نادي سانت جون لكرة القدم
قواعد الدوري الداخلي
القسم  - 1الالعبين
.النساء :تواجه المباراة فريقين من  8العبين بينهم حارس المرمى 1.1
.رجال :تتعارض اللعبة مع فريقين من  7العبين بينهم حارس مرمى 1.1
.ال يمكن أن تحدث اللعبة إذا كان أحد الفريقين يتكون من أقل من  5العبين 1.2
ولوحة المباراة من قبل  PowerUpيجب أن يكون جميع األشخاص الموجودين في الملعب (بما في ذلك مقعد الالعبين) على قائمة 1.3
.بداية اللعبة
يجب على الكابتن أو ممثلي الفريق تسجيل العبين جدد قبل  48ساعة من المباراة .كل الالعبين المتأخرين 1.4
المدرج في ورقة اللعبة لن يتمكن من االنضمام إلى الفريق .فقط الالعبين المدرجين في ورقة المباراة هم
.يسمح للعب
)يمكن تسجيل  18العبا ومدربان كحد أقصى .أعضاء الفريق فقط (المدرب والمدير والالعبين 1.5
.يسمح بالتواجد ضمن الحدود الفنية للملعب الجانبي على بعد أكثر من متر واحد من خط التماس
.فقط  18العبا مسجال يمكنهم اللعب
القسم  - 2البدائل
:الستبدال العب بآخر  ،يجب مراعاة الشروط التالية 2.1
أثناء رمية التماس 1.
في الهدف 2.
)أثناء اإلصابة (إذا احتاج الالعب المصاب إلى عالج  ،فيجب عليه مغادرة الملعب واستبداله 3.
القسم  - 3الحكم
.يجوز للحكم إيقاف المباراة أو تعليقها أو مقاطعتها بشكل دائم بسبب أي خرق للقواعد 3.1
يجوز للحكم إيقاف المباراة أو تعليقها أو مقاطعتها بشكل دائم بسبب أحداث عرضية (تدخل 3.2
).المتفرجين  ،أو غيرهم
.يجوز للحكم التصرف بنا ًء على نصيحة مسؤولي الدوري فيما يتعلق بحادث لم يراه 3.3
قرار الحكم بشأن وقائع المباراة نهائي .ال يمكن للحكم تغيير القرار إال إذا كان هو 3.4
يدرك أنه كان غير صحيح أو  ،حسب تقديره  ،في رأي مسؤول الدوري بشرط أن اللعب ليس كذلك
.إعادة
القسم  - 4مدة المباراة
مدة اللعبة هي فترتان مدة كل منهما  25دقيقة .بين الشوطين  ،سيسمح باستراحة لمدة خمس دقائق .أ 4.1
.المباراة ُتلعب بعد  35دقيقة ( )٪70من الوقت المنقضي
ألسباب وجيهة  ،يجوز للحكم والفريقين  ،باالتفاق المتبادل  ،تقليص طول 4.2
.فترات .يجب أن يتم هذا االتفاق قبل بدء اللعبة ويجب إدخاله في ورقة التشكيلة
خالل التصفيات  ،في حالة التعادل  ،يحق لكل فريق الحصول على  5تسديدات على مرمى مختلف 4.3
العبين من عالمة الجزاء التي كانت على أرض الملعب في نهاية الوقت األصلي .إذا بعد ركالت الترجيح
تظل النتيجة متساوية  ،يجب أن يستمر الالعبون المختلفون وف ًقا لهذا المبدأ .يجب أن يحافظوا على
أمر البدء .بمجرد أن يتمكن الفريق من تسجيل هدف واحد أكثر من الفريق المنافس  ،الفريق المنافس
.يفوز باللعبة
أي فريق ينهي اللعبة بعدد من الالعبين أكبر من الفريق المنافس مطلوب لتحقيق التعادل 4.4
.هذا الرقم إلى أسفل  ،لتحييد ميزة هذا الفريق أو اآلخر
.بعد فجوة  10أهداف  ،سيتم إلغاء المباراة 4.5
القسم  - 5المخالفة وسوء السلوك
.يوقف الالعب عن اللعب إذا حصل على خمس بطاقات صفراء في موسم واحد 5.1
.إذا تم استالم آخر بطاقتين صفراوين خالل نفس اللعبة  ،فسيتم تعليقها في المباراتين التاليتين
يتم إيقاف الالعب الذي حصل على بطاقة حمراء في المباراة التالية ويتحمل غرامة قدرها  40دوالرً ا ليتم خصمها 5.2

.من رابطة الفريق
سيتم إيقاف الالعب الذي حصل على البطاقة الحمراء الثانية لمدة لعبتين على األقل وسوف يتم إيقافه 5.2.1
.تتكبد غرامة قدرها  40دوالرً ا ليتم خصمها من ضمان الفريق
سيتم إيقاف الالعب الذي حصل على البطاقة الحمراء الثالثة لمدة ال تقل عن  3مباريات وسيفعل ذلك 5.2.2
.تتكبد غرامة قدرها  40دوالرً ا ليتم خصمها من ضمان الفريق
الالعب الذي يحصل على البطاقة الحمراء الرابعة سيتم طرده من الدوري وسيفرض عليه غرامة قدرها  40دوالرً ا 5.2.3
.يتم خصمه من ضمان الفريق
الالعب الذي حصل على بطاقتين صفراوين في نفس المباراة سيتم إيقافه في المباراة التالية ويتحملها 5.3
.غرامة قدرها  40دوالرً ا يتم خصمها من ضمان الفريق
سيتخذ الدوري إجراءات ضد الفرق التي تستخدم العبين غير شرعيين (غير مدرجين أو معلقين في 5.4
سواء في بداية المباراة أو أثناء المباراة أو بعد المباراة .غرامة قدرها  100دوالر سيكون )scoresheet
.مفروضة على الفريق والمباراة ستمنح للفريق المنافس 0-3
اعتما ًدا على حجم الجرائم المرتكبة  ،تحتفظ الرابطة بالحق في التدخل واتخاذ اإلجراءات 5.5
.إجراءات تأديبية .ال يتم أخذ عدد البطاقات الحمراء في االعتبار
.إذا تم طرد العب من الدوري  ،فسيحصل الفريق على غرامة ال تقل عن  100دوالر 5.6
القسم  - 6متفرقات
.ال يوجد تسلل 6.1
.في ركلة المرمى أو رمية حارس المرمى  ،يجب أن ترتد الكرة قبل خط الوسط 6.2
.التدخل محظور 6.3
إذا خسر الفريق  ،يجب عليه إخطار الدوري قبل  48ساعة من المباراة وإال سيتم فرض غرامة قدرها  50دوالرً ا 6.4
مفروضة .سيترتب على الخسارة الثانية دون إشعار مدته  48ساعة غرامة قدرها  100دوالر .بغض النظر عن اإلخطار  ،المصادرة
.خسر الفريق بالنتيجة 0-3
في حالة التعادل بين الفريقين في نهاية الموسم  ،سيتم تحديد التعادل من قبل 6.5
:النقاط التالية
األكثر انتصارات 1.
)نسبة الهدف (األهداف واألهداف ضد 2.
سجل أكبر عدد من األهداف 3.
يسمح بتأخير  5دقائق للفرق المتأخرة .يمكن للدوري اتخاذ إجراء تأديبي إذا كانت هذه المشكلة 6.6
.متكرر
بالحق في اتخاذ قرارات بشأن حقائق أو لوائح معينة قد تكون موجودة  Saint John soccerتحتفظ 6.7
.تم حذفه
نقطة هيكل 6.8
اكسب  3نقاط
التعادل  1نقطة
خسارة  0نقطة
تخسر  0نقطة وغرامة إن وجدت
قواعد مهمة يجب تذكرها
.أنت مسؤول عن قراءة قواعد الدوري على الموقع •
.لن يتم قبول أي تسامح مع العنف الجسدي واللفظي •
.الموعد النهائي لتغيير الالعبين المؤهلين في القائمة هو  14فبراير •
.فقط الالعبين المسجلين قبل  48ساعة من بدء المباراة •
غير مسموح بالمجوهرات ويجب أن تكون النظارات مناسبة لممارسة الرياضة .سيتم رفض الالعبين إذا لم تكن القاعدة كذلك •
.مطبق
بالحق في طرد العب أو فريق إذا كان هناك قتال  ،اعتما ًدا على  Saint John soccerيحتفظ فريق •

.ظروف
.لن يتم التسامح مع أي لغة مبتذلة تجاه مسؤولي وموظفي الدوري •
يُحظر بشدة التدخين واستهالك الكحول (البيرة والنبيذ وما إلى ذلك) في الملعب وفي •
.غرف خلع المالبس .سيتم تغريم الفريق بمبلغ  500دوالر وسيتم إيقاف الالعب
.قد يتم طرد الالعب الذي يدخل الملعب دون إذن من المسؤول باستفزاز •
.يجب أن تبقى غرف التغيير ومناطق اللعب نظيفة .سيتم فرض غرامة قدرها  100دوالر على الفريق المخالف •
 COVID-19قواعد وأنظمة
يتوقع من جميع المشاركين في الدوري اتباع توصيات الصحة العامة والقواعد واللوائح
.من منشأة ايرفينغ بيت حقل النفط

