التعليمات الرسمية لقيد العبي األندية للموسم الرياضي 2017
ترجو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون االتحاد من جميع األندية المنتسبة لالتحاد ضرورة المبادرة إلى إعادة قيدد العبيهدا (مدن الجنسدين
في سجالت االتحاد لموسم  ،2017وفق التعليمات اآلتية
 .1يبددددأ قيدددد الالعبدددين لكدددل األنديدددة فدددي الفتدددرة مدددن  – 2017/02/19ولغايدددة السددداعة السادسدددة مدددن مسدددا يدددوم األحدددد الموافدددق
.2017/02/26

 .2يعاد قيد الالعبين وفقا ً لقيود األندية التي كانت معتمدة رسميا ً في بداية الموسم الرياضي لعام  .2014وفي هذا السياق تؤكد اللجنة
على ضرورة أال تتضمن القيود الجديدة ألي ناد أية قيود تتضارب مع قيود .2014
 .3يتم تعبئة األسما على النماذج (الكشوفات المخصصة لهذه الغاية حسب الحروف األبجدية وبخط واضح ودون أي كشط.
 .4تتم تعبئة األسما لكل فئة عمرية على حدة  ،ومن أربعة مقاطع بحيث يكون المقطع الرابع اسدم العائلدة وكدذلع تعبئدة تداريخ الدوالدة
(اليوم والشهر والسنة ومكان الوالدة والجنسية.
.5

يقوم كل ناد بتسجيل أسما العبيه من الجنسين للفئات العمرية التالية (رجال ،شباب ،ناشئون ،نسا  ،شابات ،ناشئات .

 .6األعمار التي تعتمد لالعبي والعبات الفئات هي على النحو اآلتي
الفئة العمرية

رجال ،سيدات

شباب ،شابات

ناشئون ،ناشئات

سنة الوالدة

 1997وما قبلها

 1998و 1999

 2000وما بعدها

 .7يتوقف القيد أسبوعا ً من الساعة السادسة من مسا يدوم األحدد الموافدق  2017/02/26م وحتدى السداعة السادسدة مدن مسدا يدوم
األحد الموافق 2017/03/05م حيث لن يقبل قيد أي العب في تلع الفترة.
 .8يجب أن تكون أية معاملة لقيدد الالعبدين رسدمية وموقعدة مدن قبدل رئديل الندادي أو أمدين السدر ومختومدة بالخداتم الرسدمي للندادي.
ويشترط موافقة ولي األمر لالعبين من الجنسين لفئتي الناشئين والناشئات.
 .9ال يجوز ألي ناد تحرير أي العب لصالح أي ناد أردني آخر طوال فترة الموسم الرياضي.
 .10التزوير في قيد أي العب يضع النادي أو الفريق المقيد له ذلع الالعب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الئحة العقوبات.
 .11ال ينظر االتحاد في طلب قيد العب سبق تثبيته ،وإذا قدم لالعب أكثر من كشف من قبدل نداديين أو أكثدر يسدتدعى الالعدب إلدى جلسدة
رسمية ليختار النادي الذي يرغب باالنضمام إليه من بين األنديدة التدي تقددمت بقيدده ،ويدتم تثبيتده بندا ً علدى ذلدع بعدد الوقدوف علدى
المالبسة التي أدت الى ذلع.
 .12يجب أن تكون الصور التي تلصق على نماذج كشوفات الالعبين الجدد والهويات صورا ً ملوندة وحديثدة وموحددة بقيدال  6 × 4سدم
وبواقع أربع صور لكل العب.
 .13ال يجوز قيد أي العب في سجالت أي ناد ما لم يكن النادي مسددا ً لما عليه من اشتراكات أو غرامات أو أية رسوم مستحقة.
 .14يستوفى مبلغ  50خمسون دينارا ً لمرة واحدة فقط رسم انتسىاب لألندية الجديدة.
 .15يستوفى مبلغ  25خمسة وعشرين دينارا ً رسم االشتراع السنوي(تجديد عند إعادة قيد الالعبين.
 .16يتم إصدار هوية "العب" للمشاركة في البطوالت الرسمية ،ويشترط أن تكون الصور حديثة وملونة وموحدة.

نائب رئيل اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون االتحاد
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