
 
 
 
 
 
 

 

       

 مجلس إدارة الفريق الملكي 

26-5-2020 

 2020( لســـنة 4قــــرار إداري رقـــم )

 الظروف الراهنةفي ظل ضوابط وإجراءات العودة للمالعب بشأن 

أدناه ، وقراءته بمتمعن ، ويرجى عدم االشتراك  الرابط من خالل على جميع الالعبين التسجيل في نموذج اإلقرار والتعهد أوال : 

   -هذه التعليمات واإلجراءات :  على مباراة حال عدم الموافقةفي أي 

19-http://rtfuae.net/covid/ 

 ستتم مراجعة كافة طلبات االشتراك في المباريات وسيتم استبعاد الطلبات الغير مستوفية لنموذج اإلقرار والتعهد.:  ثانيا

 -:  التالية اتباع التعليمات تنفيذ وااللتزام التام ب على كل العب :  لثاثا

 .ألي سبب كان مإزالته عدمو جديدة ارتداء كمامات وقفازاتيجب على كل العب  .1

 تتوفر في األسواق كمامات قماشية أو كمامات خاصة رياضية تحتوي على فتحات للتهوية. .2

 معقم بخاخ ( –كمامات  –) قفازات .خاصة بهإحضار أدوات التعقيم اليجب على كل العب  .3

 قبل النزول إلى أرضية الملعب. وتعقيم الحذاء الرياضي يجب على كل العب القيام بعملية تعقيم نفسه .4

 العبين آخرين. عصغيرة لحفظ نقوده وأغراضه الشخصية وعدم مشاركتها م حقيبةعلى كل العب إحضار  .5

 .ُيمنع منعا باتا اصطحاب أي مرافق مع الالعب سواء شخص كبير أو صغير .6

و  ةإجراءات قياس درجة الحرار  إلتماموذلك  ،  قبل موعد المباراة بنصف ساعةول ألرضية الملعب يرجى مراعاة الدخ .7

 .متر بين كل العب 2التعقيم مع مراعاة مسافة  

وعودة الالعبين إلى   فترة التعقيم الوطنيل  ةمراعا  ،  لتفادي أي تأخير الوقت المحدد تماما وذلكبدء المباراة في سيتم   .8

 منازلهم بوقت كاف. 

 طبق القوانين.وتُ  بدء المباراة بدخول أي العب بعد حسمال يُ  .9

يرجى االلتزام بالبقاء في السيارة لحين دخول وقت التحضير لبدء  في حال الوصول إلى الملعب قبل الوقت المحدد ، .10

  إجراءات قياس درجة الحرارة و التعقيم. 

 تجنب التجمع  في مواقف السيارات أو في الملعب بأي شكل من األشكال سواء قبل أو بعد أو أثناء المباراة. .11

 .سواء قبل أو بعد أو أثناء المباراة من األشكال بأي شكل أو في الملعب تجنب مصافحة الالعبين في مواقف السيارات .12
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 مجلس إدارة الفريق الملكي 

 . يرجى مراعاة آداب السعال والعطس .13

 مع مراعاة تعقيمها. توفر عملية صرافة لعدم، تماما  االشتراك في المباراةإحضار مبلغ رسوم  .14

 .قبل الدخول للملعب سيتم قياس درجة حرار كل العب بواسطة الجهاز المخصص لذلك .15

 لجهاز التعقيم الشامل.  كل العبسيتم تعريض  .16

 شابهها. وما   واألبوابوتجنب مالمسة المقابض  على كل العب تجنب ارتداء كفرات الملعب .17

 .في الملعب في الصندوق المخصص لذلك الشتراك في المباراةرسوم ا مبلغ وضع .18

، أو إفراغ المياه من قارورة الملعب  لبراد المياه فضل احضار قارورة مياه شخصية لكل العب تجنبا ألي تالمس مباشريُ  .19

 إلى القارورة الشخصية أو تعقيمها وذلك لسالمتكم.

وعدم  متر بين كل العب 2ترك مسافة لتزام بللضرورة القصوى ، مع اال الالعبين إال المباراة معأثناء تجنب النقاش  .20

...الخ (التجمع وذلك حال توقف اللعب ) ضربات الجزاء ،   ..اإلصابات   .الضربات الحرة ، الرمية ، الكورنر 

واالستراحة في الملعب أو في مواقف  والتجمعوتجنب المصافحة  المباراة وقت انتهاء تم مغادرة الملعب فوري .21

 السيارات. 

 بتعقيم نفسه وحذائه الرياضي قبل ركوب السيارة. العب كل نصح أن يقوميُ  .22

إدارة الفريق الملكي وهي مستقلة عن إجراءات إدارة اإلجراءات الخاصة بتعتبر هذه اإلجراءات المبينة أعاله من :  رابعا

 الملعب.

حظره نهائيا من   إلخراجه فورا من أرضية الملعب و أي العب سيخالف التعليمات المذكورة أعاله سنضطر آسفين:  اخامس

 وإبالغ السلطات المختصة إن اقتضت الحاجة. الفريق الملكيعضوية 

، قابلة للمراجعة  اإلعالنات عن المباريات من خالل الموقع االلكترونيسيتم تطبيق هذه اإلجراءات اعتبارا من تاريخ :  دساسا

 .والتعليمات والتعديل وفقا للظروف الصحية

وسيتم بيان ذلك في الموقع االلكتروني لحظة االشتراك  ، ننوه بأن ملعب المباراة و التوقيت قد يتغيران طبقا للظروف:  سابعا

 في المباريات.

..ونتمنى من الجميع التعاون في ذلك..  وفي الختام نود أن ننود بأن جميع هذه اإلجراءات هي لسالمتنا 
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