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 . التنفيذيةواللجنة  الفريق هو ممثل الفريق أمام اللجنة الفنية مديريعتبر  .1

على كل فريق يرغب يف المشااااااااابكة يف البطولة ابشاااااااااي  عااااااااا  الاك رالفريق عبر المو   ا لكترو  للدوبة  .2

www.nasst.ae .واالتياب اسم للفريق، ويحق للجنة التنفيذية طلب تغيير ا سم 

الموسااعااة اةابة يق تقديم ما يفيد موافقة يف  الة المشاااابكة راسااام موساااعاااة أو ةائرة أو  اااركة يجب على الفر .3

 المعنية على ذلك.

  واعد و روط التعجيل:  .4

 للمشابكة يف البطولة وفقاً لآلتاي: يفتح را  التعجيل  .أ

  2/  20تاريخ من بدأ تأةباه،  (  /4) وفقا للبند المشاااابكة وتعاااليم  ااايك  اااما  الفرق تعاااجيلفترة 

 .2023 /2 /27ولغاية  2023/

  2023 /3 /20ولغاية  2023 /3/  1تاريخ من تبدأ و يد الالعبين  تعجيلفترة. 

 كملت التي األوىل (8الثمابية ) للفرق المشااااااابكة أولوية تمنح  عااااااب  ااااااروط  معااااااتندا ال جمي  أ

  رايق الفرق اىل  ائمة ا  تياط. ويتم ا الة أةىن(، رحد  عبين 10) التعجيل

  اإللكترو  النظامرسبق تعجيلهم   عبينطلب استبدال  التي تم اعتماة مشابكتها  يجوز للفرق. 

 اىل غاية تاريخ  اسااااااتكمال تعااااااجيل الحد األ  ااااااى من  عبيهاالتي تم اعتماة مشااااااابكتها  يجوز للفرق

20/3/2023. 

  مشاابكة الفريق واساتبدال    اطبيف  ال ا بعاحا  أو ماالفة  اروط التعاجيل، يحق للجنة المنظمة

  من  ائمة فرق ا  تياط.

 ( عباً كحد 10(  عباً كحد أ  ااى وعدة )14يحق لكل فريق تعااجيل عدة  ) ةو   يد أو  اارط على أةىن

 .جنعياتهم

  سنة فما فوق فاي تاريخ ا امة البطولة. 18رعمر  أ  يكو  الالعب يجب 
 

 المشابكة: يك  ما   . 

   كتأمين لضااما  المشااابكة  راساام مدير الفريق،عشاارو  ألد ةبهم ( 20,000) مبلغ و دبه اايك ريداع ا

 . يف البطولة

  أيام رعد ابتهاي البطولة 10ويعترة الالل مدة  ،المحدةة تعجيل الفرقفترة الالل  ايداع يتم. 

   مبلغ غير  ارل لالسااااترةاة يف  الة ابعااااحا  الفريق أو رموجب  راب ي اااادب عن اللجنة التنفيذية اليكو

 .جزياً  كالً أو الضما رم اةبة 

 البطولة  واعد و روط .5

 بظام البطولة .أ

  2023/  4 / 10 - 1 من الالل الفترة البطولةتقام. 
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 ى.أ   كحد فرق 8 عدة ورمشابكة ت فيا ، ا امة ةو  البطولة تقام 

   تقام كافة مباريا  البطولة وفقا ً لقابو  ا تحاة الدويل للعبة واللوائح المعمول رها يف اتحاة ا مابا

أو والالئحة الفنية للبطولة  العررية المتحدة للكرة الطائرة راستثناي التعديال  الوابةة رهذه الالئحة

 .التعاميم ال اةبة عن اللجنة الفنية

 ةوب المجموعا  . 

 ( تتكو  كاال مجموعااة من عاادة 2( عن طريق القرعااة اىل مجموعتين )8يتم توزي  الفرق الثمااابيااة ،)4 

 فرق. 

 .تقام المباريا  رنظام ةوبي من ةوب وا د 

 ول والثا  من كل مجموعة للدوب الن د النهايئيتأهل الفريقين صا بي المركز األ. 
 

 الدوب الن د النهايئ / الدوب النهايئ  . 

 وفقاً للتايل:  المغلو  الروج رنظام الن د النهايئ ةوب ا مباري تقام 

  أول المجموعة األوىلx ثا  المجموعة الثابية. 

  أول المجموعة الثابيةx ثا  المجموعة األوىل. 

 والثا . األول المركزين لتحديد النهائية للمباباة يف مبابايت ب د النهايئ الفائزا  الفريقا  يتأهل 

  الثالث والرار ين حديد المركزالمهزوما  يف مباريايت ب د النهايئ لت يتقارل الفريقا. 
 

 التزاما  مدير الفريق:  .6

 

  .صوبة من رطا ة الهوية سارية المفعول )من الجهتين األمامية والالفية( للمواطنين والمقيمين 

 .صوبة جواز سفر سابي المفعول لغير المقيمين 

 .صوبة  معية  ديثة لكل  عب 

  مو   من طرف الالعب رالموافقة على المشابكة م  الفريقا راب. 

  .يحق للجنة المنظمة طلب أية معتندا  ثبوتية ا افية عند اللزوم 

  معالج، طبيب. ،وفقاً للمعميا  التالية: مدب ، معاعد مدب  تعجيل الطا م التدريبي والطبي 

 رأب ام  99اىل  1وتر يمها من ( وا  تياطي األصاااااااليماتلفين ) نلوبيم طقمين مالرس ريا اااااااية ريقدت

 .لالعتماة ا جتماع الفني للفرق عر ها يف مكربة، ويجبوا حة وغير 

  طلب استكمال أو استبدال  عبين.   أثناي البطولة  يجوز للفرق المشابكة 



General Regulation of the Volleyball Championship 2023 

 

       

1. The Team’s Manager is the team’s representative in front of the Technical Committee and the 

Executive Committee. 

2. Each team, desiring to participate in the Championship, should create an account for the team through 

the Championship’s website: www.nasst.ae and should decide a name for the team. The Executive 

Committee has the right to request changing of the name. 

3. The team participating under the name of an establishment, department or company must submit 

evidence of the approval of the management of the concerned entity. 

4. Registration Rules 

a) Registration for participation in the Championship will open as per the following dates: 

 Teams’ registration and cheque deposit (4/b): from 20/2/2023 to 27/2/2023. 

 Player’s registration: from 01/3/2023 to 20/3/2023 

 Priority for participation is given to the first eight (8) teams which will complete all documents 

according to the registration rules (minimum of 10 players), and the rest of the teams are 

referred to the reserve list. 

 The approved teams may not request the replacement of players previously registered in the 

electronic system. 

 The approved teams may complete the registration of the maximum number of their players 

until the date of 20/3/2023. 

 Upon withdrawal or violation of the registration rules, the Organizing Committee has the right 

to cancel the team’s participation and replace it from the list of reserve teams. 

 Each team has the right to register a maximum of (14) players and minimum of (10) players, 

without any restrictions on their nationalities.  

 The player’s age should be 18 years old or above, on the date of the launch of the 

Championship.  

b) Guarantee Cheque. 

 Depositing cheque with an amount of 20,000 AED on behalf of the team manager as an 

insurance to guarantee the participation in the Championship.  

 The cheque should be deposit during team registration period, and it will be refunded within 

ten days after the end of the competition. 

 The amount is non-refundable in case the team withdrawal or by virtue of a decision issued by 

the Executive Committee to confiscate all or part of the security deposit. 

5. Championship Regulation.  

a) Championship Format: 

 The Championship to be held from 1st to 10th April 2023. 

 The Championship will be held without qualification stage. It will be organized by a maximum 

of eight teams. 
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 All the championship’s matches are held in accordance with the rule of the International 

Federation of the Volleyball and the regulations applicable in the UAE Volleyball Federation, 

with exception to the amendments stipulated in this regulation, Championship technical 

regulation and circulars issued by the Technical Committee.  

b) The groups stage: 

 The eight participating teams will be categorized into two groups, by virtue of draw. Each 

group consist of four teams.  

 Matches in the groups stage will be played as per the one – round league system. 

 The 1st & 2nd placed teams of each group will qualify to the semi-final stage. 
 

c) Semi-final stage / final stage: 

 The semi-final matches will be contested according to knockout system, as follows: 

 1st placed team in group A vs 2nd placed team in group B. 

 1st placed team in group B vs 2nd placed team in group A. 

 The two winners of the semi-final will play the final match. 

 The two losers will contest the 3rd and 4th places.  

6. Obligations of the Team Manager 

The team manager should insert the data of the team, players, and the technical, administrative & medical  

staff on the Championship’s website along with uploading the following documents:  

 A copy of valid Emirates ID (both front and back) for locals & expatriates. 

 A copy of a valid passport for non-residents. 

 A recent photo of each player. 

 Player should submit acknowledgment under his signature stating his agreement to participate 

with the team. 

 The organizing committee has the right to request any additional supporting documents 

whenever it is necessary. 

 The training and medical staff are registered according to the following designations: one 

trainer, one assistant trainer, one therapist and one doctor. 

 Each participating team should provide two sportswear sets of different colors (original and 

alternative). The sportswear should be numbered from 1 to 99 with clear, non-repeating 

numbers, they should be presented at the technical meeting for approval. 

 It is forbidden for participating teams during the tournament to request the completion or 

replacement of players. 


