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أي أنه كلما ازدادت الضغوط  .دور الرياضة يف حياتنا و يف إنتاجنا جلانب اآلخر هوا

حنن حباجة إىل املزيد من العمل. و كلما احتجنا للمزيد من العمل احتجنا  :نقول

 .جيب أن نكرس الرياضة كثقافة يف اجملتمع .للمزيد من الرياضة
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 جملس إدارة االحتاد العريب السوري لكرة السلة
للدورة الانتخابية التاسعة  4/2/2015السوري لكرة السلة بتاريخ  العربي الاتحاد مجلس إدارة تم انتخاب

 :على النحو التالي2020-2015للاتحاد الرياضي العام 

اعضاء بزيادة  9اعضاء الى  7تم زيادة أعضاء مجلس ادارة الاتحاد العربي السوري لكرة السة من 

 .تيموني طاهر جلبي  –العضوين انور عبد الحي 

 .تم ترميم الشاغر عن استقالة عضوة الاتحاد السيدة جانيت الشامي بالسيدة رولا جبري 

 رئيساً        محمد جلال نقرش  

 أميناً للسر       الدكتور دانيال ذو الكفل  

 عضواً         دوجيال أبي 

 عضواً         رولا جبري  

 عضواً        عدنان العاني  

 عضواً         وفيق سلوم  

 عضواً         جمال الترك 

 عضواً        أنور عبد الحي 

 عضواً         طاهر جلبي 
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 جلان االحتاد العريب السوري لكرة السلة
 لجنـة الأمــور المسـتعجلة 

 رئيساً  محمد جلال نقرش

 للسر أميناً  د. دانيال ذو الكفـل

 عضواً  أنور عبد الحي

 

 لجنـة الحكــام الرئيسية

 رئيساً  عبد الكريم فاخوري

 أميناً للسر عبد الرزاق محمد

 عضواً  شحادة آله رشي

 عضواً  ايمن الطويل

 عضواً  مزاحم حويج

    

 لجنـة الانضـباط

 رئيساً  شحادة آله رشي

 أميناً للسر غزوان الايوبي

 

 لجنة المسابقات

 رئيساً  ال الدجاني          هل

 أميناً للسر ايمن صلاح              

 عضواً  باكير الوكيل

 

 لجنة المنتخبات

 رئيساً  ابي الدوجي

 أميناً للسر أنور عبد الحي

 عضواً  بيير مرجانة

 

 لجنة المدربين

 رئيساً  محمد هيثم جميل

 أميناً للسر خالد أبو طوق

 عضواً  جورج شكر
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 نـة الأنثـوية  اللج

 رئيساً  ولا جبرير 

 أميناً للسر اليزابيث سيمون

 عضواً  هاني سفطلي

 عضواً  كارلا مغامز

 عضواً  كمال سليم

 عضواً  هنادي علوش

 عضواً  هزار كزكز

 

 3x3لجنة 

 رئيساً  وفيق سلوم

 أميناً للسر اشرف دركزلي

 عضواً  وسام الزين

 عضواً  صفوان سيفو

اً عضو أديب اتاسي  

 عضواً  زينة نصار

 عضواً  علي ديار بكرلي

 

 لجنة الاحتراف

 رئيساً  محمد جلال نقرش

 أميناً للسر أنس شقير

 عضواً  د دانيال ذو الكفل

 

 لجنة الميني باسكت

 رئيساً  جمال الترك

 أميناً للسر هيثم اختيار

 عضواً  زينة يازجي

 عضواً  محمد خربوطلي

 عضواً  يوسف أزغن

 عضواً  خالسوزان ال

 عضواً  تيسير فائق

 عضواً  حكم عبد الرزاق

 عضواً  رامي فضلية

 بعد انتهاء اعمال المؤتمرو إعادة تشكيلها أ نترميم بعض اللجاب دسيقوم الاتحا
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 2017 – 2016تقرير ونتائج النشاطات واملسابقات للموسم 
 محافظات.  9 ناديا لجميع الدرجات والفئات ومن  32فريقا من  99شارك بالبطولات   •

 بلغ عدد الفرق المشاركة ببطولة كل فئة حسب مايلي:  •

 فريقا  14  الرجال 

 فريقا 14 السيدات  

 فريقا  20  الشباب 

 فريقا  25 الناشئين  

 فريقا  26 الناشئات 

 مباراة 721لكافة البطولات  2017 – 2016بلغ عدد المباريات للموسم  •

 مباراة  154 المجموع 54   كأس الجمهورية – 100 دوري  الرجال  •

 مباراة 125 المجموع  46  كأس الجمهورية –   79   دوري  السيدات  •

 مباراة 108 المجموع     108 دوري  الشباب •

 مباراة 168 المجموع 16  كأس  الاتحاد –152 دوري الناشئين  •

 مباراة 166 المجموع 16  كأس الاتحاد – 150 دوري  الناشئات  •

•  

 بالأدوار الأولى ولكافة الفئات الى خمسة مجموعات جغرافية. تم تقسيم الفرق •

 القنيطرة –ريف دمشق  –لأندية محافظات دمشق  مجموعة دمشق   •

 لأندية محافظة حلب. مجموعة حلب : •

 طرطوس  –لأندية محافظات اللاذقية  المجموعة الساحلية : •

 لأندية محافظتي حمص وحماة. المجموعة الوسطى:  •

 لأندية محافظة السويداء. ء :مجموعة السويدا •

فرق من المجموعات الجغرافية الى الدور النهائي لكل بطولة من البطولات. عدا السيدات  10تم تأهل  •

 فرق للدور النهائي. 8والشباب حيث تأهل 

اقيمت تصفيات بين المجموعتين الوسطى والساحلية )ملحق المنطقة الوسطى(  لفئات السيدات  •

 ين والشباب للتأهل للدور النهائي.والناشئات والناشئ

 أقيمت تصفية للتأهل للدور النهائي في فئة الناشئين بين أول مجموعة السويداء ورابع مجموعة دمشق  •

 جرت الأدوار النهائية لجميع البطولات بطريقة التجمع في صالة الفيحاء بدمشق •

عات بالأدوار الأولى لزيادة عدد تم اقامة مسابقة كأس الجمهورية للرجال والسيدات بطريقة المجمو •

 المباريات وفرص الاحتكاك للأندية.

 أقيمت بطولة كأس الاتحاد للناشئين والناشئات  •

 محافظة بالفئتين. 12فريقا من  29بمشاركة  3×3أقيمت بطولة منتخبات المحافظات للأشبال والشبلات ل  •

 حكما. 50قاد مباريات الدوري والبطولات الرسمية الأخرى أكثر من  •

تكفل اتحاد كرة السلة بتغطية أجور التحكيم والمراقبة لكافة المباريات.بالإضافة لتكاليف اقامة وإطعام  •

وانتقال الفرق في التجمعات النهائية وتجمعات ملحق المنطقة الوسطى وبتجمعات فرق المجموعة 

 الساحلية في الدور الأول.

 ولات المركزية حسب الفئات وفيما يلي جدولا يبين الأندية المشاركة بالبط •
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  2017 - 2016الأندية التي شاركت بالبطولات حسب الفئات للموسم 

 عدد الفئات الناشئات السيدات الناشئين الشباب الرجال المحافظة النادي الرقم

 5 1 1 1 1 1 دمشق الوحدة 1

 5 1 1 1 1 1 دمشق الثورة 2

 5 1 1 1 1 1 حلب الجلاء 3

 5 1 1 1 1 1 بحل الاتحاد 4

 5 1 1 1 1 1 حلب الحرية 5

 5 1 1 1 1 1 حلب اليرموك 6

 5 1 1 1 1 1 حلب العروبة 7

 5 1 1 1 1 1 طرطوس الساحل 8

 4 1   1 1 1 القنيطرة النصر 9

 4 1 1 1 1   اللاذقية حطين 10

 3     1 1 1 دمشق الجيش 11

 3 1 1 1     دمشق قاسيون 12

 3 1   1 1   دمشق الفيحاء 13

 3 1   1 1   ريف دمشق جرمانا 14

 3 1   1   1 حلب السكك 15

 3 1   1 1   اللاذقية تشرين 16

 3 1 1 1     اللاذقية التضامن 17

 3 1   1 1   اللاذقية ش اللاذقية 18

 3     1 1 1 حماة الطليعة 19

 3     1 1 1 حمص الكرامة 20

 3 1   1 1   السويداء العربي 21

 2 1 1       دمشق بردى 22

 2 1 1       ريف دمشق الأشرفية 23

 2       1 1 حماة النواعير 24

 2 1   1     حماة محردة 25

 2 1 1       حماة سلمية 26

 2     1 1   حمص الوثبة 27

 2 1   1     السويداء صلخد 28

 1     1     ريف دمشق صحنايا 29

 1 1         حمص قطينة 30

 1 1         السويداء الكفر 31

 1 1         السويداء لاهثة 32

 99 26 14 25 20 14 المجموع
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 كما يبين الجدول ادناه مجموع المشاركة بكل فئة حسب الأندية لمشاركة:

 2017 - 2016الأندية المشاركة بجميع البطولات للموسم 

 الرجال

 4     الثورة النصر الجيش الوحدة دمشق

 6   السكك العروبة اليرموك الحرية الجلاء الاتحاد حلب

 4     الساحل النواعير الطليعة الكرامة الوسطى

 14 ) فئة الرجال ( 2017 - 2016عدد الأندية المشاركة  للموسم 
 

 

 السيدات

 5    بردى الأشرفية الثورة قاسيون الوحدة دمشق

 5    العروبة ةالحري الاتحاد اليرموك الجلاء حلب

 4     التضامن حطين سلمية الساحل الوسطى والساحلية

 14 ) فئة االسيدات( 2017 - 2016عدد الأندية المشاركة  للموسم 

 

 

 الشباب

 7  العربي النصر جرمانا الفيحاء الثورة الجيش الوحدة الجنوبية

 5    العروبة اليرموك الحرية الجلاء الاتحاد حلب

 4     ش اللاذقية الساحل حطين تشرين ةالساحلي

 4     الوثبة النواعير الطليعة الكرامة الوسطى

 20 ) فئة الشباب ( 2017 - 2016عدد الأندية المشاركة  للموسم 
 

 

 الناشئين

 8 صحنايا النصر قاسيون جرمانا الفيحاء الثورة الجيش الوحدة دمشق

 6   السكك لعروبةا اليرموك الحرية الجلاء الاتحاد حلب

 4     الوثبة محردة الطليعة الكرامة الوسطى

 التضامن الساحل حطين تشرين الساحلية
ش 

 اللاذقية
   5 

 2       صلخد العربي السويداء

 25 ) فئة الناشئين ( 2017 - 2016عدد الأندية المشاركة  للموسم 
 

 

 الناشئات

 8 جرمانا النصر الفيحاء حدةالو الأشرفية بردى قاسيون الثورة دمشق

 6   السكك الاتحاد الحرية العروبة اليرموك الجلاء حلب

 3      قطينة محردة سلمية الوسطى

 5    ش اللاذقية التضامن تشرين حطين الساحل الساحلية

 4     صلخد لاهثة الكفر العربي السويداء

 26 الناشئات ( ) فئة 2017 - 2016عدد الأندية المشاركة  للموسم 
 

 99 2017 - 2016مجموع الفرق بجميع الفئات للموسم 
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 2017 – 2016تائج البطوالت ن
 بطوالت الدوري العام -اوالَ 

 2017 – 2016الدوري العام للرجال  -1

 طريقة المسابقة:

 مجموعات جغرافية بدوري من مرحلتين 3فريقا لعبت ضمن  14بلغ عدد الفرق المشاركة  •

ر النهائي عشرة أندية لعبت ضمن تجمع حيث قسمت الفرق الى مجموعتين ، لعبت كل مجموعة تأهل للدو •

 دوري من مرحلة واحدة .

تأهل الأربعة الأوائل من كل مجموعة في الدور النهائي الى الدور ربع النهائي.بالفوز بمباراتين من أصل  •

 ل مجموعة.ثلاثة مباريات بين الأول  والرابع وبين الثاني والثالث من ك

 تأهلت الفرق الأربعة الفائزة بالدور ربع النهائي الى دور الأربعة ) المربع الذهبي( •

 .4 – 1لعبت الفرق بدور الأربعة بطريقة الدوري من مرحلتين بتجمع في دمشق لتحديد ترتيب الفرق من  •

 مباريات 5من  3تأهل الأول والثاني من دور الأربعة الى المباراة النهائية والتي لعبت للفوز ب •

 2017 – 2016ترتيب الفرق ضمن المجموعات بالدور الأول لمسابقة الدوري العام  للرجال للموسم 

 مجموعة دمشق: -1

 ترتيب الفرق في مجموعة دمشق – 2017 – 2016الرجال 

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 12 156 326 482 0 6 6 الجيش 1

 10 57 332 389 2 4 6 الوحدة 2

 7 142- 476 334 5 1 6 الثورة 3

 7 71- 415 344 5 1 6 النصر 4

 

 الأندية المتأهلة من مجموعة دمشق للرجال

 الفريق الترتيب
 

 تأهل الى الدور النهائي الجيش 1

 تأهل الى الدور النهائي الوحدة 2

 تأهل الى الدور النهائي الثورة 3

 حق الجنوبيةتأهل الى مل النصر 4
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 مجموعة حلب: -2

 ترتيب الفرق في مجموعة حلب  – 2017 – 2016الرجال 

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 19 264 598 862 1 9 10 الاتحاد 1

 17 160 623 783 3 7 10 الجلاء 2

 16 42 698 740 4 6 10 اليرموك 3

 16 104 607 711 4 6 10 الحرية 4

 11 266- 852 586 9 1 10 السكك 5

 11 282- 897 615 9 1 10 العروبة 6

 

 الأندية المتأهلة من مجموعة حلب للرجال

   الفريق الترتيب

 تأهل الى الدور النهائي الاتحاد 1

 تأهل الى الدور النهائي الجلاء 2

 تأهل الى الدور النهائي اليرموك 3

 ائيتأهل الى الدور النه الحرية 4

 المجموعة الوسطى: -3

 ترتيب الفرق في المجموعة الوسطى – 2017 – 2016الرجال 

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 12 194 176 370 0 6 6 الكرامة 1

 10 2 294 296 2 4 6 الساحل 2

 8 79- 340 261 4 2 6 الطليعة 3

 6 117- 345 228 6 0 6 النواعير 4

 

       الفريق ترتيبال

 تأهل الى الدور النهائي الكرامة 1

 تأهل الى الدور النهائي الساحل 2
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 2017 – 2016 للموسم للرجال العام للدوري النهائية األدوار نتائج

 12/4/2017-5/4 من دمشق

  للرجال: النهائي للدور المتأهلة الفرق
  اليرموك – الحرية – الثورة – النصر – الطليعة – الكرامة – الجالء – االتحاد – الوحدة –الجيش

  نتائج مباريات الدور النهائي للرجال بالمجموعتين
  النتيجة الفائز الصالة الوقت المجموعة الفريقان التاريخ اليوم رقم
  37 64 الوحدة الفيحاء 14.00 2مج النصر الوحدة 4/5/2017 الأربعاء 1
  77 78 اليرموك الفيحاء 16.00 2مج الساحل اليرموك 4/5/2017 الأربعاء 2
  63 79 الجلاء الفيحاء 18.00 1مج  الحرية الجلاء 4/5/2017 الأربعاء 3
  75 58 الكرامة الفيحاء 20.00 1مج  الكرامة الثورة 4/5/2017 الأربعاء 4
  51 62 الكرامة الفيحاء 14.00 1مج  الجلاء الكرامة 4/6/2017 الخميس 5
  70 49 الجيش الفيحاء 16.00 1مج  الجيش الحرية 4/6/2017 الخميس 6
  86 45 الوحدة الفيحاء 18.00 2مج الوحدة الساحل 4/6/2017 الخميس 7
  71 63 الاتحاد الفيحاء 20.00 2مج الاتحاد النصر 4/6/2017 الخميس 8
  58 83 الاتحاد الفيحاء 14.00 2مج الساحل الاتحاد 4/7/2017 الجمعة 9
  52 70 الوحدة الفيحاء 16.00 2مج اليرموك الوحدة 4/7/2017 الجمعة 10
  83 77 الكرامة الفيحاء 18.00 1مج  الكرامة الجيش 4/7/2017 الجمعة 11
  58 56 الثورة الفيحاء 20.00 1مج  الثورة الجلاء 4/7/2017 الجمعة 12
  104 38 الجيش الفيحاء 14.00 1مج  الجيش الثورة 4/8/2017 السبت 13
  64 63 الحرية الفيحاء 16.00 1مج  الحرية الكرامة 4/8/2017 السبت 14
  70 58 الاتحاد الفيحاء 18.00 2مج الاتحاد اليرموك 4/8/2017 السبت 15
  77 53 النصر الفيحاء 20.00 2مج النصر الساحل 4/8/2017 السبت 16
  52 91 النصر الفيحاء 14.00 2مج اليرموك النصر 4/9/2017 الأحد 17
  76 58 الوحدة الفيحاء 16.00 2مج الوحدة الاتحاد 4/9/2017 الأحد 18
  62 71 الحرية الفيحاء 18.00 1مج  الثورة الحرية 4/9/2017 الأحد 19
 46 63 الجيش الفيحاء 20.00 1مج  الجلاء الجيش 4/9/2017 الأحد 20

 

 
 بالدور النهائي  ترتيب فرق المجموعة الأولى 2017 – 2016الرجال 

  

 
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

  

 
 7 33 250 283 1 3 4 الكرامة 1

  

 
 7 98 216 314 1 3 4 الجيش 2

  

 
 6 27- 274 247 2 2 4 الحرية 3

  

 
 5 90- 306 216 3 1 4 الثورة 4

  

 
 5 14- 246 232 3 1 4 الجلاء 5

  

 للدور ربع النهائي تأهلت الفرق الأربعة الأولى
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 ترتيب فرق المجموعة الثانية بالدور النهائي  2017 – 2016الرجال 

  

 
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

  

 
 8 104 192 296 0 4 4 الوحدة 1

  

 
 7 27 255 282 1 3 4 الاتحاد 2

  

 
 6 28 240 268 2 2 4 النصر 3

  

 
 5 68- 308 240 3 1 4 اليرموك 4

  

 
 4 91- 324 233 4 0 4 الساحل 5

  

 تأهلت الفرق الأربعة الأولى للدور ربع النهائي

 

  نتائج الدور )ربع النهائي( 
  النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة الفريقان التاريخ اليوم رقم
  62 77 الاتحاد الفيحاء 14.00 4ربع نهائي  الحرية الاتحاد 4/10/2017 الاثنين 1
  57 97 الجيش الفيحاء 16.00 3ربع نهائي  النصر الجيش 4/10/2017 الاثنين 2
  59 79 الوحدة الفيحاء 18.00 1ربع نهائي  الثورة الوحدة 4/10/2017 الاثنين 3
  76 96 الكرامة الفيحاء 20.00 2ربع نهائي  اليرموك الكرامة 4/10/2017 الاثنين 4
  68 57 الاتحاد الفيحاء 14.00 4ربع نهائي  الاتحاد ةالحري 4/11/2017 الثلاثاء 5
  85 47 الجيش الفيحاء 16.00 3ربع نهائي  الجيش النصر 4/11/2017 الثلاثاء 6
  86 43 الوحدة الفيحاء 18.00 1ربع نهائي  الوحدة الثورة 4/11/2017 الثلاثاء 7
  59 64 اليرموك الفيحاء 20.00 2ربع نهائي  الكرامة اليرموك 4/11/2017 الثلاثاء 8
 65 80 الكرامة الفيحاء 18.00 2ربع نهائي  اليرموك الكرامة 4/12/2017 الأربعاء 9

 تأهلت فرق الوحدة والجيش والاتحاد والكرامة الى المربع الذهبي

 نتائج دور الأربعة ) المربع الذهبي(  

12/57/2017-9/5دمشق من    
  النتيجة الفائز الصالة الوقت  لةالمرح الفريقان التاريخ اليوم رقم
  60 62 الوحدة الفيحاء 17.00 الذهاب دور الأربعة الاتحاد الوحدة 5/9/2017 الثلاثاء 1
  72 59 الجيش الفيحاء 19.00 الذهاب دور الأربعة الجيش الكرامة 5/9/2017 الثلاثاء 2
  89 87 الاتحاد الفيحاء 17.00 الذهاب دور الأربعة الاتحاد الجيش 5/12/2017 الجمعة 3
  65 76 الوحدة الفيحاء 19.00 الذهاب دور الأربعة الكرامة الوحدة 5/12/2017 الجمعة 4
  90 81 الجيش الفيحاء 17.00 الذهاب دور الأربعة الجيش الوحدة 5/13/2017 السبت 5
  75 67 ادالاتح الفيحاء 19.00 الذهاب دور الأربعة الاتحاد الكرامة 5/13/2017 السبت 6
  64 77 الجيش الفيحاء 17.00 الاياب دور الأربعة الكرامة الجيش 5/15/2017 الاثنين 7
  69 70 الوحدة الفيحاء 19.00 الاياب دور الأربعة الاتحاد الوحدة 5/15/2017 الاثنين 8
  90 71 الوحدة الفيحاء 17.00 الاياب دور الأربعة الوحدة الكرامة 5/16/2017 الثلاثاء 9
  84 63 الجيش الفيحاء 19.00 الاياب دور الأربعة الجيش الاتحاد 5/16/2017 الثلاثاء 10
 ألغيت الفيحاء 17.00 الاياب دور الأربعة الاتحاد الكرامة 5/17/2017 الأربعاء 11

  

 
 ألغيت الفيحاء 19.00 الاياب دور الأربعة الجيش الوحدة 5/17/2017 الأربعاء 12
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 نهائيةتأهل فريقي الجيش والوحدة  الى المباراة ال

 نتائج المباراة النهائية 

26/5/2017-19/5دمشق من    
  النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة الفريقان التاريخ اليوم رقم
  62 50 الوحدة الفيحاء 18.00 المباراة النهائية الوحدة الجيش 5/19/2017 الجمعة 1
  68 71 الوحدة الفيحاء 18.00 المباراة النهائية الجيش الوحدة 5/21/2017 الأحد 2
  71 76 الجيش الفيحاء 18.00 المباراة النهائية الوحدة الجيش 5/23/2017 الثلاثاء 3
  67 62 الجيش الفيحاء 18.00 المباراة النهائية الجيش الوحدة 5/25/2017 الخميس 4
 64 71 الجيش الفيحاء 18.00 المباراة النهائية الوحدة الجيش 5/26/2017 الجمعة 5

 الترتيب  النهائي للفرق  2017 – 2016الرجال 

 الفريق الترتيب

 الجيش 1

 الوحدة 2

 الاتحاد 3

 الكرامة 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترتيب الفرق بدور الأربعة ) المربع الذهبي(  2017 – 2016الرجال 

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 9 54 356 410 1 4 5 الجيش 1

 9 24 355 379 1 4 5 الوحدة 2

 7 14- 370 356 3 2 5 الاتحاد 3

 5 64- 390 326 5 0 5 الكرامة 4
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 2017 – 2016الدوري العام للسيدات  -2

 طريقة المسابقة:

 مجموعات جغرافية بدوري من مرحلتين 3فريقا لعبت ضمن  14بلغ عدد الفرق المشاركة  •

ي ثمانية أندية لعبت ضمن تجمع حيث قسمت الفرق الى مجموعتين ، لعبت كل مجموعة تأهل للدور النهائ •

 دوري من مرحلة واحدة .

 تأهل الثلاثة الأوائل من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي )دوري الستة(. •

 لعبت الفرق بدور الستة مع بعضها بدوري من مرحلة واحدة •

 الدور نصف النهائيتأهل الأربعة الأوائل من دور الستة الى  •

 تقابل بالدور نصف النهائي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث للفوز بمباراتين من أصل ثلاثة مباريات •

 مباريات  3من  2لعبت الفائزان بالدور نصف النهائي في المباراة النهائية للبطولة للفوز ب  •

 2017 – 2016عام  للسيدات للموسم ترتيب الفرق ضمن المجموعات بالدور الأول لمسابقة الدوري ال

 مجموعة دمشق: -1

 الترتيب في نهاية الدور الأول لمجموعة دمشق

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 15 96 391 487 1 7 8 الوحدة 1

 14 134 373 507 2 6 8 الثورة 2

 12 104- 413 309 4 4 8 قاسيون 3

 11 57- 455 398 5 3 8 الأشرفية 4

 8 170- 507 337 8 0 8 بردى 5

 

 الأندية المتأهلة من مجموعة دمشق للسيدات

   الفريق الترتيب

 تأهل الى الدور النهائي الوحدة 1

 تأهل الى الدور النهائي الثورة 2

 تأهل الى الدور النهائي قاسيون 3

 تأهل الى الدور النهائي الأشرفية 4

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 مجموعة حلب: -2

 

 الترتيب في نهاية الدور الأول لمجموعة حلب

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 16 178 320 498 0 8 8 الجلاء 1

 14 30- 368 338 2 6 8 الاتحاد 2

 12 3 365 368 4 4 8 الحرية 3

 9 113- 407 294 7 1 8 العروبة 4

 9 149- 443 294 7 1 8 اليرموك 5

 

 ة المتأهلة من مجموعة حلب للسيداتالأندي

 الفريق الترتيب
 

 تأهل الى الدور النهائي الجلاء 1

 تأهل الى الدور النهائي الاتحاد 2

 المجموعة الوسطى والساحلية: -3

 

 الترتيب في نهاية الدور الأول لمجموعة المنطقة الوسطى والساحلية

 نقاطال الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 12 72 272 344 0 6 6 السلمية 1

 10 32 264 296 2 4 6 الساحل 2

 8 36- 315 279 4 2 6 حطين 3

 6 68- 293 225 6 0 6 التضامن 4

 

 الأندية المتأهلة من المنطقة الوسطى

 الفريق الترتيب
    

 تأهل الى الدور النهائي السلمية 1

 تأهل الى الدور النهائي الساحل 2
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 2017 – 2016 للموسم للسيدات العام للدوري النهائية األدوار نتائج

 4/5/2017 – 21/4 دمشق

 للسيدات: النهائي للدور المتأهلة الفرق
 األشرفية – قاسيون – السلمية – الساحل – الحرية – الجالء – الثورة – الوحدة

 

 نتيجةال الفائز الصالة الوقت المجموعة الفريقان التاريخ اليوم رقم

 59 42 الثورة الفيحاء 13.00 2مج  الثورة الساحل 4/21/2017 الحمعة 1

 63 51 الجلاء الفيحاء 15.00 2مج  الجلاء الأشرفية 4/21/2017 الحمعة 2

 42 58 الوحدة الفيحاء 17.00 1مج  قاسيون الوحدة 4/21/2017 الحمعة 3

 72 51 سلمية اءالفيح 19.00 1مج  سلمية الاتحاد 4/21/2017 الحمعة 4

 47 84 الثورة الفيحاء 13.00 2مج  الأشرفية الثورة 4/22/2017 السبت 5

 34 42 الجلاء الفيحاء 15.00 2مج  الساحل الجلاء 4/22/2017 السبت 6

 67 48 الوحدة الفيحاء 17.00 1مج  الوحدة سلمية 4/22/2017 السبت 7

 47 57 قاسيون الفيحاء 19.00 1مج  الاتحاد قاسيون 4/22/2017 السبت 8

 41 49 الأشرفية الفيحاء 13.00 2مج  الساحل الأشرفية 4/23/2017 الأحد 9

 35 60 الثورة الفيحاء 15.00 2مج  الجلاء الثورة 4/23/2017 الأحد 10

 47 56 سلمية الفيحاء 17.00 1مج  قاسيون سلمية 4/23/2017 الأحد 11

 33 73 الوحدة الفيحاء 19.00 1ج م الاتحاد الوحدة 4/23/2017 الأحد 12
 

 ترتيب فرق المجموعة الأولى

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 6 75 123 198 0 3 3 الوحدة 1

 5 11 165 176 1 2 3 سلمية 2

 4 15- 161 146 2 1 3 قاسيون 3

 3 71- 202 131 3 0 3 الاتحاد 4

 الى دور الستةتأهلت فرق الوحدة والسلمية وقاسيون 

 

 ترتيب فرق المجموعة الثانية

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 6 79 124 203 0 3 3 الثورة 1

 5 5- 145 140 1 2 3 الجلاء 2

 4 41- 188 147 2 1 3 الأشرفية 3

 3 33- 150 117 3 0 3 الساحل 4

 تأهلت فرق الثورة والجلاء والأشرفية الى دور الستة
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 دور الستة للسيدات

 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة الفريقان التاريخ اليوم رقم

 40 50 الثورة الفيحاء 15.00 دور الستة قاسيون الثورة 4/25/2017 الثلاثاء 10

 50 65 الوحدة الفيحاء 17.00 دور الستة الأشرفية الوحدة 4/25/2017 الثلاثاء 11

 60 65 سلمية الفيحاء 19.00 دور الستة الجلاء سلمية 4/25/2017 الثلاثاء 12

 53 51 الأشرفية الفيحاء 15.00 دور الستة الأشرفية قاسيون 4/26/2017 الأربعاء 13

 55 26 الثورة الفيحاء 17.00 دور الستة الثورة سلمية 4/26/2017 الأربعاء 14

 64 42 الوحدة لفيحاءا 19.00 دور الستة الوحدة الجلاء 4/26/2017 الأربعاء 15

 66 62 سلمية الفيحاء 15.00 دور الستة سلمية الأشرفية 4/27/2017 الخميس 16

 50 55 ثاسيون الفيحاء 17.00 دور الستة الجلاء قاسيون 4/27/2017 الخميس 17

 58 70 الوحدة الفيحاء 19.00 دور الستة الثورة الوحدة 4/27/2017 الخميس 18

 

 2017-2016لستة للدوري العام للسيدات  للموسم ترتيب الفرق بدور ا

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 10 84 240 324 0 5 5 الوحدة 1

 9 97 218 315 1 4 5 الثورة 2

 8 30- 291 261 2 3 5 سلمية 3

 6 45- 295 250 4 1 5 الجلاء 4

 6 32- 267 235 4 1 5 قاسيون 5

 6 66- 329 263 4 1 5 الأشرفية 6

 تأهلت فرق الوحدة والثورة والسلمية والجلاء الى الدور نصف النهائي

 

 نتائج الدورين نصف النهائي والنهائي

 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة الفريقان التاريخ اليوم رقم

 53 69 الوحدة الفيحاء 17.00 1نصف نهائي  الجلاء الوحدة 4/29/2017 السبت 1

 56 75 الثورة الفيحاء 19.00 2نصف نهائي  سلمية الثورة 4/29/2017 السبت 2

 68 51 الثورة الفيحاء 17.00 2نصف نهائي  الثورة سلمية 4/30/2017 الأحد 3

 58 46 الوحدة الفيحاء 19.00 1نصف نهائي  الجلاء الوحدة 4/30/2017 الأحد 4

 47 60 الوحدة الفيحاء 19.00 1ة المباراة النهائي الثورة الوحدة 5/3/2017 الأربعاء 5

 67 63 الوحدة الفيحاء 19.00 2المباراة النهائية  الوحدة الثورة 5/4/2017 الخميس 6

 

 2017-2016الترتيب النهائي للدوري العام للسيدات  للموسم 

 الفريق الترتيب

 الوحدة 1

 الثورة 2

 السلمية 3

 الجلاء 4

 قاسيون 5

 الأشرفية 6
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 2017 – 2016الدوري العام للشباب  -

 طريقة المسابقة:

 مجموعات جغرافية بدوري من مرحلتين 4فريقا لعبت ضمن  20بلغ عدد الفرق المشاركة 

 تأهل للدور النهائي ثمانية أندية لعبت ضمن تجمع 

 قسمت الفرق بالدور النهائي الى مجموعتين ، لعبت كل مجموعة دوري من مرحلة واحدة . 

 الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي.تأهل 

 لعب الفائزان بالدور نصف النهائي في المباراة النهائية للبطولة ولعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.

 2017 – 2016ترتيب الفرق ضمن المجموعات بالدور الأول لمسابقة الدوري العام  للشباب للموسم 

 مجموعة دمشق: -1

 الترتيب في نهاية الدور الأول لمجموعة دمشق

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 23 389 537 926 1 11 12 الثورة 1

 22 136 637 773 2 10 12 الجيش 2

 20 73 823 896 4 8 12 الفيحاء 3

 19 139 697 836 5 7 12 الوحدة 4

 15 187- 743 556 9 3 12 جرمانا 5

 15 180- 812 632 9 3 12 النصر 6

 12 370- 960 590 12 0 12 العربي 7

 

 الأندية المتأهلة من مجموعة دمشق

     الفريق الترتيب

  تأهل الى الدور النهائي الثورة 1

  تأهل الى الدور النهائي الجيش 2

  تأهل الى الدور النهائي الفيحاء 3

 

 مجموعة حلب: -2

 لدور الأول لمجموعة حلبالترتيب في نهاية ا

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 16 218 383 601 0 8 8 الحرية 1

 14 65 372 437 2 6 8 الجلاء 2

 12 73- 547 474 4 4 8 الاتحاد 3

 10 97- 537 440 6 2 8 العروبة 4

 8 250- 532 282 8 0 8 اليرموك 5

 

 



22 

 

 وعة حلبالأندية المتأهلة من مجم

     الفريق الترتيب

  تأهل الى الدور النهائي الحرية 1

  تأهل الى الدور النهائي الجلاء 2

  تأهل الى الدور النهائي الاتحاد 3

 

 المجموعة الساحلية: -3

 الترتيب في نهاية الدور الأول للمجموعة الساحلية

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 12 292 201 493 0 6 6 شرينت 1

 10 15 253 268 2 4 6 حطين 2

 8 109- 274 165 4 2 6 الساحل 3

 6 198- 360 162 6 0 6 ش اللاذقية 4

 

 الفريق الترتيب
 

 تأهل الى ملحق المنطقة الوسطى والساحلية تشرين 1

 تأهل الى ملحق المنطقة الوسطى والساحلية حطين 2

 

 المجموعة الوسطى: -4

 لترتيب في نهاية الدور الأول للمجموعة الوسطىا

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 12 71 260 331 0 6 6 الطليعة 1

 10 69 290 359 2 4 6 الكرامة 2

 7 57- 296 239 5 1 6 الوثبة 3

 7 83- 332 249 5 1 6 النواعير 4

 

 الأندية المتأهلة من المجموعة الوسطى

  الفريق الترتيب

 تأهل الى ملحق المجموعتين الوسطى والساحلية الطليعة 1

 تأهل الى ملحق المجموعتين الوسطى والساحلية الكرامة 2

 

 ملحق المنطقة الوسطى والساحلية: -5

 الترتيب في نهاية ملحق المنطقة الوسطى

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 5 21 141 162 1 2 3 تشرين 1

 5 9 160 169 1 2 3 الطليعة 2
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 5 10 144 154 1 2 3 حطين 3

 3 40- 167 127 3 0 3 الكرامة 4

 

 الأندية المتأهلة من ملحق المنطقة الوسطى والساحلية

     الفريق الترتيب

 تأهل الى الدور النهائي تشرين 1

 تأهل الى الدور النهائي الطليعة 2

 

 22/7/2017الى   18/7دمشق من  -الدور النهائي  -  دوري الشباب

 الفيحاء تشرين الجلاء الثورة المجموعة الأولى
 

 الاتحاد الطليعة الجيش الحرية المجموعة الثانية
 

  نتائج المباريات بالمجموعتين
  النتيجة الفائز الصالة الوقت المجموعة الفريقان التاريخ اليوم رقم
  61 51 الجيش الفيحاء 12.00 2مج  الجيش الطليعة 7/18/2017 الثلاثاء 1
  39 73 الجلاء الفيحاء 14.00 1مج  تشرين الجلاء 7/18/2017 الثلاثاء 2
  79 80 الثورة الفيحاء 16.00 1مج  الفيحاء الثورة 7/18/2017 الثلاثاء 3
  63 58 الحرية الفيحاء 18.00 2مج  الحرية الاتحاد 7/18/2017 الثلاثاء 4
  68 56 الجلاء الفيحاء 12.00 1مج  الجلاء الفيحاء 7/19/2017 الأربعاء 5
  55 49 الطليعة الفيحاء 14.00 2مج  الطليعة الحرية 7/19/2017 الأربعاء 6
  71 61 الاتحاد الفيحاء 16.00 2مج  الاتحاد الجيش 7/19/2017 الأربعاء 7
  74 70 الثورة الفيحاء 18.00 1مج  الثورة تشرين 7/19/2017 الأربعاء 8
  58 74 تشرين الفيحاء 12.00 1مج  الفيحاء تشرين 7/20/2017 الخميس 9
  74 67 الطليعة الفيحاء 14.00 2مج  الطليعة الاتحاد 7/20/2017 الخميس 10
  61 48 الحرية الفيحاء 16.00 2مج  الحرية الجيش 7/20/2017 الخميس 11
 64 72 الثورة الفيحاء 18.00 1مج  الجلاء الثورة 7/20/2017 الخميس 12

 

 ترتيب فرق المجموعة الأولى

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 6 13 213 226 0 3 3 الثورة 1

 5 38 167 205 1 2 3 الجلاء 2

 4 22- 205 183 2 1 3 تشرين 3

 3 29- 222 193 3 0 3 الفيحاء 4
 

 ور نصف النهائيتأهل الثورة والجلاء  للد
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 ترتيب فرق المجموعة الثانية

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 5 3 177 180 1 2 3 الطليعة 1

 5 12 161 173 1 2 3 الحرية 2

 4 2- 198 196 2 1 3 الاتحاد 3

 4 13- 183 170 2 1 3 الجيش 4

 تأهل الطليعةوالحرية  للدور نصف النهائي

 لدورين نصف النهائي والنهائينتائج ا

 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة الفريقان التاريخ اليوم رقم

 83 89 الثورة الفيحاء 16.00 1نصف نهائي  الحرية الثورة 7/21/2017 الجمعة 13

 66 48 الجلاء الفيحاء 18.00 2نصف نهائي  الجلاء الطليعة 7/21/2017 الجمعة 14

 60 69 الحرية الفيحاء 16.00 4-3تحديد  الطليعة الحرية 7/22/2017 السبت 19

 68 46 الجلاء الفيحاء 18.00 المباراة النهائية الجلاء الثورة 7/22/2017 السبت 20

 

 2017-2016الترتيب النهائي للدوري العام للشباب  للموسم 

 الفريق الترتيب

 الجلاء 1

 الثورة 2

 الحرية 3

 الطليعة 4
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 2017 – 2016الدوري العام للناشئين  -4

 طريقة المسابقة:

 مجموعات جغرافية بدوري من مرحلتين 5فريقا لعبت ضمن  24بلغ عدد الفرق المشاركة 

 تأهل للدور النهائي عشرة أندية لعبت ضمن تجمع 

 قسمت الفرق بالدور النهائي الى مجموعتين ، لعبت كل مجموعة دوري من مرحلة واحدة . 

 الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي.تأهل 

 لعب الفائزان بالدور نصف النهائي في المباراة النهائية للبطولة ولعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.

 2017 – 2016ترتيب الفرق ضمن المجموعات بالدور الأول لمسابقة الدوري العام  للناشئين للموسم 

 ق:مجموعة دمش -1

 الترتيب في نهاية الدور الأول لمجموعة دمشق

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 27 525 620 1145 1 13 14 الفيحاء 1

 27 361 700 1061 1 13 14 الوحدة 2

 23 29 687 716 5 9 14 جرمانا 3

 22 30 771 801 6 8 14 الجيش 4

 18 122- 941 819 10 4 14 قاسيون 5

 18 265- 926 661 10 4 14 الثورة 6

 18 200- 904 704 10 4 14 النصر 7

 15 362- 955 593 13 1 14 صحنايا 8

 

 الأندية المتأهلة من مجموعة دمشق

 الفريق الترتيب
 

 تأهل الى الدور النهائي الفيحاء 1
 

 تأهل الى الدور النهائي الوحدة 2
 

 تأهل الى الدور النهائي جرمانا 3

 تأهل الى ملحق المنطقة الجنوبية الجيش 4

 

 مجموعة حلب: -2

 الترتيب في نهاية الدور الأول لمجموعة حلب

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 18 306 499 805 2 8 10 الاتحاد 1

 18 290 576 866 2 8 10 الجلاء 2

 16 122 611 733 4 6 10 العروبة 3

 15 84 535 619 5 5 10 الحرية 4

 13 163- 603 440 7 3 10 اليرموك 5
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 الأندية المتأهلة من مجموعة حلب

 الفريق الترتيب
    

 تأهل الى الدور النهائي الاتحاد 1
 

 تأهل الى الدور النهائي الجلاء 2
 

 تأهل الى الدور النهائي العروبة 3
 

 تأهل الى الدور النهائي الحرية 4
 

 

 جموعة الساحلية:الم -3

 الترتيب في نهاية الدور الأول للمجموعة الساحلية

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 16 189 312 501 0 8 8 حطين 1

 14 92 318 410 2 6 8 تشرين 2

 11 4 338 342 5 3 8 التضامن 3

 11 25- 388 363 5 3 8 الساحل 4

 8 260- 443 183 8 0 8 ش اللاذقية 5

 

 الأندية المتأهلة من المجموعة الساحلية

 الفريق الترتيب
    

 تأهل الى الدور النهائي مباشرة حطين 1
  

 تأهل الى ملحق المنطقة الوسطى تشرين 2
 

 تأهل الى ملحق المنطقة الوسطى التضامن 3
 

 

 المجموعة الوسطى: -4

 ىالترتيب في نهاية الدور الأول للمجموعة الوسط

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 12 167 172 339 0 6 6 الطليعة 1

 9 34 246 280 3 3 6 الكرامة 2

 9 29- 257 228 3 3 6 الوثبة 3

 6 172- 296 124 6 0 6 محردة 4

 

 الأندية المتأهلة من المجموعة الوسطى

 الفريق الترتيب
    

 ر النهائي مباشرةتأهل الى الدو الطليعة 1

 تأهل الى ملحق المنطقة الوسطى الكرامة 2

 تأهل الى ملحق المنطقة الوسطى الوثبة 3
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 مجموعة السويداء: -5

 الترتيب في نهاية الدور الأول لمجموعة السويداء

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 4 126 22 148 0 2 2 العربي 1

 2 126- 148 22 2 0 2 صلخد 2

 

 الأندية المتأهلة من مجموعة السويداء

 الفريق الترتيب
    

 تأهل الى ملحق المنطقة الجنوبية العربي 1

 

 ملحق المنطقة الجنوبية )دمشق + السويداء(:  -7

 ملحق المنطقة الجنوبية -دوري الناشئين  

 العربي الجيش الفرق المتاهلة
 

 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة قانالفري التاريخ اليوم رقم

 51 68 الجيش 1الفرعية  13.00 الذهاب العربي الجيش 2/242017 الجمعة 1

 61 26 الجيش 1الفرعية  13.00 الاياب الجيش العربي 3/3/2017 الجمعة 2

 

 الأندية المتأهلة من المنطقة الجنوبية

 الفريق الترتيب
  

 لنهائيتأهل الى الدور ا الجيش 1

 

 ملحق المنطقة الوسطى والساحلية:  -8

 الترتيب في نهاية ملحق المنطقة الوسطى

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 6 52 118 170 0 3 3 الكرامة 1

 5 26 137 163 1 2 3 تشرين 2

 4 34- 141 107 2 1 3 الوثبة 3

 3 44- 171 127 3 0 3 التضامن 4

 

 دية المتأهلة من المنطقة الوسطىالأن

 الفريق الترتيب
    

 تأهل الى الدور النهائي الكرامة 1
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 11/3/2017الى   7/3دمشق من  -الدور النهائي  -دوري الناشئين  

 الكرامة جرمانا حطين الجلاء الفيحاء المجموعة الأولى

 يشالج العروبة الطليعة الوحدة الاتحاد المجموعة الثانية

  نتائج المباريات بالمجموعتين
  النتيجة الفائز الصالة الوقت المجموعة الفريقان التاريخ اليوم رقم
  50 63 الجلاء 1الفرعية  16.00 1مج  الكرامة الجلاء 3/7/2017 الثلاثاء 1
  46 58 حطين 2الفرعية  16.00 1مج  جرمانا حطين 3/7/2017 الثلاثاء 2
  64 61 الجيش 2الفرعية  18.00 2مج  الجيش الوحدة 3/7/2017 الثلاثاء 3
  65 69 الطليعة 2الفرعية  18.00 2مج  العروبة الطليعة 3/7/2017 الثلاثاء 4
  63 50 الجلاء 1الفرعية  10.00 1مج  الجلاء جرمانا 3/8/2017 الأربعاء 5
  80 70 الفيحاء 2الفرعية  10.00 1مج  الفيحاء الكرامة 3/8/2017 الأربعاء 6
  60 47 الوحدة 1الفرعية  12.00 2مج  الوحدة العروبة 3/8/2017 الأربعاء 7
  80 58 الاتحاد 2الفرعية  12.00 2مج  الاتحاد الجيش 3/8/2017 الأربعاء 8
  56 85 الفيحاء 1الفرعية  17.00 1مج  جرمانا الفيحاء 3/8/2017 الأربعاء 9
  76 83 الجلاء 2الفرعية  17.00 1مج  حطين الجلاء 3/8/2017 الأربعاء 10
  74 57 العروبة 1الفرعية  19.00 2مج  العروبة الاتحاد 3/8/2017 الأربعاء 11
  72 67 الطليعة 2الفرعية  19.00 2مج  الطليعة الوحدة 3/8/2017 الأربعاء 12
  93 85 الفيحاء 1الفرعية  10.00 1مج  الفيحاء حطين 3/9/2017 الخميس 13
  72 66 الكرامة 2الفرعية  10.00 1مج  الكرامة جرمانا 3/9/2017 لخميسا 14
  59 58 الاتحاد 1الفرعية  12.00 2مج  الاتحاد الطليعة 3/9/2017 الخميس 15
  51 63 العروبة 2الفرعية  12.00 2مج  الجيش العروبة 3/9/2017 الخميس 16
  76 66 حطين 1عية الفر  17.00 1مج  حطين الكرامة 3/9/2017 الخميس 17
  102 65 الجلاء 2الفرعية  17.00 1مج  الجلاء الفيحاء 3/9/2017 الخميس 18
  70 51 الطليعة 1الفرعية  19.00 2مج  الطليعة الجيش 3/9/2017 الخميس 19
 79 65 الوحدة 2الفرعية  19.00 2مج  الوحدة الاتحاد 3/9/2017 الخميس 20

 

 ترتيب فرق المجموعة الأولى

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 8 70 241 311 0 4 4 الجلاء 1

 7 10 313 323 1 3 4 الفيحاء 2

 6 7 288 295 2 2 4 حطين 3

 5 27- 285 258 3 1 4 الكرامة 4

 4 60- 278 218 4 0 4 جرمانا 5

 تأهل الجلاء و الفيحاء  للدور نصف النهائي

 

 انيةترتيب فرق المجموعة الث

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 7 27 242 269 1 3 4 الطليعة 1

 6 19 248 267 2 2 4 الوحدة 2

 6 12 237 249 2 2 4 العروبة 3
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 6 8- 269 261 2 2 4 الاتحاد 4

 5 50- 274 224 3 1 4 الجيش 5

 تأهل الطليعة والوحدة  للدور نصف النهائي

 

 ف النهائي والنهائينتائج الدورين نص
 

 الفريقان التاريخ اليوم رقم
 

 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة
 

 
  81 69 الوحدة الفيحاء 16.00 1نصف نهائي  الوحدة الفيحاء 3/10/2017 الجمعة 13
  64 75 الطليعة الفيحاء 18.00 2نصف نهائي  الجلاء الطليعة 3/10/2017 الجمعة 14
  79 87 الفيحاء الفيحاء 16.00 4-3تحديد  الجلاء الفيحاء 3/11/2017 السبت 15
 53 49 الطليعة الفيحاء 18.00 المباراة النهائية الطليعة الوحدة 3/11/2017 السبت 16

 

 2017-2016الترتيب النهائي للدوري العام للناشئين  للموسم 

 الفريق الترتيب

 الطليعة 1

 الوحدة 2

 الفيحاء 3

 الجلاء 4
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 2017 – 2016الدوري العام للناشئات  -5

 طريقة المسابقة:

 مجموعات جغرافية بدوري من مرحلتين 5فريقا لعبت ضمن  26بلغ عدد الفرق المشاركة 

 تأهل للدور النهائي عشرة أندية لعبت ضمن تجمع 

 قسمت الفرق بالدور النهائي الى مجموعتين ، لعبت كل مجموعة دوري من مرحلة واحدة . 

 تأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي.

 لعب الفائزان بالدور نصف النهائي في المباراة النهائية للبطولة ولعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.

 2016 – 2015ترتيب الفرق ضمن المجموعات بالدور الأول لمسابقة الدوري العام  للناشئات للموسم 

 ة دمشق:مجموع -1

 الترتيب في نهاية الدور الأول لمجموعة دمشق

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 27 337 523 860 1 13 14 الثورة 1

 26 199 525 724 2 12 14 الفيحاء 2

 23 18 622 640 5 9 14 الوحدة 3

 23 59 641 700 5 9 14 الأشرفية 4

 20 30- 633 603 8 6 14 قاسيون 5

 18 83- 594 511 10 4 14 جرمانا 6

 17 173- 690 517 11 3 14 بردى 7

 14 328- 615 287 14 0 14 النصر 8

 

 الأندية المتأهلة من مجموعة دمشق

 الفريق الترتيب
    

 تأهل الى الدور النهائي الثورة 1
 

 تأهل الى الدور النهائي الفيحاء 2
 

 هائيتأهل الى الدور الن الوحدة 3
 

 مجموعة حلب: -2

 الترتيب في نهاية الدور الأول لمجموعة حلب

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 20 356 260 616 0 10 10 الجلاء 1

 18 275 336 611 2 8 10 العروبة 2

 16 56 466 522 4 6 10 الحرية 3

 14 88 435 523 6 4 10 الاتحاد 4

 12 245- 519 274 8 2 10 اليرموك 5

 10 471- 622 151 10 0 10 السكك 6
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 الأندية المتأهلة من مجموعة حلب

 الفريق الترتيب
    

 تأهل الى الدور النهائي الجلاء 1
 

 تأهل الى الدور النهائي العروبة 2
 

 المجموعة الساحلية: -3

 الترتيب في نهاية الدور الأول للمجموعة الساحلية

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب لفريقا الترتيب

 14 154 240 394 2 6 8 الساحل 1

 13 98 294 392 3 5 8 تشرين 2

 12 24 303 327 4 4 8 حطين 3

 12 92 239 331 3 5 8 التضامن 4

 8 368- 475 107 8 0 8 ش اللاذقية 5

 

 الأندية المتأهلة من المجموعة الساحلية

 الفريق الترتيب
    

 تأهل الى الدور النهائي مباشرة الساحل 1
 

 تأهل الى ملحق المنطقة الوسطى تشرين 2
 

 تأهل الى ملحق المنطقة الوسطى حطين 3
 

 

 مجموعة حماة: -4

 الترتيب في نهاية الدور الأول لمجموعة حماة

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 7 60 90 150 1 3 4 سلمية 1

 7 37 95 132 1 3 4 محردة 2

 4 97- 165 68 4 0 4 قطينة 3

 

 الأندية المتأهلة من مجموعة حماة

 الفريق الترتيب
    

 تأهل الى ملحق المنطقة الوسطى سلمية 1

 تأهل الى ملحق المنطقة الوسطى محردة 2

 

 مجموعة السويداء: -5

 الترتيب في نهاية الدور الأول لمجموعة السويداء

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق يبالترت

 12 187 149 336 0 6 6 العربي 1

 10 70 198 268 2 4 6 لاهثة 2

 8 29 226 255 4 2 6 الكفر 3

 6 286- 351 65 6 0 6 صلخد 4
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 الأندية المتأهلة من مجموعة السويداء

 الفريق الترتيب
    

 تأهل الى الدور النهائي العربي 1

 

 ملحق المنطقة الوسطى للناشئات )الساحلية + حماة(: -6

 الترتيب في نهاية ملحق المنطقة الوسطى

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 6 25 130 155 0 3 3 تشرين 1

 4 7 123 130 2 1 3 السلمية 2

 4 1 137 138 2 1 3 حطين 3

 4 33- 149 116 2 1 3 محردة 4

 

 المتأهلة من المنطقة الوسطى الأندية

 الفريق الترتيب
    

 تأهل الى الدور النهائي تشرين 1

 تأهل الى الدور النهائي السلمية 2

 

 19/3/2017الى   15/3دمشق من  -الدور النهائي  -دوري الناشئات  

 السلمية الوحدة الساحل العروبة الثورة المجموعة الأولى

 العربي الحرية تشرين الفيحاء الجلاء المجموعة الثانية

 نتائج المباريات بالمجموعتين

 النتيجة الفائز الصالة الوقت المجموعة الفريقان التاريخ اليوم رقم رقم

 37 53 العروبة 1الفرعية  16.00 1مج  السلمية العروبة 3/15/2017 الأربعاء 1 83

 52 48 الوحدة 2عية الفر  16.00 1مج  الوحدة الساحل 3/15/2017 الأربعاء 2 84

 34 44 الفيحاء 2الفرعية  18.00 2مج  العربي الفيحاء 3/15/2017 الأربعاء 3 85

 57 40 العروبة 1الفرعية  10.00 1مج  العروبة الوحدة 3/16/2017 الخميس 4 86

 67 54 الثورة 2الفرعية  10.00 1مج  الثورة السلمية 3/16/2017 الخميس 5 87

 71 16 الجلاء 2الفرعية  12.00 2مج  الجلاء العربي 3/16/2017 الخميس 6 88

 27 58 الثورة 1الفرعية  17.00 1مج  الوحدة الثورة 3/16/2017 الخميس 7 89

 40 59 العروبة 2الفرعية  17.00 1مج  الساحل العروبة 3/16/2017 الخميس 8 90

 34 46 الفيحاء 2الفرعية  19.00 2مج  تشرين الفيحاء 3/16/2017 الخميس 9 91

 60 52 الثورة 1الفرعية  10.00 1مج  الثورة الساحل 3/17/2017 الجمعة 10 92

 54 59 الوحدة 2الفرعية  10.00 1مج  السلمية الوحدة 3/17/2017 الجمعة 11 93

 56 41 الجلاء 1الفرعية  12.00 2مج  الجلاء تشرين 3/17/2017 الجمعة 12 94
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 57 54 الساحل 1الفرعية  17.00 1مج  الساحل سلميةال 3/17/2017 الجمعة 13 87

 47 58 الثورة 2الفرعية  17.00 1مج  العروبة الثورة 3/17/2017 الجمعة 14 88

 52 40 تشرين 1الفرعية  19.00 2مج  تشرين العربي 3/17/2017 الجمعة 15 89

 44 39 ءالفيحا 2الفرعية  19.00 2مج  الفيحاء الجلاء 3/17/2017 الجمعة 16 90

 

 ترتيب فرق المجموعة الأولى

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 8 63 180 243 0 4 4 الثورة 1

 7 41 175 216 1 3 4 العروبة 2

 6 39- 217 178 2 2 4 الوحدة 3

 5 28- 225 197 3 1 4 الساحل 4

 4 37- 236 199 4 0 4 السلمية 5

 ور نصف النهائيتأهل الثورة والعروبة  للد
     

 

 ترتيب فرق المجموعة الثانية

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 6 27 107 134 0 3 3 الفيحاء 1

 5 65 101 166 1 2 3 الجلاء 2

 4 15- 142 127 2 1 3 تشرين 3

 3 77- 167 90 3 0 3 العربي 4

 تغيب عن الدور النهائي للناشئات الحرية 5
     

 تأهل الفيحاء والجلاء  للدور نصف النهائي

 

 نتائج الدورين نصف النهائي والنهائي

 الفريقان التاريخ اليوم رقم رقم
 

 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة
 

 49 38 الجلاء الفيحاء 16.00 1نصف نهائي  الجلاء الثورة 3/18/2017 السبت 21 95

 45 48 الفيحاء الفيحاء 18.00 2نصف نهائي  لعروبةا الفيحاء 3/18/2017 السبت 22 96

 ألغيت الفيحاء 16.00 4-3تحديد  العروبة الثورة 3/19/2017 الأحد 23 97
  

 57 28 الجلاء الفيحاء 18.00 المباراة النهائية الجلاء الفيحاء 3/19/2017 الأحد 24 98

 

 2017-2016الترتيب النهائي للدوري العام للناشئات  للموسم 

 الفريق الترتيب
    

 الجلاء 1

 الفيحاء 2

 الثورة والعروبة 3
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 2017 – 2016بطوالت الكأس للموسم  -ثانيا 

 2017 – 2016كأس الجمهورية للرجال  -1

 لعبت الفرق بالدور الأول ضمن المجموعات بدوري من مرحلة واحدة

 ري من مرحلة واحدةتأهلت الفرق المتصدرة للمجموعات الى دور الستة حيث لعبت دو

 تأهلت الفرق الأربعة المتصدرة لدوري الستة الى الدور نصف النهائي

 لعب بالدور نصف النهائي أول دوري الستة مع الرابع والثاني مع الثالث للفوز بمباراتين من ثلاثة مباريات

 لعب الفائزان بالدور نصف النهائي بالمباراة النهائية )مقابلة واحدة(.

 ترتيب الفرق بالمجموعات الجغرافية ونتائج الأدوار النهائية. وفيما يلي
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 ترتيب فرق مجموعة دمشق

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 6 56 152 208 0 3 3 الوحدة 1

 5 57 178 235 1 2 3 الجيش 2

 4 75- 226 151 2 1 3 الثورة 3

 3 38- 217 179 3 0 3 النصر 4

        دة والجيش الى الدور ربع النهائي مباشرةتأهل الوح

     تأهل الثورة والنصر الى ملحق الدور ربع النهائي

 

 ترتيب فرق مجموعة حلب

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 9 79 339 418 1 4 5 الاتحاد 1

 9 109 271 380 1 4 5 الحرية 2

 9 72 317 389 1 4 5 الجلاء 3

 7 2- 384 382 3 2 5 اليرموك 4

 6 46- 406 360 4 1 5 العروبة 5

 5 190- 445 255 5 0 5 السكك 6

     تأهل الاتحاد والحرية الى الدور ربع النهائي مباشرة

      تأهل الجلاء الى ملحق الدور ربع النهائي

 

 ترتيب فرق المجموعة الوسطى

 قاطالن الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 6 90 102 192 0 3 3 الكرامة 1

 5 9 181 190 1 2 3 الساحل 2

 4 24 160 184 2 1 3 الطليعة 3

 3 123- 223 100 3 0 3 النواعير 4

        تأهل الكرامة الى الدور ربع النهائي مباشرة

      تأهل الساحل الى ملحق الدور ربع النهائي

 

 ترتيب فرق ملحق دور الستة

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 6 24 170 194 0 3 3 النصر 1

 5 34 151 185 1 2 3 الجلاء 2

 4 13- 174 161 2 1 3 الثورة 3

 3 45- 193 148 3 0 3 الساحل 4

       تأهل النصر الى الدور ربع النهائي
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 رجال -ترتيب الفرق بدور الستة / كأس الجمهورية 

 النقاط الفارق عليه له خسر زفا لعب الفريق م

 10 91 286 377 0 5 5 الجيش 1

 9 40 269 309 1 4 5 الوحدة 2

 7 38- 317 279 3 2 5 الحرية 3

 7 1 302 303 3 2 5 الاتحاد 4

 6 62- 329 267 4 1 5 الكرامة 5

 6 48- 304 256 4 1 5 النصر 6

 نصف النهائي تأهلت فرق الجيش والوحدة والحرية والاتحاد الى الدور

 

 الدورين نصف النهائي والنهائي

 الأندية المتأهلة
1 2 3 4   

   الاتحاد الحرية الوحدة الجيش

 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة الفريقان التاريخ اليوم رقم

 59 64 الجيش الفيحاء 16.00 1ن نهائي  الاتحاد الجيش 2/23/2017 الخميس 1

 48 64 الوحدة الفيحاء 18.00 2ن نهائي  الحرية الوحدة 2/23/2017 الخميس 2

 71 47 الوحدة الفيحاء 16.00 2ن نهائي  الوحدة الحرية 2/25/2017 السبت 3

 58 72 الاتحاد الفيحاء 18.00 1ن نهائي  الجيش الاتحاد 2/25/2017 السبت 4

 56 62 الجيش الفيحاء 18.00 1ن نهائي  الاتحاد الجيش 2/26/2017 الأحد 5

 68 51 الوحدة الفيحاء 18.00 النهائي الوحدة الجيش 2/28/2017 الثلاثاء 7

 

    2017 - 2016بطل كأس الجمهورية للرجال للموسم   

    الفريق الترتيب  

    الوحدة 1  
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 2017 – 2016كأس الجمهورية للسيدات  -2

 واحدةلعبت الفرق بالدور الأول ضمن المجموعات بدوري من مرحلة 

 تأهلت الفرق المتصدرة للمجموعات الى دور الستة حيث لعبت دوري من مرحلة واحدة

 تأهلت الفرق الأربعة المتصدرة لدوري الستة الى الدور نصف النهائي

 لعب بالدور نصف النهائي أول دوري الستة مع الرابع والثاني مع الثالث للفوز بمباراتين من ثلاثة مباريات

 الدور نصف النهائي بالمباراة النهائية )مقابلة واحدة(.لعب الفائزان ب

 وفيما يلي ترتيب الفرق بالمجموعات الجغرافية ونتائج الأدوار النهائية

 ترتيب فرق مجموعة دمشق

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 8 87 159 246 0 4 4 الوحدة 1

 7 86 148 234 1 3 4 الثورة 2

 6 25- 177 152 2 2 4 قاسيون 3

 5 55- 217 162 3 1 4 الأشرفية 4

 4 123- 248 125 4 0 4 بردى 5

    تأهل الوحدة والثورة الى دورالستة مباشرة

    تأهل قاسيون والأشرفية الى ملحق دور الستة
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 ترتيب فرق مجموعة حلب

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 8 149 136 285 0 4 4 الجلاء 1

 7 47 189 236 1 3 4 الاتحاد 2

 6 46- 207 161 2 2 4 العروبة 3

 5 73- 223 150 3 1 4 الحرية 4

 4 122- 261 139 4 0 4 اليرموك 5

 تأهل الجلاء الى دورالستة مباشرة
       

 تأهل الاتحاد  الى ملحق دور الستة
    

 

 ترتيب فرق المجموعة الساحلية

 النقاط الفارق عليه له خسر زفا لعب الفريق م

 4 38 78 116 0 2 2 الساحل 1

 3 9- 91 82 1 1 2 حطين 2

 2 29- 103 74 2 0 2 التضامن 3

 تأهل الساحل الى دورالستة مباشرة
       

 تأهل حطين الى ملحق دور الستة
     

 كما تأهل نادي السلمية الى دور الستة مباشرة عن المجموعة الوسطى.

 سيدات -فرق ملحق دور الستة/كأس الجمهورية ترتيب 

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 4 29 80 109 0 2 2 قاسيون 1

 3 2- 87 85 1 1 2 الأشرفية 2

 2 27- 122 95 2 0 2 حطين 3

 0 0 0 0 0 0 0 الاتحاد 4

 تأهل قاسيون الى دور الستة
       

 تغيب نادي الاتحاد عن الملحق
     

 

 ترتيب الفرق بدور الستة لكأس الجمهورية للسيدات

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 10 96 208 304 0 5 5 الوحدة 1

 9 62 252 314 1 4 5 الثورة 2

 7 21 266 287 3 2 5 الجلاء 3

 7 15- 250 235 3 2 5 قاسيون 4

 7 9- 300 291 3 2 5 سلمية 5

 5 145- 320 175 5 0 5 الساحل 6

 تأهلت فرق الوحدة والثورة والجلاء وقاسيون الى الدور نصف النهائي
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 الدورين نصف النهائي والنهائي

 4 3 2 1 الأندية المتأهلة
  

 قاسيون الجلاء الثورة الوحدة
  

 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة الفريقان التاريخ اليوم رقم

 49 65 الوحدة الفيحاء 16.00 1نصف النهائي  قاسيون الوحدة 2/22/2017 الأربعاء 1

 34 65 الثورة الفيحاء 18.00 2نصف النهائي  الجلاء الثورة 2/22/2017 الأربعاء 2

 42 40 الثورة الفيحاء 16.00 2نصف النهائي  الثورة الجلاء 2/24/2017 الجمعة 3

 63 55 الوحدة الفيحاء 18.00 1ئي نصف النها الوحدة قاسيون 2/24/2017 الجمعة 4

 54 53 الثورة الفيحاء 18.00 المباراة النهائية الثورة الوحدة 2/27/2017 الاثنين 7
   

 

  
 2017 - 2016بطل كأس الجمهورية للسيدات للموسم 

   

  
 الفريق الترتيب

   

  
 الثورة 1
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 2016 – 2015كأس االتحاد للناشئين  -3

 تأهلت الى كأس الاتحاد للناشئين الفرق المتصدرة لمجموعاتها الجغرافية بمرحلة الذهاب.

 قسمت الى مجموعتين لعبت كل مجموعة دوري من مرحلة واحدة. 8عدد الفرق المتأهلة 

جموعة تأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي، حيث لعب أول كل مجموعة مع الثاني من الم

 المقابلة مباراة واحدة 

 لعب الفائزان بالدور نصف النهائي بالمباراة النهائية ولعب الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.

 .2017 – 2016وفيما يلي نتائج المباريات وترتيب الفرق بكأس الاتحاد للناشئين للموسم 

 (2016/12/4الى  12/1دمشق )من  -الدور النهائي  -كأس الاتحاد للناشئين 

    العربي حطين العروبة الوحدة المجموعة الأولى

    جرمانا الطليعة الفيحاء الاتحاد المجموعة الثانية

 

 نتائج المباريات

 2017 - 2016كأس الاتحاد   -ناشئين    -المجموعةالأولى

 النتيجة الفائز الصالة الوقت المجموعة الفريقان التاريخ اليوم رقم

 60 74 الوحدة 1الفرعية  16.00 1مح  العربي الوحدة 12/1/2016 الخميس 1

 53 75 العروبة 2الفرعية  16.00 1مح  حطين العروبة 12/1/2016 الخميس 2

 70 47 العروبة 1الفرعية  10.00 1مح  العروبة العربي 12/2/2016 الجمعة 3

 42 84 الوحدة 2الفرعية  10.00 1مح  حطين الوحدة 12/2/2016 الجمعة 4

 66 82 حطين 1الفرعية  17.00 1مح  العربي حطين 12/2/2016 الجمعة 5

 66 75 العروبة 2الفرعية  17.00 1مح  الوحدة العروبة 12/2/2016 الجمعة 6

 

 2017 - 2016كأس الاتحاد   -ناشئين    -المجموعة الثانية 

 النتيجة لفائزا الصالة الوقت المجموعة الفريقان التاريخ اليوم رقم
 

 33 67 الاتحاد 1الفرعية  18.00 2مح  جرمانا الاتحاد 12/1/2016 الخميس 1

 83 54 الطليعة 2الفرعية  18.00 2مح  الطليعة الفيحاء 12/1/2016 الخميس 2

 62 38 الفيحاء 1الفرعية  12.00 2مح  الفيحاء جرمانا 12/2/2016 الجمعة 3

 68 60 الاتحاد 2الفرعية  12.00 2مح  اتحادال الطليعة 12/2/2016 الجمعة 4

 54 73 الطليعة 1الفرعية  19.00 2مح  جرمانا الطليعة 12/2/2016 الجمعة 5

 55 86 الاتحاد 2الفرعية  19.00 2مح  الفيحاء الاتحاد 12/2/2016 الجمعة 6

 

 ترتيب فرق المجموعة الأولى

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 6 54 166 220 0 3 3 العروبة 1

 5 47 177 224 1 2 3 الوحدة 2

 4 48- 225 177 2 1 3 حطين 3

 3 53- 226 173 3 0 3 العربي 4
        تأهل العروبة والوحدة  للدور نصف النهائي 
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 ترتيب فرق المجموعة الثانية

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 6 73 148 221 0 3 3 الاتحاد 1

 5 40 176 216 1 2 3 الطليعة 2

 4 36- 207 171 2 1 3 الفيحاء 3

 3 77- 202 125 3 0 3 جرمانا 4
 

 تأهل الاتحاد والطليعة  للدور نصف النهائي
       

 

 نتائج الدورين نصف النهائي والنهائي

 النتيجة الفائز الصالة الوقت الدور الفريقان التاريخ اليوم رقم رقم
 

 61 70 العروبة 1الفرعية  17.00 1نصف نهائي  الطليعة العروبة 12/3/2016 السبت 13
 

 80 70 الوحدة 1الفرعية  19.00 2نصف نهائي  الوحدة الاتحاد 12/3/2016 السبت 14
 

 63 57 الاتحاد الفيحاء 17.00 4 - 3تحديد  الاتحاد الطليعة 12/4/2016 الأحد 15
 

 74 64 الوحدة الفيحاء 19.00 المباراة النهائية الوحدة روبةالع 12/4/2016 الأحد 16

 

 2017-2016الترتيب النهائي لكأس الاتحاد للناشئين  للموسم 

 الفريق الترتيب

 الوحدة 1

 العروبة 2

 الاتحاد 3

 الطليعة 4
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 2016 – 2015كأس االتحاد للناشئات  -4

 ت الفرق المتصدرة لمجموعاتها الجغرافية بمرحلة الذهاب.تأهلت الى كأس الاتحاد للناشئا

 قسمت الى مجموعتين لعبت كل مجموعة دوري من مرحلة واحدة. 8عدد الفرق المتأهلة 

تأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي، حيث لعب أول كل مجموعة مع الثاني من المجموعة 

 المقابلة مباراة واحدة 

 فائزان بالدور نصف النهائي بالمباراة النهائية ولعب الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.لعب ال

 .2017 – 2016وفيما يلي نتائج المباريات وترتيب الفرق بكأس الاتحاد للناشئات للموسم 

 (2016/12/11الى  12/8دمشق )من  -الدور النهائي  -كأس الاتحاد للناشئات
    العربي الساحل العروبة الثورة لىالمجموعة الأو  

    الأشرفية سلمية الفيحاء الجلاء المجموعة الثانية  

 نتائج المباريات

 2017 - 2016كأس الاتحاد   -ناشئات    -المجموعةالأولى

  النتيجة الفائز الصالة الوقت المجموعة الفريقان التاريخ اليوم رقم

 32 68 الثورة 1الفرعية  16.00 1مح  يالعرب الثورة 12/8/2016 الخميس 1

 22 65 العروبة 2الفرعية  18.00 1مح  الساحل العروبة 12/8/2016 الخميس 2

 45 31 الثورة 1الفرعية  10.00 1مح  الثورة الساحل 12/9/2016 الجمعة 3

 69 39 العروبة 2الفرعية  10.00 1مح  العروبة العربي 12/9/2016 الجمعة 4

 45 31 الساحل 1الفرعية  17.00 1مح  الساحل العربي 12/9/2016 الجمعة 5

 64 63 العروبة 2الفرعية  17.00 1مح  العروبة الثورة 12/9/2016 الجمعة 6

 

 2017 - 2016كأس الاتحاد   -ناشئات    -المجموعة الثانية 

  النتيجة الفائز الصالة الوقت المجموعة الفريقان التاريخ اليوم رقم

 41 47 الجلاء 2الفرعية  16.00 2مح  الأشرفية الجلاء 12/8/2016 يسالخم 1

 34 53 الفيحاء 1الفرعية  18.00 2مح  سلمية الفيحاء 12/8/2016 الخميس 2

 49 25 الجلاء 1الفرعية  12.00 2مح  الجلاء سلمية 12/9/2016 الجمعة 3

 41 48 الأشرفية 2الفرعية  12.00 2مح  الفيحاء الأشرفية 12/9/2016 الجمعة 4

 38 22 الأشرفية 1الفرعية  19.00 2مح  الأشرفية سلمية 12/9/2016 الجمعة 5

 40 55 الجلاء 2الفرعية  19.00 2مح  الفيحاء الجلاء 12/9/2016 الجمعة 6
 

 ترتيب فرق المجموعة الأولى

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 6 74 124 198 0 3 3 العروبة 1

 5 49 127 176 1 2 3 الثورة 2

 4 43- 141 98 2 1 3 الساحل 3

 3 80- 182 102 3 0 3 العربي 4
       تأهل العروبة والثورة للدور نصف النهائي 
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 ترتيب فرق المجموعة الثانية

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م

 6 45 106 151 0 3 3 الجلاء 1

 5 17 110 127 1 2 3 الأشرفية 2

 4 3- 137 134 2 1 3 الفيحاء 3

 3 59- 140 81 3 0 3 سلمية 4
 

 تأهل الجلاء والأشرفية  للدور نصف النهائي
       

 

 نتائج الدورين نصف النهائي والنهائي

 النتيجة الفائز الصالة الوقت الدور الفريقان التاريخ اليوم رقم رقم

 58 53 الأشرفية 1الفرعية  17.00 1نصف نهائي  الأشرفية العروبة 12/10/2016 السبت 1 95

 55 54 الثورة 1الفرعية  19.00 2نصف نهائي  الثورة الجلاء 12/10/2016 السبت 2 96

 45 47 العروبة 1الفرعية  17.00 4 - 3تحديد  الجلاء العروبة 12/11/2016 الأحد 3 97

 54 39 الثورة 1الفرعية  19.00 ة النهائيةالمبارا الثورة الأشرفية 12/11/2016 الأحد 4 98

 

 2017-2016الترتيب النهائي لكأس الاتحاد للناشئات  للموسم 

 الفريق الترتيب

 الثورة 1

 الأشرفية 2

 العروبة 3

 الجلاء 4
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 3×3األولمبياد الوطني لمنتخبات المحافظات لألشبال والشبالت  –ثالثا 

 3/8/2017-2( دمشق 2003 – 2002مواليد )

 3×3الشبالت -1
 نتائج المباريات و ترتيب الفرق بالمجموعات بالدور الأول لفئة الشبلات

 المجموعة الأولى

 ترتيب الفرق Aالمجموعة 

 %W فاز لعب الحسكة الشرطة السويداء حلب B حماه طرطوس دمشق A الفريق الترتيب
نسبة 

 النقاط

مجموع 

 النقاط

1 A 81.00 13.5 100 6 6 14:05 19:02 12:00 13:10 16:04 7:06  دمشق 

 57.00 9.5 84 5 6 9:01 12:04 11:03 7:04 12:08  6:07 طرطوس 2

 W : 0 (F) 12:08 9:07 8:06 6 4 67 8.2 41.00  8:12 4:16 حماه 3

4 B 0 4:07 10:13 حلب (F) : W  14:05 9:04 11:08 6 3 50 8 48.00 

 31.00 5.2 34 2 6 8:01 7:06  5:14 8:12 3:11 0:12 السويداء 5

 30.00 5 17 1 6 7:03  6:07 4:09 7:09 4:12 2:19 الشرطة 6

 24.00 4 0 0 6  3:07 1:08 8:11 6:08 1:09 5:14 الحسكة 7

 المجموعة الثانية

 ترتيب الفرق Bالمجموعة 

 %W ازف لعب القنيطرة حمص دمشق B ريف دمشق حلب A اللاذقية الفريق الترتيب
نسبة 

 النقاط

مجموع 

 النقاط

 52 10.4 100 5 5 10:07 12:06 8:05 13:06 9:04  اللاذقية 1

2 A 45 9 60 3 5 10:06 8:09 7:06 16:05  4:09 حلب 

 35 7 60 3 5 8:05 7:05 9:07  5:16 6:13 ريف دمشق 3

4 B 44 8.8 40 2 5 10:04 16:07  7:09 6:07 5:08 دمشق 

 35 7 40 2 5 8:07  7:16 5:07 9:08 6:12 حمص 5

 29 5.8 0 0 5  7:08 4:10 5:08 6:10 7:10 القنيطرة 6

 نتائج الأدوار النهائية

 

 النتيجة الفائز الصالة الوقت الدور الفريقان التاريخ

الخميس 

8/3/2017 

A دمشق B دمشق QF 1 16:40  1الرئيسية A 13 18 دمشق 

A حماه حلب QF 2 16:40  2الرئيسية A 6 17 حلب 

 2 10 اللاذقية 1الرئيسية  QF 4 17:00 حلب B اللاذقية

 10 12 طرطوس 2الرئيسية  QF 3 17:00 ريف دمشق طرطوس

 9 4 اللاذقية 1الرئيسية  Semi-Final 2 18:00 اللاذقية طرطوس

A دمشق A حلب Semi-Final 1 18:00  2الرئيسية A 11 9 حلب 

A 3 طرطوس دمشقrd place 18:40  1الرئيسية A 7 11 دمشق 

A اللاذقية حلب Final 19:20  1الرئيسية A 8 11 حلب 
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 3X3الترتيب النهائي للمحافظات بفئة الشبلات

 طرطوس  -A - 4دمشق  -3اللاذقية  -A - 2حلب -1

 

 

 

 

 

 

 

 3×3 األشبال -2
 ترتيب الفرق بالمجموعات بالدور الأول لفئة الأشبال

 المجموعة الأولى

 
 ترتيب الفرق Aالمجموعة  

 %W فاز لعب ادلب الشرطة الحسكة ريف دمشق حمص حلب B اللاذقية دمشق A الفريق الترتيب
نسبة 

 النقاط

مجموع 

 النقاط

1 A 87 12.40 100 7 7 11:01 12:04 11:06 12:10 12:10 19:17 10:08  دمشق 

 83 11.90 86 6 7 8:07 12:04 12:04 13:09 15:10 15:13  8:10 اللاذقية 2

3 B 93 13.30 72 5 7 15:08 12:05 16:08 7:05 13:07  13:15 17:19 حلب 

 73 10.40 58 4 7 13:00 10:08 13:06 10:05  7:13 10:15 10:12 حمص 4

 76 10.90 43 3 7 13:04 18:08 16:03  5:10 5:07 9:13 10:12 ريف دمشق 5

 46 6.60 29 2 7 6:05 13:12  3:16 6:13 8:16 4:12 6:11 الحسكة 6

 48 6.90 15 1 7 7:06  12:13 8:18 8:10 5:12 4:12 4:12 الشرطة 7

 31 4.40 0 0 7  6:07 5:06 4:13 0:13 8:15 7:08 1:11 ادلب 8

 المجموعة الثانية
 ترتيب الفرق Bالمجموعة 

 مجموع النقاط نسبة النقاط %W زفا لعب طرطوس الرقة القنيطرة السويداء دمشق B حماه الجيش حلب A الفريق الترتيب

1 A 105 15.00 100 7 7 15:03 19:10 17:12 15:05 12:03 15:10 12:05   حلب 

 85 12.10 86 6 7 15:04 17:10 14:06 11:05 16:04 7:04   5:12 الجيش 2
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 70 10.00 72 5 7 11:03 12:02 14:09 11:10 8:07   4:07 10:15 حماه 3

4 B 73 10.40 58 4 7 15:02 16:06 14:06 14:12   7:08 4:16 3:12 دمشق 

 57 8.10 43 3 7 6:00 12:07 7:02   12:14 10:11 5:11 5:15 السويداء 5

 58 8.30 29 2 7 7:03 16:14   2:07 6:14 9:14 6:14 12:17 القنيطرة 6

 56 8.00 15 1 7 7:05   14:16 7:12 6:16 2:12 10:17 10:19 الرقة 7

 20 2.90 0 0 7   5:07 3:07 0:06 2:15 3:11 4:15 3:15 طرطوس 8

 نتائج الأدو ار النهائية
 النتيجة الفائز الصالة الوقت الدور الفريقان التاريخ

الخميس 

8/3/2017 

A دمشق B دمشق QF 1 17:20  1الرئيسية A 7 21 دمشق 

 13 18 الجيش 2الرئيسية  QF 2 17:20 حلب B الجيش

 6 8 اللاذقية 1الرئيسية  QF 4 17:40 حماه اللاذقية

A حمص حلب QF 3 17:40  2الرئيسية A 6 17 حلب 

A الجيش دمشق Semi-Final 2 18:20  16 14 الجيش 1الرئيسية 

 21 10 حلب A 2الرئيسية  Semi-Final 1 18:20 حلب A اللاذقية

A 3 اللاذقية دمشقrd place 19:00  1الرئيسية A 12 20 دمشق 

 21 13 حلب A 1الرئيسية  Final 19:40 حلب A الجيش

 

 الترتيب النهائي للمحافظات بفئة الأشبال

 اللاذقية -A  - 4دمشق -3 -الجيش -A- 2حلب  -1
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 2017– 2016التي أقيمت خالل الموسم  3×3بطوالت  –رابعا 

 بطولة الساحل الأولمبياد الوطني اسم البطولة

 19/8/2017-17 3/8/2017-2 التاريخ

 طرطوس ) الملعب البلدي( دمشق ) صالة الفيحاء( المكان

 2 2 عدد الفئات المشاركة

 25 32 عدد الفرق بكل الفئات

 100 128 مجموع اللاعبين واللاعبات

 64 64 عدد اللاعبين

 36 64 عدد اللاعبات

 40 74 عدد المباريات

 8 8 عدد الحكام

 8 6 عدد المنظمين

 2 - يةعدد المسابقات الفرد

 20 24 عدد الجوائز

 الصعوبات التي واجهت اجراء المسابقات: –خامسا 

 تنوعت الصعوبات خلال الموسم فمنها صعوبات واجهت الأندية ومنها تتعلق بالتجهيزات والمنشآت وأهمها: •

 الصعوبات الفنية: •

 ص عدد اللاعبين واللاعبات بالأندية.مشاركة عدد كبير من اللاعبين بالمباريات مع فئتين وأحيانا مع ثلاثة فئات لنق •

 نقص عدد الحكام وخاصة المميزين منهم والذي لايتناسب مع عدد المباريات المقامة اسبوعيا خلال الموسم. •

 التفاوت الفني بين الفرق ووجود عدد قليل من الفرق المتنافسة على البطولة. •

 ب مياه الأمطار وانقطاع الكهرباء.تعطل وتأجيل المباريات نتيجة الأوضاع الأمنية ونتيجة تسر  •

 صعوبات واجهت الأندية: •

 الفترات الطويلة التي تقضيها الفرق بالتجمعات النهائية وتؤدي لتغيب اللاعبين واللاعبات عن مدارسهم. •

 التكاليف المادية التي تتكبدها الأندية من أجل المشاركة بالتجمعات. •

 غلاء أسعار النقل. صعوبة السفر والانتقال وطول المدة اضافة ل •

 غلاء أسعار الاقامة والطعام بما لايتناسب مع الامكانيات المادية لمعظم الأندية. •

 غلاء أسعار الكرات والملابس والتجهيزات الأخرى الخاصة بالفرق واللاعبين. •

 الصعوبات الخاصة بالصالات: •

 ة والتي لايوجد بها مدرجات للجمهور.تعطل صالة الأسد بحلب وإقامة المباريات بصالة نادي الحرية التدريبي •

 تضارب وزحمة البطولات في صالة الفيحاء بين مباريات وبطولات كرة السلة وكرة اليد. •

 تعطل تدريبات الأندية في صالة الفيحاء الفرعية التي تتدرب عليها جميع الأندية ، نتيجة اقامة البطولات المتعددة عليها. •

 حلب نتيجة توقف صالة الأسد وصالة نادي الاتحاد.  نقص كبير بالتمارين لفرق أندية •

 نقص التجهيزات الفنية بمعظم الصالات في المحافظات. •

 عدم وجود غرف لتغيير الملابس أوعدم جاهزيتها وافتقارها للخدمة والتجهيزات الأساسية. •

 عدم وجود ماء ساخن وأدواش في جميع الصالات. •

 حاء التي تقام عليها معظم المباريات النهائية.عدم وجود لوحة الكترونية في صالة الفي •

 عدم وجود تكييف أو تدفئة بجميع الصالات واللعب بشروط جوية قاسية. •

 سوء أرضية الصالات وخاصة الخشبية منها والتي تؤدي لانزلاق اللاعبين وكثرة الاصابات. •
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 2017 - 2016املوسم  نشاط يفاملتفوقة رتتيب العام لألندية ال
 

قرر الاتحاد العربي السوري لكرة السلة وضع تصنيف لتلك  2017 – 2016نتائج كافة البطولات للموسم  بعد حساب

الأندية المتفوقة من ناحيتي المشاركة والنتائج وتم احتساب نقاط تصنيفية للفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة 

نقاط للحاصل على المركز  3)  دها تسعة بطولاتوعد الأولى بكل بطولة من البطولات المركزية التي يقيمها الاتحاد

 .  نقطة واحدة للحاصل على المركز الثالث (  –نقطة للحاصل على المركز الثاني  2 –الأول 

 وقد أحرزت الأندية النتائج التالية:

 

 حسب البطولات المركزية لكافة الفئات

 2017 – 2016في الموسم الأندية المتفوقة ترتيب جدول عام ل
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 15   3 2  2 3 3 2 الوحدة 1

 11 3 1   2 3  2  الثورة 2

 6  3   3     الجلاء 3

 5       2  3 الجيش 4

 4 1 1 2       العروبة 5

 3  2  1      الفيحاء 6

 3    3      الطليعة 7

 2   1      1 الاتحاد 8

 2 2         الأشرفية 9

 1     1     الحرية 10

 1        1  السلمية 11
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 2017 – 2016املشاركات اخلارجية للموسم 

 الرجال منتخب

 2/2/2017 – 29/1األردن  –عمان   بطولة غرب آسيا  -1

  2017تأهل الى نهائيات آسيا  –الرابع     المركز

 نتائج المباريات

 النتيجة الفائز المباراة التاريخ

 78 70 الأردن الأردن 29/1/2017

 92 48 ايران ايران 30/1/2017

 66 53 العراق العراق 31/1/2017

 70 86 سورية فلسطين 1/2/2017

 78 64 لبنان لبنان 2/2/2017

 اللاعبون والجهاز الفني والإداري

 د.دانيال ذو الكفل رئيس البعئة

 الجهاز الفني والإداري

  مساعد المدرب المدرب

  جورج شكر –خالد أبوطوق  هادي درويش

 اللاعبون

 الوحدة جميل صدير الجيش طارق الجابي

 الاتحاد وائل جليلاتي الجيش شيخ عليعمر 

 الاتحاد أنطوني بكر الجيش خليل خوري

 الجلاء جورج نظاريان الجيش يامن حيدر

 هولندا ميشيل معدنلي الوحدة مجد عربشة

 الامارات محمود تراب الوحدة هاني دريبي
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  20/8/2017-8لبنان   -بيروت    بطولة آسيا للرجال -2

 نتائج المباريات

 الفائز النتيجة الدور A B الوقت التاريخ اليوم

 الأردن 68-66 الأول سورية الأردن 21.00 9/8/2017 الأربعاء

 ايران 87-63 الأول ايران سورية 21.00 11/8/2017 الجمعة

 سورية 78-87 الأول الهند سورية 21.00 13/8/2017 الأحد

 الصين 79-81 نهائي 1/4ملحق سورية الصين 18.30 15/8/2017 الثلاثاء

 بالدور الأول Aترتيب الفرق بالمجموعة الأولى

 النقاط خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 6 0 3 3 ايران 1

 5 1 2 3 الأردن 2

 4 2 1 3 سورية 3

 3 3 0 3 الهند 4
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 تأهل المنتخب الى ملحق الدور ربع النهائي

 د.دانيالذوالكفل رئيس البعئة

 عمر حسينو لمنتخبمدير ا

 الجهاز الفني والإداري

 المعالج الاعلامي الاحصائي الاداري مساعد المدرب المدرب

 مأمون زيات أبي شقير عدي خباز أنس شقير هادي درويش نينادغراديتش

 اللاعبون

 الوحدة جميل صدير الجيش حكم عبدهللا

 الوحدة شريف العش الجيش وليم حداد

 الاتحاد أنطوني بكر الجيش طارق الجابي

 هولندا ميشيل معدنلي الجيش عمر شيخ علي

 لبنان عبد الوهاب الحموي الجيش خليل خوري

 مونتنغرو ايفان تودوروفيتش الوحدة هاني دريبي

 

 

 

 المباريات الدولية الودية لمنتخب الرجال: -3

  57 - 77  لبنان    4/7/2017 بيروت    سورية× لبنان 

 55 – 68  لبنان   6/7/2017 بيروت    ةسوري× لبنان 

 112 – 42  استراليا  7/8/2017 بيروت  استراليا× سورية 



52 

 

 منتخبات الفئات العمرية -2

 22/4/2017-19األردن  –بطولة غرب آسيا عمان   2001سنة مواليد  16منتخب األشبال تحت  -1

 لم يتأهل لنهائيات آسيا –الثالث     المركز

 نتائج المباريات

 الفائز النتيجة الفريق الفريق الوقت التاريخ اليوم

A B 

 ايران 84-42 سورية ايران 16.30 19/4/2017 الأربعاء

 سورية 69-74 سورية العراق 16.30 20/4/2017 الخميس

 سورية 74-63 الأردن سورية 14.30 21/4/2017 الجمعة

 لبنان 80-106 لبنان سورية 14.30 22/4/2017 السبت

 ترتيب الفرق

 النقاط خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 8 0 4 4 ايران 1

 7 1 3 4 لبنان 2

 6 2 2 4 سورية 3

 5 3 1 4 الأردن 4

 4 4 0 4 العراق 5

 8/2017لبنان(    الى بطولة آسيا في الصين    –تأهل منتخبي )ايران 

 عدنان العاني رئيس البعئة

 الجهاز الفني والإداري

 الحكم الاداري ساعد المدربم المدرب

 قاسم الحموي صالح قباني اياد عبد الحي هيثم جميل

 اللاعبون

 الجلاء جورج صباغ الطليعة شهم عاجوقة

 الاتحاد زكريا برمدا الوحدة غيث الأيوبي

 تشرين كامل عابدين الجلاء الياس عازرية

 الحرية أحمد حبش حطين نادر حوري

 الطليعة رامجميل ب الوحدة جاد قوطرش

 الوحدة عمار الغميان العروبة جورج سابا
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 31/8/2017-27بطولة غرب آسيا )مرحلة الذهاب( طهران   2000سنة مواليد  17منتخب الناشئين تحت  -2

   الثالث  المركز

 نتائج المباريات

 الوقت التاريخ اليوم
 الفريق الفريق

 الفائز النتيجة
A B 

 ايران 114-49 ايران سورية 18.00 28/8/2017 الاثنين

 سورية 82-61 سورية الأردن 18.00 29/8/2017 الثلاثاء

 لبنان 72-46 لبنان سورية 16.00 30/8/2017 الأربعاء

 سورية 72-71 سورية العراق 16.00 31/8/2017 الخميس

 ترتيب الفرق

 النقاط خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 8 0 4 4 ايران 1

 7 1 3 4 لبنان 2

 6 2 2 4 سورية 3

 5 3 1 4 الأردن 4

 4 4 0 4 العراق 5
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 السيد جمال الترك رئيس البعئة

 الجهاز الفني والإداري

 المعالج الحكم الاداري مساعد المدرب المدرب

 عدنان حلاق وسام زين أديب أتاسي جان مخول هيثم جميل

 اللاعبون

 الجلاء جورج نونو الوجدة عمار الغميان

 الاتحاد ناظم قصاص الفيحاء حمزة الزعيم

 الحرية أحمد حبش الفيحاء مؤيد نشوقاتي

 العروبة كريكوربودقيان الوحدة ميشيل غيث

 حطين سامر المصري الجلاء الياس عازرية

 الطليعة محمد هشام عرواني الجلاء جورج صباغ
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 للسيدات 3×3منتخب  -3

 22/5/2017-12أذربيجان   -باكو   لرابعة دورة األلعاب االسالمية ا -1

 نتائج المباريات ضمن المجموعة:

 النتيجة الفائز الفريقان التاريخ اليوم رقم

1 
 18/5/2017 الخميس

 7 21 سورية فلسطين سورية

 9 11 تركيا سورية تركيا 2

3 
 19/5/2017 الجمعة

 14 12 سورية سورية اندونيسيا

 5 21 ةسوري الباكستان سورية 4

 تأهل المنتخب الى الدور ربع النهائي كثاني المجموعة

خسرمنتخبنا بالدور ربع النهائي مع منتخب تركمانستان ثالث المجموعة الثانية وخرج من البطولة التي فازت بها 

 أذربيجان

 الدور ربع النهائي

 16 14 تركمانستان تركمانستان سورية 20/5/2017 السبت 5

 اللاعبات:

 المدرب اتاللاعب

 عدي خباز اليسيا مكاريان لين الزعبي فرح أسد سيدرا سليمان

 قاسيون الوحدة الوحدة السلمية الثورة
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 الدورة اآلسيوية للصاالت واأللعاب القتالية  -2

 اللاعبات:

 المدربة اللاعبات

 ماجدة مغامز اليسيا مكاريان لين الزعبي فرح أسد سيدرا سليمان

 الجلاء الوحدة الوحدة السلمية الثورة

   

 المشاركات الخارجية لألندية -4

 لم يشارك أي نادي بالبطولات الخارجية الرسمية:

 اعتذر نادي الجيش عن المشاركة ببطولة أندية غرب آسيا للرجال. 

 اعتذر الوحدة عن المشاركة ببطولة أندية غرب آسيا للسيدات.

 ية: المشاركات الخارجية الود

 شارك نادي الوحدة للرجال بدورة خارجية في ماليزيا 

 شارك رجال الجيش بمعسكرين تدريبيين مع مباريات ودية في لبنان

 شارك شباب الثورة والوحدة بدورة الحكمة للشباب في لبنان

 لعبت سيدات الثورة مباريات ودية خارجية مع أندية المقدمة في لبنان.
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 2018 – 2017خطة النشاطات للموسم  -اثنيا  

 2018 – 2017البطوالت الرمسية للموسم 
 لخمسة فئات هي : 2018 – 2017تقام البطولات الرسمية المركزية للموسم 

 ومادون 1998مواليد       الرجال

 ومادون 2000مواليد      السيدات

 2000 - 1999مواليد       الشباب

 2002 – 2001 مواليد   والناشئات الناشئين

 على مستوى المحافظة. 2018 – 2017تقام البطولات الرسمية للأندية للفئات العمرية الصغيرة  للموسم 

  2004 – 2003مواليد  الأشبال والشبلات

 وما فوق 2005مواليد  الصغار والصغيرات

 زية الآتية:البطولات المرك 2018 – 2017ينظم الاتحاد العربي السوري لكرة السلة خلال الموسم 

 الدوري العام للرجال -1

 الدوري العام للسيدات -2

 كأس الجمهورية للرحال -3

 كأس الجمهورية للسيدات  -4

 الدوري العام للشباب -5

 الدوري العام للناشئين -6

 الدوري العام للناشئات -7

 كأس الاتحاد للناشئين -8

 كأس الاتحاد للناشئات -9

 ت للأشبالبطولة منتخبات المحافظا -10

 بطولة منتخبات المحافظات للشبلات -11

 : 2017 – 2016الرسمية للموسم  3×3بطولات 

 حسب التواريخ التالية: 3×3سيقيم الاتحاد العربي السوري لكرة السلة ثلاثة بطولات رسمية ل

 قبل بدء الموسم   10/2017   البطولة الأولى

 ف الموسم في منتص   1/2018 البطولة الثانية ) الشتوية(

 بعد انتهاء الموسم وتحضيرا للبطولات الخارجية  5/2018 البطولة الثالثة ) الصيفية(

كما ستقوم اللجان الفنية والأندية في المحافظات بإقامة دوراتها ، أو الاشراف على الدورات التي تقيمها الجهات 

يتم تصنيف جميع تلك البطولات واللاعبين ، ل3×3الخاصة وستسجل جميع تلك الدورات في موقع الاتحاد الدولي ل 

  المشاركين على التصنيف العالمي.
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 2018-2017مواعيد البطوالت 
 

 البطولة
بداية الدور 

 األول
 دوري اجملموعات

هناية الدور 
 األول
دوري 

 اجملموعات

 جتمع األدوار النهائية
 

جتمع دور األربعة 
 واملباراة النهائية

 5/2018 4/2018 3/2018 11/2017 دوري الرجال
 4/2018 4/2018 3/2018 11/2017 دوري السيدات
  2/2018 1/2018 9/2017 دوري الشباب
  3/2018 2/2018 9/2017 دوري الناشئني
  3/2018 2/2018 9/2017 دوري الناشئات

 2/2018  11/2017 10/2017 كأس اجلمهورية للرجال والسيدات
  12/2017   كأس االحتاد للناشئني
  12/2017   كأس االحتاد للناشئات

األوملبياد الوطين ملنتخبات احملافظات لألشبال 
  8/2018   والشبالت
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 مواعيد تقدمي اللوائح االمسية وعدد الالعبني
 

 الفئة
عدد الالعبني 
الكلي على 
 اللوائح االمسية

 موعد اغالق اللوائح واإلعارة آخر موعد لتقدمي اللوائح األولية

 التاريخ
 العدد

األدىن 
 لالعبني

 حسب املرحلة الباقي
اتريخ هنائي 
للمجموعات 

 املتأخرة
 1/3/2018 قبل اايب دوري املناطق 6 8 25/9/2017 14 الرجال

 1/3/2018 قبل اايب دوري املناطق 7 8 25/9/2017 15 السيدات
 1/2/2018 قبل اايب دوري املناطق - - 15/9/2017 16 الشباب

 1/2/2018 قبل اايب دوري املناطق - - 15/9/2017 18 اشئنيالن
 1/2/2018 قبل اايب دوري املناطق - - 15/9/2017 18 الناشئات
 األشبال

 مفتوح غري حمدد
 الشبالت
 الصغار

 الصغريات
 يعترب مجيع الالعبني من الفئات العمرية الغري واردين ضمن اللوائح االمسية للنادي احرار

م: يجب على النادي تقديم لوائحه الأولية بعدد لاعبين لايقل عن العدد الأدنى المحدد أعلاه ولايتبقى ها

لعدد الباقي له من للنادي بعد تاريخ تقديم اللوائح الأولية وحتى الاغلاق النهائي للوائح سوى اضافة ا

ائحته الأولية عن الحد الأدنى المقرر أي يفقد النادي حقه بعدد اللاعبين الذين ينقصون على ل.اللاعبين وهو 

 للوائح الأولية لكل فئة.      

 : شروط خاصة باللوائح االسمية لفرق األندية للرجال

سنة أي من مواليد  24ستة لاعبين منهم على الأقل بعمر تحت ال  6لاعبا  14تحدد لائحة الرجال ب •

 .2018 – 2017للموسم   1998-1997-1996-1995-1994-1993الأعوام 

سنة أي من مواليد  24لاعبين على الأكثر فوق عمر  6يسجل النادي على صحيفة تسجيل المباراة  •

وما فوق وذلك خلال كافة  1993سنة أي من مواليد  24لاعبين أو أكثر بعمر دون  6وما دون، و 1992

 .2018 – 2017المباريات الرسمية ولكافة أدوار بطولة دوري الرجال للموسم 

 ضمن اللوائح الاسمية . /8سنة لكل فريق / 19دنى للاعبين الرجال فوق الـ الحد الأ •

 ضمن اللوائح الاسمية . /6سنة لكل فريق / 24الحد الاعلى للاعبين فوق الـ  •

 ضمن صحيفة تسجيل المباراة  . /6سنة لكل فريق / 24الحد الأدنى للاعبين تحت الـ  •

 ..من ضمن لائحة الفريق ولا تعتبر  /4ل عدد /لفئة الرجالاعارة بين الأندية ل توجد لائحة •
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 يتم العمل بعقد الثقة بالدور النهائي من مسابقة الدوري العام للرجال والسيدات )دور الأربعة(  •

يستطيع النادي المتأهل لدور الأربعة من خلال عقد الثقة، اضافة عدد من اللاعبين الى لائحته من  •

 الأخرى التي لم تتأهل لهذا الدور حسب مايلي:خارج القطر أو من الأندية المحلية 

الرجال يستطيع النادي اضافة لاعبين اثنين على الأكثر الى لائحته أحدهما على الأكثر من اللاعبين  •

 السوريين المقيمين خارج القطر وحسب شروط وتعليمات عقد الثقة المعمم سابقا.

لى الأكثر، ،وممكن أن تكون لاعبة مقيمة خارج الى لائحته ع  تينلسيدات يستطيع النادي اضافة لاعبا •

  القطر وحسب شروط وتعليمات عقد الثقة.

 يسمح بمشاركة لاعب أجنبي واحد في المراحل النهائية للرجال ) الفاينل فور (  •

•  

 : تعليمات وشروط عامة للمسابقات

 دد غير محدد.يستطيع أي لاعب من الفئة الأدنى اللعب مع الفئات الأعلى بجميع البطولات وبع •

 .6وجميع فرق الاناث عدا الصغيرات بالكرة قياس  7تلعب جميع فرق الذكور عدا الصغار بالكرة قياس  •

 5تلعب فرق الصغار والصغيرات بالكرة قياس  •

لاعبين على الأقل بالمباراة على أن لاتقل  10تلعب فرق الصغار والصغيرات حسب القانون الدولي بمشاركة  •

 ن ربع واحد ولاتزيد المشاركة عن ثلاثة أرباع.مشاركة أي لاعب ع

يمنع لعب دفاع المنطقة في بطولات الفئات العمرية الصغيرة للأشبال والشبلات والصغار والصغيرات  •

  بكافة البطولات الفرعية والمركزية. 
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 2018 - 2017البطوالت اخلارجية للموسم  

 2018 - 2017سورية ابلبطوالت الدولية اخلارجية للموسم خطة املشاركات املقرتحة للمنتخبات ال

 منتخب الرجال  

  2019التصفيات الآسيوية لبطولة العالم  •

 الدور الأول:

 2017تشرين الثاني  26و  23   الأردن والهند    المرحلة الأولى

 2018  شباط 26و  23 لبنان والأردن        المرحلة الثانية

 2018    تموز  1حزيران و  28  الهند ولبنان      المرحلة الثالثة     

 2001 – 2000منتخب الناشئين 

 2018 كانون الثاني   اياب   بطولة غرب آسيا •

 2018  تموز       بطولة  آسيا •

 2003 – 2002منتخب األشبال 

 2018 آب   ذهاب   بطولة غرب آسيا •

 2001 – 2000منتخب الناشئات 

 2018أيلول     يالمستوى الثان    بطولة آسيا •

  3× 3منتخب السيدات  

 2018 حزيران       بطولة العالم •
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 2001-2000مواليد  3× 3منتخب الناشئات 

   2018 تموز        بطولة العالم •

 مشاركات األندية:

 2018شباط      بطولة أندية غرب آسيا للرجال •

 2018 آذار     بطولة أندية غرب آسيا للسيدات •

 2018 أب     لآسيوية للرجالبطولة الأندية ا •
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 نشاط جلنة املنتخبات الوطنية 
 والمؤلفة من السادة التالية اسمائهم : 25/1/2016تاريخ  /50تم تشكيل لجنة المنتخبات الوطنية بموجب البلاغ رقم /

 رئيسا          ابي الدوجي 

 امينا للسر                    أنور عبد الحي 

 عضوا"         بيير مرجانة  

 صعوابت جلنة املنتخبات 
قلة الموارد المالية لتحضير المنتخبات الوطنية من إقامة معسكرات خارجية وتأمين الاحتكاك لتحضير  •

 المنتخب 

جميع المنتخبات ضمن معسكرات داخلية لتحضيرهم للمشاركات صعوبة تجميع اللاعبين خلال العام في  •

 تهم المختلفة .بسبب ظروفهم وارتباطاالخارجية 

صعوبة استقبال مباريات تصفيات كأس العالم ضمن سورية للوضع الراهن ضمن البلد ولعدم وجود صالة  •

 تطابق المواصفات المطلوبة من الاتحاد الدولي لاستضافة المباريات .

 اقرتاحات جلنة املنتخبات 
وخاصة تصفيات كأس العالم التي  الاستمرارية بمشاركة المنتخب الوطني الأول في الاستحقاقات القادمة •

 . 11/2017سوف تبدأ في شهر 

الاستفادة من الخطوة الإيجابية التي اتخ<تها القيادة الرياضية بالسماح بوجود اللاعب المجنس ضمن  •

 صفوف المنتخب الوطني في المراحل القادمة 

 فظات .إقامة تجمعات للمنتخبات الوطنية للفئات العمرية كل ثلاثة أشهر في المحا •

 . خارجية ( للمنتخبات الوطنية السورية لكرة السلة –العمل على توفير شركات راعية ) داخلية  •

 بآلية مدير المنتخب .الاستمرار  •
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 جلنة املدربنينشاط 
 تم تشكيل لجنة المدربين الرئيسية بقرار من مجلس الاتحاد العربي السوري لكرة السلة من السادة التالية أسمائهم :

 رئيسا"    هيثم جميل  محمد -1

 أمين السر    خالد أبو طوق  -2

 عضو    جورج شكر -3

الداخلية ان الهدف الرئيسي للجنة المدربين هو العمل على رفع المستوى الفني للمدربين من خلال الدورات التدريبية 

, اتحاد اللعبة أو المدربين ا الامر بالامكانيات المادية , سواء لذوورشات العمل , ولكن دائما ما يصطدم ه والخارجية 

كما كان لهجرة العديد من المدربين الأثر الواضح والذي يحتاج لزمن حتى نتمكن من إيجاد جيل جديد متمكن من 

 معلوماته النظرية والعملية .

  2017/2018ملوسم  جلنة املدربنيمقرتحات 
عب أي دفاع من دفاعات الزون وضع قوانين خاصة تطبق على فرق الناشئين والناشئات وما دون بمنع ل -1

) المنطقة ( حيث يلاحظ هبوط واضح بالمستوى المهاري والفكري اللاعبين وكذلك قراءات المدربين 

 للمباريات وذلك من خلال اصرارهم على دفاع الزون ) المنطقة( .

والاستفادة من  عدم اللعب نهائيا" بالصالة الفرعية بصالة الفيحاء نظرا" لعدم استيفائها الشروط الفنية -2

 .صالات تشرين والجلاء 

مكن اللجنة من التواصل والنراسل مع بعض المدربين الأجانب تتأمين ميزانية واضحة قبل بداية الموسم لت -3

 للعمل على استقدامهم وإقامة دورات تدريبية لكوادرنا .وخاصةأن الظروف الحالية للوطن أفضل بكثير 

اد الدولي في آسيا لاستكمال برامج التطوير الخاصة بالمدربين حيث التواصل مع المكتب الإقليمي للاتح -4

 تم تحديد عدة مواعيد سابقا" ولكن تم ألغائها لصعوبة حضور المحاضرين الى سورية .

لكافة المدربين وفي كل الدرجات وذلك لتحقق من الإمكانيات الإنكليزية للغة تقييم تقوم اللجنة بعمل س -5

 ترشيح مدرب للمشاركات الخارجية .في حال قرر الاتحاد لك ذاللغوية للمدربين و

ردود  –مقترحات  –لك في حال وجود أي طلبات ذو اللجنة واتحاد اللعبة التواصل عبر مراسلات خطية بين  -6

 فيما يخص مهام اللجنة .

ال<ي ستم التعاقد معه من قبل الاتحاد لتدريب لسيرة الذاتية وخطة عمل المدرب تقديم ا ضرورة  -7

 لك لتوثيقها والاحتفاظ بها ضمن آرشيف الاتحاد .وذلمنتخبات الوطنية ا

 عدم السماح لاي مدرب بالتدريب مالم يكن مصنفُا لدى لجنة المدربين وتم اصدار بطاقة له . -8
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 جلنة احلكامنشاط 
 .الموسم خلال ( ثمانية اجتماعات8) لجنةالحكام عقدت

 : والأنديةكمايلي للمنتخبات مرافقين دوليين حكام تكليف تم 

 التاريخ البطولة الدولة الاسموالشهرة

 5/2/2017-29/1 غرب آسيا سيدات الاردن صفوان سيفو

 23/4/2017-19 17تحت -غرب آسيا ايران قاسم الحموي

 30/8/2017-26 18تحت -غرب آسيا ايران وسام الزين

 

 . بالأردن  بطولة غرب اسيا للأندية في مراقبا سلوم وفيق السيد تكليف تم  

وفيقسلوم لحضور ورشة عمل خاصة بالمندوبين الفنيين في قطر   -تم تكليف السيدان : شحادة آله رشي  

 28/11/2016-26بالفترة 

سلوم لحضور ورشة عمل خاصة بالمندوبين الفنيين في لبنان  وفيق  -تم تكليف السيدان : شحادة آله رشي  

 11/8/2017-8بالفترة 

 لكرةالسلة بكل فئاته  ولجميع مباريات الادوار النهائية . العام الدوري مباريات قيادةل الحكام تم تكليف 

 نظاريان ( يغيش – صلاح دنان ( الحكمان ترقية وتم للدرجةالثانية بدمشق للترقية للحكام دورةإقامة  تم  

 نظرية راتمحاض الدورة تضمنت 13/1/2017-11تم اقامة معسكر داخلي للحكام في دمشق بالفترة من  

اللياقة البدنية وشرح حالات على الفيديو -التفسيرات الجديدة  -وعملية تتضمن : شرح ميكانيكية ثلاثة حكام 

 مزاحم حويج (. -شحادة آله رشي  -سلوم  بإشراف المحاضرين الدوليين السادة : )وفيق

-24ر الدولي مضر مجذوب بالفترة  تم اقامة دورة لتجديد الشارة الدولية للحكام والمراقبين  بإشراف المحاض 

27/3/2017 

 وهم: 1/9/2017بتاريخ  ( حكم3عدد الحكام الدوليين المسجلين على اللائحة الدولية ) ❖

 باسم بدران  –وسام زين  – الحمويقاسم 

 ( مراقبين:2عدد المراقبين الدوليين المسجلين على اللائحة الدولية ) ❖

 . شحادة آله رشي -1

 وفيق سلوم. -2

 حكم عامل وتم الاستعانة بالمراقب الدولي مزاحم حويج : /37ام العاملين /عدد الحك ❖

 صلاح دنان -أنور جيرودي  –غياث نصرت  –خليل الابطح  –قاسم الحموي  –دمشق : محمد حسام تللو

 رياض أبو سلمان  –هاني صلاح  –أيمن صلاح  –وسام زين  –ريف دمشق :باسم بدران 
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 ماهر جاويش  –ماريو دادا  –هايل عابدين  –صفوان سيفو –باح فاخوري محمد مص –حماه : نضال عيان 

 عمار كصيري  –محمد طه  –حسام عكاوي  –سامر دالي  –اللاذقية : ياسر حنونة 

عليا  –حسن أسود  –محمد عبه جي  –يحيى سبسبي  -عليا الياسين  –ايلي رهجي  –حلب : أسماعيل محمد 

 يامن الصالح  –يغيش نظريان  – جورج طنوز –ديانا عقاد  –ياسين 

 باسل أبو فخر  –عمر نعيم  –طارق رضوان  –السويداء : نبيل باروكي 

 2018 - 2017ملوسمخطة جلنة احلكام 
 

 للحكام الاول قبل بداية الدوري والثاني بين مرحلتي الذهاب والاياب  معسكرين اقامة على العمل -1

 الحالي. الوضع مع يتناسب بما المراقبين و الحكام تعويضات و اجور على زيادة العمل -2

 على تأمين شركة راعية للحكام .  العمل -3

 على تامين الاقامة والإطعام للحكام والمراقبين خارج المحافظة . العمل -4

 اقامة مدرسة تحكيم سلوية في كل محافظة لحكام الساحة بالتنسيق مع الجهات المعنية -5

 كيمية بإشراف لجنة الحكام الرئيسية خلال مرحلة الذهاب . الطلب من اللجان الفنية اقامة دورات تح -6

الطلب من الأندية السورية ترشيخ شخص واحد على الأقل وبشكل الزامي ) من غير الحكام العاملين (  -7

 لتهيئته كحكم ضمن اسرة التحكيم السورية .
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 نشاط اللجنة االنثوية
ي من ناحية المسابقات سواًء بعدد المباريات التي لعبتها الفرق خلال كان النشاط الأنثوي جيدا في الموسم الماض

 الموسم، او بعدد الفئات المشاركة والتي غطت:

 مركزياً )السيدات والناشئات( -

 فرعياً )الشبلات والصغيرات( -

نتخبات فظهرت عدد من المواهب المقبولة خلال تلك البطولات التي تحتاج الى عناية واهتمام أكثر عن طريق الم

لكسب الخبرة بشكل أكبر او زيادة عدد البطولات وإقامة تجمعات تدريبية لكل فئة لمدة شهر مرتين في السنة 

 ويشرف عليها مدربين ذو خبرة.

اما عن التنافس والمستوى الفني فقد تأثر أندية حلب بالأزمة مما أدى الى تراجع نتائج فرقها عدا نادي الجلاء  -

في عدد من المحافظات كاللاذقية وطرطوس وحماة وبقيت على حالها دمشق  وانتعشت فرق الناشئات

 وريفها.

( فرق وفي بعض الأحيان الى عدد أكبر، الأمر الذي سيؤدي الى تطور المستوى 4-3انحصر التنافس بكل فئة بين )

 لاحقا خاصة إذا زادت ساحة التنافس بين الأندية والمحافظات.

عدد المدربات العاملات في الأندية وبعضهم أصبحن يمارسن هذا العمل في مجال التدريب فقد ازداد  -

كمهنة والاخريات بشكل جزئي لذلك يجب تشجيعهم على متابعة ومواصلة العمل والمشاركة في الدورات 

 التدريبية لزيادة الخبرة.

ملن كحكمات طاولة أما عن الحكمات في كرة السلة الانثوية فما زال هناك عدد قليل من الحكمات أغلبهن يع -

فقط، ونحتاج الى زيادة عدد الحكمات بالساحة مستقبلا لمواكبة الاعداد الموجودة في الدول الأخرى والدول 

 العربية المجاورة.

كما عمل عدد كبير في مجال الإدارة سواًء بإدارة الأندية او بإدارة الفرق وعدد منهن من اللاعبات الدوليات  -

 السابقات.

 مدربات بالدورة الدولية للمدربين في لبنان على نفقتهن.وشاركت ثلاث  -

 ( وكانت نتائجها مقبولة.3x3كما شاركن بدورة التضامن الإسلامي ) -
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 املقرتحات والتوصيات
المستوى الثاني من مواليد  2018سنة للمشاركة ببطولة آسيا لعام  18تشكيل منتخب الناشئات تحت سن ال  -1

2000-2001. 

ات بعد انتهاء الدوري القادم للمشاركة بدورات ودية وبالبطولة العربية إن أمكن او تشكيل منتخب السيد -2

 تنظيم دورة دولية في سوريا.

 يل منتخب وطني للسيدات.كالعمل على تشكيل منتخبات محافظات للشبلات والناشئات يكون نواة لتش -3

مرتين بالعام أو أكثر والسماح  توجيه اللجان الفنية في المحافظات لإقامة بطولات للصغيرات والشبلات -4

 للأندية بالمشاركة بأكثر من فريق إن وجد.

حكمات على الأقل وتفعيل  4-3توجيه لجان الحكام لتأهيل عدد من حكمات الساحة حصراً لهذا العام  -5

 مشاركتهن بطولات المحافظات والبطولات المركزية.

تدريبية خارجية وتغطية النفقات عن طريق الاتحاد  إرسال عدد من المدربات العاملات مع الأندية الى دورات -6

 الرياضي العام.

تشجيع ودعم الأندية الفائزة بالبطولات الأنثوية للمشاركة في بطولات فرق غرب آسيا والدورات الرسمية أو  -7

 الودية الأخرى.

الاتحاد الرياضي إعادة إحياء دورة القسم لمشاركة فرق أندية من خارج سوريا ورصد ميزانية خاصة لذلك من  -8

 العام.

إرسال بعض اللاعبات الموهوبات الى معسكرات تدريبية صيفية او التي يقيمها الاتحاد الدولي أو الآسيوي  -9

 وتغطية نفقاتهم.

زيادة إعانة الأندية التي تشارك بالبطولات الأنثوية الممكنة بكافة الفئات وخاصة الأندية التي تشارك إضافة  -10

 تستطيع الاستمرار بالاهتمام بفرق الإناث.لذلك بفئات الذكور ل

إقامة دورة إدارة عن العمل مع فرق كرة السلة وتأهيل عناصر إدارية أنثوية ومحاولة إعادة رفع تصنيف  -11

 منتخبنا الانثوي.

الداخلية في جميع المحافظات مع نشر جميع تلك البطولات على موقع الاتحاد  3x3تشجيع تنظيم دورات  -12

 .3x3سلة ل الدولي لكرة ال

 طرح عقد الثقة للإناث في المؤتمر، واللاعبة المجنسة في الاشتراك بالبطولات الدولية. -13
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 نشاط جلنة امليين ابسكت
  20/5/2016بدأت اللجنة اجتماعاتها الرسمية بتاريخ  •

 تم تشكيل لجان فرعية للمني باسكت في جميع المحافظات  •

 كت في معظم المحافظات السورية .تم إقامة مهرجانات ومسابقات للميني باس •

  2016/2017خطة جلنة امليين ابسكت ملوسم 
 

الاعمار والالبسة  سيتم اعتماد نظام فني خاص لاقامة المهرجانات والمسابقات للمبني باسكت متضمناُ  •

  2018-201والتجهيزات ليتم تطبيقه في كافة المحافظات اعتبارُا من موسم 

 طات ومهرجانات ومسابقات الميني باسكت البحث عن شركات رعاية لنشا •

اعتماد استمارة خاصة لمدربي القواعد في الاتدية بالتنسيق مع لجنة المدربين الرئيسية ليتم العمل بها ابتداءُا  •

  2017/2018من موسم 

 .بالتعاون مع لجنة المدربين الرئيسية إقامة دورات تدريبية في جميع المحافظات لمدربي الميني الباسكت  •

مخاطبة المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام عن طريق اتحاد اللعبة لـتأمين تجهيزات خاصة للميني باسكت  •

 بانيهات ثابتة ومتحركة (  –) كرات 
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 نشاط جلنة االحرتاف
:لجنة الاحتراف من السادة تتألف  

 رئيسا      محمد جلال نقرش 

 لسرأمينا ل     محامي أنس شقير ال 

 عضوا      .دانيال ذو الكفلد 

طبقت لجنة الاحتراف التعديلات على بعض الفقرات والبنود في اللائحة الداخلية لنظام الاحتراف المطبق في الاتحاد  

ت إدراج فقرة فسخ العقد على لاحتراف ومن أبرز التعديالاالسوري لكرة السلة بعد مصادقتها من قبل اللجنة المركزية 

حتراف واعتماد عقد الثقة في دور ي الرجال والسيدات حيث طبق عقد الثقة للمرة الأولى في الدور النصف لائحة الا

نهائي لدوري السيدات بمعدل لاعبة واحدة من الأندية المحلية كما تم تحديث آلية عقد الثقة في دوري الرجال حيث 

هائي أحدهما بالتعاقد المباشر مع اللاعبين السوريين سمح للأندية بالاستفادة من لاعبين اثنين في الدور النصف الن

من خارج سورية أو بالقرعة بين الأندية الواصلة للدور نصف النهائي لاختيار لاعبين من الدوري المحلي ، كما قامت 

دارية اعبات في دوريي الرجال والسيدات إضافة للأجهزة الفنية والاللجنة الاحتراف بتصديق عقود كافة اللاعبين وال

، و واصلت العمل بألية براءة الذمة لجميع المتعاقدين  أصولاوعدم اعتماد أي من هذه الكوادر دون وجود عقد مصدق 

 .قبل بدء الموسم الجديد أصولامع النادي حيث سلمت جميع الأندية نسختي عقد ونموذج براءة الذمة ليتم توقيعها 

اللاعبين واللاعبات فقد نظرت لجنة الاحتراف بالشكاوي وتوصلت وفيما يخص الشكاوي المقدمة من قبل الأندية و

  .إلى حل لمعظمها سواء بالتراضي بين الطرفين أو بمقترح إلى اتحاد اللعبة للحل القانوني للشكاوي

دة كما تواصلت اللجنة مع كافة الأندية الممارسة للعبة لتوعية إداراتها على هذه التعديلات و خلقت حالة تنظيمية جدي

تساعد على توضيح العلاقات بين الكوادر السلوية والأندية الرياضية وتعزيز الثقة بين لجنة الاحتراف واتحاد كرة السلة 

 .وبين الأندية وكوادرها
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أهم التعديالت املقرتحة من جلنة االحرتاف يف االحتاد العريب السوري لكرة السلة إىل جلنة االحرتاف املركزية يف 
 ايضي العام.االحتاد الر 

لموسمين ومواليد  1997لمدة ثلاث مواسم ومواليد  1998يبدأ من مواليد  2018-2017التزام اللاعبين لموسم   (1

  .لموسم واحد 1996

  .لمدة خمسة مواسم 2000يبدأ من مواليد  2017/2018ا لتزام اللاعبات لموسم  (2

لاعبين على  4لاعباً من فئة الرجال و 14(  2017/2018يحدد عدد اللاعبين المحليين على اللوائح الأسمية لموسم) (3

 1993سنة من مواليد  24لاعبين على الأقل دون الـ  6لوائح الإعارة على أن تتضمن الأئحة الأسمية لفئة الرجال 

على أن يقدم للاتحاد لائحتين سنة باللائحة الأسمية لكل مباراة ،  24لاعبين دون الـ  6وما دون ويجب تواجد 

 ثمانيةين لائحة أسمية رئيسية إضافة إلى لائحة إعارة لا يقل الحد الأدنى للوائح الاسمية عند رفعها عن منفصلت

ولاعبين اثنين كحد أدنى على لائحة الإعارة تقدم مع اللائحة الأسمية عند فترة التسجيل التي يحددها اتحاد  لاعبين

 فين.بالنسبة لأندية دوري المحتر  اللعبة قبل انطلاق الموسم

حسب اتفاق الناديين   ليرة سورية أو ألف  وثلاثمائة ( مليون1300000يحدد بدل الانتقال بمبلغ مالي أقصاه )  (4

( واللاعبات 27-19ويدفع هذا المبلغ إلى النادي الأم حصراً و لمرة واحدة وللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين )

 .(عام27-17بين )

ألف ليرة سورية كحد أقصى للموسم الواحد للاعبين الذين تتراوح  وستونن يحدد بدل الإعارة بمبلغ مائتا -

ألف ليرة سورية كحد أقصى للموسم الواحد للاعبات اللواتي  وستون نسنة(  ومائتا27- 19أعمارهم بين )

ألف ليرة سورية كحد أقصى للموسم الواحد للاعبات  وستون نسنة( ومائتا22- 17تتراوح أعمارهن بين )

 سنة(. 27-22تترواح أعمارهن بين) اللواتي

رفع سقوف التعويضات الشهرية للاعبين السوريين في الاتحاد السوري لكرة السلة على صعيد الأندية  (5

مائة وخمس وسبعون ألف ليرة سورية شهرياً كحد أقصى للاعبين الوطنين المشاركين مع المنتخب  /175.000/

 فترة الرعاية.الوطني بأخر موسمين للاعبين الذين انهوا 

رفع سقوف التعويضات الشهرية للاعبات المنتخب الوطني ضمن أندية الدرجة الأولى الممارسة للعبة كرة  (6

سبع وثلاثون ألف وخمسمائة ليرة سورية  /37.500خمس وسبعون ألف ليرة سورية و/  /75.000السلة حتى /

 لأندية الدرجة الثانية في حال وجود تصنيف. 

ل.س للاعبات اللواتي  /25.000وحدها الأدنى / /50.000ات الملتزمات ضمن نظام الرعاية /رفع سقوف اللاعب (7

 شاركن بالمنتخب الوطني خلال فترة الألتزام.
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 /25.000اللاعبات اللاتي شاركن في المنتخب الوطني للفئة العمرية ما قبل السيدات يحدد سقف شريحتهم بـ / (8

 ل.س. /12.500ل.س وحدها الأدنى /

سقوف التعويضات الشهرية للمدربين السوريين في الاتحاد السوري لكرة السلة على صعيد المنتخبات رفع  (9

 الوطنية والأندية وفق الآتي:

ألف ليرة سورية للمدربين الوطنيين لمن لاتقل شـهادته  وستون نل.س فقط مائتا /260.000حتى / •

 جنة المدربينالتدريبية عن مدرب وطني )محلي( درجة أولى وفقاً لتصنيف ل

ألـف ليـرة سـورية للمـدربين الـوطنيين ممـن لاتقـل درجـة وثلـاثون  ل.س فقط مئـة  /130.000حتى / •

 .شهادته التدريبية عن مدرب وطني درجة ثانية وفقاً لتصنيف لجنة المدربين

مته مستحقات لا يتم تصديق عقود أو بطاقات لاعبي وكوادر النادي الذي لا يزال بذ 2017/2018اعتباراً من موسم  (10

 مالية للاعبيه وكوادره عن  الموسم السابق لحين تصفيتها أو تسويتها ودياً /من خلال الشكاوى المقدمة للاتحاد/.

عند إصابة أو تجدد أصابة اللاعب السليم أو أحد أعضاء الجهاز الفني والإداري أثناء اللعب أو التدريب أو بمهمة  (11

 أن يسدد رواتبه وفق النسب التالية:رسمية لصالح النادي فإن على النادي 

a. .راتب كامل للشهور الثلاثة الأولى بعد الإصابة 

b. 75.من الراتب للشهور الثلاثة التي تليها% 

c. 50ستة أشهر ومن بعدها يعفى النادي من تسديد أي التزام مالي. ى%من الراتب حدها الأقص 

لتحديـد نسـبة العجـز للمصـادقة عليـه مـن  إذا سببت الإصابة عجزا يتم تحويل اللاعب إلى اللجنة الطبية •

 .لجنة الاحتراف المركزي

على الأندية كافة تأمين لاعبيها وكوادرها تأميناً صحياً شـاملا ضـد الإصـابة والعجـز والوفـاة أثنـاء اللعـب  •

ــاج كاملــة مــن تصــوير  أوالتــدريب أوبمهمــة رســمية لصــالح النــادي ويتكفــل النــادي بكافــة تكــاليف العل

 .وأدوية عمليات جراحية شعاعي ومعالجة

ــاد • ــا تص ــوادر ول ــاعبين والك ــع الل ــي لجمي ــأمين إلزام ــر الت ــا  قيعتب ــة ولاعبيه ــين الأندي ــة ب ــود المبرم العق

وكوادرها بدون إرفاق وثيقة التأمين السارية المفعول لما بعد انتهـاء الموسـم الرياضـي وذلـك قبـل بـدء 

 .كل موسم جديد

 بــين النــادي واللــاعبين والكــوادر حيــث يقــوم النــادي بتشــميل يــتم تســديد قيمــة وثيقــة التــأمين مناصــفةً  •

% من قيمة وثيقـة التـأمين 50التأمين لجميع لاعبيه وكوادره وتسديد كامل قيمة المبلغ ومن ثم اقتطاع 

 لكل لاعب من رواتبه تدريجياً بشكل شهري.
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يصـار إلـى تكلـيفهم بمهـام يشترط بالحكام العاملين تقديم وثيقة )بوليصة( تأمين صحي لاتحـاد اللعبـة ل •

 التحكيم وذلك قبل بدء كل موسم جديد.

الذي قامت به لجنة الاحتراف المركزية المنبثقة عن المجلس المركزي على نظام الاحتراف  التعديل الأخيرإلغاء  (12

ة عدد اللاعبين المسموح بانتقالهم من ناٍد إلى آخر من ضمن لوائح اللاعبين الساريوعدم تحديد  في سورية 

 حد أقصى  للانتقالوبدون  سنة ،  27عقودهم والمعتمدين باللوائح الأسمية لآخر موسم نشاط منتهي تحت الـ 

 .لنادي واحد من نادي
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 نشاط جلنة االنضباط
 تم اعادة تشكيل لجنة الانضباط على الشكل الاتي :

 رئيسـاً        شحادة آله رشي

 لسـر أمينًا ل               غزوان الايوبي

( ستة اجتماعات درست من خلالها جميع الحالات التي تم إحالتها إليها من قبل المراقبين و 22عقدت لجنة الانضباط ) 

وإصدار العقوبات المناسبة والمتوافقة  2017-2016مشرفي التجمعات خلال البطولات التي تم إجراؤها في موسم 

 مع اللائحة الانضباطية.

رحة بحق اللاعبين و الاداريين و المدربين والجمهور تتراوح بين حرمان دخول الجمهور لبعض وكانت العقوبات  المقت

المباريات او ايقاف اللاعبين و الاداريين و المدربين عن اللعب أو مرافقة الفريق مباراة او اكثر مع الغرامات المالية 

 التي طالت الاندية مع اللاعبين و الاداريين و المدربين 

 اللائحة الانضباطية بحيث تصبح على الشكل التالي : تعديل اللجنة وتقترح

 . 
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 االحتاد العريب السوري لكرة السلة

 2018-2017للعبة موسم ئحة االنضباطية الال
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 تعاريف :   ـ 1المادة 

 يقصد بالتعابير التالية حيثما وردت في هذه اللائحة كما هو مبين بجانب كل منها : 

هو المؤسسة الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الرياضي العام والمنتسبة إلى  النادي: 1 ـ 1

شباب  -السوري لكرة السلة كما ورد في النظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام رجالالاتحاد العربي 

أو أي فئة أخرى يقرها الاتحاد العربي السوري لكرة  –شبلات  –ناشئات   –سيدات   -أشبال  –ناشئين –

 السلة .

الممثلة للنادي  يقصد به مجموعة اللاعبين والإداريين والكوادر الفنية وأنصار الفريق الفريق: 2 ـ 1

 بإحدى فئاته المقررة من قبل الاتحاد السوري لكرة السلة والمشاركة بالمسابقة المعنية.

 هو أحد أفراد الفريق سواء اللاعبين أو الإداريين أو المدربين أو أنصار الفريق. : العضــــو 3 -1

ل الاتحاد العربي السوري هو الشخص المؤهل فنيا لقيادة المباراة والمكلف من قب : الحكــم 4 -1

 لكرة السلة أو إحدى لجانه المختصة.

هو مجموعة أشخاص منتسبين أو مشجعين لناد أو منتخب ما يشارك في احدى  : الجمهور 5 ـ 1

 مسابقات الاتحاد العربي السوري لكرة السلة أو مباريات ودية أخرى.                     

 .المرافق -  المترجم –الإحصائي  –الفيزيائي  المعالج  –الإداري  –وهم الطبيب  الفريق: أنصار 6 ـ 1

هي مجموعة الأشخاص المنتخبين في مؤتمر اللعبة في  :المحافظة في الفرعية الفنية اللجنة 7 ـ 1

المحافظة و المكلفين بتسيير أمور اللعبة في هذه المحافظة وفق الأنظمة والقوانين الناظمة للاتحاد 

واللوائح المقررة من المؤتمر العام للعبة كرة السلة والمعمول بها من قبل اتحاد  الرياضي العام

 اللعبة.

 يقصد بهم أعضاء اتحاد اللعبة ومراقب المباراة وممثلو الاتحاد الرياضي العام. الرسميون: 8 ـ 1
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 ـ  اإلجراءات االنضباطية بحق اللجان الفنية الفرعية في المحافظة :  2المادة   

 اتحاد سياسة مخالفتها حال في السلة لكرة السوري العربي الاتحاد لجان من لجنة كل اعتماد ىيلغ 

    التالية: الحالات وفي اللعبة

 السلة لكرة السوري العربي الاتحاد لوائح في بها المعمول والقوانين للأنظمة مخالفة إجراءات اتخاذ 1 -2

 العام. الرياضي الاتحاد سياسة تخالف التي و

 السلة بكرة يتعلق نشاط أي قيادة في معتمد غير أو معاقب أو مؤهل غير حكم أو عضو أي تكليف 2 -2

 السلة. لكرة السوري العربي الاتحاد موافقة اخذ دون

 والعقود الكشوف سواء الأندية قبل من المرفوعة النظامية غير العقود او الكشوف على مصادقتها 2-3

 الناظمة. يماتللتعل المخالفة أو المزورة
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 ـ    اإلجراءات االنضباطية بحق النادي المنتسب : 3المادة   

يلغى اعتماد انتساب النادي ويشطب من قيود الاتحاد وتحرر كشوف او عقود لاعبيه ولاعباته  3-1

 لجميع الفئات مع عدم السماح لهم باللعب مع نادي آخر لنفس الموسم في الحالات التالية:

 كل نادي ينضم إلى مؤسسة أو تنظيم يتعلق باللعبة غير الاتحاد العربي السوري لكرة السلة. 3-1-1

 خمسمائة ألف ليرة سورية في الحالات التالية : /500000يغرم النادي بدفع مبلغ /   3-2

 إذا انتحل لقبا أو صفة لا يحملها أو منحها للفريق الزائر بقصد الدعاية أو لأي سبب آخر. 3-2-1

 إذا أعطى لمباراة يقيمها صفة تخالف التعريف الحقيقي لها. 3-2-2

يخسر النادي المباراة المخالف بها ويمنح علامة الصفر و تفرض بحقه الغرامة المالية ولو  3 -3

مائة  (100000اكتشفت المخالفة بعد فترة زمنية ضمن الموسم الواحد، ويدفع غرامة مالية قدرها ) 

 ألف ليرة سورية

 إذا أشرك لاعبا غير موقع على كشفه او عقده . 3-3-1

 إذا أشرك لاعبا موقوفا. 3-3-2

 إذا أشرك لاعبا تجاوز السن المقررة للفئة. 3-3-3

 إذا أشرك لاعبا منتحلا اسما مستعارا. 3-3-4

 اذا ثبت أي خلل في أوراقه الثبوتية المقدمة للاتحاد . 3-3-5

(إذا وقع أحداها في البطولات أو الدورات الرسمية  3-3رة ) جميع المخالفات المذكورة في الفق 3-4

التي تنظم بطريقة التجمع أو الدوري أو بأي أسلوب آخر ، يخسر الفريق كافة المباريات التي اشترك 

فيها اللاعب المخالف والتي تم الاعتراض فيها من قبل احد الأندية مع دفع الغرامة المالية لمرة واحدة 
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للاتحاد السوري لكرة السلة فرض العقوبة ذاتها في حال اكتشافه المخالفة دون وجود فقط ، و يعود 

 اعتراض

 ( في الموسم الواحد تضاعف العقوبة، 3-3إذا تكررت احدى المخالفات الواردة في الفقرة )  5 -3

رير بها أو تسقط كافة المخالفات الفنية والمالية التي لم يتخذ بها قرارات أو لم يتم تقديم تقا 6 -3

 اعتراضات مع انتهاء الموسم لكافة نشاطات الاتحاد المقررة الذي ارتكبت فيه المخالفة .

لا تنطبق أحكام المادة السابقة على المخالفات المسلكية والانضباطية الواجب اتخاذها بحق   7 -3

 المخالفين والاندية والجماهير .اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام 

النادي المضيف )الذي تقام على أرضه المباراة أو الذي يرد اسمه أولا في جدول المباريات(  8 -3

و هو مسؤول عن الحكام  يرتدي اللباس الفاتح أو الأبيض و إذا ورد اسمه ثانيا ارتدى اللباس الغامق

لة والمراقب والنادي الضيف حتى خروجهم من مدينة النادي المضيف ، وفي حال تعرضهم لمحاو

اعتداء أو حدوث أي مكروه عليه أن يستعين ويؤمن الحماية من قبل عناصر حفظ النظام. وتطبق بحق 

النادي العقوبة التالية في حال تعرض المذكورين أعلاه لمحاولة اعتداء أو تهجم بالشتم أو حدوث أي 

 مكروه:

ة إلى قيمة الأضرار التي ( مائتا ألف ليرة سورية بالإضاف200000يدفع غرامة مالية قدرها ) 3-8-1

 أصابت الفريق المنتقل وفي حال عدم التسديد يمنع من لعب المباراة التالية.

 إقامة مباراتين  بدون جمهور .  3-8-2

 في حال التكرار خلال الموسم تضاعف العقوبة. 3-8-3

آخر أن يتوجهوا بهتافات تسيء و تمس الفريق ال )شخص أو عدة أشخاص(لا يحق للجمهور  3-9

والحكام والمراقب أو هتافات تنال لاعبا أو اسمه أو غير ذلك ، وكذلك هتافات تنال الرسميين في 

اللعبة أو الاتحاد الرياضي العام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  وفي حال تحقق الشتم أو قذف 

 أرض الملعب تطبق بحق النادي المخالف الإجراءات التالية:
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توقف المباراة ويدون إنذار مسجل للفريق المخالف من قبل أحد حكام الساحة  في المرة الأولى 3-9-1

( مائة ألف ليرة سورية و 100000أو المراقب أو كلاهما و  يغرم الفريق المخالف غرامة مالية قدرها )

 للفريق استبدال عقوبة منع المباراة ويحقإقامة مباراته التالية ولنفس الفئة بدون جمهور ثم تستأنف 

 ( مائة الف ليرة سورية.100000الجمهور من الحضور بدفع مبلغ )

في المرة الثانية توقف المباراة ويدون إنذار مسجل ثاني للفريق المخالف ويغرم النادي  3-9-2

(مائة ألف ليرة سورية ويعاقب النادي المخالف بإقامة 100000المخالف غرامة ماليــة قـــدرهـــا )

ثم تستأنف المباراة. ويحق للفريق استبدال عقوبة  على أرضه ولنفس الفئة مباراتين بدون جمهور

 ( مئتا الف ليرة سورية .200000منع الجمهور من الحضور بدفع مبلغ )

( خمسمائة ألف 500000توقف المباراة ويغرم النادي المخالف بمبلغ  قدرها) في المرة الثالثة 3-9-3

ة ثلاثون دقيقة لإخلاء الصالة من الجمهور و التعاون مع ليرة سورية ويمنح الفريق المضيف مهل

رجال حفظ النظام قبل استكمال المباراة و في حال تعذر ذلك توقف المباراة وتستكمل الدقائق 

المتبقية  في موعد لاحق بدون جمهور يحدد من قبل اتحاد اللعبة ويغرم الفريق المضيف بأجور و 

كام والمراقبين ويعاقب النادي المخالف بإقامة اربع مباريات بدون انتقال وإقامة الفريق الضيف والح

جمهور على أرضه ولنفس الفئة.ويحق للفريق استبدال عقوبة منع الجمهور من الحضور بدفع مبلغ 

 ( اربع مائة الف ليرة سورية .400000)

يم أو اللاعبين أو في حال قيام المنتسبين إلى النادي أو جمهوره بالاعتداء على هيئة التحك 3-9-4

الإداريين أو الرسميين من قبل شخص أو أكثر قبل أو أثناء أو بعد المباراة يعاقب النادي المخالف 

( أربع مباريات على أرضه بدون جمهور وبالإضافة إلى ذلك يغرم النادي غرامة مالية قدرها  4بإقامة ) 

بة منع الجمهور من الحضور بدفع مبلغ ويحق للفريق استبدال عقو ( مائة ألف ليرة سورية.100000)

 ( ثلاثمائة الف ليرة سورية مع مباراة واحدة بدون جمهور لا يشملها الاستبدال .300000)

في حال حدوث الشتم الفردي من قبل احد إفراد الجمهور يتم إيقاف المباراة من قبل الحكم  3-9-5

فريق أو حفظ النظام في حال وجوده خلال الأول ويطلب إخراج المتسبب من الصالة من قبل اداري ال
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( 1-9-3مدة لا تتجاوز الخمس دقائق وتستكمل المباراة و إذا امتنع عن الخروج يتم تطبيق المادة )

 ( 3-9-3( )   2-9-3وفي حال تكرارها من قبل شخص آخر يتم تطبيق المواد )

رة المراقب و الحكام لأرض في حال حدوث الشتم الجماعي بعد نهاية المباراة و قبل مغاد 3-9-6

 سورية. ( مائة وخمسون ألف ليرة 150000الصالة يغرم النادي الذي قام جمهوره بالشتم بمبلغ و قدره )

في بطولات الفئات العمرية وفي حال لعب اللاعب مع فئة العقوبات المادية الصادرة  ألغاء 3-9-7

 أعلى يعامل معاملة اللاعبين في الفئة الاعلى .

يلتزم النادي الذي كان جمهوره سبب في هذه في حال وجود أضرار مادية بعد نهاية كل مباراة  10 -3

 الإضرار بكافة الكلفة الناجمة عن إصلاح هذه المنشأة.
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 اإلجراءات االنضباطية بحق الفريق المنتسب: -4المادة  

ل من ثبت اشتراكه بالتواطؤ بقصد تشطب نتائج النادي في الفئة التي ثبت تواطؤها و يعاقب ك  4-1

( مائة ألف ليرة  100000التأثير على نتائج المباريات بالتوقيف لمدة موسم عن اللعب و تغريمه)

 سورية .

في حال لجوء فريق ما إلى اللعب السلبي توقف المباراة ويدون إنذار خطي على الفريق  2- 4

رة سورية  وتتابع المباراة  وفي حالة ( خمسون ألف لي50000المخالف غرامة مالية قدرها )

الإصرار على اللعب السلبي توقف المباراة ويغرم الفريق المخالف غرامة مالية قدرها 

(مائة ألف ليرة سورية  ويخسر الفريق المباراة ويمنح علامة الصفر ويمنح الفريق 100000)

( ويعاقب المدرب أ و 0 – 20جــة ) الآخر نقاط الفوز في المباراة , ويعتبر فائزا في المباراة بنتي

الإداري أو كلاهما بعدم المشاركة مع فريقهما ست مباريات رسمية متتالية وبالإضافة إلى ذلك 

للفريق استبدال عقوبة عدم  قالفئات. ويحما يتخللها من مباريات رسمية و ودية  ولكافة 

( مئتا الف ليرة سورية عن 200000مشاركة المدرب او الاداري من مرافقة فريقه بدفع مبلغ )

 كل شخص مع ايقاف مباراة واحدة لا يشملها الاستبدال .

( دقيقة عن الموعد المحدد لإقامة 30إذا تأخر الفريق بكامله عن الوصول الى ارض الملعب ) 4-3

 ويمنح نقطة الصفر.( 0-20بنتيجة )بالانسحاب  المباراة فانه يعتبر خاسرا لتلك المباراة

( تثبت النتيجة اذا كان خاسرا 2في حالة خسارة فريق بالإخفاق )نقص عدد اللاعبين عن  ملاحظة:  

( ويمنح نقطة الخسارة في كلتا 0- 20للمباراة وفي حال كان فائزا في المباراة في المباراة يخسر )

 . الحالتين

 تتخذ بحق الفريق المنسحب الإجراءات التالية: 4-4

الحكم الأول مهلة مدتها دقيقتين لمتابعة اللعب او بدء اللعب وإذا لم يعطي مراقب المباراة و 4-4-1

الصفر ويغرم الفريق المخالف ويمنح نقطة ( 0-20بنتيجة )خاسرا للمباراة الفريق  اللعب يعتبريستمر 



83 

 

(مائة الف ليرة سورية لمنتخب النادي للرجال و لمنتخب النادي للسيدات 100000غرامة مالية قدرها )

 ( خمسون ألف ليرة سورية لباقي الفئات .50000و )

في حالة تكرار الامتناع عن اللعب أو الانسحاب في الموسم الواحد لنفس الفئة من ناد واحد  2 -4-4

 ( مائة الف ليرة سورية .100000تشطب كافة نقاط الفئة ما له وما عليه.ويغرم النادي مبلغا وقدره )

الملعب يعلن عن خطأ فني على المدرب وتغريم النادي   في حال الانسحاب والعودة إلى  4-4-3

 ( خمس و عشرون ألف ليرة سورية 25000مبلغ وقــــدره  ) 

يغرم النادي الذي ينسحب من البطولة لأية فئة من الفئات وبأية مرحلة من المراحل بعد تثبيت  4-4-4

كل فئة وذلك عند الانسحاب  ( خمسمائة الف ليرة سورية عن500000مشاركته بغرامة مالية قدرها )

( سبعمائة وخمسون الف ليرة سورية 750000من بطولات الفئات العمرية و بغرامة مالية قدرها )

 .ادي من المشاركة بالموسم التاليعند الانسحاب من بطولات فئتي الرجال أو السيدات مع حرمان الن

( خمسون ألف ليرة 50000اب يغرم )في حال تغيب الفريق عن أي مباراة رسمية في مرحلة الذه 4-5

( مائة وخمسون  150000سورية أما اذا كان التغيب عن مباراة في مرحلة الإياب يغرم النادي بمبلغ )

 ألف ليرة سورية .

( خمسون ألف سورية في حال تواجد احد الأعضاء 50000يغرم الفريق غرامة مالية قدرها ) 4-6

 عقوبته على ارض الملعب أو مقعد الفريق إثناء المباراة.المعاقبين اتحادياً قبل انتهاء مدة 
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ـ اإلجراءات االنضباطية بحق العضو المنتسب )الالعب و  المدرب والجهاز  5المادة 
 اإلداري كامـاًل  ( : 

يوقف اللاعب ستة مباريات متتالية رسمية عن اللعب وفي الدوري و الكأس في حال رفضه  5-1

خب الوطني بدون عذر مشروع يقبله الاتحاد العربي السوري لكرة السلة مع دفع المشاركة في المنت

 ( مائة ألف ليرة سورية  ولا تستبدل هذه العقوبة بغرامة مالية .100000غرامة مالية مقدارها ) 

يوقف اللاعب عن اللعب ست مباريات رسمية وبالإضافة إلى ذلك ما يتخللها من مباريات رسمية  5-2

كافة الفئات، في حال تهجمه بالشتم مع محاولة الاعتداء على الحكم أو الرسميين )دون وقوع وودية ول

( مائة ألف ليرة سورية ويحق للفريق استبدال عقوبة عدم  100000الاعتداء فعلا( ويغرم اللاعب ) 

ل ( مئتان وخمسون الف ليرة سورية عن ك250000مشاركة اللاعب من اللعب مع فريقه بدفع مبلغ )

 شخص مع ايقاف مباراة واحدة لا يشملها الاستبدال.

يوقف الإداري أو المدرب أو أنصار الفريق أو عضو أو رئيس مجلس الإدارة في حال جلوسه على  5-3

مقعد الفريق بما لا يتعدى العدد المنصوص عليه قانونياً و يعامل معاملة انصار الفريق, ست 

يتخللها من مباريات رسمية و ودية ولكافة الفئات وذلك في  مباريات رسمية وبالإضافة إلى ذلك ما

حالة تهجمه بالشتم على الحكم او الرسميين )دون وقوع الاعتداء فعلا( قبل وبعد وأثناء المباراة ويغرم 

(مئتا الف ليرة سورية وتضاعف الغرامة المالية إذا كان المخالف غير 200000النادي مبلغا وقدره )

ام بتصرف من شأنه إثارة الجمهور وتسببه بالشغب ، وعلى المراقب والحكم تقديم سوري ، أو إذا ق

تقرير عن هذه الحالة إلى الاتحاد السوري  لكرة السلة ويحق للفريق استبدال عقوبة عدم مشاركة 
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المدرب او الاداري أو أنصار الفريق أو عضو أو رئيس مجلس الإدارة من مرافقة فريقه بدفع مبلغ 

 ( مائة الف ليرة سورية عن كل شخص مع ايقاف مباراة واحدة لا يشملها الاستبدال.      100000)

 في حالة أخراج اللاعب بخطأ عدم الأهلية يغرم النادي: 5-4

 ( خمسون ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة إذا كان رئيسا للفريق 50000) 5-4-1

إداريا أو مدربا أو مساعدا للمدرب أو أحد ( خمس وسبعون آلف ليرة سورية إذا كان 75000) 5-4-2

 أنصار الفريق 

في حال حدوث الاعتداء الفردي فعلا على أحد الحكام أو أحد الرسميين قبل أو أثناء أو بعد المباراة  5-5

، يوقف العضو المنتسب المعتدي لمدة عام كامل مع اقتراح فصله من منظمة الاتحاد الرياضي العام 

 ( مئتا الف ليرة سورية بحق النادي المنتسب اليه .200000قدارها ) مع غرامة مالية م

أو خطأين سوء سلوك أو اللاعب الذي يخرج بخطأ عدم الأهلية نتيجة لارتكابه خطأين فنيين  ملاحظة :

 خطأ فني وآخر سوء سلوك أو العكس  لا يعاقب بغرامة مالية أو إيقاف عن اللعب .

 لف ليرة سورية في الحالات التالية:يغرم اللاعب بمبلغ مائة أ 5-6

و يعتمد الكشف الأول أو العقد الأول من  إذا ثبت توقيعه على كشفين أو عقدين مختلفين، 5-6-1

 تاريخ المصادقة على توقيع اللاعب من قبل اتحاد اللعبة.

 إذا اشترك في مباراة رسمية مع فريق من فئة أقل من حدود عمره. 5-6-2

 سما مستعارا.إذا انتحل ا 5-6-3
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 يوقف اللاعب : 5-7

ست مباريات على الاكثر إذا بصق باتجاه أحد الحكام أو الرسميين أو المنافسين أو المتفرجين  5-7-1

 ( خمسون ألف ليرة سورية.50000ويغرم ) قبل او بعد او اثناء المباراة حتى الخروج من حرم الملعب 

(مائة 100000ب من اللعب مع فريقه بدفع مبلغ )ويحق للفريق استبدال عقوبة عدم مشاركة اللاع

 . مع ايقاف مباراة واحدة لا يشملها الاستبدال(عن كل مباراة الف ليرة سورية 

قبل او بعد او اثناء لمدة ست مباريات على الاكثر إذا قام بالاعتداء بالضرب على لاعب آخر  5-7-2

خمسون ألف ليرة سورية .)ويحق للفريق  ( 50000ويغرم ) المباراة حتى الخروج من حرم الملعب 

( مائة الف ليرة سورية 100000استبدال عقوبة عدم مشاركة اللاعب من اللعب مع فريقه بدفع مبلغ )

  مع ايقاف مباراة واحدة لا يشملها الاستبدال( مباراةعن كل 

ما يتخللها من ست مباريات رسمية متتالية لفئته الأصلية على الاكثر وبالإضافة إلى ذلك  5-7-3

( خمسون 50000مباريات رسمية ولكافة الفئات إذا مزق أية وثيقة لها صلة بالمباراة ويغرم بمبلغ )

ويحق للفريق استبدال عقوبة عدم مشاركة اللاعب من اللعب مع فريقه بدفع مبلغ  ألف ليرة سورية .

 لا يشملها الاستبدال . مع ايقاف مباراة واحدة مباراة( مائة الف ليرة سورية عن كل 100000)

وبالإضافة إلى ذلك ما يتخللها من على الأكثر يوقف اللاعب ست مباريات رسمية متتالية  5-8

( خمسون آلف ليرة سورية في 50000و يغرم غرامة مالية قدرها ) مباريات رسمية ولكافة الفئات،

 الحالات التالية:
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 ركة أو ما يتنافى مع الأخلاق الرياضية بصفة عامةإذا سلك سلوكا شائنا باللفظ أو الشتم أو ح 5-8-1

 .قبل او بعد او اثناء المباراة حتى الخروج من حرم الملعب

 إذا قام بأية حركة تسببت أوأدت الى استفزاز الفريق المنافس أو جمهور الفريق المنافس. 5-8-2

( مشاجرة أو شغب أو 2-8-5(  و )  1-8-5إذا نجم عن تصرفات اللاعب الواردة في المواد )  5-8-3

وبالإضافة إلى ذلك يغرم النادي غرامة مالية قدرها  0( مباراة 12حادث خطير تضاعف العقوبة إلى ) 

( قبل أو أثناء أو بعد المباراة  8 -5(مائة ألف ليرة سورية تطبق العقوبة الواردة في الفقرة ) 100000)

( مائة 100000من اللعب مع فريقه بدفع مبلغ ). ويحق للفريق استبدال عقوبة عدم مشاركة اللاعب 

مع ايقاف مباراة واحدة لا يشملها الاستبدال .و في حال مضاعفة عن كل مباراة الف ليرة سورية 

 العقوبة يضاعف البدل المادي والإيقاف لاربعة مباريات .

 يوقف اللاعب عن اللعب آليا مباراة رسمية واحدة: 5-9

 الأهلية إذا لم يكن هناك ما يستدعي تشديد العقوبة.عند طرده بخطأ عدم  5-9-1

تضاعف العقوبة إذا كان اللاعب الذي طرد رئيسا للفريق ،عند حدوث الطرد و إذا لم يكن هناك 2 -5-9

 ما يستدعي تشديد العقوبة.

 معاملة رئيس الفريق.وانصار الفريق يعامل المدرب ومساعد المدرب  5-9-3

الإداريين أو المدربين أو مساعدي المدربين أو احد أنصار الفريق  أحدة إخراج إذا قرر حكم المبارا 5-10

بخطأ عدم الأهلية ورفض هؤلاء الخروج إلى غرفة تبديل الملابس أو الصالة بعد منحهم دقيقتين يتبع 

 الآتي:
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يات ( خمسون ألف ليرة سورية مع حرمانه ثلاث مبار 50000يغرم النادي غرامة مالية قدرها ) 5-10-1

 من فئته وما يتخللها. 

توقف المباراة ويعتبر الفريق خاسرا للمباراة سواء كان فائزا ام خاسرا ، ويطبق القانون الدولي  5-10-2

 لكرة السلة وتعليمات الاتحاد العربي السوري لكرة السلة في حساب نقاط الفوز.

ات فئته و لم تنتهي العقوبة في حالة فرض عقوبة بحق لاعب يلعب في فئة ما و انتهت مباري 5-11

غير خمسون ألف ليرة سورية فقط لا  /50000يمكن استبدال عقوبة الايقاف بغرامة مالية قدرها /

 عن كل مباراة ويحق له اللعب مع الفئة الاعلى بعد دفع الغرامة كاملة.

للنادي فيحرم في حال قيام اللاعب بخلع قميصه بشكل احتجاجي على قرارات الحكام أو للإساءة  5-12

اللاعب اربع مباريات من فئته وبالإضافة إلى ذلك ما يتخللها من مباريات رسمية ولكافة الفئات 

( خمس وعشرون ألف ليرة سورية ويحق للفريق استبدال 25000ويغرم اللاعب غرامة مالية قدرها  )

ليرة سورية مع (خمسون الف 50000عقوبة عدم مشاركة اللاعب من اللعب مع فريقه بدفع مبلغ )

 ايقاف مباراة واحدة لا يشملها الاستبدال .

أنصار الفريق ( فلا يسمح له بالتواجد  –مساعد مدرب  –مدرب  –إداري  –في حال عقوبة )لاعب  5-14

على ارض الملعب ولا يحق له توجيه الفريقين من أي مكان, وفي حال تواجده يخسر النادي المباراة، 

 ويمنح علامة الصفر.
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في حال عقوبة لاعب أو مدرب أو مساعد مدرب أو إداري أو أحد أنصار الفريق ، يوقف عن  5-15

النشاط الرياضي خلال مدة العقوبة ) ولكافة الفئات ( كما تسري العقوبة إضافة إلى ذلك على 

 المباريات الرسمية والودية لكافة الفئات الأخرى بما فيها السيدات.

م أي لاعب أو لاعبة غير موجود على أرض الملعب قبل بدء المباراة  يحق للمدرب تدوين اس 16 –5

 .اد اللعبة أو لائحة المسابقاتولكن يجب أن يحقق شرط تواجد اللاعبين في البداية حسب قرار اتح

لا يحق للاعب اللعب في نفس الموسم مع ناديين مختلفين إلا في حالات خاصة يوضحها   17 –5

 الموسم  .اتحاد اللعبة قل بداية 

يعاقب كل من يثبت اشتراكه بالتواطؤ بقصد التأثير على نتائج المباريات بالتوقيف لمدة موسم  5-18

(مائة الف ليرة سورية فقط لا غير دون  100000واحد فقط عن ممارسة النشاط الرياضي و تغريمه ) 

موافقة المكتب التنفيذي احتساب الموسم الذي تم فيه التواطؤ مع اقتراح مضاعفة العقوبة بعد اخذ 

 للاتحاد الرياضي العام 
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 ـ    أحكام عامة:  6المادة 

تتخذ الإجراءات الانضباطية بناء على تقرير المراقب وحكام المباراة و أشرطة الفيديو والصور إن  6-1

 مع الطلب من الحكام والمراقب شرح مفصل للحالة الواردة في التقرير . وجدت.

 راءات الانضباطية عن :تصدر الإج 6-2

 الاتحاد العربي السوري لكرة السلة للمباريات التي تجري على مستوى الجمهورية. 6-2-1

 اللجنة الفنية الفرعية في المحافظة للمباريات التي تقام تحت إشرافها 6-2-2

ذية ( مسؤولية اللجنة التنفي -اللجنة الفنية الفرعية –تتحمل الجهة المنظمة للكشف والعقد ) نادي  6-3

مضمون محتويات الكشف والعقد ودقة المعلومات التي يحتويها وتكون المسؤولية بهذا الشكل كاملة 

 (. 3-3وتطبق بحقهم المادة ) 

لا يحق للاعب او المدرب او مساعد المدرب او أنصار الفريق المشاركة في أية مباراة دون أبراز  6-4   

 م نفسه ، كما لا يجوز لهم التواجد على مقعد الفريق.الهوية الاتحادية الصالحة  للموس

شبلات ( الاشتراك في -ناشئات  –أشبال  -ناشئين  –لا يحق للاعبي الفئات العمرية ) شباب  6-5

المباريات الرسمية دون إبراز الهوية الشخصية بالإضافة إلى الهوية الاتحادية حصرا باستثناء المواليد 

ة في كل عام للذين لا يحق لهم الحصول على هوية شخصية فيقدمون بدل التي يحددها اتحاد اللعب

 الهوية الشخصية قيد نفوس من دائرة الأحوال المدنية  عليه صورة ملونة و ممهورة بالخاتم الرسمي.
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تعتبر المباريات التي تلي العقوبة حسب جدول المباريات المعمم هو المرجع لتحديد المباريات  6-6

نها اللاعب المعاقب حتى ولو حدث تأجيل أو إعادة للمباريات، ويطبق ذلك الوضع التي سيوقف ع

 على المدربين ومساعديهم والإداريين وأنصار الفريق.

 خطأ عدم الأهلية : 7 -6

يعاقب اللاعب الذي يخرج بخطأ عدم الأهلية بخروجه من الصالة وبمنعه من الاشتراك في  6-7-1

 المباراة التالية لفئته.

إذا تقدم مراقب المباراة أو الحكم بتقرير فانه تضاف إلى العقوبة المذكورة عقوبة المخالفة  6-7-2

 التي ذكرت بالتقرير إذا صادق الاتحاد عليه.

 الأعلى.في حال ارتكب اللاعب خطأ عدم الأهلية في فئته الأساسية يحق له المشاركة مع الفئة  6-7-3

م الأهلية مع الفئة الاعلى فيستكمل عقوبته في الفئتين في حال ارتكب اللاعب خطأ عد 6-7-4

 الاساسية والأعلى . 

في حالة ارتكاب اللاعب خطأ عدم الأهلية في آخر مباريات الفريق بالموسم ، تنتقل عقوبة  6-7-5

حرمانه من مباريات الدوري العام إلى بداية الموسم التالي  وذلك سواء مع ناديه الأصلي او مع ناديه 

 جديد في حالة انتقاله.ال

%  وتضاعف العقوبات المادية  بنسبة  50في الادوار النهائية تخفض العقوبات المسلكية الى   6-8

%  وتطبق هذه العقوبات لكافة النصوص التي تتجاوز مباراة واحدة.وتعتبر المباريات التي تلي  100

 ائية والتي تسري عليها هذه المادة .انتهاء الادوار التمهيدية هي مباريات من ضمن الادوار النه
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لا يجوز رفع أية قضية أمام المحاكم حول أي نوع من أنواع الخلافات بسبب العلاقات الرياضية  6-9

والقرارات والأعمال التي لها صلة بالاتحاد واختصاصاته. مع عدم الإخلال بالأحكام القانونية العامة 

 في أنحاء الجمهورية العربية السورية .

في حالة غياب ناد عن مباراتين متتاليتين خلال يوم واحد مثال) أشبال + ناشئين( يعتبر الغياب  6-10

 لمباراتين وليس لمباراة واحدة.

لا تعتبر نتائج اللجان الفنية بالمحافظات لجميع المباريات ولكافة الفئات رسمية إلا بعد تأكيدها  6-11

في المحافظة واعتمادها من قبل الاتحاد العربي السوري في محاضر رسمية من قبل اللجنة الفنية 

 لكرة السلة.

 يعود إلى الاتحاد العربي السوري لكرة السلة حق : 6-12

 تفسير مواد اللائحة. 6-12-1

 تقدير الإجراءات التأديبية بحق الأعضاء وفقا للمخالفة المرتكبة. 6-12-2

حاد العربي السوري لكرة السلة لمخالفات لم يرد تقدير إجراءات تأديبية ضمن صلاحيات الات 6-12-3

 بشأنها نص في هذه  اللائحة.

حالة حدوث حالات شغب او غيرها غير مدونة في تقرير المراقب او حكام المباراة ،يحق وفي  6-12-4

 انصار -مدربين  -حكام -لاعبين-للاتحاد العربي السوري لكرة السلة استدعاء كافة الكوادر من )اداريين 

وفي  (  وغيرهم للوقوف على الحادثة واتخاذ القرارات المناسبة او أي شخص معنية بحالة الشغب فريق 

حال التخلف عن الدعوة الاولى يوقف عن كافة النشاطات الرياضية والإدارية لمدة شهر وفي حال التخلف 
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ثة  يوقف لمدة سنة بغض عن الدعوة الثانية يوقف لمدة ثلاثة أ شهر وفي حال التخلف عن الدعوة الثال

 النظر عن الاجراءات المتوجبة عن الحالة . 

في حال خروج اللاعب عن الاخلاق الرياضية بعد انتهاء المباراة وقام بقذف الملعب او الاساءة  6-12-5 

الرياضية او اجهزة الصالة يوقف عن اللعب مباراة واحدة وتضاعف اذا كان رئيسا للفريق مع  للأجهزة

الى انصار الفريق تضاعف  وبالنسبة الف ليرة سورية ونخمس (50000الية مقدارها )غرامة م

 .العقوبة

 في حال وجود عقوبتين تدمج العقوبتين ويأخذ بالعقوبة الاشد . 6-12-6

يحق للاتحاد العربي السوري لكرة السلة فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة  6-13

أندية والأعضاء دون أن يكون هناك أي اعتراض مقدم من أية جهة وذلك في المتعلقة بمخالفات ال

 إطار مسؤوليته وصلاحيته ومتابعته لعمله اليومي وفي حال ثبوت المخالفة تطبق اللائحة بحذافيرها.

 إذا تبقى في نهاية الموسم عقوبة نقل مباريات فأنها تنتقل تلقائيا إلى الموسم التالي. 6-14

النادي المغرم ماليا المباراة اللاحقة لنفس الفئة إلا بعد تسديد الغرامة، وفي حال عدم  لا يلعب 6-15

( كما وتضاعف  0 – 20تسديدها يعتبر خاسرا للمباراة وينال نقطة الصفر وتكون نتيجة المباراة ) 

 الغرامة المالية.

ادي الذي يلعب له اللاعب جميع العقوبات المالية المترتبة على اللاعبين تقع على عاتق الن 16- 6

اتحاد اللعبة حصراً ولا يحق للاعب المغرم مالياً المشاركة مع ناديه إلا  النادي إلىوتسدد عن طريق 
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بعد تسديد الغرامة المالية و لا يحق له الحصول على أية وثيقة رسمية من اتحاد اللعبة إلا بعد تسديد 

    جميع التزاماته إلى اتحاد اللعبة  ..        

في حال عدم دفع الجزاءات المالية المترتبة على النادي يوقف إجراء أي مباراة لنفس الفئة  17 – 6

 المالية .      دفع الغرامةلهذا النادي قبل 

لا يحق لأي مدرب يعمل لأي فئة الانتقال من نادي إلى نادي آخر خلال الموسم الواحد إذا ثبت  18 –6

 لي ( أي مباراة في مرحلة الإيابقيادته لفريقه الأول ) الأص

يحق للمدرب تدريب ناديين في موسم واحد بان واحد لفئات مختلفة وتنطبق هذه الحالة على  19 – 6

 مدرب ( . –صفة )لاعب 

يقوم اتحاد اللعبة بتحديد موعد نهائي لتثبيت المشاركة الخارجية للفريق صاحب الاحقية بهذه   20 –6

 بيت المشاركة ينقل الاتحاد دعوة المشاركة لنادي آخر .المشاركة وفي حال عدم تث

مسابقة خارجية إلا بعد ايداع مبلغ رسوم المشاركة المنصوص  مشاركته فيلا يحق للنادي تثبيت  6-21

 عليها من قبل اللجنة المنظمة ضمن المدة المحدودة في حساب اتحاد اللعبة .

الفريق حقه في استرجاع الرسم المودع لدى اتحاد  بعد تثبيت المشاركة واعتذار الفريق يفقد 6-22

اللعبة ويحول الرسم الى الجهة المنظمة حسب ما تنص عليه اللوائح الداخلية للجهة المنظمة بعد 

( مائة ألف ليرة سورية إضافة وللعقوبات و  100000 مقدارها )التثبيت تفرض بحقه غرامة مالية 

 بل الجهات المنظمة للمسابقة الخارجية . الغرامات المالية المفروضة بحقه من ق
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يعتبر كافة الأشخاص المذكورين لاحقاً : )) أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي السوري لكرة  6-23

أنصار الفريق ((  –الإداريين  -اللاعبين –الحكام  –المدربين  –أعضاء مجالس إدارات الأندية  –السلة 

وير لعبة كرة السلة على الصعيد الفني و المادي و الأخلاقي هم معنيون و شركاء في الحفاظ و تط

و السعي المستمر لدعم مسيرة اللعبة على أفضل وجه , لذلك تعتبر كافة التصاريح الإعلامية بكافة 

أنواعها بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الصادرة عن أي شخص من المذكورين سابقاً 

الأندية السورية  و مجالس  –اتحاد كرة السلة و أعضاءه –العام و أعضاءه  بحق )) الاتحاد الرياضي

أنصار الفريق (( هي تصاريح تحريضية  –الإداريين  –اللاعبين   -المدربين  –الحكام السوريين  –إداراتها 

مؤذية للمصلحة العامة سبب هروب المستثمرين و الجماهير الرياضية عن صالاتنا و عن اللعبة 

عام علماً ان تباين الآراء حق مشروع و التعبير عنه يجب أن يكون ضمن القنوات القانونية بشكل 

 المسموح بها وفي حال ثبوت هذه التصريحات تتخذ الإجراءات التالية : 

 خمسون الف ليرة سورية . /50000في المرة الأولى غرامة مالية و قدرها /  -1

مائة الف ليرة سورية و إيقافه شهر عن ممارسة  /100000ها /في المرة الثانية غرامة مالية و قدر  -2

 المهام الموكلة اليه  . 

مئتا الف ليرة سورية و إيقافه سنة كاملة عن ممارسة  /200000في المرة الثالثة غرامة مالية / -3

 مهامه و يمنع من دخول الصالات.    

 نشاطهم قبل تسديد الغرامة المالية المحددة. لا بحق للمغرمين مالياً الواردين في هذه الفقرة مزاولة 

   اعتماد الإجراءات التالية في حال إقامة المباريات بدون جمهور: 6-24
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 عدم السماح بدخول الجماهير بشكل عام. .1

 يسمح بالدخول وحضور المباريات بدون جمهور للأشخاص التالية: .2

 رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام. .3

 قيادات السياسية والرياضية وأعضاء مجلس الشعب السوري.ال .4

 رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية السورية. .5

 أعضاء المجلس المركزي للاتحاد الرياضي العام. .6

 رئيس وأعضاء الاتحاد العربي السوري لكرة السلة .7

 رؤساء وأعضاء اتحادات كرة السلة السابقين. .8

 افظات المعنية.رئيس وأعضاء اللجان التنفيذية في المح .9

 رؤساء مجالس إدارات الأندية الرياضية. .10

 اللجان الفنية واللجان الرئيسية في اتحاد اللعبة. .11

 لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية لكرة السلة القدامى والحاليين. .12

 المدربين المعتمدين والإداريين والمتعاقدين لدى الاتحاد السوري لكرة السلة. .13

 دامى.المدربين والخبرات الق .14

 لاعبو ولاعبات كرة السلة في الأندية السورية. .15
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 رجال الإعلام المعتمدين من وسائلهم الإعلامية لدى الاتحاد السوري لكرة السلة. .16

 الحكام والمراقبين العاملين في اتحاد كرة السلة. .17

تغلق كافة ابواب الصالة ويفتح باب وحيد لخروج ودخول الأشخاص المسموح لهم بحضور  .18

 .المباراة

لا يحق لأحد من المسموح بحضورهم للمباريات بدون جمهور الهتاف والتشجيع أو مناصرة أي  .19

 من الفريقين.

لا تتقاضى أي جهة أي رسم لدخول الأشخاص المسموح حضورهم للمباريات المقامة  .20

 بدون جمهور.

في حال حصول حالات شغب ومشاركة أي من المسموح لحضورهم بهذا الشغب تطبق اللائحة  .21

 لانضباطية بحقه ويعتبر كأحد المشاركين الفعليين في المباراة.ا

يحق لمراقب المباراة في حال حدوث أي حالات شغب الطلب من الحضور أفراغ الصالة  .22

 بشكل كامل.

والعودة لشريط  الأندية المشاركة ةالسلة بتصوير المباراة على نفق يقوم اتحاد كرة .23

 اجراءات.المباراة واتخاذ ما يراه مناسباً من 

في حالات استثنائية يمكن السماح بحضور المباراة لأعضاء مجلس اداراتي الناديين فقط  .24

 ودون حضور الأشخاص المذكورين اعلاه وذلك بقرار خاص من اتحاد كرة السلة.

)صاحب الأرض(تطبيق هذه الآلية بحذافيرها وضبط باب  تلتزم إدارة النادي المستضيف .25

, وفي حال تواجد أي شخص غير مسموح به يقوم المحددين أعلاهوالسماح للأشخاص  الدخول

المراقب أو القائمين على المباراة بأيقاف المباراة وأعطاء مهلة حدها الأقصى عشرة دقائق 
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لمعالجة الحالة وفي حال انقضاء المدة دون معالجة يعتبر الفريق صاحب الأرض خاسراً بنتيجة 

 (20-0. ) 

بنظام التجمعات يقوم اتحاد كرة السلة بتطبيق هذه الآلية  في حال إقامة المباريات .26

 بالتعاون مع من يراه مناسباً.

 ـ  االعتراض: 7المادة   

يجوز الاعتراض على نتائج المباريات الرسمية لمخالفتها قانون اللعبة ونظام المسابقة وعلى أي  7-1

 قرار تأديبي إلى:

للمباريات التي تجري على مستوى الجمهورية أو القرارات  الاتحاد العربي السوري لكرة السلة  7-1-1

 التأديبية التي يصدرها.                  

اللجنة الفنية الفرعية في المحافظة للمباريات والمسابقات التي تجري على مستوى  1-2-  7

 المحافظة.

و عبر وسائل التواصل من انتهاء المباراة ا( ساعة  24الفاكس خلال ) بيتم إرسال الاعتراض  2- 7

 الاجتماعي المختلفة .

( ليرة سورية لا غير يعاد إلى المعترض إذا صدر  5000يرفق بالاعتراض رسم تأميني وقدره )  3- 7

 القرار لصالحه.      

لا يؤخذ بالاعتراض إلا بعد التوقيع من قبل رئيس الفريق المعترض على صحيفة التسجيل ،   4- 7

ذلك لا يؤخذ المباراة وفيما عدا دقيقة من انتهاء  /15/ خلالوقيع على الاعتراض شريطة ان يكون  الت

بالاعتراض مهما كانت الأسباب ,وعلى الفريق المعترض رفع الاعتراض مع رسمه إلى اتحاد اللعبة  

    ( ساعة وعدا ذلك يرفض الاعتراض.         24خلال مدة لا تتجاوز ) 
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 ـ  االستئناف: 8المادة    

( يوما من تاريخ  15او وسائل التواصل الاجتماعي خلال   )  بالفاكس يرسل الاستئناف بكتاب  8-1

 البلاغ.

( ليرة سورية لا غير ويعاد إلى المستأنف إذا صدر 10000يرفق الاستئناف برسم تأميني وقدره )  8-2

 القرار لصالحه.

 ألاستئنافي قطعي لا رجوع فيه. قرار الاتحاد العربي السوري لكرة السلة في الاعتراض  8-3

 الطعن:    - 9المادة    

السلة إلى المكتب  السوري لكرةيجوز الطعن في القرارات الاستئنافية الصادرة عن الاتحاد العربي      

 التنفيذي.

  -10المادة     

لفين ضمن مدة يقوم الاتحاد العربي السوري لكرة السلة بإصدار القرارات اللازمة بحق كافة المخا     

 اقصاها بداية المباراة التالية للفريق المعاقب

   -11المادة 

اللاحقـة.للمواسم  ومستمرة (2018   - 2017موسم )يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من بداية   
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 2018–2017خطة عمل االحتاد القادمة لعام 
 تنفيذ قرارات المؤتمر السنوي للعبة . -1

 . ويأسيالاتحاد البالتنسيق مع + دورة أحصاء  ( حكام طاولة ت تحكيمية ) العمل على اقامة دورة دراسا -2

دورة الدراسات التدريبية تحت اشراف الاتحاد الاسيوي في سورية  استكمال المرحلة الثانية والثالثة منالعمل على  -3

 .ضمن برنامج تطوير المدربين في آسيا 

 القادمة.للاستحقاقات الخارجية  ظات استعداداً في المحافاقامة تجمعات لمنتخبات الفئات العمرية  -4

 العمل على عودة مشاركة السلة السورية في روزنامة نشاطات الاتحاد العربي لكرة السلة لجميع الفئات . -5

 .2017/2018العمل على تطبيق التعديلات و  التفسيرات الجديدة للقانون الدولي لكرة السلة ضمن بداية موسم  -6

وبدلات الانتقال و الغرامات المالية الواردة ضمن اللوائح الانضباطية ولوائح الاحتراف  سقف التعويضاترفع  -7

 بالمئة .30بمقدار 

 الاستمرار في التواجد في كافة المحافل الدولية. -8

 الاستمرار في نشر اللعبة في اغلب المحافظات السورية . -9
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 2018-2017املوسم االحتاد خالل أجندة نشاطات 
 أيلول   2017

 للشباب –للناشئني –دوري املناطق للناشئات
 لكافة الفئات بدمشق 3×3بطولة 

 

 تشرين أول   2017
 كأس اجلمهورية للرجال والسيدات

 للشباب –للناشئني –دوري املناطق للناشئات
 كأس اجلمهورية للرجال +ملحق + ربع النهائي

 ية السيدات كأس اجلمهور 
 

 ينتشرين اث   2017
 للشباب–للسيدات –دوري املناطق للرجال

 + ملحق + ربع هنائي  ية السيداتكأس اجلمهور 
 للناشئات–كأس االحتاد للناشئني

 لرجالالنافذة األوىل ضمن تصفيات كأس العامل ل
 

 كانون األول    2017
 للشباب–للسيدات –دوري املناطق للرجال

 لكافة الفئات بدمشق 3×3بطولة 
 2001 – 2000تخب الناشئني مواليد معسكر من

 

 كانون اثين    2018
 للناشئات–اايب املناطق للناشئني

 اقامة دورات للحكام واملدربني
 2001 – 2000معسكر منتخب الناشئني مواليد 
 سنة  18بطولة غرب آسيا حتت 
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 شباط   2018
 هنائي كأس اجلمهورية للسيدات

 هنائي دوري الشباب
 للسيدات–الدوري للرج

 هنائي دوري الناشئات
 هنائي دوري الناشئني

 لرجالالنافذة الثانية ضمن تصفيات كأس العامل ل
 

 آذار   2018
 هنائي كأس اجلمهورية للرجال

 للسيدات–دوري املناطق للرجال
 بطولة غرب آسيا ألندية السيدات

 بطوالت اللجان الفنية الشتوية للفئات
 

 نيسان   2018
  /10دور / ائي الرجالهن

 هنائي السيدات
 دورة مدربني

 بطوالت اللجان الفنية الشتوية للفئات
 

 أاير   2018
 هنائي دور الرجال + دور األربعة + املباراة النهائية 

 معسكر منتخب الرجال
 رجال لالنديةبطولة غرب آسيا 

 لكافة الفئات بدمشق 3×3بطولة 
 

 حزيران   2018
 للسيدات 3×3لعامل بطولة ا

 بطوالت الصيف )اللجان الفنية(
 دورة مدربني
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 معسكر منتخب الرجال
 

 متوز   2018
 لرجالالنافذة الثالثة ضمن تصفيات كأس العامل ل

 2004 – 2003معسكر منتخب الناشئني مواليد 
 2000 – 99معسكر منتخب الناشئات مواليد 

 3×3األلعاب اآلسيوية الشاطئية 
 ة األلعاب األوملبية اآلسيوية للناشئنيدور 

 

 آب   2018
 معسكر منتخب الرجال

 99-98معسكر منتخب الناشئني 
 سنة للناشئني 15آسيا حتت غرب بطولة 

 سنة للسيدات 18بطولة آسيا حتت 
 البطوالت الصيفية يف احملافظات

 مؤمترات اللجان الفنية يف احملافظات
 ث للناشئنياألوملبياد الوطين الثال

 

 أيلول   2018
 3×3بطوالت 

 للناشئات 3×3بطولة العامل 
 اختبارات للحكام

 املؤمتر العام السنوي الحتاد السلة

 
 
 


