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كأس التميز

لمحافظات منطقة المدينة المنورة

النسخة الثانية



تنشيط الحراك 

الرياضي والشبابي 

بالمحافظات.

دعم الشباب ومنحهم الفرص 

المناسبة إلثبات وإبراز قدراتهم 

بالمنافسات الرياضية.

االرتقاء بمستوى الرياضة 

بالمحافظات.

األهداف

نشر وتعزيز دور الرياضة 

وترسيخ ثقافتها من 

منطلق أهميتها للشباب

غرس القيم التربوية 

وتحقيق مفاهيم إيجابية.

توثيق العالقات بين 

شباب منطقة المدينة.

اشغال وقت الشباب 

بما يعود عليهم بالنفع 

والفائدة.
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تنظيمات عامة

تشارك كل محافظة 

بفريق واحد يمثل 

المحافظة. 

تكوين لجنة إلدارة فريق 

المحافظة بتكليف مباشر من 

المحافظ.

تقام البطولة على ملعب نادي 

الغزوة الرياضي.

تقام المباريات بطريقة 

التجمع في محافظة بدر.

مخاطبة الجهات الحكومية 
)شرطة – مرور – اسعاف( 

لتغطية ومتابعة سير 
المباريات.

تطبيق اللوائح واألنظمة 

المعتمدة من قبل اللجنة 

المنظمة.

تقسم المحافظات الى 

مجموعتين بواقع أربعة 

فرق في كل مجموعة.

يبلغ عدد مباريات كأس 

التميز 15 مباراة.

طبيق الئحة االنضباط من 

قبل اللجنة الفنية.
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إقامة مؤتمر صحفي لتدشين كأس التميز.  •

توجيه الدعوة لوسائل اإلعالم للمشاركة في تغطية كأس التميز.  •

إعداد تقارير صحفية مفصلة عن أحداث كأس التميز.  •

استضافة كوكبة من الرياضيين لدعم البطولة إعالميًا.  •

إجراء حوارات ولقاءات مع منسوبي الفرق المشاركة.  •

MadinahDFL تغطية أحداث كأس التميز في مواقع التواصل االجتماعي  •

نشر ملخص لجميع المباريات في اليوتيوب.  •

إعداد استديو تحليلي في ملعب نادي الغزوة.  •

التغطية اإلعالمية الخارجية للصحف الورقية واإللكترونية.  •

التغطية اإلعالمية:
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تصميم اإلعالنات في األماكن المخصصة.  •

توفير لوحات دعائية حول الملعب.  •

تأمين الماء للفرق المشاركة.  •

توفير كأس المركز األول والميداليات الذهبية والفضية للفرق الفائزة بشعار كأس التميز.  •

توفير الدروع التذكارية للضيوف واللجان العاملة.  •

جوائز متعددة جاذبة للجماهير.  •

توفير أطقم رياضية للفرق المشاركة.  •

توفير أطقم رياضية للجان العاملة في البطولة.  •

إقامة حفل الختام.  •

تجهيزات كأس التميز للمحافظات
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 تقام البطولة بنظام المجموعات بواقع أربعة فرق في كل مجموعة.. 1

يتأهل المركز األول والثاني من كل مجموعة لدور األربعة.. 	

يتم تسجيل عدد 5	 العب في القائمة الرئيسية المعتمدة للبطولة.. 	

يسمح للفرق المشاركة بتسجيل )	( العب بمن فيهم التسعة البدالء في كشف المباراة.. 	

يمنح الفائز )	( ثالثة نقاط والمتعادل )1( نقطة واحدة والخاسر ال شيء.. 1

يحدد ترتيب الفرق حسب مجموع النقاط التي حصل عليها كل فريق في مبارياته.. 	

في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط يتم الرجوع الى آلية تحديد المراكز.. 	

مدة المباراة )70( دقيقة على شوطين متساويين.. 1

تقام جميع المباريات حسب ما هو موضح في الجدول المعتمد من اللجنة الفنية للبطولة.. 	

تقام جميع المباريات على ملعب نادي الغزوة في محافظة بدر.. 	

في حال وجود اختالف بين اليوم والتاريخ في الجدول فيعتمد إقامة المباراة حسب اليوم المحدد.. 	

أن يكون جميع الالعبين من أبناء المحافظة.. 1

يسمح بمشاركة ثالثة العبين غير سعوديين بشرط توفر ما يثبت أقامته في المحافظة.. 	

ال يحق مشاركة العبي األندية في هذه البطولة وفي حال ثبوت مشاركة العب نادي سيتم تطبيق . 	

العقوبات المتعلقة بهذه المخالفة.

الالئحة

ثالثًا: احتساب النتائج:أواًل: نظام المسابقة:

رابعًا: زمن إقامة المباريات وتوقيتها والمالعب: ثانيًا: أهلية الالعبين:
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أعلى عدد من النقاط في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينها )المواجهات(.. 1

أعلى فارق أهداف )ما له من أهداف ناقص ما عليه( في مباراة او مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينها.. 	

الفريق األكثر تسجياًل لألهداف في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينها.. 	

في حال استمرار التعادل بين فريقين أو أكثر من الفرق المتعادلة بعد تطبيق الفقرات من 1 إلى 	 من هذه المادة يتم إعادة . 	

تطبيق الفقرات من 1 إلى 	 مرة أخرى فقط على مباريات الفريقين أو الفرق المتساوية.

أعلى فارق أهداف في كامل البطولة )ما له من أهداف ناقص ما عليه(.. 5

الفريق األكثر تسجيال لألهداف في كامل البطولة.. 	

إذا كانت الفرق المتعادلة )فريقان( وكانا سويا على أرض الملعب في المباراة األخيرة يتم . 7

لعب شوطين إضافيين كمباراة جديدة، وفي حال التعادل في األشواط اإلضافية يتم لعب 

ضربات الترجيح.

األقل حصواًل على مجموع النقاط جراء حصول العبيه على البطاقات الصفراء والحمراء في . 	

مباريات البطولة. )بحيث يتم احتساب البطاقة الحمراء بثالث نقاط والصفراء بنقطة واحدة(.

في حال استمرار التعادل في الفقرات من 1 إلى 	 من هذه المادة وكانت الفرق المتعادلة . 	

)أكثر من فريقين( أو )فريقان ال يلعبان سويا على أرض الملعب( يتم إجراء مباراة أو مباريات 

فاصلة بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة بين الفرق المتعادلة فيما بينها وتقوم الجهة 

المنظمة بتحديد آلية وأماكن إقامة المباراة أو المباريات.

خامسًا: تحديد المراكز: 

إذا تقارن ألوان مالبس الفريقين يلتزم الفريق )الذي يرد أسمه ثانيًا في الجدول( بتغيير مالبسه و في كل الحاالت يجب على كل . 1

فريق اصطحاب مالبسه األساسية واالحتياطية في كل مباراة تحسبًا لمثل هذه الحاالت.

تطبق على جميع المباريات قوانين اللعبة الدولية وللوائح المعتمدة من االتحاد السعودي لكرة القدم إال ما ورد له نص خاص.. 	

المباريات التي يتعذر إقامتها او لم تستكمل بسبب حالة الطقس أو ألي سبب آخر فيحدد موعد إقامتها من قبل اللجنة . 	

المنظمة.

في حال اختالف الفريقين حول مقاعد البدالء يحق للفريق الذي يرد اسمه أواًل في الجدول اختيار مقاعد البدالء.. 	

على جميع مدراء الفرق المشاركة التنسيق بإجراء حجوزات المواصالت لجميع مبارياتها.. 5

سادسًا: قواعد وتعليمات عامة: 
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الفرق المشاركة في كأس التميز

منتخب بدر

منتخب ينبعمنتخب الحناكية

منتخب
وادي الفرع

منتخب العيصمنتخب العال

منتخب خيبر

منتخب المهد
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المؤتمر الصحفي         

افتتاح كأس التميز لمحافظات منطقة المدينة 
النسخة األولى في محافظة ينبع تقرير كأس التميز النسخة األولى                       
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تكريم أفضل العب في كل مباراة من كأس التميزمقتطفات من مباريات كأس التميز للمحافظات
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تشريف صاحب السمو الملكي األمير سعود بن 

خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة 

للمباراة الختامية

المباراة النهائية لكأس التميز للمحافظات
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صاحب السمو الملكي األمير سعود بن خالد 

الفيصل يتوج منتخب محافظة بدر بكأس التميز

تكريم الحاصلين على الجوائز العينية
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تكريم الحاصلين على الجوائز العينية تكريم الجهات المشاركة في نجاح كأس التميز
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تكريم اللجان المساهمة في نجاح كأس التميز
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عمل لوحات إعالنية على أطراف الملعب مقاس 5*1.25 

بنر مع كل فريق يحمل اسم الراعي قبل كل بداية مباراة

التكريم من راعي المباراة الختامية

وضع شعارات الرعاة على دكة البدالء 

وضع شعارات الراعي على بطاقات الالعبين واللجان

وضع شعارات الرعاة على شاشة العرض العمالقة أثناء المباراة النهائية

وضع شعارات الرعاة على مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالدوري

وضع شعارات الرعاة على كوبونات السحب للجماهير

اإلشادة بالرعاة اثناء التعليق في المباريات

وضع الشعار على صدر أطقم الفرق المشاركة

وضع الشعار على ظهر أطقم الفرق المشاركة

وضع الشعار على صدر أطقم الحكام واللجان

المزايا
الراعي
الذهبي

الراعي
الفضي

الراعي
البرونزي

الراعي
المشارك

70.000 150.000100.00030.000

مزايا الرعاة
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