القواعد واللوائح
Registration Rules
بطولة صحار المفتوحة لثلاثيات كرة السلة
Suhar Open Basketball Tournament

 لاعبين4 ـ يتكون الفريق كحد أقصى من1


Each team consists of a maximum of 4 players .



.ـ سوف تقام جميع المباريات على الصالة الرياضية في المجمع الرياضي بصحار2
All games will be held at the sport hall in Suhar Sports Complex.

2018  مايو31  ريالات عمانية واخر موعد للتسجيل صباح يوم الخميس10 ـ رسوم المشاركة لكل فريق3
 Participation fee for each team is 10 RO. The last date of registration is Thursday morning
31th May 2018.
 ـ يجب على الفريق تقديم استمارة التسجيل ورسوم البطولة قبل بداية البطولة4
Each team must submit the registration form and participation fees before the start of the
tournament
ـ يجب ان يرتدي الفريق ملابس كرة السلة خلال المباريات5
 The team must wear basketball clothing during games
. ـ سوف يتم توزيع الفرق الى مجموعات ويحدد نظام البطولة حسب عدد الفرق المشاركة6
 The teams will be divided into groups and the tournament system will be determined by the
number of participating teams
 دقائق وتلعب المباريات على ملعب معتمد وفقا لقوانين الاتحاد الدولي للعبة10 ـ مدة المباراة7
 The time of each game is 10 minutes.
 ـ سوف يخسر الفريق المباراة بالانسحاب عندما ل ا يكون متواجدا على ارض الملعب في الزمن المحدد لمباراته8
 The team will lose the game by withdrawing when they are not on the field in time for their
match.
 ـ سوف تقام جميع المباريات وفقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة السلة المرفقة في الكشف9
 The rules of the International Basketball Association will apply to matches:
ـ جوائز البطولة سوف تكون كالتالي10
 مبلغ مالي+  ميداليات ذهبية:المركز الاول
 مبلغ مالي+  ميداليات فضية: المركز الثاني
 Tournament Awards:
First place :Gold medals + Amount of money
First place :Silver medals + Amount of money
ـ للمزيد من الا ستفسارات او للتسجيل يرجى التواصل مع الكبتن عبدهللا المقبالي على هاتف رقم11
99599604
For more information or registration Please communicate with Coach Abdullah on the phone number
: 99599604


