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التراتيب التنظيمية للبطولة الوطنية لمراكز النهوض بكرة اليد
الموسم ال ّدراسي 2017/2016
- Iالرزنامة العامة لمراكز النهوض بكرة اليد
ع

الدورات

التاريخ

عدد الفرق المشاركة

1

الجهوية األولى

األحد  8أو اإلثنني  9جانفي 2017

مجيع ادلراكز

2

الجهوية الثانية

األحد  12فيفري 2017

مجيع ادلراكز

3

الجهوية الثالثة

األحد  19مارس 2017

مجيع ادلراكز

4

الترشيحية االولى للمهرجان

األحد  9أو االثنني  10أفريل 2017

مجيع ادلراكز

6

المهرجان

يعيّن الحفا

08

- IIتقسيم الجهات:
الرابطة

المندوبيات المعنية

رابطة تونس و الشمال

تونس ـ بن عروس ـ أريانة ـ منوبة ـ زغوان ـ بنزرت ـ باجة ـ
جندوبة -سليانة  -الكاف

رابطة الوطن القبلي

نابل

رابطة الوسط

سوسة ـ القريوان ادلنستري ـ ادلهدية

رابطة الجنوب الشرقي

صفاقس ـ قابس ـ مدنني ـ تطاوين

رابطة الجنوب الغربي

سيدي بوزيد ـ قفصة ـ توزر ـ القصرين ـ قبلي
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التراتيب التنظيمية و الفنية للبطولة الوطنية :
 الجانب التنظيمي
 .1الدرجة العمرية  - :رلموعة "ب" مواليد  2006و  - 2007رلموعة "أ" مواليد 2005
 .2تركيبة الفريق  :يتكون الفريق من رلموعتني:
 رلموعة "ب" تعد  10العبني ( مواليد  2006و ) 2007
 رلموعة "أ" تعد  10العبني ( مواليد )2005

 يسمح لالعب واحد من اجملموعة "ب" بادلشاركة مع اجملموعة "أ" شريطة أن ال يكون قد شارك مع
رلموعتو يف نفس ادلباراة
 ال يسمح يف أي حالة من احلاالت تشريك العب من اجملموعة "أ" مع اجملموعة "ب"
 .3اإلجازات :
 اعتماد إجازات اجلامعة التونسية لكرة اليد إجباري و يف صورة عدم االستظهار باإلجازة من
طرف العب أو أكثر ال حيق ذلم ادلشاركة يف ادلباراة
 يف صورة عدم االستظهار باإلجازات من قبل كامل الفريق يعترب منهزما جزائيا و ال يسمح لو
ادلشاركة ولو بصفة ودية.
 .4األزياء  :استعمال أزياء اجلمعية الرياضية إجباري .
 .5الملعب  :تكون مقاييس ميدان اللعب كالتايل  :الطول  30 :م  -العرض  18 :م
 الدائرة :نصف دائرة شعاعها  5م مركزىا منتصف خط ادلرمى

 استعمال مرامى كرة اليد ادلصغرة (2.80م1.60/م)
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 الجانب الفني
 .6زمن المباراة :تتكون ادلباراة من  4فًتات:
الفترة األولى و الثانية  :خاصتني باجملموعة " ب " و مدة كل فًتة  10دق و يتعني على ادلؤطر
اجباريا تشريك  5العبني خمتلفني يف كل فًتة (  4العيب ميدان و حارس مرمى )
لثو الرابعة  :خاصتني باجملموعة " أ " و مدة كل فًتة  10دق و يتعني على ادلؤطر
الفترتان الثا ة
اجباريا تشريك  5العبني خمتلفني يف كل فًتة (  4العيب ميدان و حارس مرمى )
مالحظة :بالنسبة لتعيينات اليت تقتصر على مجعيتني يقوم الفريقني مبقابلتني منفصلتني و حتتسب نتيجة
كل مقابلة على حدا .
 .7تسجيل النتيجة على ورقة التحكيم  :يكون احتساب النتيجة النهائية لكل مباراة كما يلي  :عدد
األىداف مع عدد الهدافين.

 .8احتساب النقاط :تدون أمساء العيب اجملموعتني " ب " و " أ " منفصلتني على نفس ورقة التحكيم
كما تدون نتيجة كل فًتة لعب و يقع احتساب رلموع النقاط حسب اجلدول االيت :

المجموعة ب
الفترة األولى

الفترة الثانية

المجموعة أ
الفترة الثالثة

الفترة الرابعة

الفوز

 1نقطة

 1نقطة

التعادل

 0.5نقطة

 0.5نقطة

الهزيمة

 0نقطة

 0نقطة

1.5

1.5

تشريك  5العبين
في كل فترة
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 .9التساوي في الترتيب :يف صورة التساوي يف النقاط على ادلرتبة األوىل يف نفس اجملموعة أو لًتشيح أحسن فريق
بني رلموعتني خمتلفتني يقع اللجوء إىل الطرق التالية حسب األولوية:
 نفس المجموعة: نتيجة ادلباراة بني الفريقني.
 نتيجة اجملموعة ب بني الفريقني.
 أكبر عدد من الهدافين في المجموعة ب
 أكبر عدد من الهدافين في المجموعة أ
 أحسن رصيد من األىداف يف اذلجوم.
 أقل رصيد من األىداف يف الدفاع.
 القرعة.
 بين مجموعتين أو أكثر: أحسن معدل نقاط للمجموعة ب.
 أحسن معدل نقاط للمجموعة أ.
 أكبر عدد من الهدافين في المجموعة ب
 أكبر عدد من الهدافين في المجموعة أ
 أحسن معدل فارق بني األىداف ادلدفوعة و ادلقبولة.
 معدل أفضل ىجوم.
 القرعة.

 .10طريقة اللعب:
 الدفاع :يف حالة امتالك الفريق ادلنافس للكرة جيب على الفريق الثاين عدم التمركز حول الدائرة يف أي شكل
من األشكال بل جيب عليو االنتشار على كامل ادليدان أو على نصفو القتناص الكرة دون اللجوء قطعيا إىل
احملاصرة اللصيقة للمنافس.
 ال يسمح لالعب التنطيط إال مرة واحدة ما عد ا في حاالت الهجوم المعاكس حيث يمكن لو تكرار
التنطيط إلى غاية التهديف أو التمرير لالعب آخر يكون أقرب منو إلى المرمى.
يف حالة عدم تطبيق طريقة اللعب يقع تنبيو مؤطر الفريق شفويا و إذا تكرر األمر يتم إقصاء العب من ادليدان دلدة
دقيقة.
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 اإلرسال :يتم اإلرسال من منتصف ادللعب فقط عند بداية كل فًتة
عند تسجيل ىدف يستأنف اللعب بتمريرة من احلارس من داخل منطقتو
التحكيم:
يتولى كل مركز مشارك تكوين حكمين عن كل فريق يكون سنهما من  10إلى  12سنة .يديرون المباراة
تحت إشراف مراقب فني من الجامعة التونسية لكرة اليد تعينو اإلدارة الوطنية للتحكيم.
يتولى المراقب تقييم الحكام حسب جدول تقييم يضبط في اإلبان و يترشح أحسن الحكام إلدارة
المباريات في الدورات اإلقليمية ثم المهرجان الوطني للمراكز المدرسية للنهوض بالرياضة.
يتولى قائد الفريق تنظيم فريقو تحت رقابة و رعاية المدرس الذي ال يحق لو التدخل برفع الصوت في
أي حال من األحوال  .و كل مخالفة تكون عقوبتها إنذار يوجهو لو مراقب المباراة و في حال العود يتم
استبعاده من الملعب.
 اإلقصاء و االستبعاد :يكون إقصاء الالعب أو استبعاده دلدة دقيقة واحدة و ال يتم تعويضو خالل ىذه الفًتة
الزمنية.
 الرميات الترجيحية و الفاصلة  :يف ادلباريات اإلقصائية (خروج ادلغلوب ) إذا انتهت ادلقابلة بالتعادل جيب
ادلرور مباشرة إىل:
 الرميات الًتجيحية  5لكل فريق و تكون بالتناوب ( 5العبني خمتلفني لكل فريق)
 الرميات الفاصلة واحدة بواحد حىت حصول الفارق
مالحظة :تنفد الرميات الًتجيحية من وراء خط الدائرة مباشرة.
المهرجان الوطني:

يقع إعداد الًتاتيب التنظيمية و الفنية اخلاصة بو خال ل شهر أفريل 2017

الجامعة التونسية لكرة اليد
االدارة الفنية الوطنية
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