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 مقدمة

ي مباريات المسابقات التي تنظمها لجنة دوري المحترفين، وذلك من منطلق تهدف الئحة اإلعالم إلى تنظيم العمل اإلعالمي ف

 والفعاليات المرتبطة بها. بأن اإلعالم جزء رئيس وشريك أساسي في الترويج للبطوالت من خالل تغطية األحداثإيمان اللجنة 

 

اإلجراءات التي تحددها الئحة اإلعالم تلقي الضوء على واجبات وحقوق جميع األطراف: أندية، العبين، مدربين، إعالم 

وغيرهم، في تنظيم العمل اإلعالمي في المباريات، وتوفير البيئة المناسبة لإلعالميين لتسهيل مهامهم ضمن منظومة احترافية 

 متكاملة.

 

 

 

 



 التعريفات – الفصل األول

 (AFC) االتحاد الدولي لكرة القدم :الفيفا

AFC: .االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

 .(IFAB) مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم ايفاب :

 (UAEFA) اتحاد اإلمارات لكرة القدم اتحاد كرة القدم:

 (PLC: لجنة دوري المحترفين )للجنةا

 : كأس سوبر الخليج العربي، دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي.نة دوري المحترفينالمسابقة / مسابقات لج

 دوري الخليج العربي. الدوري:

: الدوري الممتاز الذي تنظمه لجنة دوري المحترفين ويشارك فيه الفريق األول لكل ناٍد من األندية لخليج العربيدوري ا

 األعضاء.

 سنة في األندية. 12وري التي تنظمها لجنة دوري المحترفين والتي تشارك فيها فرق تحت : مسابقة الدسنة 12دوري تحت 

: مسابقة سنوية تنظمها لجنة دوري المحترفين، وتتكون من مرحلتين؛ مرحلة المجموعات التي تلعب بنظام كأس الخليج العربي

 الدوري والمرحلة الثانية التي تلعب بنظام خروج المغلوب.

المباراة التي تنظمها لجنة دوري المحترفين بين بطل دوري الخليج العربي وبطل كأس رئيس دولة  خليج العربي:كأس سوبر ال

 اإلمارات في الموسم السابق.

الفترة التي تبدأ من إقامة أول مباراة لكرة القدم تنظم تحت رعاية لجنة دوري المحترفين )سواء كانت كأس  موسم الدوري:

أو في كأس الخليج العربي أو دوري الخليج العربي( وتنتهي بنهاية آخر مباراة تنظمها لجنة دوري  سوبر الخليج العربي

 (.سنة 12وري الخليج العربي أو دوري الخليج العربي أو د أو كأسالمحترفين )سواء كانت كأس سوبر الخليج العربي 

 في االلتزام بلوائح لجنة دوري المحترفين.العقوبات المفروضة على األندية لتقصيرها  إجراءات مراقبة الجودة:

 اإلرشادات التي تحكم االستخدام المناسب لعالمات المسابقة وشعارات الرعاة. إرشادات العالمة التجارية:

التصريح المسلم لشخص أو مجموعة من األشخاص، بما في ذلك إصدار بطاقة، تسمح للشخص  االعتماد / الشخص المعتمد:

 مدين بمباشرة أنشطة محددة داخل المناطق المؤمنة.أو األشخاص المعت

البطاقة الصادرة من لجنة دوري المحترفين والتي تخول لحاملها الدخول إلى المناطق المصرح بها في الملعب  بطاقة االعتماد:

 .خالل المباريات

دية المشاركة في صورة خطابات رسمية قبل التعليمات أو التعديالت الخاصة بهذه اللوائح التي يتم إرسالها إلى األنالتعميمات: 

 .و/أو أثناء الموسم



التي يتم تعيينها من قبل لجنة دوري المحترفين كجهة مسؤولة عن انتاج مباريات بطوالت لجنة أو الجهة الشركة وهي  المنتج:

 دوري المحترفين وبحسب تعليمات ومتطلبات اللجنة لإلنتاج.

لة على ترخيص من لجنة دوري المحترفين لبث مباريات مسابقات لجنة دوري أي جهة حاص جهة البث / جهات البث:

 المحترفين إذاعياً أو تليفزيونياً.

أي كيان بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر أي جهة بث تحصل على حق من الحقوق التجارية من لجنة  الجهة التجارية:

 دوري المحترفين.

عن تنظيم وإدارة المسابقات طبقا للنظام األساسي لالتحاد وبالتنسيق مع لجنة المسابقات فيما  اللجنة المسؤولة اللجنة الفنية:

 يتعلق باألمور المشتركة.

ً المباريات  المباراة/المباريات: أية مباراة من مباريات المسابقات بما في ذلك مباراة كأس سوبر الخليج العربي، وتشمل أيضا

 المؤجلة أو المعادة.

 جدول المباريات الرسمية لدوري الخليج العربي كما حددته اللجنة الفنية. باريات:جدول الم

: المناطق الرسمية والمراكز/المرافق الصحفية وأكشاك التذاكر ومناطق االستضافة التي تستخدم باالرتباط مع مباريات المرافق

 المسابقة التي تقيمها لجنة دوري المحترفين.

 AGLeague.ae: ي للجنة دور المحترفينالموقع اإللكتروني الرسم

: الشعار الرسمي للجنة دوري المحترفين و/أو الشعارات الرسمية األخرى، التي ال تستخدم إال من شعار لجنة دوري المحترفين

 قبل اللجنة، بخالف ما يتفق عليه من قبل األطراف المعنية.

توي على األنشطة والفعاليات المعتمدة من لجنة دوري المحترفين والتي : القائمة التي تحقائمة العد التنازلي الرسمية للمباراة

تبدأ قبل المباراة بثالث ساعات وتنتهي بانطالق المباراة، وتضم هذه القائمة األنشطة بما في ذلك الوقت المخصص إلقامة مثل 

 هذه األنشطة.

ي مسابقات اللجنة نيابة عن النادي العضو بموجب اتفاق كتابي بين أو شركات كرة القدم المخولة بالمشاركة فو/تجاري ال: الكيان النادي

  اللجنة والنادي.

 النادي الذي له عضوية في اتحاد اإلمارات لكرة القدم طبقا للنظام األساسي. النادي العضو:

 : األندية التي تشارك في المسابقة تحت سلطة النادي ولجنة دوري المحترفيناألندية المشاركة

 النادي المالك والمسؤول عن المنشأة /االستاد الذي تقام فيه مباريات المسابقات التابعة للجنة دوري المحترفين.المضيف: النادي 

أي العب أو مسؤول مباراة غير مسجل في المباراة، لكنه مسجل في قائمة الفريق لدى لجنة دوري المحترفين بعثة الفريق: 

 والمعتمد للمشاركة في المسابقة.

 .04مسؤولو المباراة المعينون من قبل لجنة الحكام كما هو موضح في المادة رقم كام: الح

 : الالعبون المسجلون والمشاركون في المسابقة وأي العب آخر تحت سلطة لجنة دوري المحترفين.الالعبون المشاركون



المحترفين كما هو موضح في الفصل السادس األشخاص المعينون من قبل اتحاد كرة القدم أو/ و لجنة دوري مسؤولو المباراة: 

 من هذه الالئحة.

المسؤول الذي تعينه لجنة دوري المحترفين لكل مباراة من مباريات مسابقات اللجنة  المسؤول اإلعالمي للجنة دور المحترفين:

 والمسؤول عن إدارة وتنظيم كافة األنشطة اإلعالمية.

 .04ة الوطنية لمكافحة المنشطات المعين كما هو موضح في المادة رقم ممثل اللجنمسؤول مراقبة تعاطي المنشطات: 

 : مسؤولو الفريق المسجلون للجلوس في دكة البدالء في مباراة معينة.مسؤولو الفريق المسجلون

النادي المسؤول عن العمليات شخص حاصل على مؤهالت في مجال اإلعالم، ويعتبر ممثل  : هوالمسؤول اإلعالمي للنادي

 عالمية، والتي تشمل لقاءات وحوارات الالعبين، معلومات، أخبار، وكذا تجهيز جميع المرافق اإلعالمية.اإل

 .01: مسؤول المباراة المعين من قبل لجنة الحكام كما هو موضح في المادة رقم مقيم الحكام

 اقبة الجودة.اللجنة التي تشكلها لجنة دوري المحترفين لتنفيذ إجراءات مرهيئة مراقبة الجودة: 

 لجنة شبه قضائية تابعة التحاد كرة القدم.لجنة االنضباط: 

 وتختص بنظر القرارات المستأنفة والصادرة عن لجنة االنضباط. التحادللجنة شبه قضائية تابعة لجنة االستئناف: 

بالحكام، بما في ذلك تعيين الحكام  اللجنة التي يشكلها اتحاد الكرة والتي تكون مسؤولة عن كافة األمور المتعلقةلجنة الحكام: 

 .والمقيمين لجميع مباريات الدوري

هي اللجنة المشكلة بموجب النظام األساسي لالتحاد االماراتي لكرة القدم والتي تتألف من األندية لجنة دوري المحترفين )اللجنة(: 

والمسؤولة عن تسويق وتنظيم واستثمار البطوالت الخاصة  1422-1424المحترفة التي يحق لها المشاركة في دوري المحترفين لموسم 

  بها.

: الجهة المشكلة من قبل اللجنة والتي يرأسها رئيس اللجنة )نائب رئيس االتحاد( والمعتمدة من مجلس إدارة االتحاد للقيام المكتب التنفيذي

 بمهام إدارية وفنية.

 ب التنفيذي للجنة دوري المحترفين وتتولى المهام المنصوص عليها في هذه الالئحةالمشكلة بموجب قرار من المكتاللجنة  اللجنة الفنية:

 لنظام األساسي لالتحاد وبالتنسيق مع لجنة المسابقات فيما يتعلق باألمور المشتركة.وطبقاً للالئحة التنفيذية وا

ح والقرارت الصادرة عن اللجنة و/او المكتب التنفيذي واالشراف هي األقسام اإلدارية المنوط اليها مهام تنفيذ اللوائاإلدارة التنفيذية للجنة: 

 على تنظيم المسابقات والتنسيق ما بين اللجان الفرعية بعضها ببعض وبين هذه اللجان واألندية المحترفة.

نظمة للعبة، الفيفا عن القواعد المنظمة المعتمدة والمعلنة من قبل الهيئة الرياضية المقانون لعبة كرة القدم المعتمد من الفيفا: 

 طريق مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم )إيفاب( الذي يساعد في تحديد قوانين لعبة كرة القدم.

 .الصادرة عن لجنة االنضباطالتي يصدرها االتحاد لتنظيم عملية استئناف القرارات  الالئحةاالستئناف:  الئحة

لمنازعات المتعلقة بمخالفة قوانين وأنظمة ولوائح االتحاد ولوائح لجنة دوري هي الالئحة المختصة بالفصل في ا االنضباط: الئحة

 ( من الئحة االنضباط.2المحترفين التي ال تدخل في اختصاص أي من هيئات االتحاد األخرى واية اختصاص أخرى واردة في المادة )



التحاد و/أو اللجنة للعمل بموجبها فيما يتعلق بالمسابقات التي كافة اللوائح و/أو السياسات التي يتم إعدادها ونشرها من قبل ا اللوائح:

اللجنة، إستادات  المسابقة، الئحة االنضباط، الئحةالئحة النظام األساسي لالتحاد، تنظمها اللجنة، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر، 

الئحة لا و التسويقية للجنةالتجارية /  لإلعالم، الئحةاللجنة  نة، الئحةاللجسياسة اعتماد الشباب، اللجنة لبرنامج  اللجنة، الئحةمعدات  الئحة

 .والتعميمات التي تصدرها اللجنة األمنية للجنة

التي تحدد المتطلبات الواجب استيفاؤها في استادات األندية المشاركة في المسابقات التي تنظمها لجنة  الالئحة االستادات: الئحة

 دوري المحترفين.

القواعد الدولية الملزمة التي تقوم بتنظيم أوضاع الالعبين وأهليتهم للمشاركة في  الفيفا ألوضاع وانتقاالت الالعبين: الئحة

 مسابقات كرة القدم المنظمة وانتقالهم بين األندية التابعة للروابط واالتحادات المختلفة.

مها الالعبون ومسؤولو الفريق في مباريات المسابقات التي التي تحكم المعدات والمالبس التي يستخد الالئحة: المعدات الئحة

 تنظمها لجنة دوري المحترفين.

التي تحدد اإلجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة بمسابقات لجنة دوري المحترفين المختلفة والمعتمدة  الالئحة: الئحة المسابقة

 "(.بالالئحةمن قبل اتحاد كرة القدم )المشار إليها فيما بعد "

 .تابعة لالتحادلجنة شبه قضائية لجنة االنضباط: 

 : هيئة تحكيمية تختص بالفصل في المنازعات بين الالعبين واألندية.غرفة فض المنازعات

وتختص بنظر القرارات المستأنفة والصادرة عن لجنة االنضباط أو غرفة فض  التحادللجنة شبه قضائية تابعة لجنة االستئناف: 

 المنازعات.

لجنة شبه قضائية تابعة لالتحاد وتختص بالفصل بالطعون تمييزا على القرارات الصادرة عن لجنة االستئناف ولجان التحكيم  نة التمييز:لج

 بصفتها االستئنافية.

قائمة بالمواد التي يحظر على الجمهور الدخول بها إلى االستاد لمشاهدة أي مباراة من مباريات قائمة المواد المحظورة: 

 مسابقة. ويجب أن تسلم هذه القائمة بشكل دوري إلى األندية األعضاء.ال

األماكن المخصصة إلقامة المباريات والفعاليات األخرى، على سبيل المثال ال الحصر:  مناطق الدخول الخاضعة للمراقبة:

ات الصلة بالمسابقة بما في ذلك االستادات وأسوارها ومحيطها الخارجي والمجال الجوي فوق االستاد وكافة األماكن األخرى ذ

مواقع المرافق والمراكز اإلعالمية وأماكن ومرافق االستضافة والمناطق المخصصة للشخصيات الهامة والمناطق األخرى التي 

 تنظم لوائح اعتماد لجنة دوري المحترفين الدخول إليها.

 يوم المباراة.ساعة من  04المؤتمر الصحفي المنعقد قبل المؤتمر الصحفي التقديمي: 

 المؤتمر الصحفي المنعقد بعد نهاية المباراة.المؤتمر الصحفي التقييمي: 

كافة العاملين في وسائل اإلعالم المقروءة، اإلذاعة، المواقع، المصورون وأطقم األخبار التلفزيونية وممثلو  وسائل اإلعالم:

وسائل اإلعالم وفق ما هو محدد من قبل لجنة دوري  الجهات المالكة لحق البث، المخولون بالحصول على بطاقة اعتماد

 المحترفين.

الحق في بث مباريات المسابقة والدخول إلى االستاد بغرض النقل التلفزيوني المباشر و/أو البث اإلذاعي و/أو حقوق البث: 

ر و/أو التسجيل و/أو أي التسجيل الصوتي و/أو التسجيل عبر الوسائط السمعية البصرية والحصول على ترخيص النقل المباش



من هذه األمور بأي شكل من األشكال أو جميع أنواع النقل التليفزيوني و/أو البث اإلذاعي و/أو باستخدام أي وسيلة إعالمية 

أخرى موجودة في الوقت الحالي أو قد توجد في المستقبل، بما في ذلك جميع صور البث التليفزيوني األرضي والسلكي وعبر 

صناعية والبث التليفزيوني عبر اإلنترنت والبث التليفزيوني واسع النطاق )الثابت و/أو الالسلكي( واإلنترنت األقمار ال

 والتلفزيونات التفاعلية.

خصصة لعربات النقل التلفزيوني والتي تعتبر ذات خصوصية من ناحية األمان ي المنطقة المه منطقة عربات البث التلفزيوني:

تضم عربات البث وعربات االنتاج والعربات المساعدة ومولدات  لغيرهم،لتلفزيون وتعتبر غير آمنة تخص عاملي ا والمكان،

 الطاقة.

يجمع بين اللوائح  التلفزيوني،يهم العاملين في البث والنقل  اإلعالم،هو كتيب مرافق لالئحة  :كتيب إرشادات البث التلفزيوني

 الكتيب الذي يعتبر مكمل للوائح. التلفزيونية،بصيغة واضحة ومفهومة للكوادر  الخاصة بالبطوالت ولوائح اإلستادات واإلعالم

معايير ومتطلبات اإلنتاج: وهي مجموع المتطلبات اإلنتاجية من معايير تقنية تشمل مقاييس الصوت والصورة والصفات 

والملخصة في الملحق رقم  المحترفين،وري والتعليمات الخاصة باإلنتاج الخاص بالشارة النهائية للمباريات التي تنظمها لجنة د

 معايير اإلنتاج. – 0

التسلس الزمني للبث: ويشمل جميع المتطليات الرئيسية اإلنتاجية بالصورة النهائية والتي يجب على المنتج بثها في الشارة 

والملخصة في الملحق  لسل الزمنيالنهائية للمباريات التي تنظمها لجنة دوري المحترفين والتي يلتزم المنتج ببثها بحسب التس

 التسلسل الزمني للبث. – 5رقم 

 .بوظبيأ-الرياضيةمبنى الهيئة العامة للشباب والرياضة، مدينة زايد مقر اتحاد اإلمارات لكرة القدم: 

ص.ب:  أبوظبي-الثاني: مبنى الهيئة العامة للشباب والرياضة، مدينة زايد الرياضية، الطابق مقر لجنة دوري المحترفين

50325. 

أي حدث يقع أو يتوقع حدوثه، يؤثر أو قد يؤثر على تطبيق أي بند من بنود هذه الالئحة، ينجم عن فعل أو حدث القوة القاهرة: 

أو خطأ أو حادث خارج نطاق القدرة المعقولة ألي طرف. ويشمل على سبيل المثال ال الحصر: طقس عاصف بشكل غير 

ق أو انفجار أو هزة أرضية أو أضرار هيكلية أو كارثة وبائية أو أي كارثة طبيعية أخرى أو طبيعي أو فيضان أو برق أو حري

حرب أو عمل إرهابي أو عمليات عسكرية أو شغب أو فوضى هائلة أو إضراب أو إغالقات تعجيزية أو أي إجراءات صناعية 

 أو عصيان مدني.

 

 



 والتقديم النطاق- الفصل الثاني

 نطاق التطبيق  .2

"( حقوق ومهام ومسؤوليات كافة األندية األعضاء )يشار إليهم ةئح)يشار إليها فيما بعد "الال الئحة اإلعالمتنظم  2.2

رفين فيما يتعلق بمرافق وخدمات وسائل اإلعالم فيما بعد "األندية"( التي تشارك في مسابقة لجنة دوري المحت

 ستادات.داخل اال

 .يات كافة وسائل اإلعالمضاً حقوق ومهام ومسؤولتنظم هذه اللوائح أي 1.2

وأنظمة لجنة دوري المحترفين كافة األطراف  اميمتلزم قوانين اتحاد اإلمارات لكرة القدم ولوائح وإرشادات وتع 3.2

 المشاركة في إعداد وتنظيم واستضافة مباريات المسابقة.

تفاق خاص، للجنة دوري يتبع أي حق متعلق بالمسابقة، لم يمنح إلى األندية بموجب هذه اللوائح و/أو بموجب ا 0.2

 المحترفين.

 لجنة دوري المحترفينالمكتب التنفيذي ل .1

الحق في  ويملكالجهة المسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنفيذ األحكام الواردة في هذه الالئحة،  المكتب التنفيذيعتبر ي 2.1

 هذه الالئحة. في صيرد فيها نإصدار القرارات في األمور التي لم له  ويحقص لوفقاً لتقديره الخا هاتفسير

 اللجنة الفنية .3

 المهام التالية: ، وتتولىالمكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفينبموجب قرار من اللجنة المشكلة  2.3

  ،جدول مباريات المسابقةالمبادئ الخاصة بإعداد  2.2.0

 إجراءات ضبط الجودة،الناجمة عن  االندية التعامل مع احتجاجات 1.2.0

 ،ة الخاصة بتطوير المسابقاتوالدراسات الفنيوضع المقترحات  3.2.0

 في حال حل اللجنة و/او عدم تشكيلها يتولى المكتب التنفيذي للجنة المهام المنوطه بها. 1.3



 بالنادي العاملون- لفصل الثالثا

 لناديلالمسؤول اإلعالمي  .0

حة يجب على جميع األندية تعيين مسؤول إعالمي، على أن يتم تسجيله في لجنة دوري المحترفين طبقا لالئ 2.0

والنادي فيما يخص  اإلدارة التنفيذيةصلة الوصل الرئيسية بين ويكون  .موسمال المسابقات ذات الصلة قبل بداية

جميع التجهيزات الخاصة بالمرافق والخدمات اإلعالمية في المباريات المقامة مسؤوال عن الجانب اإلعالمي، و

 وغيرها( للفريقالمؤتمرات الصحفية، األحداث  ظيم األنشطة اإلعالمية )تنظيمتن لكعلى أرض الفريق، وكذ

 لألحداث واألنشطةالنادي  لكمسؤوال عن ضمان حضور مسؤولي الفريق والالعبين وكذ، ويكون األول وللنادي

، مدربين )العبينق األول كل المعلومات المتعلقة بالفريإمداد الشركاء بال عن واإلعالمية. كما يعتبر مسؤ

 .وغيرهم(

اإلدارة عمل المنعقدة قبل انطالق الموسم والتي تنظمها الحضور ورشة ومساعديه  لمسؤول اإلعالمييتعين على ا 1.0

 لجنة دوري المحترفين.التنفيذية ل

 نوالمتطوع .5

لمباراة، يوم المباراة وذلك بغرض تلبية معايير سير أحداث ا العدد الكافي من المتطوعين يجب على النادي تعيين 2.5

 .ةئحكما هو موضح في هذه الال

 :( ساعات على األقل0بأربع ) المباراةستاد قبل انطالق االداخل  يجب على النادي ضمان وجود ما يليكحد أدنى،  1.5

راة التسجيل في المبا ونحضرذين يوسائل اإلعالم ال جميع ممثلي: يجب على ييناإلعالم مكتب تسجيل 2.1.5

(. كما 2.3ئل اإلعالم )الملحق رقم يتم التسجيل باستخدام نموذج تسجيل وسايين. اإلعالممكتب تسجيل 

عن توزيع تذاكر منصة  د متطوع في هذا المكتب بصفة دائمة، ويعتبر هذا المتطوع مسؤوالجاوتيجب 

. ويتعين على المتطوع ضمان تسجيل ودخول األفراد الذين يحملون بطاقة اعتماد وسائل اإلعالميين

 اإلعالم.

في المركز اإلعالمي في الموعد المحدد باإلضافة إلى  : لضمان بدء العملمساعد المركز اإلعالمي 1.1.5

عمل جميع المرافق الموجودة بداخله وسرعة االستجابة لوسائل اإلعالم في حال وجود أية استفسارات 

 أو طلب المساعدة.

: لضمان توفير وجاهزية الخدمات في منصة اإلعالميين، وسرعة االستجابة مساعد منصة اإلعالميين 3.1.5

 م في حال وجود أية استفسارات أو طلب المساعدة.لوسائل اإلعال

: في الحاالت التي تستخدم فيها الحبال لإلحاطة بالمصورين عند دخول الفريق إلى أرض الحبال وحامل 0.1.5

( دقيقة 34( من حاملي الحبال قبل انطالق ركلة البداية بثالثين )24الملعب، يجب وجود ستة عشر )

 وحتى بداية الشوط الثاني.

ركلة البداية  ( من1لمصورين قبل ساعتين )( من مراقبي ا0د أربعة )جاوت: يجب المصورين ومراقب 5.1.5

. ويعتبر 0-5في المادة رقم وحتى نهاية المباراة. ويمكن االستعانة بنفس حاملي الحبال السابق ذكرهم 

هم إلى ن عن ضمان بقاء المصورين الفوتوغرافيين في مواقعهم وعدم دخوليالمصورين مسؤول مراقبو

ناء سير المباراة. أرض الملعب والمنطقة الفنية و/أو التحرك من أحد أطراف الملعب إلى اآلخر أث

 .2المصورين طبقا لما هو موضح في الشكل رقم  ويتمركز مراقبو

 .نين األساسيي: تتم االستعانة بهم لتوزيع قائمة الالعبقائمة الالعبين األساسيين موزعو 4.1.5

في به ترجم واحد، على األقل، يجيد اللغتين اإلنجليزية والعربية لالستعانة م توفيريجب  مترجمون: 2.1.5

 بعد المباراة.قبل والمؤتمرات الصحفية التي تعقد 



 النادي معلومات- الفصل الرابع

 ما قبل الموسم تحضيرات .4

لجميع الالعبين  فوتوغرافية فردية اً للجنة دوري المحترفين صورلإلدارة التنفيذية يتعين على النادي أن يقدم  2.4

والمسؤولين المقيدين في النادي لهذا الموسم باإلضافة إلى صورة جماعية للفريق، وذلك قبل بداية الموسم بأربعة 

. TIFFأو  JPEG( أسابيع على األقل. وينبغي أن تكون جميع الصور الفوتوغرافية بصيغة عالية الدقة سواء 0)

 بالزي الرسمي فقط. الالعبين والمسوؤلين أن تكون صوروينبغي 

 2للجنة دوري المحترفين جميع المعلومات المطلوبة في النموذج رقم لإلدارة التنفيذية يتعين على النادي أن يقدم  1.4

 ( أسابيع على األقل.0( وذلك قبل بداية الموسم بأربعة )1)الملحق رقم 

رته على االلتزام بالموعد النهائي المحدد في حال عدم إتمام النادي إلجراءات قيد العب أو مسؤول وبالتالي عدم قد 3.4

جنة دوري المحترفين فورا حتى يتم تحديد موعد نهائي آخر لل اإلدارة التنفيذية أعاله، يجب على النادي إخطار

 يتفق عليه الطرفان.

 قائمة الالعبين األساسيين .2

رد اعتمادها من مراقب المباراة يجب على النادي المضيف ضمان توزيع قائمة الالعبين األساسيين للمباراة، بمج 2.2

 :حسب الترتيب التالي( دقيقة، 44ن )وست في مدة أقصاها المباراةوقبل انطالق 

 (.النقل التلفزيوني االستوديو , موقع عرباتتعليق، )أماكن ال التلفزيون 2.2.2

 ومنصة اإلعالميين(.اإلذاعة )أماكن التعليق  1.2.2

 ميين(.)المركز اإلعالمي ومنصة اإلعال الصحافة  3.2.2

 ن )المركز اإلعالمي وعلى جانب الملعب(.المصورون الفوتوغرافيو  0.2.2

 الشخصيات الهامة ومنصة الشخصيات الهامة.كبار منصة   5.2.2

فيما يتعلق بمنصة الشخصيات الهامة وكبار الشخصيات الهامة، يعتبر المتطوع مسؤوال عن تسليم قائمة الالعبين األساسيين  مالحظة:

 مسؤول عن المنصتين.للشخص ال



 وسائل اإلعالم مرافق- الفصل الخامس

 أحكام عامة .4

 دوري المحترفين فيما يتعلق بجميع مرافق وسائل اإلعالم.لمسابقات لجنة ستادات الخاصة االيرجى اإلطالع على لوائح  2.4

دوري لجنة بمسابقات ات الخاصة ستادااليتعين على النادي المضيف توفير جميع المتطلبات المنصوص عليها في لوائح   1.4

بعد نهاية  على األقل (1( ساعات على األقل وحتى ساعتين )3بثالث )المباراة ، وذلك قبل انطالق ةئحالمحترفين وفي هذه الال

 المباراة.



 األنشطة اإلعالمية - الفصل السادس

 االصطفاف قبل بداية المباراة .9

عب، يجب عليهم الوقوف خلف لوحة االصطفاف كما هو موضح بمجرد خروج الالعبين من النفق إلى أرض المل 2.9

 .2في الشكل رقم 

ن على مواقعهم حتى تنتهي الكاميرا المحمولة الخاصة بجهة البث من التحرك من أحد ويجب أن يحافظ الالعب 1.9

 ( ثانية.34طرفي االصطفاف إلى الطرف اآلخر. وتستغرق هذه العملية حوالي ثالثين )

 لفريق قبل انطالق المباراة الصورة الجماعية ل .24

للمقاعد الخاصة بفريقهم  مقابلن في مكان وفحة الحكام، يجب أن يتجمع الالعبوعقب مصا ةقبل بداية المبار 2.24

 ( اللتقاط صورة الفريق.1الشكل رقم )

 ن بمواقعهم حتى يتسنى لجميع المصورين التقاط الصورة.يجب أن يحتفظ الالعبو 1.24

 ةالصحفي اتالمؤتمر .22

وكأس الخليج  دوري الخليج العربي( من جميع مباريات 1مين )تنظيم مؤتمر صحفي قبل يواألندية يجب على  2.22

يجب مراعاة توجيه  في هذا المؤتمر الصحفي.  بالحضور والمشاركةوالعب أساسي ويلتزم المدير الفني العربي 

المؤتمر في وقت مبكر  ن يعقدحتى يتمكنوا من الحضور، كما يجب أالدعوة لوسائل اإلعالم في وقت مبكر 

 احتراما للمواعيد النهائية الخاصة بوسائل اإلعالم.

فة المؤتمرات الصحفية عقب المباراة، يلتزم النادي المضيف بتنظيم مؤتمر صحفي لكل فريق، على أن يعقد في غر 1.22

للمدير الفني  مراعاةً . ودقائق من صافرة النهاية 24بعد ستاد. ويبدأ المؤتمر الصحفي األول االداخل  المخصصة

يعقد مؤتمر ، دقيقة. كقاعدة عامة 25الخاص بالفريق اآلخر، يجب أال تزيد مدة المؤتمر الصحفي األول عن 

 المدير الفني الخاص بالفريق الزائر أوال.

الصحفي الفنيين للمؤتمر  وفي حال عدم حضور أحد المديرين اً إلزامي اً أمر يعتبر حضور المدير الفني لكل فريق 3.22

ضبط طبقا إلجراءات مالية  ، سيتم توقيع غرامةفي مسابقة دوري الخليج العربي بعد المباراةقبل و/ أو المنعقد 

لمدير لغيابات  3وبعد  غياب المدير الفني عن المؤتمر. وسيتم مضاعفة قيمة العقوبة في كل مرة يتكرر .الجودة

تحويل األمر إلى لجنة  بل أو بعد المباراة(، سيتميمي )قعن المؤتمر الصحفي سواء التقديمي أو التقي نيالف

 االنضباط.

المنعقد قبل و وكأس الخليج العربي لمباريات دوري الخليج العربي ضور العب أساسي للمؤتمر التقديمييعتبر ح 0.22

ت ضبط مالية طبقا إلجراءا غرامةساعة من المباراة إلزاميا، وفي حال عدم حضور الالعب، سيتم توقيع  04

 عن المؤتمر التقديمي. الالعب األساسيغياب  في كل مرة يتكررمضاعفة قيمة العقوبة  مالجودة، وسيت

نهائي في مسابقتي  بعد المباراةقبل و/ أو يعتبر حضور المدير الفني لكل فريق أمراً إلزامياً للمؤتمر الصحفي المنعقد  5.22

سيتم توقيع طبقا و وفي حال عدم حضور أحد المديرين الفنيين. العربي وكأس سوبر الخليج العربيكأس الخليج 

 . الجودةضبط إلجراءات 

ونهائي كأس الخليج العربي  الخليج العربي لمباريات كأس سوبر ضور العب أساسي للمؤتمر التقديمييعتبر ح 4.22

مالية طبقا  غرامةساعة من المباراة إلزاميا، وفي حال عدم حضور الالعب، سيتم توقيع  04والمنعقد قبل 

 .إلجراءات ضبط الجودة



مسؤوال عن إخطار جميع الالعبين  ةئحمن هذه الال 0قم ة رالمعين طبقا للماد للنادييعد المسؤول اإلعالمي  7.11

 والمدربين قبل المباراة بمسؤولياتهم تجاه وسائل اإلعالم وجهات البث.

قبل ين اإلنجليزية والعربية لحضور المؤتمر الصحفي المنعقد يجب على النادي المضيف توفير مترجم يجيد اللغت 8.11

بعد المباراة. وفي حال كان المدير الفني يتحدث لغة أخرى، يعد النادي الزائر مسؤوال عن توفير مترجم يجيد لغة و

رجمة بين المدرب األم فضال عن اللغة اإلنجليزية أو العربية. ويجوز للنادي الزائر أن يستخدم مترجمه الخاص للت

 اللغتين العربية واإلنجليزية.

بعد المباراة حصري للمدير الفني. باستثناء حالة اإليقاف والطرد حسب قبل وحضور المؤتمر الصحفي المنعقد  9.22

سيتعرض لعقوبة مالية حسب إجراءات ممثل آخر للنادي أو للفريق (. في حال حضر المؤتمر أي 24.22المادة )

 ضبط الجودة.

في حال رغب النادي في حضور ممثل آخر للجهاز الفني واإلداري ( و9.22الرغم مما ورد في الفقرة أعاله )ب 24.22

لجنة دوري اإلدارة التنفيذية لمسبقة من خطية للحديث في المؤتمر الصحفي، يتعين عليه الحصول على موافقة 

 المحترفين قبل أسبوع من موعد المباراة.
 

المدرب ال يحق له حضور المؤتمر الصحفي، يتعين على  ير الفني أو طرده أثناء المباراةفي حالة إيقاف المد 22.22

في حال تخلف  المساعد، المسجل في القائمة الرسمية والمقيد لدى لجنة دوري المحترفين، أداء المهام اإلعالمية.

وفي حال  ط الجودة.المدرب المساعد عن حضور المؤتمر الصحفي، يتم فرض عقوبة مالية حسب إجراءات ضب

 حضور المدير الفني للمؤتمر رغم طرده، يتم فرض عقوبة مالية حسب إجراءات ضبط الجودة.

المؤتمر الصحفي المنعقد قبل وبعد المباراة هو مؤتمر مخصص فقط لألسئلة واألجوبة بين المدرب، الالعب  21.22

 الكترونية، ورقية، تلفزيونية خالل المؤتمر(.وال يسمح بعرض أي مواد )المتعلقة بالمباراة  ووسائل اإلعالم

يتعين على المدير الفني للفريق الرد على أسئلة الصحفيين المتعلقة بالمباراة خالل المؤتمر الصحفي التقديمي  23.22

 سيتم توقيع غرامة مالية طبقا إلجراءات ضبط الجودة. ض المدير الفني استقبال األسئلة،والتقييمي. في حال رف

 

 المالبس تبديلداخل غرفة  التلفزيوني صويرالت .21

)كاميرا  المستضيفةللجنة دوري المحترفين أن تسمح بدخول جهة البث اإلدارة التنفيذية قبل بداية المباراة، يمكن   2.21

المالبس للتصوير، وذلك بعد موافقة النادي. ويجب على الطاقم إخالء غرفة  تبديلواحدة ومصور واحد( إلى غرفة 

 .كحد أقصىبساعتين  البس قبل انطالق المباراةتبديل الم

 

 المقابالت .23

لجنة دوري المحترفين اإلدارة التنفيذية لوالمطلوبين من قبل القناة الناقلة أو/و  فريقكل من اثنين  العبينيتعين على  2.23

 نحو التالي:البمعدل العب واحد لكل قناة وذلك على  وجهات البث األخرى المستضيفةمقابلة مراسل جهة/جهات البث 

 ثانية 44ها عقب المباراة مباشرة وتستمر لمدة ال تزيد عن المقابالت الموجزة )فالش(: يتم إجراؤ 2.2.23

لجنة دوري المحترفين مسابقات ب ةالخاص اللوحة المعتمدةإجراء تلك المقابالت أمام  جب. ويللمقابلة الواحدة

أن يضمن توجيه الالعبين  ناديلل عالميبالقرب من نفق الالعبين. ويجب على المسؤول اإل ةوالموجود

 .جهات البث وأ المستضيفةالبث جهة إلى موقع مراسلي المطلوبين 



غرامات إذا تخلف الالعبون عن االستجابة لطلبات إجراء المقابالت الموجزة، سيتم تغريمهم وفقاً إلجراءات  1.23

 ، وستتم مضاعفة الغرامة في حالة تكرار عدم االستجابة.ضبط الجودة

ن عدم اجراء المقابالت الموجزة في حال تأخرت جهة البث لمدة تزيد عن ييحق لالعب و/او الالعب 2.1.23

 ثالث دقائق من جاهزية الالعب في المكان المحدد الجراء المقابلة.

أو أي من المسجلين  ينطلب إجراء المقابالت مع أي من مسؤولي الفريق جهات البثلعالوة على ذلك، يحق  3.23

)على أن تكون اللقاءات فقط لإلداريين والالعبين غير   ستاداالإلى  ينبعد وصول الفريقثة الفريق أعضاء بع

في حضور المسؤول ؤها ثانية على أن يتم إجرا 44يجب أال تستغرق المقابلة أكثر من المشاركين في المباراة(، و

لملعب، على أن يتم إنهاء جميع وفي المكان المخصص للقاءات في أرض ا لجنة دوري المحترفينلاإلعالمي 

ملزمين بإجراء  ين. وال يعتبر مسؤولو الفريقدقيقة من انطالق المباراة )نهاية فترة اإلحماء( 14المقابالت قبل 

  ستاد.االالمقابالت الموجزة فور الوصول إلى 

ميرا في أحد زوايا الملعب أمام الكاال يتم على أ رصد المراسل ألجواء الملعب وبعد موافقة اللجنةجهة البث ل يحق 2.0.23

دقيقة من انطالق  14لجنة على أن يتم إخالء المنطقة قبل ال من قبلوالذي يتم االشعار به والموافقة عليه مسبقا 

 المباراة.

 ستاد أثناء سير المباراة.اء مقابالت في المحيط الداخلي لالال يسمح بإجر 0.23

دقيقة على األقل من  05ى األقل عمود إنارة واحد( حتى يتعين على النادي ضمان توفير إضاءة في الملعب ) عل 5.23

 نهاية المباراة وذلك لضمان توفير اإلضاءة الكافية للقاءات وكذا االستوديوهات التلفزيونية.

 المنطقة المختلطة .20

 لوسائل اإلعالم، على أن تبدأ أعمال المنطقة المختلطة بعد المنطقة المختلطةيتعين على النادي المضيف تجهيز  2.20

 .مباشرةانتهاء المباراة 

يطلب من الالعبين ومسؤولي الفريق وطاقم التدريب التابع لألندية المشاركة الدخول إلى المنطقة المختلطة في  1.20

طريقهم من وإلى غرفة تبديل المالبس الخاصة بالفريق حتى حافلة الفريق بعد انتهاء المباراة. وتطبق إجراءات 

 بون ومسؤولو الفريق بهذه المادة.إذا لم يلتزم الالع الجودة ضبط

ً إلزامي اً ال يعتبر التحدث إلى وسائل اإلعالم الموجودة في المنطقة المختلطة أمر  3.20 نه ينصح الالعبون ، إال إا

 ن بتقديم تصريح موجز لوسائل اإلعالم.والمدربو

تلفزيونية إجراء المقابالت : داخل المنطقة المختلطة يحق ألي من جهات البث أو القنوات الالمقبالت التلفزيونية 3.25

داخل المنطقة المختلطة بعد الحصول على موافقة مسبقة من لجنة دوري المحترفين وتحت اشراف المسؤول 

 اإلعالمي للجنة في المباراة

 منطقة مدخل كبار الزوار .25

على أن إجراء لقاءات قبل وبعد المباراة مع الضيوف في مدخل كبار الشخصيات المستضيفة يجوز لجهة البث  2.25

 لجنة دوري المحترفين. االدارة التنفيذية ليتم إجراؤها في المكان المحدد والمعتمد من قبل 

 



 الرسمية الخاصة بلجنة دوري المحترفين اإلعالموسائل  .24

دقائق مع وسائل اإلعالم  24لمدة ال تزيد عن  حوار بإجراءق يلفرمن ا أساسيوالعب يجب أن يقوم المدير الفني  2.24

مواقع التواصل و الحصر، الموقع اإللكتروني الرسمياصة بلجنة دوري المحترفين، على سبيل المثال ال الرسمية الخ

 .االجتماعي الخاصة بلجنة دوري المحترفين

لجنة دوري المحترفين ) صور الالعبين، اإلدارة التنفيذية ليجب على النادي أن يوفر المواد المطلوبة من قبل         1.24

( الستخدامها في وسائل اإلعالم وغيرها من المتطلبات اإلعالمية والمدير الفنيات مع الالعبين حوارات ولقاء

التابعة للجنة )موقع إلكتروني، وسائل التواصل االجتماعي، مطبوعات وغيرها(. في حال لم يوفر النادي الملفات 

 ضبط الجودة.حسب إجراءات المطلوبة في الموعد المحدد، سيتم فرض غرامة 

 التدريبات الرسمية .22

 يحق لوسائل اإلعالم حضور التدريب الرسمي للفريق حسب التالي: 2.22

عالم حضور الحصة التدريبية كاملة، على أن يتم االلتزام باألماكن التدريب المفتوح: يحق لجميع وسائل اإل 2.2.22

المختلطة/ المصورون:  المخصصة لهم في المباريات )الصحفيون: منصة اإلعالميين، المركز اإلعالمي، المنطقة

لحقوق: أرض الملعب، منصة المالكة لالقنوات جهة البث وخلف اللوحات اإلعالنية، المركز اإلعالمي(، مراسلو 

 اإلعالميين، المركز اإلعالمي، المنطقة المختلطة(

الفريق غلق دقيقة األولى من الحصة التدريبية في حال قرر  25التدريب المغلق: يحق لوسائل اإلعالم حضور الـ 1.2.22

 التدريب.

 

في حال عدم التزام النادي بالسماح لوسائل اإلعالم في التواجد في الفترة الزمنية المخصصة لهم، سيتم تطبيق غرامة  1.22

  حسب إجراءات ضبط الجودة. مالية 

 



 صريح الدخول واألمنتو االعتماد- الفصل السابع

 االعتماد .24

منح اإلعالميين والمصورين بطاقات على ن مسؤولة عن الموافقة محترفيلجنة دوري الاإلدارة التنفيذية لتعد  2.21

لجنة دوري المحترفين. وللمزيد من اإلدارة التنفيذية لاالعتماد. ويجب أن تمر جميع طلبات االعتماد على 

 المعلومات، يرجى اإلطالع على لوائح االعتماد بشكل منفصل.

للجنة ائل اإلعالم التقديم عبر الموقع اإللكتروني لجنة دوري المحترفين لوساإلدارة التنفيذية لتتيح  1.21

AGLeague.ae  ويجوز لألفراد متابعة م تستكمل إجرءاتهامسؤولية طلبات االعتماد التي ل اللجنة تتحمل وال .

 اإلجراءات الخاصة باعتمادهم.

بتسليم بطاقات االعتماد  لجنة دوري المحترفينل اإلدارة التنفيذية ، تلتزمالمستضيفةبالنسبة لجهة أو جهات البث  8.21

 لجهة التواصل الرئيسية التابعة لجهة البث والمسؤولة عن توزيع بطاقات االعتماد على طاقم العمل.

درهم إماراتي. ويتم إيداع الغرامة في الحساب  544يؤدي فقدان بطاقة االعتماد إلى توقيع غرامة قدرها  8.21

(. وبمجرد سداد الغرامة، يجب تسليم إيصال السداد 0 المصرفي الخاص بلجنة دوري المحترفين )الملحق رقم

للجنة دوري المحترفين مع نموذج طلب جديد. ويتم استخراج بطاقة اعتماد جديدة بمجرد استالم اإلدارة التنفيذية 

 لجنة دوري المحترفين إليصال السداد ونموذج الطلب الجديد الذي تم استكماله.

ً في جميع األوقات. هارها يجب حمل بطاقة االعتماد وإظ 8.21 قابلة للنقل  غير بطاقة االعتماد المستخرجةأن  علما

 .والتحويل

 فيللغايات المصرح لها من قبل اللجنة فقط، و يجب استخدام بطاقة االعتماد الصادرة من لجنة دوري المحترفين 8.21

 .ةالقانوني المسؤولية كافة لها التابع والجهة البطاقة هذه حامل يتحمل ذلك مخالفة حال

صحف، مجالت، قنوات، إذاعات، مواقع مؤسسات اإلعالمية المعتمدة فقط )تصدر بطاقات االعتماد لممثلي ال 8.21

 إلكترونية رسمية، وكاالت ..(

 قمصان المصورين .29

عند دخولهم  المصورين أن يرتدوا، باإلضافة إلى بطاقات االعتماد، قمصان أطقم البثيجب على المصورين و 2.29

، على أن تظل ظاهرة ومرئية. ويجب أال يلبس فوق القمصان أية ة العمليات العامةونطاق منطق لعبإلى الم

، يجب ارتداء القمصان فوق أي مالبس أخرى( إال إذا كان المراسل بس أخرى )أي في حالة الطقس السيءمال

 يقوم بتصوير تقرير مباشر )المقابالت الموجزة(.

يحصل كل مصور من المؤسسات بطاقات االعتماد.  اية الموسم معتم توزيع قمصان المصورين في بدي 1.29

لمحترفين. في حال فقدان القميص، اإلعالمية المعتمدة على قميص واحد الستخدامه في جميع مسابقات لجنة دوري ا

لجنة دوري المحترفين بذلك فوراً. يتعين على المصور الذي يطلب قميصا اإلدارة التنفيذية ليجب على المصور إبالغ 

بما في ذلك إعارته  هم. أي مصور يسيء استخدام القميصدر 200قميصه الضائع دفع غرامة مالية قدرها  بدال عن

 لشخص آخر أو أي حاالت خرق أو سوء استخدام، سيتعرض إلى سحب بطاقة االعتماد والقميص.

ليم عدد معين من لجنة دوري المحترفين بتساإلدارة التنفيذية ل، تقوم المستضيفةفيما يتعلق بجهة/جهات البث  3.29

 .القمصان إلى جهة االتصال الرئيسية لدى جهة/جهات البث ليقوم بدوره بتوزيع القمصان على أطقم البث

 ينبغي تخصيص القمصان كما يلي: 0.29

 ) صورة لفئات القمصان(



 

 اإلعالميينتذاكر منصة  .14

 يجب على النادي المضيف إصدار تذاكر لمقاعد منصة اإلعالميين. 2.14

مسابقات من لوائح اإلستادات الخاصة ب 0-22قعد من مقاعد منصة اإلعالميين وفقاً للمادة رقم يجب ترقيم كل م 1.14

 لجنة دوري المحترفين. وعلى ذلك، يجب ترقيم التذاكر وفقاً للرقم الموجود على مقاعد منصة اإلعالميين.

لى تذاكرهم من مكتب في الجلوس في منصة اإلعالميين الحصول ع ونرغبي ذينال اإلعالميينيجب على كافة  3.14

بالجلوس في منصة اإلعالميين إذا كان يحمل بطاقة االعتماد ألي إعالمي . ولن يتم السماح اإلعالميينتسجيل 

 فقط.

 المناطق المحظورة  .12

ها أو بعد انتهائها. وال يستثنى يدان اللعب قبل المباراة أو أثناءبالدخول إلى م يةم السماح ألي وسيلة إعالملن يت  2.12

 .1-24ن ذلك إال كاميرا جهة البث المضيف المحمولة في الوقت المحدد لها وفقاً للمادة رقم م

 ال يسمح بوجود ممثلي وسائل اإلعالم المقروءة بين حدود الملعب ومدرجات الجماهير.  1.12

ات البث الذين اإلذاعة بين حدود الملعب ومدرجات الجماهير، باستثناء مراسلي جه مراسليال يسمح بوجود    3.12

 . 3-20حصلوا على موافقة سابقة طبقا للمادة رقم 

ال يسمح بالدخول إلى المنطقة الموجودة بين حدود الملعب ومدرجات الجماهير إال للمصورين المعتمدين أو    0.12

 حتى يقوموا بتنفيذ أعمالهم في األماكن المخصصة لهم. المستضيفةموظفي جهة البث 

حال من األحوال السماح ألي ممثل من ممثلي وسائل اإلعالم بالدخول إلى نفق الالعبين وغرف ال يجوز بأي   5.12

 .ها أو بعد انتهائهاطق الرسمية قبل المباراة أو أثناءمالبس الالعبين والمنا

المباراة  الفنية على الالعبين والمسؤولين. وال يجوز السماح في أي وقت من األوقات )قبلنطقة يقتصر دخول الم   4.12

 ة الفنية.قطرا أو أي مصور داخل أو أمام المنأو بعد انتهائها( بوجود أي كاميرا أو حامل كامي

 ة المختلطة.قطالدخول إلى المنالفوتوغرافيين  يسمح للمصورين ال  2.12

  يةاألمناإلجراءات  .11

نية الالزمة لكافة المرافق اإلعالمية وجميع الترتيبات األم مسؤولي األمنيتحمل النادي المضيف مسؤولية توفير   2.11

لضمان عدم دخول أي شخص من غير العاملين بوسائل اإلعالم المعتمدة إلى هذه المرافق، باإلضافة إلى ضمان 

 .ةئحصة كما هو منصوص عليه في هذه الالدخول وسائل اإلعالم المعتمدة فقط إلى مرافق اإلعالم المخص

المركز اإلعالمي ومنصة اإلعالميين  سبيل المثال ال الحصر: لى تأمين، علىتشمل المرافق التي تحتاج إ  1.11

 البث الخارجي. عرباتوالمنطقة المختلطة ومنطقة المؤتمرات الصحفية ومنطقة 

خالل عملية النقل التلفزيوني. يجب  النقل التلفزيوني عرباتيتعين على النادي المضيف توفير األمن في منطقة   3.11

طقة سيارات النقل التلفزيوني نظيفة وجاهزة قبل يوم واحد على األقل من يوم المباراة. في يوم أن تكون من

بعد نهايتها، يجب أن تكون منطقة النقل التلفزيوني  ساعتينانطالق المباراة وحتى  منساعات  0 وقبلالمباراة، 

 محاطة بالحواجز. وأن تكونمؤمنة على األقل بضابطي أمن 



 البث وقالمالكة لحق الجهات- الفصل الثامن

 أحكام عامة: .13

بالحرص على توفير اية متطلبات تلتزم األندية في حال وردت متطلبات إضافية على ما ورد في هذه الالئحة  2.13

 .صولحسب األ جديدة للجنة دوري المحترفين أو للقنوات الناقلة

 مرافق جهة البث .10

 ئح إستادات لجنة دوري المحترفين.ولوا ةئحجوع إلى الفصل الخامس من هذه الالالر يرجى 2.10

 معايير االنتاج 8بحسب الملحق رقم  – معايير اإلنتاج .15

 معايير اإلنتاج 8بحسب الملحق رقم  – المبادئ العامة للبث .14

 معايير اإلنتاج 8بحسب الملحق رقم  – اإلعادةمبادئ  .12

 معايير اإلنتاج 8بحسب الملحق رقم  –بالمنتج الخاصة  تالكاميرامواقع  .14

 :التصوير التلفزيوني الُمسجل طاقم .19

شخصين كحد أقصى، أحدهما المصور والثاني إما  الُمسجل منالتصوير التلفزيوني طاقم تكون يينبغي أن  2.19

أثناء المباراة وال  بقية أفراد الطاقم في منصة اإلعالميين . ويجب أن يجلسمصورراسل أو المنتج أو مساعد الالم

 و في منطقة نفق الالعبين.يجوز له الجلوس في جانب الملعب أ

ما ورد في المواد رقم  المالعب باستثناءبتثبيت أي كاميرات في  الُمسجلالتصوير التلفزيوني  طاقملن يسمح ل 1.19

 الواردتين باألسفل. 0-19و 19-3

بتغطية العروض في مستوى الملعب، وذلك حتى ساعتين ونصف التصوير التلفزيوني الُمسجل  لطاقم يسمح 3.19

 بدء المباراة.الساعة قبل 

عند دخول الالعبين واصطفافهم في أرض الملعب طاقم التصوير التلفزيوني الُمسجل تمركز كاميرا يجب أن ت 0.19

عند خط التماس في نفس موقع المصورين وفقا للمساحة المتاحة. ويجب أن  المحوريةميرا بالقرب من موقع الكا

 لمرمى قبل بدء المباراة.إلى خلف االتصوير التلفزيوني الُمسجل تنتقل كاميرا 

الموجودة خلف المرمى. وقد  خلف لوحات اإلعالنات اإللكترونية التصوير التلفزيوني الُمسجل هوموقع كاميرا  5.19

رجيح من بين الشوطين وفقا للمساحة المتوفرة وبموجب الموافقة على ذلك. وعند تسديد ركالت التيغير مكانها 

االنتقال إلى خط المرمى حيث يتم تصويب ركالت التلفزيوني الُمسجل التصوير كاميرا نقطة الجزاء، يمكن ل

 الترجيح بشرط وجود مساحة كافية.

قبل خمس المخصصة فقط بإجراء المقابالت الشخصية مع الجماهير التصوير التلفزيوني الُمسجل كاميرا يسمح ل 4.19

 صافرة نهاية المباراة. دقائق من

 باستثناء حاملي الحقوق. منطقة المقابالت الموجزةبالتواجد في ُمسجل لطاقم التصوير التلفزيوني الال يسمح  2.19

الذهاب إلى المنطقة المختلطة عقب المباراة. ووفقاً  أو األحادي الطاقم التصوير التلفزيوني الُمسجل طاقمليجوز  4.19

ذا الموقع في الحصول على هالمستضيفة البث ة ص مواقع محددة لضمان أولوية جهألسبقية الطلبات، يتم تخصي

 قبل أي جهات إعالمية أخرى.

 مواقع البث الفردي .34

 (.0يجوز لجهات البث استخدام المواقع كما جاء في الشكل رقم ) 2.34

 ستاد.ايخضع تخصيص هذه المواقع للمساحة المتاحة في كل  1.34

 دوري المحترفين أوال على جميع المواقع المخصصة للكاميرات.اإلدارة التنفيذية يجب موافقة لجنة  3.34



 تعليقاقع المو .32

في كل  غرف تعليق 3تجهيز  "المنتج"يتعين على و ستاد.اتعليق في كل ثالث غرفة بث بيتم تزويد جهات ال 2.32

 .مباراة

  فزيونيةستديوهات التلاال .31

في حال وجود استديوهين في  ستديو له حائط زجاجي ورؤية واضحة ألرض الملعبالبث با اتجهيتم تزويد  2.31

استديو واحد في الملعب فيتم تطبيق الية توزيع االستديوهات المعتمدة من قبل الملعب، وفي حال كان هنالك 

 .اللجنة

لمشاهدة  الزاويةستوديو يطل على الملعب بالقرب من رايات اإذا أرادت جهة البث و/أو جهات البث توفير  1.31

موافقة لجنة دوري عروض ما قبل المباراة وما بين الشوطين وما بعد المباراة، يجب عليها الحصول أوال على 

ستوديو المطل على االالمحترفين قبل )أسبوعين( على األقل من المباراة. وتتحمل جهة البث جميع تكاليف 

 .وتلتزم بإزالة الديكور الخاص بها بعد انتهاء مدة االستديو الملعب

ً واحداً أن ت استوديوهات الموجودة في الملعب، يتعين على جهة و/أو جهات البث االفيما يتعلق ب 3.31 خصص مذيعا

للجنة دوري  اإلدارة التنفيذية يجب أن يقدم طلب إقامة استوديو من أرض الملعب ( كحد أقصى.1( وضيفين )2)

دقائق من انطالق  5المحترفين لالعتماد. يجب إنهاء استوديو أرض الملعب وإخالؤه من المعدات على األقل قبل 

 المباراة.

 معايير اإلنتاج 8حق رقم بحسب المل –الصوتية:  التجهيزات .33

 معايير اإلنتاج 8بحسب الملحق رقم   -:  الميكروفونات .30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بإشارة كهربائية مباشرة ومنفصلة لمكبرات الصوت بمعرفة القائمين على  المستضيفةيجب تزويد جهة البث  24.30

 اإلستاد.

 توصيل الكابالت .35

 الت.تتحمل كل جهة من جهات البث المعنية مسؤولية توصيل الكاب 2.35

، ويجب وضعها فقط بطريقة ال تشكل أي عائق أو اللوحات اإلعالنية اإللكترونيةيجب أال توضع الكابالت فوق  1.35

الالعبين أو المسؤولين ويجب توصيلها وفق لوائح السالمة واألمن المعمول بها الجماهير، خطر على سالمة 

 ً  أمن وسالمة الكابالت، إذا لزم األمر.يجب استخدام وصالت وأغطية الكابالت واألشرطة لضمان . محليا



 المقابالت .34

بين القنوات على استخدام وفي حال تم االتفاق  ،لكل قناة يسمح باستخدام كاميرا محمولة واحدة للمقابالت الموجزة 2.34

دقائق  3مدة أكثر من ملزمين باالنتظار  ونال يعتبر الالعب، التأخر في المقابالتواحدة، ونتج عن ذلك كاميرا 

 .صافرة النهاية بعد

 :المقابالت في الحاالت التالية البث إجراءيمكن لجهة/جهات  1.34

المسجلين  ينطلب إجراء المقابالت مع أي من مسؤولي الفريق جهات البثلجهة البث أو  يحق: المباراةقبل  2.1.34

ريين )على أن تكون اللقاءات فقط لإلدا  إلى االستاد ينبعد وصول الفريقأو أي من أعضاء بعثة الفريق 

ؤها ثانية على أن يتم إجرا 44يجب أال تستغرق المقابلة أكثر من والالعبين غير المشاركين في المباراة(، و

وفي المكان المخصص للقاءات في أرض الملعب،  لجنة دوري المحترفينلفي حضور المسؤول اإلعالمي 

. وال يعتبر نهاية فترة اإلحماء(دقيقة من انطالق المباراة ) 14على أن يتم إنهاء جميع المقابالت قبل 

  ملزمين بإجراء المقابالت الموجزة فور الوصول إلى االستاد. ينمسؤولو الفريق

المقابالت الموجزة )فالش(: يتم إجراؤها عقب المباراة مباشرة وتستمر لمدة ال : بعد انتهاء المباراة مباشرةً   2.2.2.

الخاصة بلجنة دوري  اللوحة المعتمدةراء تلك المقابالت أمام إج جب. ويللمقابلة الواحدة ثانية 44تزيد عن 

أن يضمن توجيه  ناديلل المحترفين والموجودة بالقرب من نفق الالعبين. ويجب على المسؤول اإلعالمي

 .جهات البث وأإلى موقع مراسلي جهة البث المطلوبين الالعبين 

لى الوقت اإلضافي وركالت الترجيح من نقطة الجزاء، ال يسمح إذا امتدت المباراة إفي حال مباريات الكؤوس،    3.34

بإجراء المقابالت بين نهاية الوقت الفعلي للمباراة والوقت اإلضافي، أو خالل الفترة بين الوقت اإلضافي 

 وركالت الترجيح من نقطة الجزاء.

 لجنة دوري المحترفين. ل يذيةاإلدارة التنف في المكان المحدد والمعتمد من قبليجب إجراء جميع المقابالت  0.34

 :في الملعب الجانبية التقديمات .32

على أن تقام في للمساحة المتاحة  وفقابالقرب من الملعب قبل المباراة،  اتتقديماليمكن لجهات البث أن تقوم ب 2.32

معلومات أو  كمقدمة للبرنامج أو تقديملجنة دوري المحترفين، اإلدارة التنفيذية المنطقة المحددة والمعتمدة من قبل 

للجنة دوري المحترفين قبل المباراة بيومين على  الى اإلدارة التنفيذية التقديماتتقدم طلبات  أن . يجبأخبار

 األقل.

بشكل دائم خارج المنطقة الفنية ويجب إخالء منطقة العرض من جميع المعدات قبل  التقديماتيجب أن تقام  1.32

 آخر غير نفق الالعبين. دقيقة باستخدام نفق 14بـ  انطالق المباراة

 المالبس بديلالدخول إلى غرف ت .34

)كاميرا واحدة  و/أو المنتجلجنة دوري المحترفين، بموافقة األندية، بدخول جهة البث اإلدارة التنفيذية لقد تسمح  2.34

بل للتصوير. ويجب أن يقوم الطاقم بإخالء غرفة المالبس ققبل المباراة ومصور واحد( إلى غرفة تغيير المالبس 

 بداية المباراة بساعتين على األقل.

لجنة دوري المحترفين، وأال يتم التصوير إال تحت  اإلدارة التنفيذية يجب االتفاق المسبق على جميع الترتيبات مع 1.34

المالبس إلى  بديلإشراف المسؤول اإلعالمي للجنة دوري المحترفين. ويجب تقديم طلبات التصوير في غرفة ت

 لجنة دوري المحترفين قبل موعد المباراة بأسبوعين على األقل.اإلدارة التنفيذية 

 المؤتمرات الصحفية .39

على ان ال يتم  بحضور المؤتمر الصحفي المنعقد بعد المباراةالمصرح لها لجهة/جهات البث للمنتج و/او يسمح  2.39

 .ر فيما عدا ميكروفونات جهات البثوضع أي ميكروفونات على طاولة المؤتم



قارنة بالوسائل اإلعالمية بأولوية الحصول على المكان األفضل في غرفة المؤتمرات الصحفية م تتمتع جهة البث 1.39

 في حال الموافقة الخطية المسبقة لجهة البث على حضورهم. األخرى

 المنطقة المختلطة .04

 في المنطقة المختلطة بعد المباراة. التواجديسمح لجهة/جهات البث  2.04

 قارنة بالوسائل اإلعالمية األخرىفي المنطقة المختلطة م ساحةعلى م الحصولبالحق في البث  اتتتمتع جه 1.04

 والتي يتم االتفاق عليها في االجتماع التحضيري الذي يعقد قبل ساعتين ونصف من انطالق المباراة.



 

 التسجيالت الرئيسية للمباراة .02

جنة دوري المحترفين بما في ذلك للذية إلدارة التنفيالى االمباراة الرئيسية تسجيالت مسؤولية تقديم  يتحمل المنتج 2.02

الملحق بالشروط المطلوبة في الكاميرا المعزولة  وتسجيالتاإلعادة )شاملة الحركة فائقة البطء(  تسجيالتجميع 

 .معايير اإلنتاج 4رقم 

 ن.ألرشيفية للجنة دوري المحترفيالمباراة الرئيسية في المكتبة ا تسجيالتتخزن  1.02

في عربة البث  قبل المنتج انتاجه منية بأنها تسجيل متعدد الجوانب للمباراة تم تُعرف التسجيالت الرئيس 3.02

وينتهي بعد خمس دقائق من نهاية نقل المشاهد متعددة كأقل حد دقيقة  34الخارجي. ويبدأ التسجيل قبل المباراة 

ية استراحة ما بين ويجب أن يشمل هذا النقل تغط وبعد نهاية بث المؤتمرات الصحفية بعد المباراة الجوانب

لجنة دوري المحترفين وصوت الجرافيك التلفزيوني الخاص بعلى  التسجيالتالشوطين. وينبغي أن تحتوي 

 دولي نقي على مسارين صوتيين على األقل.

 الجرافيك التلفزيوني .01

ور على الهواء أثناء البث المباشر للمباراة. وتعرض ص التلفزيوني الجرافيكعرض عدد من تصاميم  يجب 2.01

 على النحو التالي: تيجة مع اسم الفريقينالساعة والن

 (.إعالنات الرعاةلنتيجة وفي بداية الشوط األول: الساعة فقط )دون ا 2.2.01

 في بداية الشوط الثاني: الساعة مع النتيجة ومحرزي األهداف. 1.2.01

 أثناء الشوطين: كل عشر دقائق: النتيجة مع الساعة ومحرزي األهداف. 3.2.01

 والساعة ومحرز الهدف )بعد إعادة اللعبة(. بعد كل هدف: النتيجة 0.2.01

 في استراحة ما بين الشوطين وبعد انتهاء المباراة: النتيجة مع محرزي األهداف. 5.2.01

 في بداية الوقت اإلضافي للشوطين: النتيجة والوقت اإلجمالي ومحرزي األهداف. 4.2.01

 أثناء الوقت اإلضافي للشوطين: النتيجة والوقت اإلجمالي ومحرزي األهداف. 2.2.01

 في نهاية الوقت اإلضافي للشوط األول: النتيجة اإلجمالية ومحرزي األهداف. 4.2.01

 بعد الوقت اإلضافي: النتيجة اإلجمالية ومحرزي األهداف وسبب الفوز. 9.2.01

 التوقيت .03

 يجب تطبيق المعايير التالية لتشغيل ساعة التوقيت في المباريات: 2.03

في  ع: صفر إلى نهاية الشوط األول.الوقت بدل الضائ دقيقة. 05الشوط األول: صفر إلى  2.2.03

 ".2+ 05حالة إحراز أهداف أثناء الوقت بدل الضائع للشوط األول ستعرض كما يلي: "عبد هللا 

في  الوقت بدل الضائع: صفر إلى نهاية الشوط الثاني. دقيقة. 94إلى  05الشوط الثاني:  1.2.03

 ".2+ 94ي ستعرض كما يلي: "عبد هللا حالة إحراز أهداف أثناء الوقت بدل الضائع للشوط الثان

دقيقة. الوقت بدل الضائع: صفر إلى نهاية  245إلى  94الفترة األولى من الشوط اإلضافي:  3.2.03

 الفترة األولى من الشوط اإلضافي.

دقيقة. الوقت بدل الضائع: صفر إلى نهاية  214إلى  245الفترة الثانية من الشوط اإلضافي:  0.2.03

 ثانية من الشوط اإلضافي.الفترة ال



 لن تحتوي المشاهد متعددة الجوانب على ساعة دائمة. 0.2.03



 التصوير التلفزيوني الُمسجلوأطقم  نالفوتوغرافيو المصورون- الفصل التاسع

 الدخول إلى المنطقة المحيطة بالملعب .00

طريق المدخل/المخرج  أن يدخلوا إلى المنطقة المحيطة بالملعب عن الفوتوغرافيين يجب على المصورين 2.00

 المخصص لذلك فقط.

قة المحيطة بالملعب في أن يدخلوا إلى المنطالتصوير التلفزيوني الُمسجل / أطقم الفوتوغرافيين  يمكن للمصورين 1.00

 من ساعتين قبل انطالق المباراة.ابتداًء  أي وقت

التنسيق مع المسؤول الُمسجل  التصوير التلفزيونيوأطقم الفوتوغرافيين خالل المباراة، يجب على المصورين  3.00

 اإلعالمي للجنة دوري المحترفين في المباراة للدخول إلى المناطق المخصصة.

 أثناء عملية إحماء الفريقالتصوير التلفزيوني الُمسجل وأطقم  الفوتوغرافيين مكان المصورين .05

اللوحات ماكنهم خلف في أالتصوير التلفزيوني الُمسجل وأطقم  الفوتوغرافيون يجب أن يبقى المصورون 2.05

دقيقة  14دقيقة و 54الموجودة خلف المرمى أثناء عملية إحماء الفريق )في الفترة ما بين  اإلعالنية اإللكترونية

، باستثناء فوتوغرافيين (. ويجب على مراقبي المصورين التأكد من عدم وجود مصورينانطالق المباراةقبل 

 .ة الحكم الرابعأمام المنطقة الفنية ودكالمصور الرسمي، 

أن يأخذوا أماكنهم كما هو موضح بالشكل التصوير التلفزيوني الُمسجل وأطقم  الفوتوغرافيين يمكن للمصورين 1.05

، قبل بدء المباراة بخمس عشرة دقيقة. ويجب على النادي المضيف التأكد من وضع الحبال أو الحواجز 4رقم 

( بحيث يكون طريق المرور خاليا بشكل 4)انظر الشكل رقم  للناديالمؤقتة، وذلك من خالل المسؤول اإلعالمي 

من  فٍ دائم أمام حكام المباراة والفرق بداية من النفق حتى أماكن اصطفافهم في الملعب. ويجب توفير عدد كا

 (.0-1-5)راجع الفقرة رقم  في حال تم استخدام الحبالحاملي الحبال 

في أي وقت من األوقات جهة التصوير التلفزيوني الُمسجل م وأطقالفوتوغرافيون يجب أال يُعيق المصورون  3.05

الموجودة بجوار طاولة الحكم الرابع أو كاميراتها المحمولة أثناء مراسم المصافحة وتصوير  المستضيفةالبث 

 الفريقين قبل المباراة.

ام، يجب على المصورين بعد انتهاء الفريقين من مراسم المصافحة وبعد إجراء القرعة بين قائدي الفريقين والحك 0.05

 اللوحات اإلعالنية اإللكترونيةأن يتحركوا إلى خلف التصوير التلفزيوني الُمسجل وأطقم الفوتوغرافيين 

 الموجودة خلف المرمى.

 أثناء المباراةالتصوير التلفزيوني الُمسجل وأطقم  الفوتوغرافيينمواقع المصورين  .04

التصوير التلفزيوني الُمسجل وأطقم  الفوتوغرافيين لمصورينالذي يوضح مواقع ا 2يرجى مراجعة الشكل رقم  2.04

اللوحات بالعمل أمام التصوير التلفزيوني الُمسجل وأطقم الفوتوغرافيين  أثناء المباراة. لن يسمح للمصورين

 ويجب عليهم أال يقفوا أمامها بأي شكل من األشكال وفي أي وقت. ويجب على المصورين اإلعالنية اإللكترونية

أيضا أن يتركوا مجاال كافيا لالعبي الضربات الركنية طبقا لتوجيهات الحكام أو المسؤولين  فوتوغرافيينال

 اآلخرين.

 .خلف اللوحات اإللكترونية الفوتوغرافيين على األندية توفير مقاعد للمصورين 1.04

في استراحة ما بين أن يغيروا مواقعهم التصوير التلفزيوني الُمسجل وأطقم  الفوتوغرافيين يمكن للمصورين 3.04

 الشوطين فقط أو أثناء الراحة قبل بداية الشوط اإلضافي، إن أمكن.



أن يتحركوا من أحد أطراف الملعب، في التصوير التلفزيوني الُمسجل وأطقم الفوتوغرافيين  يمكن للمصورين 0.04

 حال تسديد ركلة جزاء في نهاية المباراة، إلى الطرف اآلخر الذي انتهت عنده اللعبة.

إلى الخروج من المنطقة المحيطة التصوير التلفزيوني الُمسجل وأطقم الفوتوغرافيون  ذا احتاج المصورونإ 5.04

لهم أن يسيروا بالقرب من ملحق بالملعب أثناء سير المباراة وكانوا موجودين بالجانب المواجه للمخرج، يمكن 

 (.4ستاد في اتجاه مكان الخروج )انظر الشكل رقم اال

 

 بعد المباراةالتصوير التلفزيوني الُمسجل وأطقم  الفوتوغرافيين رينمواقع المصو .02

الفنية. ويجب أن يتأكد  المنطقةبدخول التصوير التلفزيوني الُمسجل وأطقم  الفوتوغرافيين ال يسمح للمصورين 2.02

حيطة من المنطقة المالتصوير التلفزيوني الُمسجل وأطقم  الفوتوغرافيين النادي المضيف من خروج المصورين

 بالملعب عن طريق منفذ الخروج المخصص لذلك فقط، وذلك تحت إشراف مراقبي المصورين.

 منصة اإلعالميين .04

الموجودين في منصة اإلعالميين في جميع  الفوتوغرافيين يتم تخصيص عدد محدد من المقاعد للمصورين 2.04

 المباريات.

أحد مقاعد منصة اإلعالميين، الحصول على ، الذين يرغبون في العمل من الفوتوغرافيين يجب على المصورين 1.04

تذكرة منصة اإلعالميين الخاصة بهم من مكتب تسجيل وسائل اإلعالم. وتحتوي جميع التذاكر على رقم المقعد 

ً لمبدأ تقديم الخدمة لمن يطلب  الخاص بالمصور. ويتم توزيع تذاكر منصة اإلعالميين بأسبقية الحجز وتطبيقا

 أوالً.

أن يذهبوا إلى مقاعدهم المخصصة لهم في أي وقت يختاروه على أن يظلوا  لفوتوغرافيينايمكن للمصورين  3.04

 جالسين أثناء سير المباراة.

التسبب في أي  ن منصة اإلعالميين الحرص على عدمالراغبين في العمل مالفوتوغرافيين على المصورين  0.04

 لصحفيين والمراسلين.لإزعاج  

 ية مباشرة أو مسجلة في منصة اإلعالميين.ال يسمح بإجراء أي لقاءات تلفزيون 8.81

 المنطقة المختلطة .09

 ، باستثناء المصور الرسمي، بدخول المنطقة المختلطة.الفوتوغرافيين ال يسمح للمصورين 2.09

 التواجد في المنطقة المختلطة.التصوير التلفزيوني الُمسجل يسمح ألطقم  1.09

 ذات التحكم عن بعداستخدام الكاميرا  .54

خلف الشباك مباشرة، يجب عليه ذات التحكم عن بعد في وضع كاميرا  الفوتوغرافيفي حال رغب المصور  2.54

اإلدارة على األقل. وسوف تحدد انطالق المباراة بساعتين  الحصول على موافقة لجنة دوري المحترفين قبل

في هذا الصدد . ويرجع القرار النهائي ذات التحكم عن بعدلجنة دوري المحترفين مكان وضع الكاميرا التنفيذية ل

 لجنة دوري المحترفين.اإلدارة التنفيذية للحكم دون اإلخالل بموافقة 

على حامل مقرب خلف شبكة المرمى داخل نطاق عرض المرمى  ذات التحكم عن بعديجب تثبيت الكاميرا  1.54

 وال يمكن أن توضع داخل شبكة المرمى أو مالصقة للمرمى أو خارجها أو بجوارها مباشرة. )سم 2.31)



أو أن تكون على ارتفاع يعوق عالوة على ذلك، يجب أال تلصق هذه الكاميرات على قوائم المرمى أو العارضة  3.54

 .اللوحات اإلعالنية اإللكترونية

 استخدام الحامل األحادي  .52

 عن بعد ذات التحكمكاميرا باستناء حالة استخدام  يُسمح فقط باستخدام الحامل األحادي وليس الحامل الثالثي 2.52

 .09كورة في المادة رقم المذ

 فالش الكاميرا .51

 ال يسمح بالتصوير بالفالش أثناء المباراة. 25.1



 حقوق البثغير المالكة لالجهات  - الفصل العاشر

 لقطات المباراة  .53

 للحصول على لقطات المباراة. لجنة دوري المحترفينتحتاج الجهات التي ال تملك حقوق البث إلى تصريح من  2.53

 ستاد دخول اال .50

 أو المنطقة المحيطة به قبل وأثناء وبعد المباراة. أرض الملعب ح للجهات التي ال تملك حقوق البث بدخوللن يسم 2.50

لن يسمح للجهات التي ال تملك حقوق البث بالدخول بمعداتهم إلى المدرجات. ولتجنب اللبس، يجوز لهم دخول  1.50

 المدرجات دون معداتهم.

ن، يجوز للجهات التي ال تملك حقوق البث الحصول على تذاكر إذا توفرت مقاعد شاغرة في منصة اإلعالميي  3.50

( من الوقت المحدد لبداية المباراة. وال 14منصة اإلعالميين من مكتب تسجيل وسائل اإلعالم قبل عشرين دقيقة )

 يجوز لهم دخول منصة اإلعالميين بمعداتهم. 

معداتهم كما يجوز لهم مشاهدة أحداث المباراة يجوز للجهات التي ال تملك حقوق البث دخول المركز اإلعالمي ب  0.50

 في المركز اإلعالمي.

 غرفة المؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة  .55

( 24شر )يسمح للجهات التي ال تملك حقوق البث بدخول غرفة المؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة قبل ع 2.55

 .لجنة دوري المحترفينلمسبقة من على الموافقة الخطية ا ابعد حصوله دقائق من نهاية المباراة



 

 المالية  األحكام- الفصل الحادي عشر

 التكاليف .54

 يتحمل النادي المضيف مسؤولية جميع التكاليف المتعلقة باالمتثال لهذه الالئحة وتنفيذها، ما لم يذكر خالف ذلك. 2.54



 أحكام عامة - الفصل الثاني عشر

 اإلجراءات التأديبية .52

تهاك هذه الالئحة وفقا إلجراءات مراقبة الجودة الخاصة بلجنة دوري المحترفين، يتم التعامل مع حاالت ان 2.52

 ولوائح المسابقات ذات الصلة، وتعميمات لجنة دوري المحترفين.

و/أو كان لديها علم  -فتح تحقيق إذا ارتابت في حدوث أي انتهاكات يحق لسكرتارية لجنة دوري المحترفين  1.52

 لهذه الالئحة. -بذلك 

هة مراقبة الجودة التابعة للجنة دوري المحترفين فرض غرامات في حال حدوث أي انتهاكات للوائح يجوز لج 3.52

المسابقات ذات الصلة، ولوائح لجنة دوري المحترفين، والتعميمات الخاصة بها، وفقا إلجراءات مراقبة الجودة 

 لمتبعة في إجراءات مراقبة الجودة.ويتم التعامل مع االستئنافات المقدمة ضد هذه الغرامات وفقا لإلجراءات ا

في حال انتهاك أحكام هذه اللوائح من قبل أحد ممثلي وسائل اإلعالم، تسحب بطاقة االعتماد الخاصة به حتى  0.52

 نهاية الموسم.

 أحكام خاصة .54

لجنة دوري المحترفين أية طلبات مقدمة من قبل النادي و/أو وسائل اإلعالم اإلدارة التنفيذية يجب أن تعتمد  2.54

للجنة دوري المحترفين قبل اإلدارة التنفيذية  الى للعمل خارج نطاق هذه اللوائح، على أن تقدم هذه الطلبات

 أسبوعين على األقل من المباراة، ما لم يذكر خالف ذلك.

يجب أال تتعارض العقوبات المنصوص عليها في إجراءات مراقبة الجودة مع العقوبات المنصوص عليها في  1.54

 وانين والتوجيهات األخرى الصادرة عن اتحاد كرة القدم أو لجنة دوري المحترفين.اللوائح والق

-1424موسم من بداية  اً عتبارإهذه الالئحة  وتسريالئحة أو قرار يخالف هذه الالئحة الغياً أي يعتبر كل حكم يرد في  3.54

 األساسي. لالتحاد تطبق احكام النظام، إال أنه في حال أي تعارض مع النظام األساسي 1422

 المسؤولية والتعويض: .59

يجوز للجنة تعيين طرف ثالث للعمل كسمسار أو وكيل بالنيابة عنها أو مقدم خدمات فيما يتعلق بتنفيذ التزامات  2.59

 اللجنة الواردة في اللوائح ذات الصلة.

ين، المستخدمين، تخلي اللجنة مسئوليتها في حالة النزاع حول العقود التي تنشأ بين النادي والالعبين، المسئول 1.59

الممثلين أو الوكالء أو أي طرف ثالث ) ويشمل ذلك دون حصر الكفالء، المزودين، المصنعين، اإلعالميين، 

الوكالء والالعبين(، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الالئحة و/ أو أي لوائح أخرى للجنة وأي التزامات أخرى للشخص 

 المعني بموجبها.

ها و/أو طرف ثالث يعمل كمقدم ئها وكفالئض، إعفاء والدفاع عن اللجنة ووكالتلتزم األندية المشاركة بتعوي 3.59

ها وجميع األشخاص التابعين ئها، عمالها/ ممثليها، وكالئخدمات و/أو بالنيابة عن اللجنة وكافة موظفيها، مدرا

غرامات أو  وليات أو إلتزامات أو خسائر أو تعويضات أو عقوبات، أو دعاوى أوؤللجنة عن أي أضرار أو مس

مصاريف )ويشمل ذلك المصاريف القانونية المعقولة( من أي نوع أو طبيعة والتي تنشأ أو تتعلق بعدم إلتزام 

النادي، الالعبين، المسؤولين، المستخدمين، الممثلين أو الوكالء بأي من بهذه الالئحة و / أو أي الئحة أخرى 

 صادرة من اللجنة.



  

 المسائل غير المنصوص عليها .44

يتم اتخاذ قرار بشأن المسائل غير المنصوص عليها في هذه الالئحة وحاالت القوة القاهرة بواسطة اللجنة  2.44

 التنفيذية التابعة للجنة دوري المحترفين، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وغير قابلة للتغيير.

ي و/او الفريق و/او الشخص المخالف في حال مخالفة أي بند من بنود هذه الالئحه سيتم إيقاع عقوبة على الناد 1.44

رامات ضبط الجودة الى لجنة غوفقا لغرامات ضبط الجودة ويتم إحالة المخالفات الغير منصوص عليها في قائمة 

 االنضباط في االتحاد االماراتي لكرة القدم.

 التصديق واالعتماد .42

ها والتصديق عليها من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة ويتم تم اعداد هذه الالئحة بمعرفة لجنة دوري المحترفين وتم اعتماد  1221

 23/08/2016اعتباراً من تاريخ العمل بها 

 

 



 المالحق

 :الوصف الوظيفي 1الملحق رقم  

 :للناديالمسؤول اإلعالمي  1.1

 تحضيرات ما قبل الموسم

 الموعد النهائي األنشطة الرقم

باريددات المقامددة علددى أرض النددادي تحديددد واعتمدداد المتطددوعين لجميددع الم 2

 على مدار الموسم، على النحو التالي:

 متطوع لمكتب تسجيل وسائل اإلعالم )واحد على األقل( 

 )مساعدو المركز اإلعالمي )واحد على األقل 

 )مساعد منصة اإلعالميين )واحد على األقل 

  علي األقل( 24) -في حالة استخدام الحبال -حاملو الحبال 

 مصورين الفوتوغرافيين )أربعة على األقل( مراقبو ال 

 .)موزعو قائمة الالعبين األساسيين )واحد على األقل 

 قبل ستة أسابيع 

مناقشة عدد موظفي األمن الالزمين لمرافدق وسدائل اإلعدالم مدع المسدؤول  2

 األمني الخاص بالنادي وشركة األمن.

 

ين يحتدداجون إلددى إرسددال قائمددة مددوظفي وسددائل اإلعددالم والمتطددوعين الددذ 3

الحصول على بطاقة اعتماد خالل الموسم عن طريق المنسق العام الخاص 

 بالنادي

 أسابيع ةقبل أربع

 أسابيع ةقبل أربع الملحق الثاني وإرساله إلى لجنة دوري المحترفين. استكمال 0

إلددى لجنددة دوري  TIFFأو  JPEGإرسددال صددور بجددودة عاليددة بصدديغة  5

 المحترفين.

 يق صورة الفر 

  صورة جدواز السدفر الخداص بكدل مسدؤول مسدجل وكدل العدب مسدجل

 بالفريق األول.

 أسابيع ةقبل أربع

 أسابيع ةقبل أربع الملحق الثاني وإرساله إلى لجنة دوري المحترفين. استكمال 4

 

 



 تحضيرات ما قبل يوم المباراة

 الموعد النهائي األنشطة الرقم

ام قبدل المبداراة وإرسدال إخطدار رسدمي إلدى وسدائل تحديد موعد المدؤتمر الصدحفي المقد 2

 اإلعالم

 قبل أربعة أيام قبل كل مباراة

 2-2معاينددة مرافددق المددؤتمرات الصددحفية التددي تقددام قبددل المبدداراة )راجددع الملحددق رقددم  1

 الخاص بقائمة الفحص(

 ثالثة أيام قبل كل مباراة

 ثالثة أيام قبل كل مباراة قبل المباراة. التأكد من حضور المدير الفني للمؤتمر الصحفي المقام 3

يومان قبل المباريات المقامة على  إدارة وتسيير المؤتمر الصحفي الذي ينعقد قبل المباراة 0

 أرض النادي

استالم مخطط الكاميرات من لجنة دوري المحتدرفين فدي جميدع المباريدات المقامدة علدى  5

 أرض النادي

ات يومان أو يوم واحد قبل المباري

 المقامة على أرض النادي

التأكد من حضور المترجمين للمؤتمر الصحفي المقام بعد المباراة في المباريدات المقامدة  4

 على أرض النادي.

يوم واحد قبل المباريات المقامة على 

 أرض النادي.

اسددتالم التددذاكر الخاصددة بمنصددة اإلعالميددين )مالحظددة: يجددب أن تكددون تددذاكر المبدداراة  2

وفقا للمقاعد الموجدودة بمنصدة اإلعالميدين(، وذلدك فدي جميدع المباريدات المقامدة  مرقمة

 على أرض النادي.

يوم واحد قبل المباريات المقامة على 

 أرض النادي.

(، وذلددك فددي جميددع 1-2طباعددة نمددوذج تسددجيل وسددائل اإلعددالم )انظددر الملحددق رقددم  4

 المباريات المقامة على أرض النادي.

مباريات المقامة على يوم واحد قبل ال

 أرض النادي.

الخاص بقائمة المهدام(، وذلدك فدي  2-2معاينة مرافق وسائل اإلعالم )راجع الملحق رقم  9

 جميع المباريات المقامة على أرض النادي.

يوم قبل المباريات المقامة على أرض 

 النادي.

رين الفوتدوغرافيين التأكد من تدوافر مدا يكفدي مدن الحبدال و/أو الحدواجز )لفصدل المصدو 24

وجهددات البددث عددن الالعبددين أثندداء فتددرة اإلحمدداء الرسددمي للفريددق وخددروج الفريددق إلددى 

أرض الملعدددب فدددي جميدددع المباريدددات المقامدددة علدددى أرض الندددادي، وبالنسدددبة للمنطقدددة 

 المختلطة، يجب التأكد من فصل وسائل اإلعالم عن منطقة منصة اإلعالميين.. الخ(.

مقامة على أرض يوم قبل المباريات ال

 النادي.

 



 تحضيرات يوم المباراة

 األنشطة الوقت

 الخاصة بقائمة المهام( 2-2معاينة مرافق وسائل اإلعالم )راجع الصفحة رقم  اعات قبل بداية المباراةس 0

ل منصة اإلعالميين وضع الحواجز والحبال حيثما كان ذلك ضروريا )المنطقة المحيطة بالملعب ومدخ ساعات قبل بداية المباراة 0

 والمنطقة المختلطة، الخ(.

 فتح جميع مرافق وسائل اإلعالم. ساعات قبل بداية المباراة 3

 لجنة دوري المحترفين. ل االجتماع مع المسؤول اإلعالمي ساعات قبل بداية المباراة 3

 لجنة دوري المحترفين.ل معاينة مرافق وسائل اإلعالم مع المسؤول اإلعالمي ساعات قبل بداية المباراة 3

التأكد من وجود جميع المتطوعين بمواقعهم بالمركز اإلعالمي ومنصة اإلعالميين ومكتب تسجيل  ساعات قبل بداية المباراة 3

 وسائل اإلعالم.

 لجنة دوري المحترفين وجهات البث.لاالجتماع مع المسؤول اإلعالمي  ساعتان ونصف قبل بداية المباراة

لنادي لالمالبس الخاصة بالنادي، يرافق المسؤول اإلعالمي  بديلفي حالة تصوير جهات البث لغرفة ت دقائق قبل بداية المباراة. ساعتان وعشر

 لجنة دوري المحترفين جهة البث أثناء التصوير.لالمسؤول اإلعالمي 

 ترفين.الذهاب مع أحد المتطوعين إلى مكتب لجنة دوري المح دقيقة قبل بداية المباراة. 45

الحصول على قائمة الالعبين األساسيين من مراقب المباراة التابع للجنة دوري المحترفين ونسخها  دقيقة قبل بداية المباراة. 44

 وتسليمها للمتطوع لتوزيعها على وسائل اإلعالم ومقصورة الشخصيات الهامة.

 حواجز في أماكنهم قبل أن يبدأ اإلحماء الرسمي للفريق.التأكد من وجود حاملي الحبال وال دقيقة قبل بداية المباراة. 44

دقيقدة  14دقيقة قبل بدايدة المبداراة حتدى  55

 قبل انطالقها.

جد على جانب الملعب للتأكد من تمركز المصورين الفوتوغرافيين وجهات البث في أماكنهم أثناء اوتال

 فترة اإلحماء الرسمية.

 حاملي الحبال/المصورين الفوتوغرافيين ألخذ مواقعهم من أجل اصطفاف الفريق. توجيه دقيقة قبل بداية المباراة. 25

العبا يصطفون من اجل التقاط الصورة الجماعية  22التأكد من أن الالعبين األساسيين البالغ عددهم  دقائق قبل بداية المباراة 5

 أمام دكة الفريق.

وضمان  عالميين والمصورين الفوتوغرافيين وجهة البث(مراقبة وسائل اإلعالم )في منصة اإل أثناء المباراة

 امتثالهم للعمليات وفقا لهذه الالئحة. 

 لجنة دوري المحترفين في اتخاذ التدابير التصحيحية إذا لزم األمر. ل مساعدة المسؤول اإلعالمي

منصة اإلعالميين  تفقدلنادي بل ؤول اإلعالميإذا كانت المباراة مقامة على أرض النادي، يقوم المس دقيقة بعد بداية المباراة. 25

 والمركز اإلعالمي لضمان سير العمل بسالسة.

بمعاينة غرفة  تنظيم المباراةإذا كانت المباراة مقامة على أرض النادي، يقوم المسؤول اإلعالمي ل دقيقة قبل انتهاء المباراة. 25

جنة دوري المحترفين للتأكد للل اإلعالمي المؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة، ويرافقه المسؤو

 من أن المنطقة جاهزة للعمل بعد المباراة.

يخطر المسؤول اإلعالمي للجنة دوري المحترفين المسؤول اإلعالمي للنادي بأسماء الالعبين  دقائق قبل نهاية المباراة 5

 المطلوبين للمقابالت الموجزة

 المي للنادي الالعبان المطلوبان للمقابالت الموجزةيجهز المسؤول اإلع فور  نهاية المباراة

إذا كان الفريق يلعب خارج أرضه، يرافق المسؤول اإلعالمي المدير الفني للفريق للمؤتمر الصحفي  دقائق بعد  نهاية المباراة 24

 الذي يقام بعد المباراة

المسؤول اإلعالمي المدير الفني للفريق للمؤتمر الصحفي إذا كان الفريق يلعب على أرضه، يرافق  دقيقة بعد نهاية المباراة 15

 الذي يقام بعد المباراة.

 التأكد من أن العبي الفريق والمسؤولون يخرجون عبر المنطقة المختلطة. دقيقة على األقل بعد نهاية المباراة 25

االجتماع  لتنظيم المبارياتسؤول اإلعالمي إذا كانت المباراة مقامة على أرض النادي، يحضر الم دقيقة بعد المباراة. 05-44

 الذي يقام بعد المباراة مع مسؤولي ومسؤولي المباراة  التابعين للجنة دوري المحترفين.

 



 المرافق اإلعالمية: قائمة فحص 1-1الملحق رقم 

 ستادات التابعة للجنة دوري المحترفيناالراجع أيضاً الئحة 

 مكتب تسجيل وسائل اإلعالم 2-2-2

 قائمة الفحص الرقم

 تجهيزات مكتب تسجيل وسائل اإلعالم: .2

 .يجب أن يكون المكتب أمام المركز اإلعالمي 

  ومقعد واحد. طاولةيجب توفير 

  يجب توفير نموذج تسجيل وسائل اإلعالم وأدوات الكتابة )قلم(، )يجب التأكد من ذلك يوم

 المباراة(.

  المباراة(.تذاكر منصة اإلعالميين )يجب التأكد من ذلك يوم 

 .)قمصان المصورين )يجب التأكد من ذلك يوم المباراة 

 اللوحات اإلرشادية: .1

 .وضع لوحة  إرشادية واضحة  للمكتب باستخدام نموذج لجنة دوري المحترفين 

 :وضع لوحات إرشادية حسب التالي 

 .من مكتب تسجيل وسائل اإلعالم إلى المركز اإلعالمي 

 م إلى منصة اإلعالميين.من مكتب تسجيل وسائل اإلعال 

 .من المركز اإلعالمي إلى مدخل المصورين ومنه إلى المنطقة المحيطة بالملعب 

 الموارد البشرية: .3

 .)يجب توفير متطوع واحد على األقل )يجب التأكد من ذلك قبل انطالق المباراة بثالث ساعات 

 



 : المركز اإلعالمي2-2-1

 قائمة الفحص الرقم

 إلرشادية:اللوحات ا .2

 .وضع لوحة  إرشادية واضحة  للمركز اإلعالمي باستخدام نموذج لجنة دوري المحترفين 

 :وضع لوحات إرشادية حسب التالي 

  .من المركز اإلعالمي إلى منصة اإلعالميين 

 .من المركز اإلعالمي إلى غرفة المؤتمرات الصحفية 

 .من المركز اإلعالمي إلى المنطقة المختلطة 

 الدخول إلى المركز اإلعالمي:منافذ  .1

  يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من األشخاص )كبار الشخصيات

 الهامة، والشخصيات الهامة، والالعبين، والفرق، والجماهير(.

 ن الخاص النادي.يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق مع مسؤول األم 

 فحص المرافق: .3

 .يجب التأكد من توفير المقاعد والطاوالت بما يكفي لثالثين شخص 

 .التأكد من عمل المكيفات الهوائية 

 فحص المعدات الفنية: .0

 .جهاز فاكس 

 .جهاز تصوير ضوئي 

  .إنترنت 

 .إذا دعت الحاجة إلى رقم سري، يجب عرضه بوضوح في منطقة المركز اإلعالمي 

 .شاشة تلفزيون تعرض البث الحي للمباراة 

 الموارد البشرية: .5

 .)يجب توفير متطوع واحد على األقل )يجب التأكد من ذلك قبل انطالق المباراة بثالث ساعات 

 



 

 : منصة اإلعالميين2-2-8

 قائمة الفحص الرقم

 اللوحات اإلرشادية: .2

 تخدام نموذج لجنة دوري وضع لوحة  إرشادية واضحة  لمنصة اإلعالميين باس

 المحترفين.

 .يجب أن تكون مقاعد اإلعالميين نظيفة ومرقمة بوضوح 

 :وضع لوحات إرشادية حسب التالي 

 .من المنصة اإلعالمية إلى المركز اإلعالمي 

 .من المنصة اإلعالمية إلى غرفة المؤتمرات الصحفية 

 .من المنصة اإلعالمية إلى المنطقة المختلطة 

 خول إلى المنصة اإلعالمية:منافذ الد .1

  يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من

األشخاص )كبار الشخصيات الهامة، والشخصيات الهامة، والالعبين، والفرق، 

 والجماهير(.

  يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق مع

 الخاص النادي.مسؤول األمن 

 فحص المرافق: .3

 ر المقاعد والطاوالت والمكاتب بما يكفي لعشرين شخصا على يالتأكد من توف

 ر مقاعد بدون مكاتب تكفي لعشرة أشخاص على األقل.ياألقل؛ ويجب توف

 فحص المعدات الفنية: .0

 .االنترنت 

  إذا دعت الحاجة إلى رقم سري، يجب عرضه بوضوح في منطقة المركز

 إلعالمي.ا

 .توفير مفتاح كهرباء لكل مقعد 

 .شاشة تلفزيون تعرض بث حي للمباراة 

 الموارد البشرية: .5

  يجب توفير متطوع واحد على األقل )يجب التأكد من ذلك قبل انطالق المباراة

 بثالث ساعات(.

 



 

 المؤتمرات الصحفية قاعة: 2-2-8

 قائمة الفحص الرقم

 اللوحات اإلرشادية: .2

  لوحة  إرشادية واضحة  للقاعة المؤتمرات الصحفية باستخدام نموذج لجنة وضع

 دوري المحترفين.

 :وضع لوحات إرشادية حسب التالي 

 .من قاعة المؤتمرات الصحفية إلى المركز اإلعالمي 

 .من قاعة المؤتمرات الصحفية إلى المنطقة المختلطة 

 لطاولة الرئيسية باستخدام يتم وضع لوحات تعريفية واضحة بأسماء المدربين على ا

 نموذج لجنة دوري المحترفين.

 منافذ الدخول إلى  قاعة المؤتمرات الصحفية: .1

  يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من

األشخاص )كبار الشخصيات الهامة، والشخصيات الهامة، والالعبين، والفرق، 

 والجماهير(.

 توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق مع  يجب التأكد من

 مسؤول األمن الخاص النادي.

 فحص المرافق: .3

 .التأكد من عمل المكيفات الهوائية 

 .توفير خمسة مقاعد للطاولة الرئيسية 

  4م، وعرضها  4.5يجب أن تكون الغرفة مزودة بقاعدة للكاميرا خلف المقاعد، طولها 

 م، كما يجب تثبيت وصالت تمديدات كهربائية للكاميرات . 1 م، وعمقها

 ( 34يجب تنظيم المقاعد والمكاتب على شكل فصل دراسي بحيث تتسع لثالثين )

 شخص على األقل.

 .يجب وضع لوحة خلفية معتمدة من قبل لجنة دوري المحترفين 

 فحص المعدات الفنية: .0

 :أنظمة الصوت 

 ة الرئيسية.ثالثة ميكروفونات على الطاول 

 .ميكروفون متحرك ألسئلة اإلعالميين 

  مكبر وموزع للصوت، وصندوق للكابالت باإلضافة إلى المعدات الفنية

 الالزمة لتوزيع صوت الميكروفون عن طريق الكابالت.

 الموارد البشرية: .5

 .يجب االستعانة بمترجم للمؤتمر الصحفي المنعقد عقب المباراة 



 المقابالت الموجزة: منطقة إجراء 2-2-8

 قائمة الفحص الرقم

 فحص المرافق: .2

 .يجب وضع لوحة خلفية معتمدة من قبل لجنة دوري المحترفين 

 

 

 : المنطقة المختلطة8.2.2

 قائمة الفحص الرقم

 اللوحات اإلرشادية: .2

  وضع لوحة  إرشادية واضحة  للمنطقة المختلطة باستخدام نموذج لجنة دوري

 المحترفين.

 لوحات إرشادية حسب التالي: وضع 

 .من المنطقة المختلطة إلى المركز اإلعالمي 

 منافذ الدخول إلى المنطقة المختلطة: .1

  يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من

األشخاص )كبار الشخصيات الهامة، والشخصيات الهامة، والالعبين، والفرق، 

 والجماهير(.

  التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق مع يجب

 مسؤول األمن الخاص النادي.

 فحص المرافق: .3

 .يجب وضع لوحة خلفية معتمدة من قبل لجنة دوري المحترفين 

 .يجب توفير اإلضاءة الجيدة للمنطقة 

 

 : مواقع الكاميرات2-2-8

 قائمة الفحص الرقم

 خول إلى مواقع الكاميرات:منافذ الد .2

  يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من

األشخاص )كبار الشخصيات الهامة، والشخصيات الهامة، والالعبين، والفرق، 

 والجماهير(.

  يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق مع

 لخاص النادي.مسؤول األمن ا

 فحص المرافق: .1

 .يجب التأكد من نظافة مواقع الكاميرات 

 .يجب التأكد من توافر إضاءة جيدة للمنطقة 

 فحص عدد الكاميرات: .3

 هل عدد الكاميرات المركبة مطابق لمخطط كاميرات المباراة؟ 
 



 : مواقع المعلقين2-2-1

 قائمة الفحص الرقم:

 اللوحات اإلرشادية: .2

 وحة  إرشادية واضحة  لمواقع المعلقين باستخدام نموذج لجنة دوري وضع ل

 المحترفين.

 :وضع لوحات إرشادية حسب التالي 

 .من المركز اإلعالمي إلى مواقع المعلقين 

 منافذ الدخول إلى مواقع المعلقين: .1

  يحب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من

الشخصيات الهامة، والشخصيات الهامة، والالعبين، والفرق،  األشخاص )كبار

 والجماهير(.

  يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق

 مع مسؤول األمن الخاص النادي.

 فحص توافر المرافق: .3

 .نظافة مواقع المعلقين 

  المعلقين.توافر ثالثة مقاعد وطاولة في كل موقع من مواقع 

 نظام التكييف 

 فحص المعدات الفنية: .0

 .مزود كهرباء 

 ( مخارج الخطوط الهاتفيةISDN lines) 

 انترنت 
 



 فزيون:تلستديوهات الا: 2-2-9

 قائمة الفحص الرقم

 اللوحات اإلرشادية: .2

  وضع لوحة  إرشادية واضحة  الستوديوهات التلفزيون باستخدام نموذج

 لجنة دوري المحترفين.

 :وضع لوحات إرشادية حسب التالي 

 .من المركز اإلعالمي إلى استديو التليفزيون والعكس 

 .من موقع عربة النقل التلفزيوني إلى االستوديو والعكس 

 .من منصة اإلعالميين إلى االستوديو والعكس 

 منافذ الدخول إلى استديو التليفزيون: .1

 اإلعالميين وغيرهم من  يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين

األشخاص )كبار الشخصيات الهامة، والشخصيات الهامة، والالعبين، والفرق، 

 والجماهير(.

  يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق مع

 مسؤول األمن الخاص النادي.

 فحص المرافق: .3

 :توفير استوديو حسب ما يلي 

 ونظيف لمحتوياتفارغ من كل ا 

 مكيف 

 توفير مخارج كهرباء كافية 

 .استخدام شعار المسابقة فقط 

 .اعتماد التصميم من لجنة دوري المحترفين 

 

 : مكتب جهة البث2-2-21

 قائمة الفحص الرقم

 اللوحات اإلرشادية: . 2

  وضع لوحة  إرشادية واضحة  لمكتب جهة البث باستخدام نموذج لجنة دوري

 المحترفين.

 :منافذ الدخول إلى مكتب جهة البث  .1

  يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من

األشخاص )كبار الشخصيات الهامة، والشخصيات الهامة، والالعبين، والفرق، 

 والجماهير(.

  يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق مع

 ل األمن الخاص النادي.مسؤو

 :فحص المرافق .3

 ( أشخاص على 5يجب التأكد من توفير الكراسي والطاوالت بما يكفي لخمسة )

 األقل.

 :فحص المعدات الفنية .0

 اإلنترنت 

 .إذا دعت الحاجة إلى رقم سري، يجب عرضه بوضوح في مكتب جهة البث 

 



 موقع عربة البث الخارجي 2-2-22

 قائمة الفحص الرقم

 اللوحات اإلرشادية .2

  وضع لوحات إرشادية إلى مواقف سيارات النقل التلفزيوني )عربة البث، عربة

 اإلرسال(.

 منافذ الدخول إلى عربة البث الخارجي: .1

  يجب وضع الحواجز اآلمنة حسب الحاجة للفصل بين اإلعالميين وغيرهم من

والالعبين، والفرق، األشخاص )كبار الشخصيات الهامة، والشخصيات الهامة، 

 والجماهير(.

  يجب التأكد من توفير الطاقم األمني، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم التنسيق مع

 مسؤول األمن الخاص النادي.

 

 : الحمامات المخصصة لإلعالميين2-2-21

 قائمة الفحص  الرقم

 اللوحات اإلرشادية: .2

  باستخدام نموذج لجنة دوري وضع لوحات   إرشادية واضحة  لحمامات اإلعالميين

 المحترفين.

 فحص توافر المرافق .1

 .يجب التأكد من أن الحمامات نظيفة 

 



 اإلعالميينتسجيل  كشف  : نموذج2-1الملحق رقم 

 

 

  التاريخ:

النادي 

 المضيف:

 
 النادي الزائر:

 

اسم 

 المتطوع:

 

 االسم الرقم
المؤسسة 

 اإلعالمية
 المسمى الوظيفي

تذكرة منصة 

 عالميين اإل

 )رقم المقعد(

 التوقيع

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  التوقيع  اسم المسؤول اإلعالمي



 1: نموذج رقم 2الملحق رقم 

 

 

  اسم النادي:

  نوان النادي:ع

  رقم الهاتف:

الموقع اإللكتروني 

 الرسمي:

 

  حساب توتير الرسمي:

  البريد اإللكتروني:

  ستاد:اسم اال

  االستاد:عنوان 

كبار  ستاد:سعة اال

الشخصيات 

 الهامة:

الشخصيات  

 الهامة

الدرجة 

2 

 الدرجة 

1 

  أخرى 

 يرجي إرفاق الصورة في ملف منفصل صورة اإلستاد:

اسم المسؤول 

 اإلعالمي للنادي: 

 

  :هاتفرقم ال

  البريد اإللكتروني:

  النادي: تأسيستاريخ 

  شعار النادي:

األلقاب المحلية التي 

 حصل عليها النادي:

 

 

 

 

األلقاب القارية التي 

 حصل عليها النادي: 

 

 

المشاركة في 

 المسابقات القارية:

 

 

  التوقيع  اسم المسؤول اإلعالمي



  ()يتبع 2: نموذج رقم 1الملحق رقم 

 السيرة الذاتية للمدير الفني

  اسم المدرب:

  الجنسية:

  تاريخ الميالد:

يرجي إرفاق صورة شخصية للمدرب )مرتديا الزى الرسمي للنادي(. ويجب أن ترسل الصورة في  صورة شخصية:

 ملف منفصل.

 العام اسم النادي األندية السابقة للمدرب:

   

  

  

  

  

 اإلنجازات وعام تحقيقها اسم النادي إنجازاته كالعب:

   

  

  

  

  

 اإلنجازات وعام تحقيقها اسم النادي إنجازاته كمدرب:

   

   

   

   

   

 

 

 

  التوقيع  اسم المسؤول اإلعالمي



 )يتبع( 2: نموذج رقم 1الملحق رقم 

 2نجم الفريق السيرة الذاتية ل 

  اسم الالعب:

  الجنسية:

  تاريخ الميالد:

  مركز الالعب:

أي حقائق هامة عن 

 الالعب: 

طدوال الموسدم السدابق،  ا، كدان مصداب1422مثال: أحرز الهدف الذي ساهم في الفوز بلقب الددوري عدام 

موطنده يلعدب فدي  ، ويعدد أول العدب فديىماهر جدا في إحراز الدركالت الحدرة وفدي اللعدب بقدمده اليمند

 أوروبا، وهكذا.

يرجي إرفاق صورة جواز السفر للمدرب )مرتديا الزى الرسمي للنادي(. ويجب أن ترسدل الصدورة فدي  صورة شخصية:

 ملف منفصل.

 العام اسم النادي  األندية السابقة:

   

   

   

   

   

 اإلنجازات وعام تحقيقها اسم النادي  إنجازات الالعب

   

   

   

   

   

 

 

 

  التوقيع  اسم المسؤول اإلعالمي



 )يتبع( 2: نموذج رقم 1الملحق رقم 

 1السيرة الذاتية لنجم الفريق 

  اسم الالعب:

  الجنسية:

  تاريخ الميالد:

  مركز الالعب:

أي حقائق هامة عن 

 الالعب: 

طدوال الموسدم السدابق،  اصداب، كدان م1422مثال: أحرز الهدف الذي ساهم في الفوز بلقب الددوري عدام 

، ويعدد أول العدب فدي موطنده يلعدب فدي ىماهر جدا في إحراز الدركالت الحدرة وفدي اللعدب بقدمده اليمند

 أوروبا، وهكذا.

يرجي إرفاق صورة جواز السفر للمدرب )مرتديا الزى الرسمي للنادي(. ويجب أن ترسدل الصدورة فدي  صورة شخصية:

 ملف منفصل.

 العام سم النادي ا األندية السابقة:

   

   

   

   

   

 اإلنجازات وعام تحقيقها اسم النادي  إنجازات الالعب

   

   

   

   

   

 

 

 

  التوقيع  اسم المسؤول اإلعالمي



 

 )يتبع( 2: نموذج رقم 1الملحق رقم 

 8السيرة الذاتية لنجم الفريق  

  اسم الالعب:

  الجنسية:

  تاريخ الميالد:

  الالعب:مركز 

أي حقائق هامة عن 

 الالعب: 

طدوال الموسدم السدابق،  ا، كدان مصداب1422مثال: أحرز الهدف الذي ساهم في الفوز بلقب الددوري عدام 

، ويعدد أول العدب فدي موطنده يلعدب فدي ىماهر جدا في إحراز الدركالت الحدرة وفدي اللعدب بقدمده اليمند

 أوروبا، وهكذا.

واز السفر للمدرب )مرتديا الزى الرسمي للنادي(. ويجب أن ترسدل الصدورة فدي يرجي إرفاق صورة ج صورة شخصية:

 ملف منفصل.

 العام اسم النادي  األندية السابقة:

   

   

   

   

   

 اإلنجازات وعام تحقيقها اسم النادي  إنجازات الالعب

   

   

   

   

   

 

 

  التوقيع  اسم المسؤول اإلعالمي



 )يتبع( 2نموذج رقم  :1الملحق رقم 

 عاما( 18السيرة الذاتية لالعب شاب )عمره دون  

  اسم الالعب:

  الجنسية:

  تاريخ الميالد:

  مركز الالعب:

أي حقائق هامة عن 

 الالعب: 

طدوال الموسدم السدابق،  ا، كدان مصداب1422مثال: أحرز الهدف الذي ساهم في الفوز بلقب الددوري عدام 

، ويعدد أول العدب فدي موطنده يلعدب فدي ىركالت الحدرة وفدي اللعدب بقدمده اليمندماهر جدا في إحراز الد

 أوروبا، وهكذا.

يرجي إرفاق صورة جواز السفر للمدرب )مرتديا الزى الرسمي للنادي(. ويجب أن ترسدل الصدورة فدي  صورة شخصية:

 ملف منفصل.

 العام اسم النادي  األندية السابقة:

   

   

   

   

   

 اإلنجازات وعام تحقيقها اسم النادي  الالعب إنجازات

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  التوقيع  اسم المسؤول اإلعالمي



 : تفاصيل الحساب البنكي للجنة دوري المحترفين 3الملحق رقم 

 

 

 لجنة دوري المحترفيناسم الحساب: 

 مصرف أبوظبي اإلسالميالمصرف: 

 BAN AE660500000000012888825 آيبــان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معايير اإلنتاج: :8الملحق رقم 

 

 

INTRODUCTION 

This document sets out the main production requirements and basic broadcasting 

guidelines for covering any of the PLC competitions.  

PLC will produce and issue a production manual before the start of each season 

which states the broadcast and direction principles in compliance with current 

production requirements. The guiding principle for all coverage is to make it as 

consistent as possible and the key principle for match directors is to remember they 

are providing coverage for the multilateral feed so it should be unbiased and aimed 

at satisfying the viewing preferences of a global audience and not just a specific 

domestic market. 

The Term is for 3 Seasons 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. 

 

COMPETITIONS (approx. season August – May)  

 Arabian Gulf League matches: currently 182 matches 

 

 Cup: currently 45 matches 
 

 Under21 League: 1 match per round, total of 26 matches  

 

 Super Cup: currently 1 match  

 

 

MAIN TECHNICAL REQUIREMENTS 

 Source production on HD 1080i/50 and aspect ratio 16:9 up to the end of the 
broadcasting chain. 

 Stereo Audio  
 Contribution circuits (B2B) MPEG 4 on 4:2:0 minimum on 9 Mb satellite 
 Distribution circuits (B2C) as needed to guarantee quality for end user 16:9 

aspect ratio up to the end of the transmission (B2C) 
 16:9 TV graphics (4:3 safe will be not allowed) 



 A Power generator is required (as back up) in case of failure of the domestic 
power (stadia / venue). The OB Van will carry a suitable UPS System for the 
transition period to the backup unit and vice versa. The UPS should work 
minimum three cameras including the main camera during transition time. 
 

PRODUCTION STANDARDS 

• All matches will be covered in High Definition ( HD 1080i/50 ). 
• In order to produce the highest possible quality viewing experience, all 

production teams will use shoot-and-protect standards in order to ensure that 
viewers will watch the championship on 16/9 television sets, meaning: 

• the main action will be framed within the 16/9 action area and framed 
appropriately. 

• close-up cameras will also shoot for 16/9 format. 
• The broadcaster should provide the final mix (dirty feed; with full graphics), the clean 

feed and the required feeds and recordings by the PLC in HD. 
• All matches Multilateral feeds, should include edited clips for both teams bus arrivals, 

pre match shoots for the dressing rooms, and fans reactions around the stadium Pre 
match. 

 

PRODUCTION PRINCIPLES 

The production plan needs to take into account the following main direction principles 

for the TV coverage (not exhaustive): 

1. A classic “high quality” style that caters to all audiences. 
2. Simple and cohesive coverage, with a set number of live cameras - “Keep it 

simple.” . 
3. Prime directive of “live” coverage only when the ball is in play. Live action is 

always the priority. 
4. Coverage to remain neutral, providing an impartial view of the match.  
5. Uniform, consistent production that all broadcasters/production crews are able to 

implement. 
6. Usage of replays only in relevant situations, with consistent criteria. 
7. Special cameras will be used when required in a context appropriate manner and 

not forced into the coverage. 
8. Special sensitivity to controversial match incidents (serious injuries, violent 

behavior of players, lack of respect of match officials. etc…) 
9. Political banners should not be shown on the multilateral feeds as they may 

compromise impartiality. 
 All substitutions must be covered live with both the outgoing and incoming player 

featured 
 Where possible VIP shots should only be used if the personality is recognizable and 

providing the ball is not in play 
Match Directors must be aware that they are providing coverage for the multilateral feed, 

thus all coverage must meet the standards set by both PLC and the Rights-Holding 



Broadcaster. Match Directors should comply with the following guidelines and not allow 

coverage to be influenced by any personal preferences.  

1. *Coverage must be totally impartial, with equal emphasis on both teams to provide 
balanced and fair coverage without any personal views. 

2. *Follow the Live action; follow the ball in play at all times. 
3. *Keep coverage simple and clear. 
4. *Camera plan for each stadium is not changeable. 
5. *Yellow and Red cards must be covered. 
6. *Fireworks and flares in the crowd should not be shown, as it is an example of potentially 

dangerous crowd behaviour. 
7. *Replay Philosophy: 

Replays only when relevant to current live action /Priority given to live action /Best action 

first /Quality over Quantity /No Spooling for Offside decisions /Keep replays moving. 

 

CAMERA COVERAGE 

Minimum number of cameras per type of competition/ match 

It is understood that this is a minimum of cameras required and that the appointed 

Broadcaster will always endeavor to enhance coverage with further additions and 

initiatives wherever possible. 

 Cup 

Supercup League 

 
Group 1/2 finals 

 

Final 

# 

Cams. 

13 17+(1)*** 17+(1) 17+(1) 13 17+(1)** 

 

Under21 League 

 

 6 

 

*2 matches per match day = 4 matches per round of the Arabian Gulf League 

**At least one of the upgraded league matches will feature the use of a Skycam  

***At least one Cup ½ final will feature the use of a Skycam 

 



Production camera standards are categorized as per the following: 

 Full Production Camera Plan with Skycam (17+(1)) 

 Full Production Camera Plan without Skycam (17) 

 Standard Production Camera Plan (13) 

 If PLC scheduled more than 4 matches on the same match day, such as the last weeks of 
the season, the camera plan for each match should not be less than 10 Camera plan for 
each match, including one full production with Skycam for the match of the week. 

 

 Full Production Camera Plan with Skycam (17+(1)) and Full Production Camera Plan 
without Skycam (17) will be covering the following: 

- 104 Arabian Gulf Pro League matches per Season 
- 2 Semi-Final Matches & 1 Final Match for  Arabian Gulf Cup per Season 
- 1 Final Match for Super Cup 

 
Full Production Camera Plan with Skycam (17+(1)) and Full Production Camera Plan without 

Skycam (17))Plans should follow one of the following camera plans:  

 







 

 

 

 



 

Standard Production Camera Plan (13 cams) will be covering the following: 

- 78 Arabian Gulf League matches per Season 
- 42 Arabian Gulf Cup matches per Season 

Standard Production Camera Plan should follow one on the bellow camera plans: 

 

 

 



U21 League Camera Plan will be covering 26 Reserve League matches per season 

 

Under 21 League Camera Plan should follow one of the bellow camera plans:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OPERATIONAL TIMING 

The operational setup timing to follow is: 

 OB Van must be ready for Technical Coordination Quality Check 2  hours before kick-off 
 The multilateral match feed must start .5  minutes before kick-off 
 The multilateral match feed will end 60 minutes after the conclusion of the match under 

normal circumstances and after the Post match press conferences. 
 However, in matches where extra time and/or penalties are required, the multilateral 

match feed will end 60minutes after the game 
 

AUDIO – MICROPHONES 

Capture of audio needs to be focused on a combination of the match attendance 

ambience and what is occurring on the field of play. 

• Microphones to be used must be set up using a polar diagram as directional as 
possible. 

• Two types of microphones in function of being more (Type A) or less 
directional (Type B). See diagram in following page for set up. 

• A minimum of 7 microphones is required to ensure coverage in stereo. 
 



 

A: Long gun mic 

B: Short gun mic 

HS: Stereo mic 

 

AUDIO – CONFIGURATION 

• All matches will be covered with two Arabic speaking commentary and one 
English speaking (where relevant) commentary simultaneously. 

• Audio configuration: 
 

CH1 : International Standard Left  
CH2:  International Standard Right 
CH 3: Abu Dhabi Sports Arabic MIX International standards / Comm Left 
CH 4: Abu Dhabi Sports Arabic MIX International standards / Comm Right 
CH 5: Dubai Sports Arabic MIX International standards / Comm Left 
CH 6: Dubai Sports Arabic MIX International standards / Comm Right 
CH 7: English Comm MIX International standard / Comm Left 
CH 8: English Comm MIX International standard / Comm Right 

 

MATCH RUNNING ORDER 

Full Running Order will be distributed by the PLC maximum 1 week before each round. 

Pre-Match 

The pre-match segment includes players´ warm-up and additional stadium 

ambience/fans. 



Pre-match Stand-ups interviews must be included in the 

feed. 

Match Coverage 

The live match segment includes the countdown to begin live transmission. In principle 

the feed starts 5 minutes before kick-off. 

Half-Time 

The half-time segment includes a clip compilation (highlights), statistics and stadium 

ambience. 

Post-Match 

The post-match includes final score, post-match interviews, general statistics (full 

frame) related to the match itself and ends with a clip compilation (match highlights 

package).  

Post-match press conference (for both teams coaches) should be included too. 



 

TV GRAPHICS & STATS REQUIREMENTS 

Design and Contents of On-Screen Graphics 

All the graphics will be designed to reflect the PLC identity in competitions, using color 

code for each competition. 

Rights Holders Broadcasters must follow the same graphic design, production rules, 

statistics available to each competition, preserving the completion quality independent 

of the host broadcaster. 

The graphic language will the PLC decision, and will be discussed on the first 

production meeting with LIVE HD after this agreement. 

 

TV GRAPHICS & STATS REQUIREMENTS 

Statistics 

The system has to be prepared to export in real-time, all statistics collected event by 

event with time information, using the protocol provided by PLC. 

Broadcasters must have internet connectivity at the venue, to support the export of the 

event in real-time, and collect the statistics listed below (minimum requirement): 

• Shots  

• Attacks 

• Foul committed  

• Foul suffered 

• Crosses 

• Corners 

• Free kicks 

• Off sides 

• Saves 

• Ball possession 

• Goals 

• Own goals 

• Goal attempts 

• Yellow cards 

• Red cards 

• Substitutions 

• Penalties 
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Equipment Standard Setup 

Graphics equipment must support real-time 3D in HD1080i, 2xSDI Out (Fill and Key), 

Genlock tri-level sync. 

The graphic system should support Unicode and scripting language, in order to allow an 

Arabic and English feed using the same equipment. 

Video Feed

Kind Signal From To

Video Graphics UNIT 1 Fill Graphics HB

Video Graphics UNIT 1 Key Graphics HB

Video Reference tri-level HB Graphics

Video Graphics UNIT 2 Fill Graphics HB

Video Graphics UNIT 2 Key Graphics HB

Video Reference tri-level HB Graphics  

 

Sample of current Time Graphic Insertion (subject to be modified on each season) 
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Time Graphic Insertion

Time Caption

Pre-Match Countdown

Pre-Match Game-intro

Pre-Match Home Team Lineup and Bench

Pre-Match Home Team Tactical 

Pre-Match Away Team Lineup and Bench

Pre-Match Away Team Tactical

Pre-Match Referees

First Half Kick-off Permanent Score

10’ Score with scorers

15’ Twitter has tag

20’ Score with scorers

25’ YouTube lower third

30’ Score with scorers

31’ Twitter has tag

35’ Facebook lower third

40’ Score with scorers

44’ Twitter hash tag

When available ET Extra Time

End Of First Half Half Time Score

End Of First Half First Global Statists

Second Half Kick-off Permanent Score

55” Score with scorers

60” Twitter has tag

65’ Score with scorers

70’ YouTube lower third

75’ Score with scorers

76’ Twitter has tag

80’ Facebook lower third

85’ Score with scorers

89’ Twitter hash tag

When available ET Extra Time

End Of Second Half Half Time Score

End Of Second Half Full Time Global Statists  

Sample of current Time Graphic Insertion (subject to be modified on each season) 

 Cooling breaks might be added to the matches, one on each match halfs.  

 

REPLAYS, ISO-CAMS and TV COVERAGE RECORDINGS  

 As overall criteria on all PLC TV Coverage, all cameras will be recorded on a 
suitable REPLAY SERVER BASED DEVICE (“RSBD”) during the match. 
• Beside the Highlights’ Package, at the end of each match the “Iso-Cams” 

(isolated camera Highlights) best compilation clips / shots have to be dumped to 
a media support devices  

• Highlights feed, including the post-match press conference, will be delivered to 
PLC on DVD x3 immediately after the press conference. 

• If required, PLC to be able to take the highlights packages in real time from the 
international feed produced from the venue taking this feed from satellite (in case 
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of Fiber Contribution Lines a diverted fiber optic circuit has to be allocated) into a 
designated Media Access Production Center.  
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 :بث التلفزيونيالتسلسل الزمني لل :5الملحق رقم 

 

FEED DESCRIPTION 

The content will include live pre-match stadium ambience, match coverage plus clips compilation, also 

pre and pos interviews. 

Pre-Match 

The pre-match segment includes players´warm-up and additional stadium ambience/fans. 

Presentations, & Interviews are included on the feed. 

Match Coverage 

The live match segment includes the countdown to begin live transmission. In principle the feed start 8 

minutes before kick-off. 

Half-Time 

The half-time segment includes clips compilation, statistics and stadium ambience. 

Post-Match 

The post-match includes final score, post-match interviews,general statistics (full frame) related to the 

match itself and ends wtih clips compilation.  

RUNNING ORDER 

Pre-match 

TIME CONTENT/ DESCRIPTION SOURCE DUR. 

-90min Techical  rehearsal    

-60min Crew go to the positons. CCU adjustemnts   

-45min VALID TEST TAPE SIGNAL VT 5min 

-40min Pre match Stand up (Abu Dhabi and Dubai sports)   
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(During this period all cameras prepare warm up 

playlist) 

-20.00 Stadium Live beauty shot 

Graphic:  match apresentation + Wheater  

Graphic 

ID 

00.15 

-18.00 Warm up Dump  EVS 10 min 

-8.00 Extra Atmosphere shots / Crowds / Fans.. etc.   2m 

-6.00 Stadium Live beauty shot 

Graphic:  match apresentation + Wheater  

Graphic 

ID 

1.00 

-05.45 Stadium Live beauty shot 

Graphic:  teams classifications 

Graphic 

ID 

00.20 

-05.25 Stadium Live Live 00.15 

 Warm-up playlist mix teams EVS 02.00 

-04.00 Stadium Live 

Teams walking onto pitch  

Live 01.00 

-03.00 Stadium Live 

Graphic: Team A line-up 

Graphic 

Team A 

00.20 

-02.40 Stadium Live 

Teams line-ups in front of vvip, team handshake( pan 

along players) 

Live 00.30 

-02.00 Stadium Live 

Graphic: Team B line-up 

Graphic 

Team B 

00.20 
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-01.40 Stadium Live 

Coin toss + Referee ID  

Graphic 

Referee ID 

00.20 

-00.20 Stadium Live 

Referee, Players,coach close-ups 

Live 00.20 

00.00 kick off Live  

 

RUNNING ORDER 

Half-Time 

TIME CONTENT/ DESCRIPTION SOURCE DUR. 

-15:00 Stadium Live 

Half-Time whistle/players on pitch 

Live 00.30 

 Stadium Live wide shot 

Graphic:  half-time score 

Graphic 

score 

00.10 

-13.30 Stadium Live camera 

Graphic:  Match Statistics  

Graphic 00.30 

 SSM PLAYLIST + Music Evs 01.00 

 Beauty shot  Live 01.30 

 EVS - BEST MOMENTS (first Half) Evs 5 min 

 Beauty Shot  Live  
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-01.30 Stadium Live wide shot 

Graphic:  half-time score 

Graphic 

score 

00.30 

-01.00 Stadium Live 

Players on pitch 

Live 01.00 

00.00 Stadium Live 

Referee, kick of 

Live  

 

RUNNING ORDER 

Full-Time 

TIME CONTENT/ DESCRIPTION SOURCE DUR. 

00:00 Stadium Live  

Final whistle/players on pitch close-ups 

(scorers, coaches, referees, fans, etc.) 

Live 00.20 

00.40 Stadium Live wide shot 

Graphic:  Full-time score 

Graphic 

Score 

Music 

00.20 

00.50 Final playlist  EVS 

+ 

Music 

00.30 

01.40 Stadium Live 

Pos-match interviews 

Live 10.00 
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 Stadium Live 

Press Conference 

Live  

 EVS BEST MOMENTS (second half) EVS 05.00 

 END OF INTERNATIONAL FEED  

Colour Bars 

  

 

REPLAY GUIDE LINE 

Action Quantity (whenever possible) 

Fault without danger 0 our 1replay max. 

Fault in which the player is 

seriously injured 

1 or 2 more reaction (if player goes out or if an  

agressor sees a card) we can give another 

sequence with 1 replay more reaction. 

Danger fault near area 1 with general camera (offside or behind goal) +1 

or 2 replay close-up. If we have time reactions. 

Attack without danger 1 or 2 replay (if we have time we can put 

reactions) 

Danger Attack  1 with general camera (offside,  behind goal, 

spidercam) +1 or 2 replay close-up. If we have time 

reactions. 
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Goals One or two replays to analyze the play, two or 

three replays already including super-slow motion. 

Always finish the sequence with reactions. 

(Players, coaches, fans) 

Later repeat sequence with a maximum of two 

replays, most reactions. (must contain angles have 

not yet seen) 

 

 

 

 


