بسم هللا الرحمن الرحيم

االتحــــــاد السوداني لكرة القـــــدم
الئحة منافسة كأس السودان لموسم 5102م
عمالً بالسلطة المخولةة لةب بمو ةل المةا

لس ةةنة 4002ال والم ةةا

)) و )) مة النمةاال اسساسةن لسةنة 4002ال تعة ن

 )73البنة ن

 )16البنة ة ل)  )6مة ة العواعة ة العام ةةة لس ةةنة 4002ال تعة ة ن لس ةةنة 4067ال أصة ة

م لس إ ا استحا السو انن لك الع ال الالئحة اآلتن نصها -:

المادة ()1إسم الالئحة وتاريخ العمل بها
تسمى هذه الالئحة سئحة منافسة كأس السو ا لموسال 4065ال ونعم بهةا مة تةا نج إ ااتهةا بعة ا مة م لةس

إ ا استحا السو انن لك الع ال .

المادة ()2تفسير
فن هذه الالئحة ما لال نعتض السناق معنى آخ نكو للكلمات والعبا ات الةوا
المعانن الوا

فةن هةذه الالئحةة الخاصةة ن ةس

فن النماال اسساسن والعواع العامة لالتحا السةو انن لكة العة ال  .كمةا تكةو العبةا ات والكلمةات

استنة المعنى الموضح أماال ك منها -:

مجلس االدارة  :يقصد به مجلس إدارة االتحاد السوداني لكرة القدم
اللجنة المنظمة  :يقصد بها اللجنة المنصوص عليها في المادة ( )46من النظام االساسي.
لجنة االنضباط  :يقصد بها اللجنة التي يعينها مجلس االدارة وفقا لنص المادة ( ) 64من النظام االساسي.
لجنة االستئنافات العليا  :يقصد بهاا اللجناة التاي يعينهاا مجلاس االدارة حسال ناص الماادة ( )05مان النظاام
االساسي .
لجنة الحاالت الطارئة  :يقصاد بهاا اللجناة المةوماة مان باين اعمااة اللجناة المنظماة للتعامات ما الحااال
الطارئة

المادة

()3سريان النظام االساسي والقواعد العامة

كت الحاال التي لم يرد فيها نص خاص في هذه الالئحة تسري عليها أحكاام النظاام االساساي والقواعاد العاماة
لالتحاد السوداني لكرة القدم.

المادة
س السودان لموسم 5102م
الئحة منافسة كأ ٍ

()6إختصاصات اللجنة المنظمة
1

باالضافة الي اي اختصاصات ممنوحة لللجنة في النظام االساسي او القواعد العامة تختص اللجنة
المنظمة باآلتي-:
البند .1-6
تنمنال منافسة كأس السو ا لموسال  4065ال فن منع م احلها.

البند 2 -6
وضع ب نامج المبا نةات وتح نة توا نخهةا وا ة ا أ تعة نالت فنهةا وتن نةذ قة ا ات وتو نهةات م لةس اس ا بهةذا
الخصوص.

البند 3-6
تعنن أ ل ا لمساع تها فن تن نذ مهامها واختصاصاتها

البند 6-6
إستالال وتع نال ك المكاتبات واسو اق الخاصة بهذه المنافسة.

البند .0-6
إسةةتالال تعةةا ن الحكةةاال وم اقبةةن المبا نةةات وتس ة ن أ ععوبةةات وا

بهةةا بكة وت الالعبةةن واتخةةاذ ا ا ة ا ات

سامة اخ .

البند .4-6
تعنن الم اقبن و الحكاال والم اقل ال نن إذا لاال ذلك بالتشاو مع الل نة الم كانة للحكاال .

البند .7-6
النم فن الشكاو المتعلعة بهذه المنافسة وال ص فنها.

البند .8-6
إتخةةاذ اس ة ا ات والت ة ابن الالامةةة وتوقنةةع الععوبةةات ض ة المخةةال ن للسةةلوك ال ناضةةن م ة اس ا نةةن والالعبةةن

واس ها ال ننة والمش عن حسةل التعةا ن التةن تة مة الحكةاال أو المة اقبن أو ال هةات المكل ةة او إحةالتهال الةن
ل نةةة اسنضةةباط ون ةةوا لل نةةة او السةةك تن العةةاال إنعةةا) الشةةخص المخةةال) لم ة إسةةبوعن إلةةن حةةن محاسةةبتب
وبالنسبة لالعبن واس ها ال ننب فانب س نشت ط مثو الشخص عن المحاسبة .

المادة

()0سلطة مجلس االدارة

ن ةةوا لم لةةس اس ا متةةن مةةا أ ذلةةك ض ة و نا أ نمةةا س سةةلطاتب المنصةةوص علنهةةا فةةن المةةا  )14أ) م ة
العواعة العامةةة بةةا ا تعة ن فةةن ب نةةامج منافسةةة كةةأس السةةو ا أثنةةا المنافسةةة وعلةةن الل نةةة المنممةةة تن نةةذ أ

ق ا ات نتخذها م لس اس ا فن هذا الشأ .

المادة

()4اجتماعات اللجنة المنظمة

البند 1-4
س السودان لموسم 5102م
الئحة منافسة كأ ٍ

2

ت تمع الل نة المنممة بع ا منها او ب عو م

نحق لهال التصونت.

ئنسها ونكو اس تماع قانونناً بحضو نص) أعضائها الذن

البند 2 -4
مع

الل نة هو المسئو ع تس ن وقائع منع ال لسات وتن نذ الع ا ات .

المادة ()7المشاركة في المنافسة

تكو المشا كة فن الم اح العومنة لمنافسة كأس السو ا إ با نة لالن نة وهن -:

البند 1-7
اسن نةةة ابطةةا منافسةةة كةةأس السةةو ا لموسةةال 4065ال بك ة استحةةا ات المحلنةةة بالسةةو ا  .امةةا إذا كةةا بط ة

المنافسة المحلنة لكأس السو ا هو الهةابط مة ال

للمشا كة فةن الة و
 4065ال.

البند  2 -7ان نة ال

ةة الممتةاا موسةال 4062ال أو بطة الة و

المحلةن الم هة

العةاال لموسةال 4065ال تكةو المشةا كة لوصةن) بطة منافسةة كةأس السةو ا المحلةن موسةال
ة الممتاا .

المادة ()8اجراءات االشتراك
علن ك اتحا محلن تسلنال الل نة المنممة استن-:

لبند 1-8
أسال النةا

المشةا ك فةن المنافسةة حسةل التةا نج الةذ تحة ه الل نةة المنممةة ون ةل أ نةتال تح نة النةا

بنةا

علةن نتن ةةة منافسةةة كةةأس السةةو ا المحلنةةة والتةةن نشة ) علنهةةا ونعنمهةةا استحةةا المحلةةن ون ةةل ا تلعةةل بنمةةاال

خ و) المهاوال وتشت ك بهةا أن نةة ال

إش اك أبطا استحا ات ال عنة .

ةة اسولةن ون ةوا إشة اك ان نةة ال

ةة الثاننةة ون ةوا لالتحةا ات المحلنةة

لبند 2 -8
كشةة) بأسةةما الالعبةةن المس ة لن بالنةةا
الثاننة .

وا تع ة ن نط ة أ سحع ةاً علةةن كشةة) الالعبةةن بع ة م حلةةة التس ة ن

لبند 3-8
علن استحا المحلن أ نثبت تس نلب سن نة الشبال والناشئن وا سا مةا ن كة ذلةك لسةك تن استحةا السةو انن

لك الع ال .

لبند 6-8
أ نلتاال استحا المحلن بالنماال اسساسن والعواع العامة وق ا ات وتو نةهات م لس اس ا .

المادة ()9إجراءت اللجنة المنظمة

تعوال الل نة المنممة باس ا ات استنة -:

البند 1-4
س السودان لموسم 5102م
الئحة منافسة كأ ٍ

3

إستالال كشوفات اسن نة المشا كة م استحا ات المحلنة .

البند 2 -4
ت هنا ك اسو اق الخاصة بالم اقبن والحكاال .

البند 3-4
تخصنص غ فة عملنات لالش ا) والمتابعة المستم للنتائج والشكاو وك المكاتبات الخاصة بهذه المنافسة.

البند 6-4
وضع ب نامج المنافسة وتوا نج واماك المبا نات .

البند 0-4
أ اعما اخ

البند 4-4

سامة س ا وان اا هذه المنافسة وفعاً سحكاال هذه الالئحة .

ا إختصاصات اخ

نوكلها لها م لس اس ا .

المادة ()01أحكام عامــة
البند 1-15
تعةوال الل نةةة المنممةةة بوضةةع ب نةةامج المنافسةةة وتوا نخهةةا وتخطة بهةةا منةةع استحةا ات المحلنةةة قبة وقةةت كةةا)

ون ل علن استحا ات المحلنة إعطا أسبعنة لمبا نات كأس السو ا علن أى مبا نات محلنة .

البند 2 -15
تلعل منةع المبا نةات وفعةاً للعةانو الة ولن للعبةة والعواعة العامةة والنمةاال اسساسةن لالتحةا السةو انن لكة العة ال
واحكاال هذه الالئحة .

البند 1– 3 -15
ت لعل منع مبا نات هذه المنافسة بنماال خ و) المهاوال ون وا لل نة المنممة ب م تها علن النحو التالن
أ .نماال الذهال واسنال فن مبا اتن

ل .مبا ا واح فاصلة إذا تعا إقامة مبا اتن ذهال وانال.

) .بنماال الم موعات والم موعة الواح وتح الل نة الم ننة او الم

التن تعاال فنها المبا نات

البند 2-3-15
فن ك اسحوا وفن حالة تأه نا نا فن اتحا واح س م حلة م الم اح نلعبا مبا ا واح فاصةةلة .

البند 3-3-15
فن المبا ا النهائنة نلعل النا نا المتأهال مبا ا واح فاصلة بالخ طوال أو فن أى م ننة اخ
الل نة المنممة أو م لس اس ا واذا انتهت بالتعا
كالت الت نح ت

الع عة .

حسل ما تة اه

تحسال ب كالت الت نح م عالمةة ال ة اا واذا تعةذ إ ة ا

البند 6 -15
ن وا ا تلعل مبا نات المنافسة نها اً أو تحت اسضوا الكاش ة بحسل ما تح ه الل نة المنممة .

البند 1 - 0-15

س السودان لموسم 5102م
الئحة منافسة كأ ٍ

4

فن هذه المنافسة تحسل نتائج المبا نات كاستن-:
أ -نحسل للنا

ل -فن حالة التعا
) -تحسل للنا

ال ائا بنتن ة المبا ا ثالث نعاط
تحسل نعطة واح لك نا

المهاوال ص

البند 2-0 -15
لتح ن النا

المتأهة بعة نهانةة المبةا اتن إذا تسةاو النا نةا فةن النعةاط واسهة ا) نتأهة النةا

اه افاً أكث خا ) أ ضب .

الةذ احة ا

البند 3-0 -15

فن حالة التساو التةاال فةن النعةاط واسهة ا) ت ة

ال سمن فن المبا ا الثاننة واذا تعذ إ ا

كةالت ت نحنةة مة عالمةة ال ة اا مباشة بعة نهانةة الةام

كالت الت نح س سبل ن ص بةن النةا نن بالع عةة بواسةطة حكةال

المبا ا .

البند 4 -15
س ن ةةوا إشة اك أ سعةةل فةةن أ مبةةا ا مة المبا نةةات مةةا لةةال نكة اسةةمب مسة

المعتم ن باتحا ه المعنن.

فةةن قائمةةة الالعبةةن المسة لن

البند 7 -15
علن استحا ات المحلنة إ سا صو م تعا ن الحكاال ع المبا نات المحلنة والتن شا ك فنها النا

المشا ك

فةةن كةةأس السةةو ا المعامةةة فةةن منةةاطعهال اثنةةا سةةن المنافسةةة الةةن الل نةةة المنممةةة خةةال  24سةةاعة م ة انتهةةا

المبا ا .

البند 8 -15
علن ك نا

تسةلنال حكةال المبةا ا قبة ب انةة المبةا ا قائمةة مة ثالثةة نسةج موقعةة مة قبة المسةئو عة النةا

باسما الالعبن اسح عش الذن ستب أ بهال المبا ا والالعبن ال ة  )64الب س .

البند 4 -15
نسمح بتب ن ثالثة سعبن فن ا وقت اثنا سن المبا ا .

البند .15 -15
إذا تعةةا ل لةةو مالبةةس النةةا نن المتبةةا نن فعلةةن النةةا
ت

ال اائة تيننة مالبسةةب واذا كةةا النا نةةا مة اتحةةا واحة

الع عة .

البند 1– 11 -15
فن المبا نات التن تلعل تحت اسضوا الكاش ة فن حالة فش اسضا
بانعا) المبا ا  25قنعة واذا لال تع اسضا

النا

نع

أو إنعطاع التنةا الكه بةائن نعةوال الحكةال

الحكال إنها المبا ا واذا كانت نتن ة المبا ا التعا

او تع ال

المضن) صاحل اس ض نسةتكم ال ةا المتبعةن مة المبةا ا فةن النةوال التةالن مباشة وتلعةل عصة اً امةا

س السودان لموسم 5102م
الئحة منافسة كأ ٍ

5

إذا كانت نتن ة المبا ا وقت إنعطاع التنا الكه بائن لصةالح النةا

الضةن) ال اائة ) نعتبة فةائ اا  /4صة

أو

بنتن ة اسه ا) التن انهةن علنهةا الحكةال المبةا ا اذا كانةت اكثة مة هة فن ونعتبة تع نة الحكةال فةن هةذه الحالةة

بننة قاطعة .

البند 2 -11 -15
وفن الحالة التن نكو فنها النا نن م اتحا واح اذا لال تكتم المبةا ا بسةبل فشة اسضةا

الكه بائن نستكم ال ا المتبعن م المبا ا فن النوال التالن عص اً.

أو إنعطةاع التنةا

البند 3-11-15

فةةن المبا نةةات التةةن لةةال تكتمة بسةةل عوامة طبنعنةةة أو م ة و) قةةاه أو س سةةبل لةةال نك ة للنةةا نن المتبةةا نن

عالقة بب وانهن الحكال المبا ا ن ل إستكما ال ا المتبعن م المبةا ا فن النوال التالن عص اً .

المادة ( )11حكام المباريات

البند 1-11
تعن الل نة الم كانة للحكاال حكاال المبا نات ومساع نهال م الحكاال الم هلن المس لن .

البند 2 -11
س ن وا لالن نةة المشةا كة فةن هةذه المنافسةة طلةل تعنةن او فةض حكةال معةن س ا مبا نةاتهال او تطلةل تيننة

حكال سبق تعننب .

البند 3-11
فةةن حالةةة تعةةذ وصةةو طةةاقال الحكةةاال المعننةةن مة خةةا ) استحةةا المعةةاال فنةةب المبةةا ا نعةوال الم اقةةل بالتنسةةنق مةةع
الل نة الم كانة للحكاال بتعنةن طةاقال مة اقة ل اتحةا محلةن أو مة استحةا المحلةن المعامةة علةى ا ضةب المبةا ا

وذلك حسل الم و).

البند 6-11
نح

الحكال اسستما ات المع

الخاصة بالمبا ا بعة نهانتهةا مباشة كمةا نتعة ال بتع نة ه الكتةابن عة المبةا ا مة

ا بعة نسج م فعا معب قائمة م نسختن موقعتن منب بأسما الالعبن الذن إشت كوا فن المبا ا .

المادة ()01المراقبــــــون
البند 1-12
فةن حالةةة تعةةذ وصةةو الم اقةةل المعةن مة خةةا ) استحةةا المحلةةن المعامةةة فنةب المبةةا ا مة قبة الل نةةة المنممةةة
نعوال سك تن استحا المحلن المعامة المبا ا علن ا ضب بمهمة م اقل المبا ا .

البند 2 -12
لم اقل الحق فن أ نما س ك الصالحنات الممنوحة لب فن هذه الالئحة أو م الل نة المنممة.

البند 3-12
س السودان لموسم 5102م
الئحة منافسة كأ ٍ

6

نعةوال الم اقةةل بععة ا تمةةاع مشةةت ك نضةةال مسةةئو ع ة كة نةةا

واستحةةا المحلةةن المعامةةة المبةةا ا علةةن ا ضةةب

والحكاال المعننن قب المبا ا بي ض إستع اض ك ما هو متعلق بالمبا ا لتذلن ا ععبات.

البند 6-12
نح

الم اقل إسستما ات المع

الخاصة بالمبا ا وا سالها الن الل نة المنممة بالخ طوال.

المادة ()01المخالفـــات والعقوبــــات
البند 1-13
أ مخال ة للوائح هذه المنافسةة ولعةوانن اللعبةة أو العواعة العامةة ستحةا كة العة ال السةو انن ت صة فنهةا الل نةة

المنممة وتستان) ق ا اتها الى ل نة اسستئنافات العلنا فن م )  42ساعة م تا نج ص و الع ا بما فن ذلك

أنةاال ال معةةة والسةةبت والعطةالت ال سةةمنة وتكةةو ق ا اتهةةا نهائنةة فنمةةا نخةةتص بنتةةائج المبا نةات واسةةتئنا) مةةا عة ا

ذلك الى م لس اس ا .

البند 2 -13
س ن وا إنعا) ب نامج المنافسة نتن ة لطع أو إستئنا) لع ا اتخذتب الل نة المنممة فن شةكو خاصةة بمبةا ا

فن هذه المنافسة او فص فن مخال ة .

البند 3-13
البةةت فةةن أ خةةال) نتصة بت سةةن هةةذه الالئحةةة أو نت ة ع م ة تطبنعهةةا أو م ة أ أم ة آخ ة نتعلةةق بشةةأ هةةذه

المنافسة ولال ن فن هذه الالئحة م اختصاص م لس اس ا .

البند 6-13
اسن نة مسئولة ع إهما أو سو تصة ) سعبنهةا وا هاتهةا ال ننةة واس ا نةة والطبنةة و ماهن هةا بمةا نة ث علةن

حس سن المبا ا .

البند 0-13
علةةن ال مةةاهن إحت ة اال قةةانو اللعبةةة ومبةةا ف اللعةةل النمنةة) وفةةن حالةةة ع ة ال إلتاامهةةا وقنامهةةا بهتافةةات مسةةنئب

بعبا ات أو ال ام غن سئعة بط نعة منممة وبصو مسةتم وتة ث علةن سةن المبةا ا وتةال إثبةات ذلةك فةن تع نة
الحكال أو الم اقل أو أ

هة مكل ة م قبة م لةس اس ا أو الل نةة المنممةة توقةع علةن النةا

الةذ بة

مة

ماهن ه هذا السلوك غ امة مالنةة س تعة عة خمسةة الة) ننةب سةو انن وتبة مج او مبةا ا تالنةة لةب فةن ب نةامج

المنافسة ب و

مهو وفن حالة تع المخال ات تضاع) الي امة ونح ال م اللعل وسط ماهن ه مبا اتن وفن

حالةةة التك ة ا للم ة الثالثةةة نحةةا اسم ة لم لةةس اس ا لتوقنةةع ال ة اا المناسةةل حسةةل نةةص المةةا

النماال اسساسن .

 )645م ة

البند 4-13
فةةن حالةةة فع ة اسنضةةباط أثنةةا المبةةا ا ل ت ة ثةةال إسةةتئنا) اللعةةل ن ةةوا لل نةةة المنممةةة أو ل نةةة اسنضةةباط عن ة
تحون اسو اق لها م الل نة المنممة توقنع غ امة مالنة على النا
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المتسبل فن فع اسنضةباط كمةا لهةا الحةق

فة ةةن أ تتخة ةةذ الع ة ة ا ات المناسة ةةبة ض ة ة مسة ةةببن الشة ةةيل م ة ة الالعبة ةةن واس هة ةةا ال ننة ةةة واس ا نة ةةة والمش ة ة عن

وفعاً لتعا ن الحكاال والم اقبن أو ال هات ال سمنة المكل ة

البند 7-13
فةةن حالةةة الشةةيل ال مةةاعن قةةذ) م ةوا صةةلبة أو بالسةةتنكنة أو ح ةةا ...الةةج) اخ ة الملعةةل واوقة ةة) الح ةةكال
المبا ا لهذا السةبل وتال تح ن ال ماهن المتةةسببة فن الشيل توقع الععوبات استنة -:

البند 1-7-13
تنع أو مبا ا تالنب للنا
تنع مبا اتن للنا

المتسبل فن الشيل مع ه لب با ضب الن خا ) أ ضب واذا تك

خا ) أ ضب واذا تك

للم الثالثة ن فع اسم الى م لس اس ا ستخاذ ما ن اه مناسباً .

البند 2-7-13
اذا ق

ذلك للم الثاننة

الحكال إنها المبا ا نتن ة للشيل تطبق احكاال الما

 )42م العواع العامة .

.73نحم علن اس ها ال ننة واس ا نة والالعبن باسن نة المختل ة اس س با تص نحات أو نش انة أحا نث
فن كافة وسةائ اسعةالال أو أ وسةنلة اخة

مة شةائنها إثةا بةث الخةال) بةن عناصة اللعبةة أو اسضة ا بهةا

وك م نخال) ذلك توقع علنب الل نة المنممة ال اا ات المناسةبة التةن ت اهةا فةن حة و إختصاصةاتها واذا أت
غن ذلك ت فع ام ه بتوصنة الن م لس اس ا لتونع ال اا المناسل.

المادة ()01االنسحاب ،التخلف ،التأخير
البند 1-16
سن وا سى نا

تال اختنا ه أو تأه لمنافسة كأس السو ا أ ننسحل منهةا أو مة أ م حلةة مة م احلهةا أو

مة أ مبةةا ا مة مبا ناتهةةا وكة مة ننسةةحل نحةةق لل نةةة المنممةةة او ا ل نةةة م وضةةة مة

اخلهةةا إبعةةا ه مة

المنافسة وتوقنع غ امة مالنة ستع ع ال) ننب مع ح مانةب مة المشةا كة فةن كةأس السةو ا المحلةن والعةومن

لم عاال علن اسق .

البند 2-16
أ/أ نا

تال اختنا ه لالشت اك فن هذه المنافسة أو تأه لها نة فض أ ا أى مبةا ا فةن المنافسةة أو

تخل) أو تأخ ع الحضو فن الام المح

بواسطة الل نة المنممة أو ل نة م وضة مة

اخلهةا

نعتبة مهاومةةا  /4صة فن المبةةا ا ونةةتال إبعةةا ه نهائنةاً مة المنافسةةة وتوقةةع علنةةب غ امةةة مالنةةة س تعة
ع أل) ننب مع إنعافب ع المشا كة فن منافسة كأس السو ا لم عاال علن اسق .

ل /فن حالة تخل) ا نا

ع ا مبا ا فن كاس السو ا فن ا م حلةة مة م احلةب او المبةا ا

النهائنة تبحث الل نة ع اسبال تخل ب فاذا ثبت بانب لال نك بعص اسنسحال تكت ةن الل نةة بعبعةا ه

ع المنافسة واعتبا النا

البند 3-16
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اذا تال إبعا إى نا

م المنافسة بمو ل ال ع تن اعاله أو بسبل أى مخال ة سحكاال النماال اسساسةن والعواعة

العامة او احكاال هذه الالئحة نحق لل نة المنممة أو الل نة الم وضة بع إبعا النا

النا

الذى كا منافساً لب ونتأه للم حلة التالنة مباش .

المخال) أ تعتم تأه

البند 6-16

فةةن المبةةا ا النهائنةةة اذا ابع ة احة ة النةةا نن بسةةبل مخال ةةة سحكةةاال النم ةةاال اسساسةةن او العواع ة العامةةة او ه ةةذه

الالئحةةة أو انسةةحل او تخلةة) عة الحضةةو

مواصةةلة اللعةةل نعتبة النةةا

و عةةا معبةةو او فةةض اللعةةل او انسةةحل اثنةةا المبةةا ا او فةةض

الةةذى كةةا منافسةةا لةةب فةةائ اًا بالكةةأس ونحة ال النةةا

الةةذ خةةال) الالئحةةة او العواعة

العام ةةة او النم ةةاال اسساس ةةن مة ة المش ةةا كة ف ةةن المنافس ةةة ف ةةن الع ةةاال الع ةةا ال م ةةع توقن ةةع غ ام ةةة مالن ةةة ستعة ة عة ة

 )60.000عش ال) ننب).

البند 0-16
أى نا

نتعم مخال ةة هةذه الالئحةةأو العواعة العامةة أو النمةاال اسساسةن أو أ لةوائح وقة ا ات نصة ها م لةس

اس ا ن ةةوا لل نةةة المنممةةة ابعةةا ه مة المنافسةةة نهائنةةا مةةع توقنةةع غ امةةة مالنةةة س تانة عة  45.000خمسةةة

وعش ن ال) ننب) وس تع ع  )6000أل) ننب.

البند 4-16
ن ةةوا اتخةةاذ أ إ ة ا ات تا نبنةةة م ة خةةال مشةةاه ش ة نط ال ة نو أو حسةةل تعةةا ن ال هةةات ال سةةمنة واحالةةة
المخال ن إلن ل نة اسنضباط .

المادة ()01الشكـــاوى واإلستئنافات
البند 1-10
أى شكوى متعلعة بأهلنة وقانوننة إش اك سعل فن مبا نات هذه المنافسة نشت ط ا تع ال إلن م اقل المبا ا قبة
 )65قنعة م الموعة المحة

النا

لب انةة المبةا ا وت سة لسةك تن استحةا السةو انن خةال  42سةاعة  .ونعلة بهةا

اسخ وحكال المبا ا وت ص فنها الل نة المنممة أو الل نة الم وضة فةن حالةة اشةت اك الالعةل المطعةو

فنب فعلناً بالمبا ا وتستأن) ق ا اتها الةن ل نةة اسسةتئنافات العلنةا فةن مة )  42سةاعة مة تةا نج صة و العة ا
ونكو ق ا اها نهائن فنما نختص بنتائج المبا نات.

البند 2-10
ن ل أ نوقع علن الشكو أو اسستئنا) اح الضباط اس بعة فن النا
المعتم ن ل

اتحا اتهال المحلنة او ئنس البعثة المعتم م نا نب.

أ ,نائل السك تن أ ,نائل امن المةا

المادة ()01المنتخبات الوطنية
نحق لم لس اس ا أو الل نة المختصة منع سعبن المنتخل الوطنن م اسشت اك مع ان نتهال فن منافسة كةأس

السو ا فن أى م حلة م م احلها وعلن اسن نة اسلتااال بأى ق ا نصة ه الم لةس او الل نةة المختصةة فةن هةذا
س السودان لموسم 5102م
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نخال) ذلك نحق لم لس اس ا أو الل نة المنممة إبعا ه م المنافسة واليا نتائ ةب لعة مة

الشأ وأ نا

المبا نات ستع ع ثالثة مبا نات و نب .

المادة ()07الجوائـــز والمكافــآت
البند 1-17
ا ل ةةائا ببطولةةة هةةذه المنافسةة بطةةى لكةةأس السةةو ا ونكةةو لم لةس اس ا الحةةق فةةن اختنةةا ه لتمثنة

نعتبة النةةا

السو ا فن بطولة خا نة حسل لوائح المنافسات الخا نة.

البند 2-17
ننا بط المنافسة الكأس ونمنح سعبوه المن النات الذهبنة المخصصة لهذه البطولة .

البند 3-17
نعتب النا

البطولة .

المهاوال فن المبا ا النهائنة ثانناً ٍ
لكأس السو ا ونمنح سعبوه المن النات ال ضةنة المخصصةة لهةذه

البند 6-17
أى نا

ن فض أو نمتنع ع إستالال الكأس أو المن النات الذهبنة أو ال ضنة نح ال م نصنبب م

كما ن وا توقنع ععوبة اسنعا) أو الي امة علن سعبنب حسبما تع

خ المبا ا

الل نة المنممة او ل نة اسنضباط .

المادة ()08المحاسبة
ن وا لل نة المنممة استعما سلطاتها الوا

الض و لذلك

فن الما

 )21ال ا الثانن م العواع العامة عن ما ت عو

المادة ()09نشر الالئحة والعمل بها
البند 1-14
ن س استحا السو انن لك الع ال هذه الالئحة الن ك استحا ات المحلنة لتعوال بتوانعها علن النةا
المشا كة فن هذه المنافسة والحكاال المختا ن لهةذه المنافسة .

أو اسن ة نة

البند 2-14
ع ال وصو هذه الالئحة أو ع ال إستالمها أو ال ه بمحتوناتها سنوخذ كح ة فن أى شكوى.

البند 3 -14
3ن وا لم لس اس ا تع ن هذه الالئحة فن ا وقت متن ما عت الض و لذلك.

البند 6-14
البةةت فةةن أ خةةال) نتصة بت سةةن هةةذه الحالةةة أو نت ة ع م ة تطبنعاتهةةا أو م ة أ أم ة أخ ة نتعلةةق بشةةأ هةةذه

المنافسة ولال ن فن هذه الالئحة نع م اختصاصات م لس اس ا .

البند 0-14

س السودان لموسم 5102م
الئحة منافسة كأ ٍ

10

ن ةةل علةةن ك ة اتحةةا محلةةن تةةوفن الحمانةةة الكافنةةة للحكةةاال والم ة اقبن وال نةةق ال اائ ة وال مهةةو بعتخةةاذ الت ة ابن

اسمننةةة الالامةةة لسةةالمة المبةةا ا وكة مة نعصة فةةن ذلةةك ن فةةع امة ه لم لةةس اس ا ستخةةاذ مةةا نة اه مناسةةباً وفعةاً
للنماال اسساسن والعواع العامة.
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