الجامعة التونسية لكرة اليد
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تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ـيـ ـ ــر

حول الئحــة كرة اليد
سعيا من اجلامعة التونسية لكرة اليد توفري املناخ املالئم إلجراء املباريات الرياضية يف املستوى الذي يليق بالسمعة
اليت تتمتع هبا كرة اليد ،يذكر املكتب اجلامعي بالئحة كرة اليد واليت تنص على :
 –2معاقبة الع نف اللفظي الصادر عن اجلماهري التابعة ألي من الفريقني املتنافسني أو اشعال الشماريخ وكذلك
إلقاء املقذوفات جبميع أنواعها سواء كانت نارية أو غريها وذلك بإيقاف أحد العيب الفريق املخالف ملدة دقيقتني عند أول
خمالفة مرتكبة  ،ويتوىل املسؤول األول عن الفريق اختيار الالعب من بني الالعبني املتواجدين فوق امليدان ويتم احتساب
اإلقصاء ملدة دقيقتني يف العقوبات التصاعدية هلذا الالعب.
 – 3يف حالة تكرار العنف اللفظي أو إلقاء املقذوفات للمرة الثانية يتوىل احلكم مباشرة إقصاء العبني يف نفس
الوقت من الفريق الذي أذنب مجهوره.
 – 2يف حالة عدم الكف عن مثل هذه املمارسات ،يتعني على طاقم التحكيم إيقاف املقابلة بصورة هنائية ويتم
اعتبار الفريق الذي قامت مجاهريه هبذه األفعال منهزما جزائيا بفارق ستة أهداف.
 – 4يف صورة وقوع أعمال عنف قبل أو بعد هناية املقابلة يدون احلكمان هذه التصرفات على ورقة التحكيم
ويوجهان يف شأهنا تقريرا مفصال الختاذ القرارات الردعية الالزمة.
 – 5يتعني على مراقيب املقابالت مساعدة احلكام يف أداء واجبهم وفرض االنضباط وذلك بلفت نظرهم إىل كل
التجاوزات اليت يالحظوهنا حىت يتم ردعها يف اإلبان ،كما يتوىل مراقبو املقابالت السهر على تنفيذ هذه اإلجراءات بكل دقة.
 – 6تتوىل اهلياكل املختصة للجامعة التونسية لكرة اليد التحقق من قيام كل طرف مبهامه على الوجه األكمل
واختاذ اإلجراءات الالزمة وذلك على ضوء خمتلف التقارير الواردة عليها كما ميكنها اللجوء إىل الصور التلفزية ملزيد التحقق من
بعض التصرفات خاصة تلك اليت تكتسي صبغة تأديبية.
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