
 ت اللعبار تأخي -16

                                                          أنواع التأخيرات    16-1

 داء الخاطئ للفريق الذي يؤجل إستئناف اللعب تأخيًرا ويتضمن فيما بين:يكون اال

 تأخير توقفات اللعب العادية.   16-1-1

 اللعب.ستئناف إطالة التوقفات بعد طلب ا   16-1-2

 طلب تبديل غير قانوني.   16-1-3

 تكرار الطلب الخاطئ.   16-1-4

 أخير اللعب بواسطة عضو الفريق.ت   16-1-5

 ءات التأخيرجزا    16-2

 يكون لفت نظر للتأخير و"إنذار للتأخير" جزاءات للفريق.    16-2-1

 تظل جزاءات التأخير سارية المفعول طوال المباراة.    16-2-1-1

 يسجل جميع جزاءات التأخير على استمارة التسجيل.   16-2-1-2

 ول في المباراة بواسطة عضو الفريق "لفت نظر تأخير"يجازى التأخير اال    16-2-2

يشكل التأخير الثاني والتأخيرات التالية من أي نوع بواسطة أي عضو لنفس     16-2-3
 رسال للمنافس." نقطة واالويجازي "إنذار تأخير: وفي نفس المباراة خطأ الفريق

 شواط في الشوط التالي.ت التأخير الموقعة قبل أو بين االتطبق جزاءا    16-2-4

 

 



 ستثنائيةتوقفات اللعب اال -17

 صابة/ المرضاال   17-1

إذا وقع حادث خطير بينما الكرة في اللعب، يجب على الحكم إيقاف اللعب     17-1-1
 بدخول الملعب.ويسمح للمساعدة الطبية  فوًرا

 يعاد بعدئذ التداول.

عب انونًيا أو إستثنائًيا، يعطي الالعب المصاب/ المريض قإذا تعذر تبديل الال    17-1-2
 عب في المباراة.الدقائق وقت للعالج ولكن ليس أكثر من مرة واحدة لنفس ال 3

 عب، يعلن عدم إكتمال فريقه.إذا لم يشف الال

 التدخل الخارجي    17-2

 حدث أي تدخل خارجي أثناء اللعب، يوقف اللعب ويعاد التداول. إذا

 التوقفات المطولة     17-3

ول، المنظم، الحكم اال إذا أدت ظروف طارئة إلى إيقاف المباراة، فسوف يقرر    17-3-1
 ستعادة الظروف الطبيعية.المراقبة، إذا تواجد أحدهم، االجراءات التي تتخذ ال لجنة

 4تزيد في مجموعها عن  توقف واحد أو عدة توقفات لمدة ال حالة حدوثفي     17-3-2
 ساعات:

متوقف طبيعًيا إذا إستؤنفت المباراة على نفس الملعب، يستمر الشوط ال    17-3-2-1
 شواط الملعوبةوالمستبعد( والمراكز، وستحتفظ االعبين )باستثناء المطرود بنفس النتيجة والال

 بنتائجها.



ذا إستؤنفت المباراة على ملعب آخر، يلغي الشوط المتوقف ويعاد بنفس إ   17-3-2-2
جزاءات لا ساسية )باستثناء المطرود والمستبعد( وتبقىاء الفريق ونفس ترتيب الدوران االأعض

 شواط الملعوبة بنتائجها.جميعها باقية، وستحتفط اال

 4ي مجموعها عن في حالة حدوث توقف واحد أو عدة توقفات لمدة تزيد ف    17-3-3
 يجب أن تعاد المباراة بالكامل. ساعات،

 

 عبفترات الراحة وتغيير المال -18

        فترات الراحة    18-1

ل يتم خال ث دقائق.وتستغرق فترات الراحة جميعها ثال شواط،فترة الراحة هي الوقت بين اال
 على استمارة التسجيل. للفريقينب وتسجيل ترتيب الدوران هذه الفترة من الوقت تغيير المالع

 دقائق بواسطة الجهة 10يمكن أن تمتد فترة الراحة بين الشوطين الثاني والثالث إلى 
 المختصة عند طلب المنظم.

         تغيير المالعب    18-2

 يغير الفريقان ملعبيهما بعد كل شوط باستثناء الشوط الفاصل.   18-2-1

، يغير الفريقان 8لما يصل الفريق المتقدم للنقطة في الشوط الفاصل، حا   18-2-2
 عبين كما هي.بدون تأخير، وتظل مراكز الال ملعبيهما

 عندما فورا ، فسوف يتم إجراؤه8إذا لم يجر التغيير حالما يصل الفريق المتقدم النقطة 
 يكتشف الخطأ، وتظل النتيجة كما هي في الوقت الذي أجري فيه التغيير.


