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 جديد حر تعيين العب حر  إعادة  19-4

عب الحر غير قادر على اللعب إذا أصيب، مرض، طرد أو اليصبح ال 19-4-1
سبب بواسطة  أليعب عب الحر غير قادر على اللالبأن ال االعالنيمكن  استبعد.
 و بواسطة رئيس الشوط في غياب المدرب.ا المدرب،

 الفريق مع العب حر واحد  19-4-2

أو  1-4-19دة فقط للفريق طبًقا للقاعب حر واحد الععندما يتيسر   19-4-2-1
ب الحر غير قادر على اللعب، العحر واحد فقط، وأعلن بأن هذا ال عبلتم تسجيل 

باراة عب حر لبقية المالط في غياب المدرب( إعادة تعيين )أو لرئيس الشو  يحق للمدرب
عب المتغير( غير متواجد في الملعب عند لحظة إعادة الآخر )ما عدا ال عبالأي 

 التعيين.

عب الحر الفعلي غير قادر على اللعب، يحق له الإذا أعلن بأن ال  19-4-2-2
تعيين  إعادةالمتغير العادي او فورا و مباشرة الى الملعب بواسط  ر بواسطةالتغيي

يحق  ال تعيينالإعادة  سببا فيحر عب الالالاذا كان الحر، وعلى كل حال،  الالعب
 المباراة. له اللعب لبقية



 بأنه غير قادر على العالنا في الملعب عندما تم اواجدحر متعب الالإذا لم يكن ال
 التعيين. إعادةاللعب يجوز ان يكون سببا في 

 يحق له اللعب لبقية المباراة. الأعلن بأنه غير قادر على اللعب  عب الحر الذيالال

المدرب أو رئيس الشوط في  بواسطةيتم االتصال مع الحكم الثاني   19-4-2-3
 التعيين. إعادةالبالغه عن ب مدر غياب ال

للعب بذلك عب الحر المعاد تعيينه غير قادر على االإذا أعلن بأن ال  19-4-2-4
 التعيين. بإعادة يسمح أيًضا

عب حر جديد، فإنه المدرب إعادة تعيين رئيس الفريق كإذا طلب ال  19-4-2-5
  ولكن يجب على رئيس الفريق التخلي عن جميع امتيازات القائد. يسمح بذلك،

عب المعين العب الحر، يجب تسجيل رقم الالفي حال إعادة تعيين ال  19-4-2-6
 ركن المالحظات على استمارة التسجيل و استمارة مراقبة الالعب الحر عب حر فيالك

 كترونية إذا استخدمت إحداها.(لالالتسجيل ا)او استمارة 

 بين حرين إثنينعالالفريق مع   19-4-3

عبين حرين إثنين للفريق على إستمارة التسجيل، العندما يتم تسجيل   19-4-3-1
 احدهما غير قادر على اللعب يحق للفريق فقط اللعب مع العب حر واحد. وأعلن بأن

 عب الحر المتبقي غيرالإذا أعلن بأن ال الال، إبإعادة التعيين، على كل ح يسمح ال
 قادر على اللعب في المباراة.

 الصةالخ  19-5

وز أن يحل محله فوًرا بواسطة عب الحر، يجالإذا تم طرد أو استبعاد ال  19-5-1
عب حر واحد فقط، بذلك يحق الإذا كان للفريق اما عب الحر الثاني للفريق. الال

 التعيين. إعادة إجراءبللفريق 


