
 

 

 بطولة املنسوبين داخل الصاالت لكرة القدم

 م2018/  3/  20 -18املوافق              هـ1439/ 7 / 3 -1الثالثاء  -األحد من          

 القبة الهوائية بعد صالة املغرب مباشرة 6:30الساعة  

 البطولة :شروط 

 . ن فريقاملشاركة بأكثر ماو عمادة او وكالة او ادارة او قسم كلية يسمح لكل  .1

 ( احتياط.5( العبين منهم )10يتكون الفريق من) .2

 ة ملنسوبي الجامعة والصادرة من عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفينبطاقالسوف يتم تطبيق  .3

  ها .بدون منسوبقبل بداية املباراة ولن يشارك أي 

 في جهته التابع لها . يحق لجميع منسوبي الجامعة املشاركة في البطولة بشرط ان تكون مشاركته .4

 .والراحة لتغيير امللعبخمس دقائق شوطين بينهما  مقسمة على( دقيقة 30زمن املباراة ) .5

 العبين.  (3عن ) ء املباراة( العبين وال يقل أثنا4أقل عدد تبدأ به املباراة ) .6

  ت الترجيح .عدد التغيرات مفتوح والالعب الذي يستبدل يحق له املشاركة مرة اخرى ويشترك في ركالا  .7

 . للمباراةموحد طقم  بإحضارا يلزم كل فريق .8

 .تقام البطولة بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة  .9

 . يعتبر الفريق خاسر املحدد للمباراة دقائق عن الوقت 10في حالة تأخر الفريق ملدة  .11

ا. يةرجيحركالت ت 3 دقائق واذا استمر التعادل 5يعطى شوط واحد اضافي مدته في حالة التعادل  .11

               يحق للجنة املنظمة للبطولة التغيير او التعديل في تنظيم البطولة متى ما دعت الحاجة . .12

االدولي فيما عدا ما جاء بالشروط .يطبق القانون . 13 
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ا
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ا
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ا

 

 نموذج تسجيل فريق في بطولة خماسيات كرة القدم منسوبين
ا

ارقم الجوال :              العمادة ( :                                   –القسم  –الكلية -اسم: )االدارة 

ا

 رقم الجوال الرقم الوظيفي االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

ااا 1

ااا 2

ااا 3

ااا 4

ااا 5

ااا 6

ااا 7

ااا 8

ااا 9

ااا 10

 
 

او تسلم يدوي إلدارة البرامج   Falahmad@ksu.edu.sa  لبريد االلكتروني. يتم إرسال قائمة االسماء على ا1

ا4699731او على فاكس الوكالة   الدور الرابع 17واالندية الرياضية بوكالة العمادة للشؤون الرياضية مبنى 

ا املباشر للجهة املشاركة .دير املجوال للتواصل وتعتمد من اليجب كتابة االسماء و االرقام الوظيفية ورقم . 2

اهـ 24/6/1439. اخر موعد الستالم القائمة نهاية دوام االثنين 3

ا( . 0542162161واتس اب )  – 4678247. لالستفسار يرجى التواصل على هاتف 4

ا
 

 االندية الرياضيةمع تحيات ادارة البرامج و 

 مدير البطولة االستاذ فاروق بن فهد االحمد

mailto:Falahmad@ksu.edu.sa

