الفرق خالل البطولة
 يتوجب ع ى الفرق املشاركة إرسال جدول ومواعيد التدريبات خالل ف ﺮة البطولة قبل 20يوم من موعد الوصول.
ً
 اعتمادا ع ى الحالة الجوية وحالة امللعب ،يحق لكل فريق مشارك إقامة حصة تدريبيةرسمية مد ا  60دقيقة ع ى ملعب املباراة قبل يوم أو يوم ن من بداية البطولة.
 يحق التحاد غرب آسيا وضع جدول التدريبات ال ائي لجميع الفرق بما يتناسب مع املواعيدال تفضلها الفرق ووضع املالعب التدريبية والرئيسية.
 .9الكرات
 يتوجب ع ى الاتحاد املستضيف تأم ن الكرات املستخدمة خالل البطولة عدد ) (10كراتتدريب لكل منتخب مشارك بالبطولة وعدد ) (15كرة )حسب املواصفات الدولية( للمباريات
ي كل ملعب للمباريات والتدريبات.

ً
سادسا :الفرق املشاركة

 .1الوفد الرسمي
ً
 يتألف كل وفد من ) (32شخصا: (7) إداري ن.
 (23) العبة.


حكم ساحة وحكم مساعد دولي ن) .يفضل إناث(.

 .2أهلية الالعبات
 -مواليد .2005/12/31 – 2004 – 2003/1/1
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 تكون املشاركة بالالعبات املسجالت ي الكشوفات الرسمية واللواتي يحملن جوازات سفرالدولة املشاركة حسب أنظمة الاتحاد الدو ي املتعلقة بأحوال وانتقاالت الالع ـ ــب ن )املادة رقم
.(8 - 5
 .3تسجيل الالعبات والاداري ن
 يحق لكل اتحاد مشارك بالبطولة أن يسجل ي قائمته ٔالاولية ) (50العبة تتضمن بحد أدنى) (3حراس مرمى ،و) (10إداري ن بما ف م رئيس الوفد ،وترسل ا ى مقر ٔالامانة العامة لالتحاد
ً
قبل ) (30يوما من انطالق البطولة متضمنة جميع الوثائق املطلوبة )الاطالع ع ى ملحق .(2
 يتم تحديد القائمة ال ائية واملتضمنة أسماء ) (23العبة تتضمن بحد أدنى ) (3حراس مرمى و) (7إداري ن من ضمن الالئحة ٔالاولية خالل الاجتماع الف الذي سيعقد ملدراء الفرق قبل يوم
من انطالق البطولة.
 يتوجب ع ى مدير املنتخب ٕالاشارة ع ى قائمة بدء املباراة :الالعبات ٔالاساسيات ،البدالء،والكاب ن ،باالضافة لتحديد ٕالاداري ن ع ى دكة البدالء وتوقيع القائمة ال يجب تسليمها
ملراقب املباراة أو املنسق العام عند الوصول للملعب قبل  90دقيقة من ركلة البداية.
 يسمح للفريق بتغي ﺮ أي من الالعبات املسجالت ي قائمة ٔالاساسي ن بالعبات
مسجالت ي قائمة البدالء ي قائمة بدء املباراة قبل ركلة البداية ،حيث يجب ع ى
مدير الفريق ابالغ مراقب املباراة والحكام ذﻩ الحالة ح يتم تغي ﺮ الكشف مباشرة
وأي العبة تم تغي ﺮ اسمها من قائمة الالعبات الاساسيات ا ى قائمة البدالء تصبح
غ ﺮ مؤهلة للمشاركة ي املباراة مرة أخرى.
 ي حال إرسال القائمة ٔالاولية واملتضمنة ) 50العبة و  10اداري ن( بعد التاريخ املحدد وهو قبلً
) (30يوما من انطالق البطولة ،سيتم فرض غرامة مالية مقدارها ) (1000أاف دوالر أمريكي
ع ى الاتحاد املع .
 ي حال تم تحديد اللوائح ال ائية واملتضمنة ) 23العبة و  7اداري ن( بعد املوعد املحدد وهوخالل الاجتماع الف الذي سيعقد ملدراء الفرق قبل يوم من انطالق البطولة ،سيتم فرض
غرامة مالية مقدارها ) (2000ألفا دوالر امريكي.
 يصدر اتحاد غرب آسيا بطاقات الاعتماد لإلداري ن والالعبات املؤهالت ويتم تسليمها من قبلمراقب البطولة ملدير الفريق خالل الاجتماع الف

للبطولة وسيغرم الفريق مبلــغ )(500

خمسمائة دوالر عن كل بطاقة مفقودة.
 يتوجب ع ى الاتحادات ٔالاعضاء املشاركة إرسال الوثائق التالية ع ﺮ الايميل مع القائمة ٔالاوليةوذلك إلصدار بطاقات الاعتماد )الهويات( لكل من الالعبات و الاداري ن :صور عن جوازات
السفر ،وصور شخصية ملونة ،ألعضاء وفدهم الرسم .
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 يتوجب ع ى كافة الالعبات وٕالاداري ن ارتداء هويا م الرسمية ليتمكنوا من دخول املناطقالرسمية للبطولة ،كما يتوجب تقديم هذﻩ الهويات للحكم قبل املباراة إلجراء التفقد ،وأي
إساءة استعمال للهوية من قبل أي العبة أو إداري سيتم تحويلها للجنة املشرفة.
 .4تسجيل الحكام
 يتوجب ع ى كل اتحاد مشارك تسمية حكم ساحة وحكم مساعد دولي ن )يفضل اناث( ضمنأعضاء الوفد ،حيث سيتم فرض غرامات مالية ي حال عدم ادراج الحكم ن الدولي ن ضمن
ً
الوفد الرسم من قبل لجنة الانضباط وكما يرونه مناسبا.
 ارسال أسماء الحكام وجميع الوثائق املطلوبة قبل  30يوم من بدء البطولة )الاطالع ع ى ملحقرقم .(3
 التأكيد ع ى جميع الحكام بوجوب إحضار مالبسهــم املعتمدة من قبل الاتحاد ٓالاسيوي. يدير املباريات الحكام والحكام املساعدين الدولي ن املرافق ن للمنتخبات والذين يتم تسمي ممن قبل الاتحادات املشاركة ،إضافة إ ى الحكام والحكام املساعدين املحايدين الدولي ن
الذين يتم تسمي م من قبل اتحاد غرب آسيا من غ ﺮ الدول املشاركة اذا اقتضت الضرورة.

ً
سابعا :ال ﺮتيبات اللوجستية
يتحمل اتحاد غرب آسيا تكاليف تذاكر السفر والاقامة واملواصالت وتأش ﺮات الدخول للفرق املشاركة
)حسب البند السادس عشر( ع ى أن تقوم الاتحادات املشاركة والاتحاد املستضيف بتقديم ٔالاوراق
ً
املطلوبة واملذكورة الحقا ي هذا البند.
 .1وصول الوفود املشاركة واملغادرة
-

تصل املنتخبات إ ى البلد املستضيف قبل يوم ن من موعد البطولة ،وتغادر بعد يوم واحد
من ان اء آخر مباراة لها.
ي حال وصول أي من الفرق املشاركة قبل املوعد املحدد أو املغادرة بعد املوعد املحدد ،فع ى
الاتحاد املع تغطية جميع التكاليف املرتبطة باأليام الاضافية.

 .2تذاكر السفر
-

-

تتحمل الاتحادات املشاركة مسؤولية ترتيب حجوزات السفر ي ضوء نتائجها ي البطولة.
أن تكون تذاكر السفر للوفد املشارك واملكون من  32شخص ع ى الدرجة السياحية وال
تتجاوز التكلفة املالية للتذكرة الواحدة  600دوالر امريكي باستثناء تذكرة واحدة لرئيس الوفد
ع ى درجة رجال ٔالاعمال.
تزويد اتحاد غرب آسيا بالتكلفه املالية لتذاكر السفر.
تزويد اتحاد غرب آسيا بالفوات ﺮ املعتمدة من شركة الط ﺮان تتضمن أسماء الوفد ال ائي
املشارك ي البطولة.
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-

أي تكاليف أخرى متعلقة بتذاكر السفر غ ﺮ مذكورة ذا البند أو تتعدى مبلغ  600دوالر
أمريكي للتذكرة الواحدﻩ يتحملها الاتحاد املع .

 .3التأش ﺮات
-

-

التقيد بالف ﺮة الزمنية الالزمة الصدار التأش ﺮات للدخول ا ى البلد املستضيف وإرسال جميع
ٔالاوراق املطلوبة ا ى الاتحاد املستضيف ونسخة إلتحاد غرب آسيا ضمن الف ﺮة الزمنية
املحددة من قبل البلد املستضيف.
يجب ع ى الاتحاد املستضيف تأم ن إصدار تأش ﺮات الدخول لكافة املنتخبات املشاركة
ومنظم و مسؤو ي البطولة.
تزويد اتحاد غرب آسيا بتكلفة التأش ﺮات مع تقديم فاتورة معتمدة لتكاليف التأش ﺮات
لجميع أفراد الوفد الرسم .

 .4ترتيبات الاقامة
-

يجب ع ى الاتحادات املشاركة تزويد الاتحاد املستضيف واتحاد غرب آسيا بمواعيد
الوصول.
يجب ع ى الاتحاد املستضيف ترتيب الامور التالية:
ً
أ .اجراءات ٕالاقامة الكاملة مع ثالث وجبات يوميا لكافة املنتخبات بفندق مناسب ال يقل
عن  4نجوم ،ع ى أن تكون ٕالاقامة لكافة املنتخبات ي فندق واحد إن أمكن وحسب
التا ي:
 غرف مفردة لإلداري ن عدد ).(7
 غرف مزدوجة لالعبات عدد ) (11وغرفة ) (1مفردة.
 غرفة واحدة للمعدات أو لالستعمال الط .
َ
 غسيل املالبس الرياضية ) 3قطع لكل شخص يوميا(.
 كمية كافية من ماء الشرب لكل فريق مشارك.
ً
 كمية مناسبة من الثلج ،بمعدل  20كيلو غرام يوميا للفريق الواحد.
ً
ب .ترتيب اجراءات ٕالاقامة الكاملة مع ثالث وجبات يوميا لكافة املسؤول ن :سكرتارية اتحاد
غرب آسيا ،مراقب ن ،حكام وحكام مساعدين ،و ي فندق واحد غ ﺮ فندق املنتخبات
وحسب التا ي:
 غرف مفردة للجنة املشرفة من اتحاد غرب آسيا عدد ).(...
 غرف مفردة ملراق البطولة عدد ).(...
 غرف مفردة للحكام املرافق ن للمنتخبات ).(...
 غرف مفردة للحكام املحايدين عدد ).(....
ً
 غسيل املالبس لإلداري ن واللجنة املشرفة )قطعتان يوميا لكل شخص(
ً
 غسيل املالبس للمراقب ن والحكام ) 3قطع يوميا لكل شخص(.
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-

ت .تأم ن مقر للجنة املشرفة ي الفندق وامللعب مجهز باملكاتب وجميع الخدمات )الان ﺮنت،
أجهزة الكمبيوتر ،طابعة ملونة ،طابعة عادية ،آلة تصوير...الخ( الالزمة لعمل مندوبي
اتحاد غرب آسيا ،أعضاء اللجنة املنظمة.
ث .أن ال تتجاوز تكلفة الاقامة للشخص الواحد ) (100مائة دوالر أمريكي باليوم الواحد
ً
شاملة جميع املتطلبات املذكورة سابقا .وذلك ينطبق ع ى الوفود املشاركة واللجنة
املنظمة و مسؤو ي املباريات.
ج .تزويد اتحاد غرب آسيا بالتكاليف الشاملة لالقامة مع فوات ﺮ معتمدة ورسمية من قبل
الفنادق.
يتحمل الاتحاد املشارك أي تكاليف اضافية متعلقة بأي شخص إضا ي عن العدد املحدد من
قبل اتحاد غرب آسيا للوفد.

 .5املواصالت الداخلية
 .1يجب ع ى الاتحاد املستضيف ترتيب اجراءات التنقالت الداخلية لجميع املنتخبات املشاركة
حسب التا ي:
أ .باص كب ﺮ يتسع ل  45راكب لكل منتخب.
ب .سيارة صغ ﺮة لرئيس الوفد.
 .2ترتيب اجراءات التنقالت الداخلية للجنة املشرفة من اتحاد غرب آسيا وحكام البطولة.
 .3تزويد اتحاد غرب آسيا بفوات ﺮ معتمدة ورسمية للمواصالت الداخلية لجميع الفرق واللجنة
املنظمة ومسؤو ي املباريات.

ً
ثامنا :املالبس واملعدات
.1
.2
.3
.4
.5
.6

يتوجب ع ى املنتخبات املشاركة التقيد بتعليمات الاتحاد الدو ي للمعدات خالل البطولة والداخلة
ح التنفيذ.
يتوجب ع ى املنتخبات املشاركة تزويد اتحاد غرب آسيا بألوان مالبسهم الرئيسية والاحتياطية
)حسب كشف ٔالالوان( عند ارسال اللوائح ٔالاولية قبل  30يوم من انطالق البطولة.
يتوجب ع ى املنتخبات املشاركة الال ام بإحضار املالبس الرئيسية والاحتياطية.
يمكن ارتداء قمصان اللعب دون طباعة ٔالاسماء.
يتم تحديد ٔالالوان ال ائية وتأكيدها مع أرقام الالعبات ال ائية خالل الاجتماع التنسيقي.
ي بطوالت السيدات و ي حال ارتداء الحجاب ،يتوجب أن يكون الحجاب نفس لون زي املنتخب أو
أسود لجميع الالعبات.

ً
تاسعا :الخدمات الطبية
يتوجب ع ى البلد املستضيف تأم ن الرعاية الطبية للمنتخبات املشاركة ،مسؤو ي املباريات ،ووفد اتحاد
غرب آسيا خالل ف ﺮة تواجدهم ي البلد املستضيف حسب التا ي:
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 اعتماد مستشفى قريب من أماكن الاقامة واملباريات والتدريبات.
 سيارات الاسعاف عدد ) (2والكوادر الطبية املؤهلة ) 8حملة نقاالت وطبيب( داخل امللعب ي كل
مباراة.

ً
عاشرا :الئحة الانضباط
.1

.2
.3
.4

سيتم تطبيق الئحة الانضباط الصادرة عن الاتحاد الدو ي لكرة القدم والداخلة ح التنفيذ ي
أية أمور تتعلق بخرق هذﻩ التعليمات وال تحدث قبل ،وأثناء البطولة ،وذلك من قبل اللجنة
املشرفة ع ى البطولة.
لجنة الانضباط مسؤولة عن النظر ي كافة الحوادث ذات الطبيعة التأديبية واملبلغ ع ا من قبل
أي من مسؤو ي املباراة.
عند اتخاذ القرار ،ستعود لجنة الانضباط لتقارير مسؤو ي املباراة ،وإذا اقتضت الضرورة ألي
دليل آخر موجود.
القرارات التالية للجنة الانضباط تعت ﺮ ائية :التحذيرٕ ،الانذاراتٕ ،الايقافات :بحق الالعبات،
ٕالاداري ن ،املشجع ن ،وأي أشخاص آخرين يقوموا بمهام نيابة ع م.

حادي عشر :العقوبات
.1
.2
.3
.4
.5

.6

ً
إن الالعبة الذي تتلقى إنذارين خالل البطولة ،تتوقف عن اللعب تلقائيا ي املباراة ال ت ي تلك
ال تلقى ف ا ٕالانذار الثاني.
ً
الالعبة ال تتحصل ع ى البطاقة الحمراء ،توقف عن اللعب تلقائيا ي املباراة التالية ويحق
للجنة التأديبية تمديد ف ﺮة ٕالايقاف.
تسقط ٕالانذارات بعد اية الدور ٔالاول ،وال يشمل ذلك العقوبات التأديبية أو ٕالايقاف ملباراة
واحدة بسبب الحصول ع ى البطاقة الحمراء أو ٕالانذار الثاني.
ي حالة انسحاب منتخب تشطب جميع نتائجه ي البطولة.
كافة املنتخبات املشاركة ملزمة بلعب املباريات املبينة ع ى الجدول ،و ي حال تغيب منتخب
ً
مشارك حسب وقت املباراة ألسباب غ ﺮ مقنعة ،فإن هذا املنتخب سيعلن خاسرا مع اعتماد
نتيجة .0 – 3
يتم تطبيق نظام العقوبات التابع لإلتحاد الدو ي لكرة القدم.

ثاني عشر :لجنة الاستئناف
ٕ .1الاستئنافات ع ى قرارات لجنة الانضباط غ ﺮ تلك املبينة أعالﻩ ،مسموحة وسيتم التعامل معها
من قبل اللجنة املشرفة ع ى البطولة.
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 .2كقانون ،ستتوصل اللجنة لقرارها ع ى أساس الوثائق والدالئل ٔالاخرى املوجودة بملف لجنة
الانضباط.
 .3القرارات املعلنة حول الاستئناف ائية.

ثالث عشر :الاع ﺮاضات
.1
.2

.3
.4
.5

ً
الاع ﺮاضات املتعلقة بأهلية الالعبات املشاركات بمباريات املسابقة يجب أن تقدم خطيا ملدير
املسابقة من اتحاد غرب آسيا قبل يوم ن ع ى ٔالاقل من املباراة ٔالاو ى ي املسابقة.
ً
كافة الشكاوي ٔالاخرى ،باستثناء تلك املبينة بالفقرة أدناﻩ ،يجب أن تقدم خطيا بف ﺮة ال تتجاوز
ساعت ن ) (2من ان اء املباراة ملدير املسابقة من اتحاد غرب آسيا الذي بدورﻩ يتوجب عليه إرسال
تقرير خطي حول املوضوع للجنة الانضباط للنظر باملوضوع ،مثل هذﻩ الاع ﺮاضات يجب أن تقدم
ً
ً
خطيا من قبل مدير املنتخب مرفقا برسم إداري قيمته ) (200مائتا دوالر أمريكي.
الاع ﺮاض ع ى ٔالاحداث خالل املباراة تكون شفهية للحكم من قبل الكاب ن مباشرة بعد وقوع
الحادث وقبل استئناف اللعب.
الاع ﺮاضات ع ى حالة ٔالارضية ،املنشآت )املرمى ،الانارة ،الكرة أو غ ﺮﻩ...الخ( يتم إبالغها ملراقب
املباراة.
ال يمكن تقديم اع ﺮاضات حول قرارات الحكم املتصلة باللعب ،مثل هذﻩ القرارات ائية.

رابع عشرٔ :الامور ٕالادارية
سيقوم اتحاد غرب آسيا بتوف ﺮ ٓالاتي:
 .1كأس البطولة.
 .2ميداليات املراكزٔ :الاول والثاني والثالث.
 .3توف ﺮ كأس الهداف ،كأس أفضل العبة بالبطولة ،كأس أفضل حارس مرمى ،كأس اللعب
النظيف.
 .4طباعة الهويات املعتمدة للمنتخبات واملسؤول ن.
 .5تأم ن شعار البطولة.
 .6تعي ن مسؤو ي املباريات.
 .7تحديد موعد وإجراءات القرعة.
 .8عقد الاجتماع الف وتحديد ألوان املالبس وشرح التعليمات الفنية وٕالادارية قبل يوم من موعد
انطالق البطولة.
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خامس عشر :الحقوق التسويقية
 .1يمتلك اتحاد غرب آسيا جميع حقوق الرعاية وٕالاعالن والبث والتصوير والتسويق للبطولة
بمختلف أشكالها ،وسيتم التنسيق بذلك مع اللجنة املنظمة وع ى اللجنة املنظمة املحلية الال ام
بذلك.
 .2يتوجب ع ى الاتحاد املستضيف تأم ن اشارة بث تلفزيوني التحاد غرب آسيا.

سادس عشرٔ :الامور املالية
 .1سيقوم اتحاد غرب آسيا بدفع جميع الال امات املالية املتعلقة بتذاكر السفر ،وتأش ﺮات الدخول،
ً
والاقامة ،واملواصالت الداخلية حسب ما ورد سابقا ع ى أن يقوم الاتحاد املستضيف والاتحادات
املشاركة بتقديم تقرير ما ي مرفق معه جميع الفوات ﺮ الرسمية معتمدة وموثقة ،وسيقوم اتحاد
غرب آسيا بدفع بدل الفوات ﺮ كاملة خالل  60يوم عمل من تقديم الفوات ﺮ.
 .2يحق التحاد غرب آسيا التحقق من التقرير املا ي وجميع الفوات ﺮ املقدمة من الاتحادات املشاركة
والاتحاد املستضيف قبل تسديدها.
 .3ي حال تجاوزت الكلفة املالية مبلغ ) (50,000خمسون ألف دوالر يتوجب ع ى الدولة املستضيفة /
املشاركة تقديم  3عروض.

سابع عشر :أمور غ ﺮ مذكورة
أية أمور غ ﺮ مذكورة ي هذﻩ التعليمات ،وأي من حاالت ٔالاسباب القاهرة سيتم التقرير بشأ ا ع ﺮ اللجنة
املشرفة ع ى البطولة ،وسيتم الاستناد لقوان ن اللعبة ي الاتحاد الدو ي لكرة القدم والداخلة ح التنفيذ
عند ف ﺮة البطولة.
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ملحق رقم  :1ترتيب املنتخبات
يتم ترتيب املنتخبات ي املجموعات ع ى النحو التا ي -:
أ .املنتخب الحاصل ع ى أك ﺮ عدد من النقاط من كافة مباريات املجموعة.
ب .أك ﺮ عدد من النقاط ي مباريات املجموعة ب ن املنتخبات املعنية.
ت .نتيجة فارق ٔالاهداف ي مباريات املجموعة ب ن املنتخبات املعنية.
ث .فارق ٔالاهداف من كافة مباريات املجموعة.
ج .العدد ٔالاك ﺮ من ٔالاهداف ي كافة مباريات املجموعة .
ح .عدد النقاط ي سلوك اللعب النظيف.
خ .سحب قرعة.

ملحق رقم  :2الوثائق املطلوبة لتسجيل الالعبات والاداري ن
الالعبات:
 .1تعبئة النموذج الخاص بتسجيل الالعبات والذي يتم ارساله من قبل اتحاد غرب آسيا قبل 60
يوم من بداية البطولة واملتضمن:
 إسم الالعبة حسب جواز السفر. رقم جواز السفر. تاريخ امليالد. رقم قميص اللعب. الاسم ع ى قميص اللعب. املركز بامللعب. .2صورة عن جواز السفر.
 .3صورت ن شخصيات.
ٕالاداري ن:
 .1تعبئة النموذج الخاص بتسجيل ٕالاداري ن والذي يتم ارساله من قبل اتحاد غرب آسيا قبل 60
يوم من بداية البطولة واملتضمن:
 إسم الالعبة حسب جواز السفر. رقم جواز السفر. تاريخ امليالد. الجنسية. املنصب. .2صورة عن جواز السفر.
 .3صورت ن شخصيات.
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ملحق رقم  :3الوثائق املطلوبة لتسجيل الحكام

 .1تعبئة النموذج الخاص بتسجيل الحكام والذي يتم ارساله من قبل اتحاد غرب آسيا قبل  60يوم
من بداية البطولة واملتعلق باملعلومات الشخصية للحكام وجواز السفر.
 .2صورة عن جواز السفر.
 .3صورت ن شخصيات.
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