اختيار افضل منتخب وصيف في حال عدم تساوي عدد المنتخبات في كل مجموعة
identifying the best runner-up team if the number of teams in each group varies

1.
2.

Identify all the runners-up teams in
each group.
Due to the varying number of teams
per group, teams in different group
would have played different number
of matches. Therefore, in order to
ensure equality when comparing
the runner-up teams of all the
groups, all teams will be compared
across similar number of matches.
WAFF will decide on the number of
matches. In principle, the results of
the matches between the runner-up
team and the bottom placed team in
the group will be considered null
and void. All points, goal scored
and goals conceded in this match
will not be taken into account.

تحديد المنتخبات التي حلت في المركز الثاني

1.

نظرا الختالف عدد المنتخبات في كل
 فان المنتخبات قد لعبت عدد،مجموعة
 ولضمان، وعليه،مختلف من المباريات
المساواة عند اجراء المقارنة بين المنتخبات
التي حلت بالمركز الثاني في كافة
 فان المقارنة بين المنتخبات،المجموعات
،ستتم على أساس عدد متساوي من المباريات
وسيقوم اتحاد غرب آسيا بالتقرير حول عدد
 ومن حيث المبدأ فان نتائج،المباريات
مباريات المنتخبات التي حلت بالمركز الثاني
وتلك التي احتلت المركز األخير في
 ولن يؤخذ بالحساب،المجموعة ستعتبر الغية
 واالھداف، األھداف المسجلة لھا،كافة النقاط
.المسجلة عليھا

2.

Team A
Team B
Team C

P
2
2
2

W
2
1
0

D
0
0
0

Group A
L
0
1
2

GF
5
4
1

GA
1
3
6

GD
4
1
‐5

Pts
6
3
0

Team E
Team F
Team G
Team H

P
3
3
3
3

W
3
2
1
0

D
0
0
0
0

Group B
L
0
1
2
3

GF
8
7
2
1

GA
3
4
4
7

GD
5
3
‐2
‐6

Pts
9
6
3
0

3.

4.

Teams in groups A and B have
played
different
number
of
matches (i.e. teams in group A
have played 2 matches while
teams in group B have played 3
matches). Therefore, in order to
identify the best runner-up among
these groups, we need to ensure
we are comparing the teams over
an equal number of matches.
As the minimum number of
matches played is by teams in
Group A (i.e. two matches), for the
sake of equal comparison, we
need to reduce the number of
matches played by teams in group
B to (2) instead of three matches.
As such, the matches between the
runner up team of group B (i.e.
team F) and the bottom team of
group B (i.e. team H) will be
considered null and void.
Note: assume team F beats team
H: 2-0.
Once this is done, we will have a
new calculation for team F (see
illustration below), then we can
apply criteria (1) to (5):1. Number of points obtained in
the group matches
2. Goal difference in the group
matches
3. Greater number of goals
scored in the group matches
4. Fewer score calculated
according to the number of
yellow and red cards received
in the group matches
5. Drawing of lots

Team F

P
2

W
1

D
0

L
1

المنتخبات في المجموعات )أ( و )ب( لعبت
 )المنتخبات في:عدد مختلف من المباريات
 بينما، مباراتين2 المجموعة )أ( لعبت
3 المنتخبات في المجموعة )ب( لعبت
 لذا يتوجب المقارنة بين المنتخبات،(مباريات
على أساس عدد متساوي من المباريات لتحديد
.أفضل وصيف

3.

بما أن العدد األقل من المباريات قد لعب من
(قبل المنتخبات في المجموعة )أ( )مباراتين
ولغايات المقارنة العادلة المتساوية فيتوجب
اختزال عدد المباريات الملعوبة من قبل
المنتخبات في المجموعة )ب( لتصبح
 وعليه،)مباراتين( بدالً من ثالث مباريات
فسيتم الغاء المباريات التي جرت فيما بين
(F وصيف المجموعة )ب( )المنتخب
والمنتخب الذي حل في المركز األخير
 ھزمF  المنتخب:( )مثالH )المنتخب
(0-2 :H المنتخب

4.

 سيكون لدينا،بمجرد عمل ما سبق
 )مثال موضحF احتساب جديد للمنتخب
(1)  وعندھا يمكن تطبيق اآللية من،(ادناه
-: ً ( والمبينة تاليا5) ولغاية
 مجموع النقاط المحصلة في مباريات.1
.المجموعة
. فارق األھداف في مباريات المجموعة.2
 العدد األكبر من األھداف المسجلة في.3
.مباريات المجموعة
 العدد األقل من مجموع البطاقات.4
الصفراء والحمراء التي يحصل عليھا
.الفريق خالل مباريات المجموعة
. القرعة.5

GF
5

GA
4

GD
1

Pts
3

5.

Therefore, when we compare the
results of the runner-up team in
group A with the results of
runner-up team in group B (see
new points for team F), we can
conclude that Team F from
Group B will qualify as the best
runner-up team as they have the
greater number of goals scored
in the group matches (5) goals
while Team B has (4) goals.

Note: when deleting the matches
between the runner-up team and the
bottom place team to create a new table,
please note that, at this stage, we are
not interested in the points or ranking of
all the other teams in the group. The
above ‘new’ table is only for purposes of
determining the best runner-up among
all the other groups.

( عند مقارنة نتائج وصيف المجموعة )أ،وعليه
مع نتائج وصيف المجموعة )ب( )ننظر
( سنتوصلF لمجموع النقاط الجديد للمنتخب
 من المجموعة )ب( سيتأھلF الى أن المنتخب
كأفضل وصيف بما انه صاحب المجموع
( اھداف بينما المنتخب5) االكبر من االھداف
.( اھداف4)  لديهB االخر

5.

 عند الغاء المباريات الملعوبة فيما بين المنتخب:ملحوظة
الوصيف والمنتخب صاحب المركز األخير اليجاد ترتيب
 عند ھذه المرحلة لن يكون ضمن اھتماماتنا نقاط او،جديد
 حيث أن القائمة،ترتيب المنتخبات األخرى في المجموعة
الجديدة المبينة أعاله فقط لغايات تحديد أفضل وصيف فيما
بين كافة المجموعات األخرى

