Dubai Silicon Oasis Authority would like to invite you
تهديكم سلطة واحة دبي للسيليكون اطيب االمنيات.
باإلشارة الى الموضوع أعاله نود ان ندعوكم للمشاركة في دوري تحدي to participate in the Target Football league for Teams
during Dubai Silicon Oasis Community Market:
الهدف لكرة القدم للفرق والتي ستقام خالل سوق الواحة دبي للسيليكون:
التاريخ :يوم الجمعة الموافق  15فبراير .2019
التوقيت :الساعة  06:00مساءا
العمر :من  14سنة وما فوق
المكان :حديقة نورث بارك – واحة دبي للسليكون

مفهوم اللعبة:
لعبة تحدي الهدف لكرة القدم تعتمد على مبدأ التركيز على المرمى
الذي يوجد في منتصف الملعب الدائري ومحاولة احراز اكبر عدد
من االهداف من جميع اتجاهات الملعب الدائري ومختلف الزوايا.
الجدير بالذكر انه ال يوجد حارس للمرمى في هذه اللعبة ويبقى
التصويب الدقيق بمهارة عالية وفي الوقت المناسب ومن كل
المسافات هو السبيل للفوز واحراز االهداف مع االخذ في االعتبار
شكل الملعب الذي يتكون من ثالثة دوائر يمكن تصويب االهداف
من داخلها بحيث تحسب األهداف بناءا على بعد الدائرة من المرمى.
تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد يقسم الى مجموعات
ويتأهل الفريقان المتصدران في كل مجموعة إلى الدور النهائي.
ويشارك في الدوري عدة فرق يتكون كل فريق من  5العبين.
شروط اللعبة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

يسمح لكل فريق بمشاركة  5العبين في الملعب باإلضافة الى
 5العبين احتياط والتبديل مفتوح.
تبدأ ضربة بداية اللعب من خارج الملعب بمحاذاة جانبي
المرمى.
ال يسمح بالتسجيل او اعتراض الكرة من داخل دائرة الهدف
(الزرقاء).
يسجل الهدف بنقطة واحدة من من داخل الدائرة األولى
(الخضراء).
يسجل الهدف بنقطتين من داخل الدائرة الثانية (الصفراء).
يسجل الهدف بثالث نقاط من داخل الدائرة الثالثة (الحمراء).
في حالة تسجيل االهداف يستمر اللعب ما عدا في حالة تسجيل
ضربات الجزاء حيث يتوقف اللعب ويبدأ من خارج الملعب
على جانبي المرمى.
ضربات الجزاء تحسب في حالة اعتراض الخصم للكرات
المتوجهة الى الهدف من داخل دائرة الهدف.
تلعب ضربة الجزاء من المكان الذي صوب منه الالعب الكرة.

Date: Friday 15th February 2019
Time: 06:00pm
Age: 14 & Above
Venue: DSO North Park

Game concept:
"Target Football" is an innovative football game. The
principle of the game depends on achieving highest
score through an accurate shooting at the right time
from various angles of the round Pitch which divided
into 4 circles where the goal is in the center of the
circles. So three circles are set to score goals from
within. There will be no goalkeeper.
The tournament takes place in a one-round league
system and consist of groups and the two winner
teams in each group will be qualified for the final
round.
Many teams will be participating in the league; each
team consist of 5 players.

Game Conditions:
1. Each team is allowed to participate with 5 players
on the pitch plus 5 substitute with open players
change.
2. Game’s kick off starts from any side of the goal line
out of the pitch.
3. It’s not allowed to score or intercepted the ball
)within the blue target circle (blue
4. The scored goal will be counted as one point from
)the first circle (green
5. The scored goal will be counted as two points from
)the scored circle. (Yellow
6. The scored goal will be counted as three points
)from the third circle. (Red
7. In case of scoring play will be continued except in
case of scorning a penalty kick where the play

8.

9.
10.
11.

12.

starts from the game starting point out of the
pitch.
Penalties are calculated in case of intercepts balls
destined to the goal from inside the blue goal’s
circle.
The penalty kick is played from the place where
the player has shot the ball.
A penalty will be counted if a player scored from
inside the blue circle.
In case of the penalty kick, the second team should
be standing at the yellow circle on the other side
of the goal out of the Blue Circle.
In case of any player’s fault, an indirect free-kick
will be counted. The other team can form a wall
to repel the ball three yards from the fault spot.

For more information or registration, please contact:
Ms. Jihan Zaaroura
jzaaroura@dso.ae
04 501 5008
Mobile: 0508842842

 تحسب ضربة جزاء في حالة تسجيل الالعب لهدف من داخل.10
.المنطقة الزرقاء
 في تنفيذ ضربات الجزاء يطلب من الفريق الخصم الوقوف.11
)على الدائرة االصفراء التي تلي منطقة الهدف (الدائرة الزرقاء
.بالجانب االخر من المرمى
 في حال ارتكاب اي خطأ في اللعب تحسب ضربة حرة غير.12
مباشرة حيث بامكان الخصم تشكيل حائط لصد الكرة على بعد
.ثالث ياردات من مكان الخطأ

لمزيد من المعلومات عن الدوري والتسجيل نرجو من حضرتكم التواصل
مع االنسة جهان أحمد زعرورة
jzaaroura@dso.ae
04 501 5008
0508842842 : الهاتف المتحرك

