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Üè‚Ïi 

مع إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل يان، رئيس الدولة             
 عاماً للقراءة، وانطالقاً من دعم  صاحب          2016بتخصيص العام   "  حفظه اهللا "

يس الدولة رئيس جملس     السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، نائب رئ          
حتدي "، للقراءة من خالل إطالق مشروع           "رعاه اهللا "الوزراء حاكم ديب      

حرصت مؤسسة حممد بن    .  ؛ لتشجيع القراءة لدى فئة الطالب     "القراءة العريب 
راشد آل مكتوم على ترسيخ دورها الرائد يف جمال تعزيز مسارات نشر ونقل              

 مبا فيها فئة ذوي اإلعاقة اليت تعد           املعرفة، وإتاحتها لفئات اتمع كافة     
 . جزءاً ال يتجزأ من جمتمعنا

ومن خالل شراكتها مع نادي ديب للمعاقني، تسعى املؤسسة إىل تأكيد            
دورها اتمعي، واملسامهة بتنفيذ توجيهات قيادة دولتنا الرشيدة، اليت             

          هلم كلَّ التسهيالت يف ا  االت كافة، مبا   تدعم فئات ذوي اإلعاقة، وتوفِّر
وجتسد الشراكة جزءاً من مشاريع      .  يسهم يف دجمهم مع بقية أفراد اتمع       

املؤسسة لتعزيز مكانة اللغة العربية، ودعم احملتوى العريب يف الفضاء                 
إضافة .  اإللكتروين وخاصة لدى األشخاص الذين ال يتقنون اللغة اإلجنليزية          

التزام مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم           إىل أنَّ هذا التعاون يؤكِّد على           
 . بدورها اتمعي حنو فئات اتمع كافة
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واليوم نضع بني أيديكم حصيلة هذا التعاون من الكتب املترمجة                 
              مقدسة على أن تلقوانني األلعاب الباراملبية الصيفية؛ حيث حترص املؤس

 لتطلعكم على قوانني       لكم مطبوعاتٍ مبسطةً ودقيقةً ومصممةً بعناية،           
االحتادات الرياضية العاملية يف عددٍ من رياضات ذوي اإلعاقة، وتعرفكم               
بقوانني األلعاب الباراملبية الصيفية باللغة العربية، بشكلٍ يوفِّر املعلومات              

 . آملني أن تعم الفائدةُ على اجلميع. اخلاصة بقوانني هذه األلعاب

لى دوره الكبري والداعمِ للرياضات         ونشكر نادي ديب للمعاقني ع        
والرياضيني من ذوي اإلعاقة، ونعدكم أن يتوسع التعاون مع النادي؛ ليشملَ            

 . مبادراتٍ أخرى متعلقة باملعرفة والتنمية والتدريب يف املستقبل القريب

 

 مجال بن حويرب                               

  مكتومؤسسة حممد بن راشد آل ملالعضو املنتدب
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تعد لوائح ألعاب القوى التابعة للجنة الباراملبية الدولية وقواعد مسابقات           
") القواعد"املشار إليها فيما يلي بـ    (ألعاب القوى التابعة للجنة الباراملبية الدولية       

املبينة أدناه إلزامية يف مجيع مسابقات ألعاب القوى اليت أقرا اللجنة الباراملبية         
 .الدولية

مبا (ع اإلدارة الشاملة لكل الرياضات التابعة للجنة الباراملبية الدولية          ختض
 من  7  -2لألحكام التفصيلية الواردة يف الفصل رقم       )  فيها مسابقات ألعاب القوى   

 .دليل اللجنة الباراملبية الدولية
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íéÖæ‚Ö]íéf¹]…^fÖ]íßr×Ö]»^ãeÍÃ¹]ïçÏÖ]h^ÃÖ_l^Ïe^ŠÚ 

 

 : مسابقات ألعاب القوى املعرتف بها يف اللجنة الباراملبية الدولية   1 -1

تشمل مسابقات ألعاب القوى املعترف ا يف اللجنة الباراملبية الدولية ما           
 : يلي

 .األلعاب الباراملبية ) أ

 .بطوالت العامل للجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى ) ب

 .لجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوىالبطوالت اإلقليمية ل ) ج

املسابقات املُجازة من اللجنة الباراملبية الدولية ــــــــــ                 ) د
 .مسابقات اجلائزة الكربى وكأس العامل

مسابقات ألعاب القوى املعتمدة من اللجنة الباراملبية الدولية               )  هـ
بقات اليت  املسابقات الدولية والوطنية لالعبني ذوي اإلعاقة واملسا       
 .أقرها االحتاد الدويل أللعاب القوى أو االحتادات الوطنية

أعاله )  ج(،   )ب(، و  )أ(يشار إىل املسابقات املدرجة يف البنود             
 ".مسابقات اللجنة الباراملبية الدولية"بـ
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 : تطبيق لوائح وقواعد ألعاب القوى التابعة للجنة الباراملبية الدولية   2 -1

 2014 يناير 1اللوائح اعتباراً من تسري هذه القواعد و

متطلبات مسابقات ألعاب القوى املعرتف بها يف اللجنة الباراملبية   1-3

 : الدولية

للحصول على أي معلومات بشأن املتطلبات التنظيمية للمسابقات                
املعترف ا يرجى الرجوع إىل املوقع اإللكتروين أللعاب القوى التابع للجنة              

 : ليةالباراملبية الدو

http: //www.paralympic.org/athletics/downloads 

 : إقرار نتائج املسابقات   4 -1

ال تقبل نتائج ألعاب القوى التابعة للجنة الباراملبية الدولية باستثناء تلك              
ف ا من الالعبني احلاملني للرخصة         النتائج احملققة يف املسابقات املعتر      

الصادرة وفقاً لسياسة التسجيل والترخيص املعمول ا واخلاصة بألعاب القوى           
التابعة للجنة الباراملبية الدولية، ووفقاً لألحكام األخرى هلذه السياسة،                  

 : لألغراض التالية

 .تصنيفات ألعاب القوى التابعة للجنة الباراملبية الدولية )  أ

 .األرقام القياسية أللعاب القوى التابعة للجنة الباراملبية الدولية )  ب

 .توزيع نقاط التأهيل للمسابقات التابعة للجنة الباراملبية الدولية )  ج

حتقيق معايري التأهيل للتسجيل يف املسابقات التابعة للجنة                  )  د
 ).1 -1راجع الفصل (الباراملبية الدولية 
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تفصيلية بشأن متطلبات الرخصة احلالية أللعاب       للحصول على معلومات    
القوى التابعة للجنة الباراملبية الدولية يرجى مراجعة سياسة التسجيل والترخيص          

 : على املوقع اإللكتروين أللعاب القوى التابع للجنة الباراملبية الدولية

http: //www.paralympic.org/Athletics/Downloads 

الدعاية والعروض أثناء مسابقات ألعاب القوى املعرتف بها يف اللجنة  5 -1

 : الباراملبية الدولية

تكون الدعاية أثناء املسابقات اليت حتكمها اللوائح والقواعد اخلاصة              
ن اللجنة  باملعدات واملالبس، وفق أحدث إصدار من تلك اللوائح الصادرة ع           

الباراملبية الدولية أللعاب القوى، وكذلك بشأن الدعاية اليت تتم أثناء مجيع               
املسابقات األخرى املعترف ا، وحيق للجنة الباراملبية الدولية مبوافقة من              
اللجنة الباراملبية الدولية واللجنة املنظمة للمسابقات اعتماد املتطلبات بشأن             

ريها مبا يف ذلك املواصفات احملددة اليت تتعلق        الدعاية والعروض التجارية وغ   
 .حبجم ومكان اإلعالن والعالمة التجارية على املالبس واملعدات

 ) : املراهنات: أي(متطلبات مكافحة املقامرة    6 -1

يلتزم مجيع الالعبني احلاصلني على الترخيص من اللجنة الباراملبية               
 من  8 التأهيل مبوجب البند رقم         الدولية أللعاب القوى بالتوقيع على قانون        

بعدم املشاركة أو املساعدة يف     "القانون، الذي ينص على أن الالعبني يتعهدون        
أي ألعاب مقامرة أو مراهنات ذات صلة جبميع الفعاليات التابعة للجنة الباراملبية 

 ".الدولية

ة أو وتعتمد اللجنة الباراملبية الدولية من حني آلخر قوانني مكافحة املقامر  
 .متطلباا، اليت يلتزم ا مجيع املشاركني يف املسابقات املعترف ا
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 : رسوم التسجيل يف املسابقات   7 -1

تنشر اللجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى هيكل رسوم املسابقات،            
جيب أن تسدد الرسوم دون      .  كما تجري اللجنة حتديثات عليه من حني آلخر         

 .نة الباراملبية الدولية أللعاب القوىإبطاء إىل اللج
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êÞ^nÖ]Ø’ËÖ] 

Ìéß’jÖ]æíé×âù] 

 

 : متطلبات التأهيل أللعاب القوى التابعة للجنة الباراملبية الدولية  1 -2

 : لكي يتنافس الالعب يف املسابقات املعترف ا ينبغي أن

ص املعمول ا   حيمل رخصة صادرة وفقاً لسياسة التسجيل والترخي       ) أ
التابعة للجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى فيما يتعلق مبسابقات         

 .اللجنة الباراملبية الدولية

 .يكون مصنفاً دولياً ) ب

يسجل من جلنته الباراملبية الوطنية، بوصفها عضواً منتظماً يف                ) ج
 .اللجنة الباراملبية الدولية

اخلاصة بالقانون الوطين التابع للجنة      فر فيه متطلبات اجلنسية      اتتو ) د
 .الباراملبية الدولية

 ديسمرب يف سنة املسابقة     31ال يقل عمره عن الرابعة عشرة حبلول          ) هـ
 .خلوض املسابقة

يف ال يكون مستبعداً أو موقوفاً أو خاضعاً ألي عقوبة أخرى تؤثر                ) و
 .وضعه يف التصنيف

الفصل يف  )  ، د )، ج )، ب )يف البنود أ   للتنافس يف املسابقات املدرجة      :مالحظة
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، 40، جيب أال يقل عمر املتسابق يف الفئتني الرياضيتني رقمي            1  -1
 . عن مثانية عشر عاماً قبل تاريخ املسابقة41و

من الفصل  )  ، د )، ج )، ب )وللتنافس يف املسابقات املدرجة يف البنود أ      
، )، ج )ردة يف البنود أ     جيب أن يستويف قائد العدائني املعايري الوا         1  -1رقم  

 .من الفصل الثاين املذكورة آنفاً) ، هـ)د

 : تصنيف اللجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى 2 -2

للتنافس يف املسابقات املعترف ا، جيب على جلنة التصنيف التابعة              
للجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى تقييم الالعب وحتديد فئة رياضية له                

 . عن حالة التصنيف إما حمققة أو مؤكدةفضالً

تستكمل هذه اللوائح والقواعد بقواعد تصنيف اللجنة الباراملبية الدولية           
أللعاب القوى واللوائح املتاحة على املوقع اإللكتروين للجنة الباراملبية الدولية          

 : أللعاب القوى
rulesandregula/athletics/org.paralympic.www: //http 

classification/tions. 

 : تسجيل الالعب يف فئة رياضية جديدة  3 -2

ميكن أن يسجل الالعب الذي مل يتم تقييمه من قبل جلنة التصنيف التابعة             
 يف املسابقات املعترف ا يف الفئة         للجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى،     

الرياضية اليت كان مسجالً فيها سابقاً أو الفئة اليت تبدو مناسبة له بناءً على فحص 
بسيط يتعلق مبدى قصور النشاط، كما يتم منحه حالة الفئة الرياضية اجلديدة               

 : شريطة ما يلي
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بية الدولية أللعاب تلبية متطلبات التأهل املتبقية التابعة للجنة البارامل    ) أ
 .القوى

استيفاء معايري التسجيل أو التأهل اخلاصة بكل فعالية، أو الفعاليات           ) ب
اليت يعتزم الالعب التسجيل فيها طبقاً للمتطلبات اليت سنتها اللجنة           

 .احمللية املنظمة

 ال يلزم وجود جلنة التصنيف التابعة للجنة الباراملبية الدولية أللعاب               :مالحظة
قوى يف كل املسابقات املعترف ا يف اللجنة الباراملبية الدولية أللعاب              ال

إن من أهداف اللجنة الباراملبية الدولية أللعاب       ).  1  -1راجع الفصل   (القوى  
 اليت خيضع    - حيثما كان ذلك ممكناً      -القوى تقليص أو إلغاء اإلجراءات      

أللعاب القوى حبسب    الالعبون مبقتضاها لتقييم اللجنة الباراملبية الدولية           
 .التصنيف يف املسابقات التابعة للجنة الباراملبية الدولية

املشاركة املرشوطة يف مسابقات ألعاب القوى املعرتف بها يف اللجنة  4 -2

 : الباراملبية الدولية 

ال حيق خوض املسابقة إال لالعب املؤهل الذي يستويف معايري التأهيل                  
 . ل الرياضي املطبقة على مجيع املسابقات املعترف اومقاييسه ومجيع قواعد التسجي

متطلبات التأهيل يف املسابقات املعتمدة من االتحاد الدويل أللعاب    5 -2

 : القوى أو االتحادات الوطنية

جيب على الالعب ذي اإلعاقة الذي ينافس يف الفعاليات املدرجة يف               
وى املعتمدة من االحتاد الدويل      مسابقات اللجنة الباراملبية الدولية أللعاب الق      

أللعاب القوى أو االحتاد الوطين استيفاء معايري األهلية اليت سنتها اللجنة                  
 . احمللية املنظمة أو االحتاد املشرف
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oÖ^nÖ]Ø’ËÖ] 

l]‚Ã¹]æl^éßÏjÖ]íéfŞÖ]l^Ú‚¤]l^Şß¹]ívÊ^ÓÚ 

 

 : قانون مكافحة املنشطات  1 -3

 نشطات للجنة الباراملبية الدوليةقانون مكافحة امل  1 -1 -3

الدليل اإلرشادي  (قانون مكافحة املنشطات للجنة الباراملبية الدولية          -1
  2 -1، الفصل 2للجنة الباراملبية الدولية، القسم 

ookhandb/hwa/theipc/org.paralympic.www: //http/  

يف حالة خوض الالعب الذي خيالف قواعد مكافحة املنشطات                 -2
املسابقةَ بصفته عضواً يف فريق التتابع يستبعد فريق التتابع تلقائياً من             
الفعالية املعنية اعتباراً من تاريخ العقوبة املفروضة على الالعب،             

يف فضالً عن مجيع العواقب النامجة اليت تلحق بفريق التتابع، مبا              
ذلك مصادرة األلقاب أو اجلوائز أو امليداليات أو النقاط أو اجلوائز             
املالية ما مل تثبت براءته أو عدم ارتكابه تلك املخالفة، وأنه مل يتوقع             
 .تأثر مشاركته يف فريق التتابع بسبب انتهاك قواعد مكافحة املنشطات
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ملبية الدولية  متطلبات مكافحة املنشطات يف مسابقات اللجنة البارا           3-1-2
 املعتمدة 

ينطبق قانون مكافحة املنشطات لالحتاد املشرف املعين على                  -1
 : الفعاليات اليت تتعلق بالالعبني ذوي اإلعاقة فيما يلي

املسابقات اليت اعتمدا اللجنة الباراملبية الدولية أللعاب             ) أ
القوى، مبا يف ذلك املسابقات الدولية والوطنية لالعبني ذوي          

 . إلعاقةا

 -املسابقة املعتمدة من اللجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى        ) ب
املسابقات املصدق عليها من االحتاد الدويل أللعاب القوى أو         

 .االحتاد الوطين

 يف مجيع مسابقات     - توصي اللجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى         -2
 -)1 -1راجع الفصل   (عتمدة  اللجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى امل     

 : مبا يلي

إجراء اختبار عشوائي يف املسابقات ملكافحة املنشطات، ويعد ذلك          ) أ
 .إجراءً رادعاً

إجراء املسابقة املعنية وفقاً للوكالة العاملية ملكافحة املنشطات وقانون         )  ب
مكافحة املنشطات فضالً عن املعايري الدولية املطبقة من قِبل االحتاد          

 .ذي اعتمد املسابقةال

املذكورين آنفاً يعدان    )  د(2و  )  ج(2على الرغم من أن البندين            -3
 البند  6توصيات فحسب ألغراض إقرار التسجيل، تتطلب الفقرة رقم         
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) البول أو الدم  (من الفصل اخلامس املذكورة أدناه مجع عينات        )  ب(
 .يف املسابقة

 الخدمات الطبية 2 -3

  الطيب التابع للجنة الباراملبية الدولية ينطبق القانون 1 -2 -3

الدليل اإلرشادي للجنة   (القانون الطيب التابع للجنة الباراملبية الدولية          -1
على مجيع مسابقات    )  4  -1، الفصل    2الباراملبية الدولية، القسم     

 ) 1 -1راجع الفصل (اللجنة الباراملبية الدولية 

handbook/hwa/theipc/org.paralympic.www: //http 

عينت اللجنة الباراملبية الدولية اللجنة الطبية مبوجب املبادئ                  -2
التوجيهية للدليل اإلرشادي للجنة الباراملبية الدولية بغرض تزويد            

 . سائل الطبيةاللجنة الباراملبية الدولية باملشورة العامة بشأن مجيع امل

 املسؤوليات  2 -2 -3

 وفقاً للقانون الطيب التابع للجنة الباراملبية الدولية، يكون الالعب               -1
مسؤوالً عن صحته البدنية والعقلية كما أنه يكون مسؤوالً عن إشرافه            

 .الطيب

راجع ( حال التسجيل يف املسابقات التابعة للجنة الباراملبية الدولية             -2
ربئ الالعب على وجه التحديد ذمة اللجنة الباراملبية ، ي)1 -1الفصل 

الدولية يف حدود ما يسمح به القانون من أي خسارة أو إصابة أو                  
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ضرر من شأنه أن يضر بالالعب فيما يتعلق مبشاركته يف املسابقة أو              
 . فيما يتعلق بنتيجة تلك املسابقة

ذل اللجان  ، تب 2 من الفصل    2  -2  -3 على الرغم من أحكام القاعدة        -3
الباراملبية الوطنية أقصى جهودها لضمان أن يكون مجيع الالعبني             
املنافسني يف مسابقات اللجنة الباراملبية الدولية وفق توزيعهم                
اجلغرايف يف حالة صحية وبدينة وعقلية تتوافق مع مسابقات مستوى            

 .النخبة يف ألعاب القوى

 للتأكد من إجراء       تبذل كل جلنة باراملبية وطنية أقصى جهودها             -4
الفحص الطيب املناسب واملستمر لالعبيها، كما توصي اللجان              
الباراملبية الوطنية بتنظيم إجراء تقييم صحي دوري على مجيع                 

 . الالعبني املشاركني يف مسابقات اللجنة الباراملبية الدولية

زمة  تعد اللجان الباراملبية الوطنية مسؤولة عن توفري املواد الطبية الال           -5
والتغطية التأمينية الطبية للوفد التابع هلا أثناء السفر من املسابقات              

 .التابعة للجنة الباراملبية الدولية وإليها

 يقع على عاتق اللجنة احمللية املنظمة يف كل حالة التأكد من توفري                -6
املواد الطبية الالزمة والتغطية التأمينية الطبية يف مجيع مسابقات               

وتصدر اللجنة الطبية التابعة للجنة الباراملبية . املبية الدوليةاللجنة البار 
الدولية املبادئ التوجيهية العملية وتطورها ملساعدة اللجان املنظمة         

 واختاذ تدابري السالمة املناسبة     ،تقدمي اخلدمات الطبية املناسبة   على  
 .يف املسابقات الدولية
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ل مسابقة من مسابقات اللجنة     تعني اللجنة املنظمة مديراً طبياً يف ك         -7
الباراملبية الدولية بغية إعداد وتنسيق اخلدمات الطبية ومتطلبات            

ويكون مدير الشؤون الطبية والعلمية التابع       .  السالمة أثناء املسابقة  
للجنة الباراملبية الدولية حلقة وصل بني اللجنة الباراملبية الدولية            

 فيما خيص املسائل الطبية      أللعاب القوى واملدير الطيب للمسابقة     
وجيوز ملدير الشؤون الطبية والعلمية      .  واملسائل املتعلقة بالسالمة  

أن يسند مسؤوليات حمددة للمدير الطيب يف املسابقة وفق سلطته            
 .التقديرية

يف الفعاليات الكربى التابعة للجنة الباراملبية الدولية أللعاب                   -8
 عن ضمان متثيل اللجنة       القوى، تكون اللجنة املنظمة مسؤولة       

الطبية التابعة للجنة الباراملبية الدولية ملراقبة تنفيذ القواعد اليت             
تتعلق بالسالمة والشؤون الطبية واختبارات خلل املنعكسات              

 ).4 -2 -3راجع (املستقل والتعزيز 

 السالمة يف مسابقات اللجنة الباراملبية الدولية/ اخلدمات الطبية 3 -2 -3

 من الفصل السادس، تكون اللجنة       1  -2  -3إىل القاعدة رقم    إضافة    -1
املنظمة مسؤولة عن توفري اخلدمات الطبية وخدمات السالمة اليت             

حجم املسابقة وطبيعتها، تصنيف       :  ختتلف وفقاً للعوامل التالية      
الالعبني املشاركني وعددهم، عدد فريق الدعم الفين واملشاهدين،         

لدولة اليت تقام فيها املسابقة والظروف       فضالً عن املعايري الصحية ل     
املناخ، واالرتفاعات، ومعاجلة األمراض       :  مثل(البيئية احمليطة     

 ).الشائعة
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القواعد  يلزم توفري اخلدمات الطبية وخدمات السالمة اخلاصة مبوجب          -2
 ).مثل املاراثون(الطبية املتعلقة بتصنيفات حمددة للفعاليات 

 "والتعزيز"ستقل خلل املنعكسات امل 4 -2 -3

ال يسمح بأي حماولة مقصودة إلثارة خلل املنعكسات املستقل               -1
يف مسابقات ألعاب القوى املعترف ا يف اللجنة           )  مثل التعزيز (

 ).1 -1راجع الفصل (الباراملبية الدولية 

خلل "يسري الوضع الذي ذكرته اللجنة الباراملبية الدولية بشأن                -2
الدليل اإلرشادي للجنة الباراملبية     "  (لتعزيزاملنعكسات املستقل وا  

على مجيع مسابقات ألعاب القوى     )  3  -4، فصل   2الدولية، قسم   
 .اليت أقرا اللجنة الباراملبية الدولية

Handbook/HWA/TheIPC/org.paralympic.www: //http 

 التحقق من اجلنس 5 -2 -3

اليت تجرى يف   (ال يسمح بدمج الفعاليات اخلاصة بالرجال والنساء          -1
يف أي مسابقة من مسابقات اللجنة الباراملبية الدولية        )  نفس التوقيت 
 .أللعاب القوى

تقوم اللجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى بالرد على أي                    -2
لوائح االحتاد الدويل    " لـ استفسارات مرتبطة جبنس الالعب وفقاً      

أللعاب القوى اليت تنظم تأهيل الالعبني الذين أجروا عمليات               
، السارية  "جراحية لتحويل اجلنس ليندرجوا يف املسابقات النسائية       

 .وقت خوض املسابقة
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 يف حالة إجراء املنافس عملية جراحية كي يتحول من أنثى إىل رجل،             -3
ية عليه قبل أول انضمام له يف مسابقات        تشترط اللجنة الباراملبية الدول   

الرجال تقدمي املستندات التالية على األقل ملدير الشؤون الطبية               
 : والعلمية التابع للجنة الباراملبية الدولية

دليل كافٍ يثبت الوضع القانوين الفعلي لالعب بصفته شخصاً            ) أ
 .ذكراً يف البلد الذي ميثله الالعب

بت إىل جانب األدلة املستندة إىل وجهة نظر        السجل الطيب املث   ) ب
. طبية ترى أن الالعب قد أمت عملية جراحية للتحول إىل ذكر             

السجل على قائمة األدوية اليت تلقاها          وجيب أن حيتوي هذا    
وقت تقدمي الطلب واملستندات األخرية املتعلقة مبستويات           

 .هرمونات اجلنس

لذي يصحبه التدخل يف اهلرمونات      يف عالج حتويل اجلنس ا     )  :1(مالحظة رقم   
وغريه من التدخالت جيب أن يقدم الالعب شهادة إعفاء سارية ألغراض           
عالجية للسماح له باملشاركة يف املسابقة طبقاً لقانون مكافحة املنشطات     

ويف بعض احلاالت ال جيوز للجنة      .  الذي سنته اللجنة الباراملبية الدولية    
ة إعفاء ألغراض عالجية استناداً إىل طبيعة       الطبية املعنية إصدار أي شهاد    

 .الالعب أو إىل اجلرعة املذكورة

 جيوز للجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى أن تطلب بناءً            )  :2(مالحظة رقم   
 . على تقديرها املعلومات اإلضافية للتحقُّق من اجلنس
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مع حاالت فَرطِ    تتعامل اللجنة الطبية التابعة للجنة الباراملبية الدولية           -4
 .األَندروجينية وفقاً للمعايري الدولية املعمول ا يف ذلك الوقت

 يف حالة إثارة أي استفسار بشأن اجلنس املشكوك فيه يلتزم مجيع                 -5
األطراف بأقصى درجات السرية، كما يتم التعامل مع وجود أي                
 استفسار، أو تساؤل، أو شكوى بشأن أي مسألة متعلقة باجلنس على          

حتافظ اللجنة الباراملبية الدولية بأقصى قدر ممكن على          .  أا سرية 
 .عدم كشف هوية الالعب املعين

 : التقنيات واملعدات 3 -3

 املبادئ األساسية 1 -3 -3

تسري سياسة متطلبات املعدات التابعة للجنة الباراملبية الدولية              -1
 -3، الفصل   2  الدليل اإلرشادي للجنة الباراملبية الدولية، القسم      (

. على مجيع مسابقات اللجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى        )  10
وتكون املبادئ األساسية اليت تنهض بألعاب القوى التابعة للجنة            
الباراملبية الدولية إزاء تطور املعدات املستخدمة أثناء املسابقات          

 : املعتمدة هي

نافسني، سالمة املستخدم، وغريه من امل         :  أي  (السالمة)  أ
 ).واملسؤولني، واملراقبني والبيئة

عدم حصول الالعب على مزايا غري عادلة           :  أي  (اإلنصاف)  ب
 ).ليست ضمن أصل الفعالية اليت خيوضها الالعب

 ). مثل إتاحتها جتارياً بشكل معقول للجميع (العاملية) ج
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أي أن األداء البشري هو العنصر احلاسم وليس             (القوة البدنية )  د
 ). التقنيات واملعداتتأثري

 تتبع اللجنة الباراملبية الدولية طرق التحقيق احلالية لتحديد املعدات              :مالحظة
وتنظيمها لتأمني األهداف املذكورة آنفاً وخلق طرق صحيحة وموثوقة               
الختبار املعدات للتأكد من أا تتوافق مع املبادئ األساسية املذكورة               

 . عليهاأعاله وغريها من اللوائح املنصوص

) وليس على سبيل احلصر   ( تسري هذه املبادئ على وجه اخلصوص         -2
 : فيما يتعلق بتطوير

 .األطراف الصناعية اخلاصة الرياضية) أ

 . مواصفات قاعدة تسديد الرمية ومواد قضبان اإلمساك) ب

 .مكونات الكرسي املتحرك) ج

 اإلشراف على استخدام التقنيات واملعدات 2 -3 -3

 -ندوب الفين التابع للجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى         يشرف امل  -1
 على استخدام التقنيات واملعدات يف املسابقات اليت          -أو من يعينه  

للتأكد من  )  1  -1راجع الفصل   (تعتمدها اللجنة املعنية أللعاب القوى      
على سبيل  (ويتضمن هذا اإلشراف     .  مطابقتها للمبادئ الواردة أعاله    

 : إجراء تقييم لكل ما يلي) حلصراملثال ال ا

 . التعزيز املصطنع الرتفاع الرمية يف فعاليات الرمي  ) أ

 .التعزيز املصطنع لطول اخلطوة) ب
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املعدات أو مكونات األطراف الصناعية سواء أكانت متاحة جتارياً         )  ج
أي أنه ال يسمح بالنماذج املصممة          (جلميع الالعبني أم ال        
 ). معنيخصيصاً الستخدام العب

أو املعدات املستخدمة سواء أكانت حتتوى على مواد أو أجهزة            )  د
 كانت مصممة لتوفري     مختزين الطاقة، أو توليدها أو توصيلها أ        

 .وظيفة لتعزيز زيادة أداء القدرة البدنية الطبيعية لالعب

 تعتمد اللجنة الباراملبية الدولية األحكام اخلاصة لتسمح باستخدام             -2
ت واملعدات ملساعدة الالعب، ومت تناول هذا املوضوع      بعض التقنيا 

 . أدناه7يف إطار القاعدة رقم 

 التقنيات احملظورة 3 -3 -3

 حيظر استخدام التقنيات التالية يف مسابقات ألعاب القوى اليت                  -1
 ) : 1 -1راجع الفصل (تعتمدها اللجنة الباراملبية الدولية 

 .ساسية املذكورة أعالهاملعدات اليت ختالف املبادئ األ   ) أ

املعدات اليت تؤدي إىل أداء رياضي ناتج عن اآلالت أو                  )  ب
 . احملركات أو اآلليات الروبوتية

 .األطراف الصناعية امللتحمة بالعظم ) ج

 أدناه، يسمح لالعب الذي يستعمل       3  -3  -3  -3مع مراعاة القاعدة      -2
طراف صناعية  األطراف الصناعية أثناء نفس املسابقة باستخدام أ           

خمتلفة لسباقات املضمار ومسابقات امليدان شريطة أن تكون بنفس           
وجيب على الالعب عدم استخدام األطراف الصناعية ذات          .  الطول
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مثل التدريب (األطوال املتباينة يف التدريبات املختلفة لنفس املسابقة 
 ).م400م و100ملسافيت 

 املذكورة أعاله   2  -3  -3  تستند القيود املنصوص عليها يف القاعدة        -3
إىل افتراض أن استخدام األطراف الصناعية غري املطابقة هلذه القواعد          
يعد إشارة واضحة إىل أن الالعب يسعى للحصول على مزايا غري                
عادلة من خالل استخدام املعدات املخالفة للمبادئ األساسية               

 ويسمح لالعب يف مجيع     .   أعاله 3  -3  -1الواردة يف القاعدة      
احلاالت بدحض هذا االفتراض باألدلة القاطعة على عدم وجود زيادة   
يف األداء وأن هناك أسباباً حقيقة الستخدام األطراف الصناعية                 

 .2 -3 -3 -3املخالفة للقاعدة 

 إذا استخدم الالعب يف املسابقة أطرافاً صناعية أخرى خبالف تلك              -4
ء أكانت تشتمل على     سوا -  اليت مت استخدامها يف آخر مسابقة خاضها      

 جيب على الالعب إخطار اللجنة الباراملبية         -تغري يف طوهلا أم ال      
. الدولية أللعاب القوى بذلك التغيري وسببه قبل بدء املسابقة املعنية           

ومن ثَم ترتب اللجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى الالعبني حسب          
ل حمدد لالعب    الطول للتحقق من كونه مطابقاً وفقاً ألقصى طو            

 من  1 املدرجة يف امللحق رقم        1  -3  -4  -1  -3مبوجب القاعدة   
 .قواعد ولوائح التصنيف املتبعة يف اللجنة الباراملبية الدولية

حيق للمندوب الفين التابع للجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى يف            -5
أي مسابقة معتمدة، منع استخدام املعدات احملظورة مبوجب هذه           
اللوائح، كما يرفع تقريراً إىل املدير الرياضي يف كل حالة من حاالت            
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). سواء أكانت املعدات حمظورة بالفعل أم ال         (اخلرق املشتبه ا     
وبناءً على تسلُّم هذا التقرير حييل املدير الرياضي التابع للجنة                  
الباراملبية أللعاب القوى األمر إىل اللجنة الفنية الرياضية ومدير                

ؤون الطبية والعلمية إلجراء املزيد من التحقيقات والعمل على            الش
 .أساس كل حالة على حدة

حيق للجنة الفنية التابعة للجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى حظر             -6
 للسماح مبزيد من     -استخدام املعدات سواء بصفة دائمة أو مؤقتة         

 -ات املعقولة  بعد اختاذ اإلجراء     - حيثما ترى اللجنة     -التحقيقات
خرق أي مبدأ من املبادئ األساسية اخلاصة بتصميم املعدات                 

 .اوتوافره
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ال تشمل لوائح الشكاوى املسائل املتعلقة بالتصنيف أو مكافحة                   
 .خاصة املنشطات اليت يتم التعامل معها حصرياً مبوجب قوانني

 : الشكاوى  1 -4

 ).4 -1 146د الدويل أللعاب القوى رقم قاعدة االحتا(

 عدا  - تقدم الشكاوى املتعلقة حبالة الالعب للمشاركة يف املسابقة           -1
 إىل املندوب    -الشكاوى املتعلقة بالتصنيف ومكافحة املنشطات       

ومبجرد أن يبت املندوب الفين يف الشكوى       .  الفين قبل بدء املسابقة   
ويف حالة تعذر تسوية    .  يكون لالعب حق الطعن أمام هيئة احملكمني      

األمر على حنو مرضٍ قبل املسابقة يسمح لالعب خبوض املسابقة             
، ويحال األمر إىل اللجنة الباراملبية           "قبل الفصل يف الشكوى      "

ويف مثل هذه احلاالت، حيق للجنة الباراملبية الدولية البت          .  الدولية
ن الفعالية وبعد   بشكل ائي فيما يتعلق حبالة الالعب بعد االنتهاء م          

 . تعديل النتائج بأثر رجعي

 تقدم الشكاوى املتعلقة بنتائج الفعالية أو تنفيذها يف غضون ثالثني              -2
وتكون اللجنة املنظمة    .  دقيقة من اإلعالن الرمسي لنتيجة الفعالية        
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 .للمسابقة مسؤولة عن التأكد من تسجيل وقت إعالن مجيع النتائج

نوب عنه أو ممثل الفريق شفهياً أي           يقدم الالعب أو أي شخص ي         -3
شكوى يف املقام األول، إىل احلكم، وال جيوز هلذا الشخص أو               
األشخاص تقدمي شكوى إال إذا كانوا خيوضون املسابقة يف نفس              

أو يف  )  الطعن الالحق (اجلولة من الفعالية اليت تتعلق ا الشكوى           
 قرار عادل،    وللتوصل إىل .  املسابقة اليت أحرز فيها الفريق نقاطاً        

 وقد  .جيب على احلكم أن ينظر يف مجيع األدلة املتاحة ذات الصلة           
وإذا بت  .  يبت احلَكم يف الشكوى أو حييل األمر إىل هيئة احملكمني          
يف حالة  .  احلكم يف الشكوى حيق لالعب الطعن أمام هيئة احملكمني        

عدم وجود احلكم تقدم الشكوى من خالل مركز املعلومات التقنية            
 . القاعدة اإلدارية حيث جترى إدارة املسابقات الرمسية من خالهلاأو

  سباقات املضمار-4

يف حال تقدمي الالعب شكوى بشكل شفهي ضد اامه بقيامه             ) أ
إذا كان لدية    -  بانطالقة خاطئة، يسمح حكم سباق املضمار       

" قبل الفصل يف الشكوى     " لالعب خبوض املسابقة        -شك
وال يسمح باملسابقة   .  هات املعنية للحفاظ على حقوق كل اجل    

قبل الفصل يف الشكوى إذا اكتشف االحتاد الدويل أللعاب             
القوى االنطالقة اخلاطئة من خالل جهاز التحكم؛ ما مل حيدد           
احلكم بشكل استثنائي أن املعلومات اليت يقدمها اجلهاز قد            

 .تكون غري دقيقة

العب تستند الشكوى إىل عجز حكم البدء عن إخطار ال                 )  ب
 على إفشال    5  -17باالنطالقة اخلاطئة، أو مبوجب القاعدة         
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وال تقدم الشكوى سوى من الالعب املنافس أو من          .  االنطالق
ويف حالة إقرار الشكوى، يخطر أو يستبعد الالعب        .  ينوب عنه 

الذي ارتكب االنطالقة اخلاطئة أو من تسبب أداؤه يف إفشال             
وسواء إذا  .  9  -17 أو   8  -17  ، أو 5  -17االنطالق وفقاً للقواعد    

حذر الالعب أو استبعد، يكون للحكم صالحية إعالن إلغاء            
الفعالية أو جزء منها، وتعقد الفعالية كاملة أو جزء منها مرة               

 .أخرى إذا رأى أن العدالة تقتضي ذلك

سواء )  ب( يطبق حق الشكاوى والتظلمات الواردة يف الفقرة              :مالحظة
 .أم الاستخدم جهاز التحكم 

 يف ميدان السباق، إذا قدم العب ما شكوى شفهية بشكل فوري ضد              -5
احلُكم على احملاولة بأا فاشلة حيكم حكم الفعالية حسب تقديره            
بأن احملاولة قد أجريت والنتائج سجلت، للحفاظ على حقوق كل            

 : على أن تجرى احملاولة املقدم فيها الشكوى. اجلهات املعنية

اجلوالت الثالث األوىل من حماوالت سباق الوثب            خالل   ) أ
األفقي الذي يضم أكثر من مثانية العبني منافسني، وال يتقدم             
الالعب إىل اجلوالت الثالث األخرية من احملاوالت إال إذا            

 . أُيدت الشكاوى والتظلمات الالحقة

أو يف سباقات الوثب العمودي، حيث يقْدِم الالعب على                ) ب
لوثب إىل أقصى ارتفاع فقط إذا مت تأييد الشكوى         خوض سباق ا  

والتظلمات الالحقة، ويسمح احلكم إذا ساورته أي شكوك            
لالعب باستمرار املسابقة قبل الفصل يف الشكوى للحفاظ على         

 . حقوق كل اجلهات املعنية
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 يكون أداء الالعب املقدم يف حقه الشكوى أو أي أداء آخر حمقق                 -6
 الفصل يف الشكوى سارياً فقط إذا خاض الالعب          أثناء املسابقة قبل  

 .املسابقة يف إطار القواعد اليت تثبت أن احملاولة صحيحة

ت   2 -4  : التظل
 ) ) 9 -5(، 146قاعدة االحتاد الدويل أللعاب القوى رقم (

 ميكن تقدمي تظلم على قرار املعارضة وجيب أن يقدم هذا التظلم أمام             -1
 :  ثالثني دقيقةهيئة احملكمني يف غضون

من اإلعالن الرمسي للنتيجة اليت مت تعديلها على إحدى                 ) أ
 .الفعاليات الناجتة عن القرار الذي يتخذه احلكم

أو من املشورة املقدمة من خالل أو نيابةً عن احلكم هلؤالء                )ب
 .املعترضني حيث ال ميكن إدخال أي تعديالت على أي نتيجة

نموذج التظلم املقدم للجنة الباراملبية       ويكون هذا التظلم مكتوباً ب      
الدولية للسباحة ويوقع عليه املسؤول التابع للجنة الباراملبية الوطنية           
نيابة عن الالعب أو قائد الفريق ويكون مصحوباً برسوم تظلم قيمتها             

.  يورو أو ما يعادهلا من عملة الدولة اليت تعقد فيها املسابقة                200
وجيوز لالعب .  يف حالة عدم تأييد التظلموسيتم مصادرة هذه الرسوم

أو قائد الفريق التظلم إذا حدث التنافس يف نفس اجلولة من الفعاليات 
 ).أو يف املسابقة اليت حيرز فيها الفريق نقاطاً(اليت يرتبط ا التظلم 

 خيطِر احلَكم املعين بعد بته يف التظلم، بشكل فوري مركز املعلومات             :مالحظة
ت القرار، وإذا كان احلكم غري قادر على إبالغ ذلك إىل               التقنية بوق 

الالعب، يكون الوقت الرمسي لإلعالن هو وقت           /  الفريق املعين 
 .إعالن القرار يف مركز املعلومات التقنية
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إىل  تتشاور هيئة احملكمني مع مجيع األطراف ذوي الصلة وتنظر                -2
 -ذا كانت هذه األدلة   وإ.  إليهااألدلة األخرى املتاحة اليت ينبغي النظر       

 . غري قاطعة يتم تأييد قرار احلكم-مبا يف ذلك األدلة املرئية

هذا األمر من جديد وجيوز هلا أن       إىل   جيوز هليئة احملكمني أن تنظر       -3
 .أي أدلة حىت إذا كانت غري متاحة للحكمإىل تنظر 

عاب  خيطر رئيس هيئة احملكمني الحقاً اللجنة الباراملبية الدولية ألل           -4
القوى املعينة بوصفها ممثالً، بالقرارات اليت تشمل بنوداً غري مدرجة          

 .ذه القواعد

وهيئة )  اخلاضعة للطعن مبوجب هذه اللوائح    ( وتكون قرارات احلكم     -5
احملكمني ائية وال حيق التظلم أمام أي هيئة أخرى مبا يف ذلك                

 .حمكمة التحكيم الرياضية

لنزاعات يف مسابقات ألعاب القوى املعتمدة من إجراءات التعامل مع ا  3 -4

 : اللجنة الباراملبية الدولية 

بوصف ذلك جزءاً من عملية املوافقة على مسابقات ألعاب القوى التابعة            
للجنة الباراملبية الدولية، ترسي اللجنة احمللية املنظمة بالتنسيق مع               

املمثل املعني،   املدير الرياضي التابع للجنة الباراملبية الدولية أو               
إجراءات حمددة لتسوية املنازعات اليت تندرج خارج إجراءات الشكاوى         

راجع (والتظلمات يف املسابقات املعتمدة من اللجنة الباراملبية الدولية           
وللحصول على معلومات تتعلق بإجراءات التعامل مع           ).1  -1الفصل  

ر املسابقة  الرتاعات اخلاصة مبسابقات معينة، يرجى التواصل مع مدي           
 . املختص أو املندوب الفين التابع للجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى
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 ) 260قاعدة االحتاد الدويل أللعاب القوى رقم (

 للحصول على معلومات مفصلة بشأن إجراءات إعالن اللجنة الباراملبية           
اب القوى لألرقام القياسية العاملية واإلقليمية، يرجى الرجوع        الدولية أللع 

 : إىل املوقع اإللكتروين التابع للجنة الباراملبية الدولية

hTTp: //www.paralympic.org/aThleTics . 

 : الشروط العامة

املية واإلقليمية إال يف املسابقات اليت        ال تتحقق األرقام القياسية الع      -1
ومن خالل  )  1  -1راجع الفصل   (تعتمدها اللجنة الباراملبية الدولية      

العب حيمل الرخصة الصادرة عن اللجنة الباراملبية الدولية احلالية            
 : أللعاب القوى، أو من خالل العب

 . مسجل يف حالة الفئة الرياضية املؤكدة  ) أ

ة الفئة الرياضية احملققة، يف حال اختاذ جلنة         أو مسجل يف حال   )  ب
التصنيف التابعة للجنة الباراملبية الدولية قراراً، ومت تسجيله على          
بطاقة تصنيف الالعب الصادرة عن اللجنة الباراملبية الدولية،            

 : بتخصيص احلالة احملققة لالعب لألسباب التالية
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 .طبيعة اإلعاقة املترقية) 1(

 .قة املتقلبةطبيعة اإلعا) 2(

 .عملية التحقق من النضج) 3(

 جيب أن يكون الالعب الذي حقق الرقم القياسي مؤهالً خلوض                 -2
املسابقة يف ظل هذه القواعد وسائر أحكام هذه القواعد املطبقة                
حسب األصول، كما جيب أن يكون الالعب حتت والية أحد أعضاء           

 .اللجنة الباراملبية الدولية

لفين التابع للجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى          يكون املندوب ا    -3
املعني يف مسابقات ألعاب القوى املعتمدة من اللجنة الباراملبية               

مسؤوالً عن التصديق على مجيع        )  1  -1راجع الفصل    (الدولية  
املتطلبات اإلجرائية التابعة للجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى            

 : املُتبعة بشأن ما يلي

ضرورة وجود ثالثة العبني على األقل يف السباقات الفردية،              )  أ
وفريقني على األقل يف سباقات التتابع من املتنافسني احلقيقني يف 

 .هذه الفعالية

الرقم القياسي احملقق يف جمال ألعاب القوى الذي يتوافق مع             )  ب
املواصفات املذكورة يف دليل االحتاد الدويل أللعاب القوى            

 .مليدان واملضمارملرافق ا

فيما يتعلق باألرقام القياسية احملققة يف سباقات املضمار، جيب         )  ج
 : احترام الشروط التالية اخلاصة بتحديد الوقت
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حيدد امليقاتيون الرمسيون وقت تسجيل الرقم القياسي بواسطة        )  1(
 . آلة تصوير خط الوصول التلقائية املعتمدة أو جهاز اإلرسال

بسباقات املسافات البعيدة مبا يف ذلك السباقات         فيما يتعلق   )  2(
، لن يقبل سوى األداء      )م400×4مبا يف ذلك     (م  800ملسافة  

 .املرصود من خالل آلة تصوير خط الوصول التلقائية املعتمدة

يف حالة األرقام القياسية املسجلة يف سباقات املضمار حيث                 ) د
 الوصول  يستخدم جهاز رصد الوقت تلقائياً، ترفق صورة خط            

واختبار التأكد من املطابقة ملتطلبات االحتاد الدويل يف الوثائق             
 .املرسلة إىل اللجنة الباراملبية الدولية

فيما يتعلق جبميع األرقام القياسية لسباقات املضمار ملسافات               ) ـه
م، تقدم معلومات قياس    200طويلة واليت تشمل السباقات ملسافة       

إذا بلغ معدل    .  ني يف هذه القواعد    سرعة الرياح على النحو املب      
م يف 2سرعة الرياح املقيسة يف اجتاه اجلري خلف الالعب أكثر من 

 .الثانية الواحدة أثناء السباق ال يقبل الرقم القياسي

 : فيما يتعلق باألرقام القياسية يف سباقات امليدان ) و

يقيس حكام سباقات امليدان الثالثة األداء باستخدام شريط            )  1(
ياس فوالذي معري ومضمون أو قضيب أو بواسطة جهاز قياس          ق

 .علمي معتمد يصدق على دقته حكم قياسٍ كفؤ

يف الوثب الطويل والوثب الثالثي، تقدم معلومات تتعلق             )  2(
إذا .  بسرعة الرياح املقيسة على النحو املبني يف هذه القواعد          
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أكثر بلغت سرعة الرياح املقيسة يف اجتاه الوثب خلف الالعب          
مبا يف ذلك الركض     (م يف الثانية الواحدة أثناء الوثب          2من  

 .ال يقبل الرقم القياسي) استعداداً لإلقالع

حتتسب األرقام القياسية العاملية ألكثر من أداء يف املسابقة،           )  3(
شريطة أن يكون كل رقم قياسي معترف به مساوياً أو زائداً على            

 . اللحظةأفضل أداء مت تسجيله سابقاً يف نفس

يف فعاليات الرمي، تفحص األداة املستخدمة قبل املسابقة           )  4(
إذا كان احلكم على دراية أثناء         .  11  -2طبقاً للقاعدة رقم      

الفعالية بأن الرقم القياسي مساوٍ أو زائد على سابقه جيب على            
احلكم يف احلال متييز األداة املستخدمة وإجراء فحص للتأكد          

داة ما زالت تتوافق مع هذه القواعد أو مثة         مما إذا كانت هذه األ    
وعادة ما تفحص هذه األداة مجدداً قبل         .  تغيري يف خصائصها  

 . الفعالية

 : فيا يتعلق باألرقام القياسية يف فعاليات سباق الطرق ) ز

) ب(أو)  أ(يقاس املضمار على يد مساح أو أكثر من الدرجة            )  1(
منظمة مساحي  /  معتمد من االحتاد الدويل أللعاب القوى         

سباقات الطرق األمريكية الدولية على النحو احملدد يف القاعدة 
 .5 -2رقم 

ال جيوز أن تكون نقطتا النهاية والبداية مليدان السباق املقيستان ) 2(
على طول اخلط املستقيم النظري بينها بعيدتني بعضهما عن             

 .من مسافة السباق% 50بعض أكثر من 
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اض الكلي يف االرتفاع بني البداية والنهاية          ال يتجاوز االخنف   )  3(
 ).م لكل كم1: أي (1: 1000

جيب على أي مساح من املساحني الذين قاموا بقياس مضمار           )  4(
حبوزته "  ب"أو  "  أ"السباق قبل ذلك، أو أي مساح من الدرجة          

بيانات القياس واخلرائط كاملة التأكد من أن مضمار السباق             
ر الذي متت عادةً جتربته من خالل        الذي مت قياسه هو املضما     

 . سيارة املقدمة

قبل السباق  )  إعادة قياسه :  أي(جيب التحقق من مضمار السباق      )  5(
بأقصر فترةٍ قدر اإلمكان، أو يف يوم السباق أو يف أقرب وقت             
ممكن عملياً بعد السباق، ويفضل أن يقاس مضمار السباق على 

 . بالقياس األصليممن قاموا" أ"يد مساح آخر من الدرجة 

، أو  "أ" إذا أجري قياس مضمار السباق فعلياً على يد مساحني من الدرجة               :مالحظة
، وحضر السباق واحد منهم      "ب"وآخر من الدرجة    "  أ"مساح من الدرجة    

على األقل للتحقق من مضمار السباق، ال يشترط فحص مقاييس مضمار              
 . السباق

سباقات الطرق عند املسافات    توضع األرقام القياسية لفعاليات     )  6(
املتوسطة يف السباق، وجيب قياس املسافات املتوسطة              

 .ومتييزها أثناء قياس املضمار، كما جيب التحقق منها

 : فيما يتعلق باألرقام القياسية يف الفعاليات املُجمعة ) ح(

ينبغي االلتزام بالشروط يف مجيع الفعاليات الفردية، اليت تقاس فيها           
على أساس حساب     (اح أن ال تتجاوز سرعة الرياح             سرعة الري  
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لسرعات الرياح، املقيسة يف كل فعالية مقسوماً           اموع اجلربي 
 . م يف الثانية2) على عدد هذه الفعليات

 جيب استكمال منوذج طلب األرقام القياسية الرمسي الصادر عن               -4
اللجنة اللجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى وإرساله إىل مكتب             

الباراملبية الدولية أللعاب القوى يف غضون ثالثني يوماً من حتقيق              
 لدى مكتب    - عند الطلب   -وتكون النماذج متاحة   .  الرقم القياسي 

اللجنة الباراملبية الدولية أو ميكن ترتيلها من املوقع اإللكتروين للجنة   
 .الباراملبية الدولية أللعاب القوى

 مكان تسجيل    -ة الوطنية أو االحتاد الوطين       ترسل اللجنة الباراملبي    -5
 :  جنباً إىل جنب مع منوذج الطلب الرمسي ما يلي-الرقم القياسي

 .برنامج املسابقة املطبوع) أ(

 .النتائج الرمسية للفعالية) ب(

صورة خط الوصول، وصورة اختبار التأكد من مطابقة املضمار          )  ج(
عاليات املضمار  ملتطلبات االحتاد الدويل أللعاب القوى لف        

 .م400×4م وسباقات التتابع ملسافة 800ملسافات 

 ال تعتمد اللجنة الباراملبية الدولية األرقام القياسية العاملية واإلقليمية            -6
 : إال يف حالة تسجيلها يف

األلعاب الباراملبية، أو بطوالت العامل للجنة الباراملبية الدولية           )  أ(
قليمية التابعة للجنة الباراملبية     أللعاب القوى، أو البطوالت اإل      

الدولية، أو املسابقات اازة من اللجنة الباراملبية الدولية             
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اليت أجريت طبقاً لقانون     )  1  -1راجع الفصل    (أللعاب القوى    
 . مكافحة املنشطات الذي سنته اللجنة الباراملبية الدولية

لية أللعاب  أو املسابقات املعتمدة من اللجنة الباراملبية الدو           )  ب(
القوى شريطة أن يتحقق املندوب الفين التابع للجنة الباراملبية            
الدولية من أن إجراءات مكافحة املنشطات يف املسابقة متتثل             
لقانون مكافحة املنشطات التابع لالحتاد املُشرف املعين طبقاً           
لعملية تقدمي الطلبات للتسجيل يف املسابقة املعتمدة من اللجنة          

 .ة الدوليةالباراملبي

 يتم التصديق على األرقام القياسية العاملية واإلقليمية على الرغم من أن                 :مالحظة
. الالعب الذي سجل أداءه الرقم القياسي مل يتم اختباره يف تلك اللحظة               

انظر مبوجب الفصل الثالث، متطلبات مكافحة املنشطات يف املسابقات          (
جيرى اختبار عشوائي يف املسابقات     "املعتمدة من اللجنة الباراملبية الدولية      
 ") ملكافحة املنشطات بصفته إجراءً رادعاً

فيما يتعلق بغرض اعتماد األرقام القياسية العاملية وغريها، ونتائج             -7
مجيع الفعاليات الفردية، تسري أحكام قانون مكافحة املنشطات           

 .يف حالة إثبات أي انتهاك لقواعد مكافحة املنشطات

اللجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى تصنيفات األرقام           تعتمد    -8
 .األرقام القياسية العاملية واإلقليمية للسباقات املكشوفة: القياسية التالية

ويف حالة  .  يفوق الرقم القياسي سابقه أو يساويه لنفس الفعالية             -9
تساوي الرقم القياسي مع سابقه، يأخذ نفس حالة الرقم القياسي              

 .ياألصل
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يتم تقدمي األرقام القياسية احملققة يف اجلوالت التمهيدية، أو                -10
احملسومة بالتعادل، يف أي فعالية ألغيت مبوجب قرار أو الفعاليات 
الفردية يف مسابقات السباقات امعة للتحقق منها، بغض النظر          
عما إذا كان الالعبون قد استكملوا مسابقات السباقات امعة أم           

 .ال

حيق إلدارة اللجنة الباراملبية أللعاب القوى واللجنة الفنية الرياضية            -11
 .معاً اعتماد األرقام القياسية

يف حالة التصديق على األرقام القياسية، متنح اللجنة الباراملبية               -12
الدولية شهادة رمسية بالرقم القياسي العاملي، لتقدميها إىل حاملي          

ألداء وإتاحته على املوقع الرمسي       الرقم القياسي ويتم حتديث ا      
 .للجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى

يف حالة عدم التصديق على الرقم القياسي تديل اللجنة الباراملبية              -13
 .الدولية باألسباب

14-  حدث اللجنة الباراملبية الدولية القائمة الرمسية اخلاصة باألرقام           ت
وتوضح .   اعتماد أرقام قياسية جديدة     القياسية يف كل وقت يتم فيه      

القائمة العروض املعتربة من اللجنة الباراملبية الدولية، اعتباراً من           
تاريخ القائمة، بوصفها أفضل العروض املقدمة حىت اآلن من               

 .الالعب أو فريق الالعب يف كلٍّ من الفعاليات املعتمدة

 . يف أول يناير من كل عامتنشر اللجنة الباراملبية الدولية هذه القائمة  -15
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 : شروط خاصة

 : باستثناء سباقات الطرق  -16

حتسب األرقام القياسية يف مرفق ألعاب القوى الذي يتوافق مع            ) أ(
 . دون سقفمن  املزود بسقف أو 3القاعدة رقم 

فيما يتعلق باعتماد الرقم القياسي احملقق عند أي مسافة من              )  ب(
ملضمار احملقق فيه الرقم القياسي      م أو أكثر، ال يتجاوز ا      200
، على أن يكون السباق قد بدأ على جزء           ) ياردة 440(م  402.3

 .من احلدود اخلارجية للمضمار

ال حتتسب األرقام القياسية يف سباقات املضمار اليت ال يتجاوز          )  ج (
 م، إال إذا شكَّلت منحىن    50نصف قطر ارى اخلارجي هلا       

ني، ويف هذه احلالة جيب أال          من نصفي قطر خمتلف      اًمكون
 180 درجة من الدوران مبقدار      60يشكل القطر األكرب أكثر من      

 .درجة

ال تحتسب األرقام القياسية لسباقات اهلواء الطلق سوى تلك اليت                -17
 .15جترى يف املضمار الذي يتوافق مع القاعدة رقم 

ية إذا ركض   يف سباق الركض يف املمرات، ال تعتمد األرقام القياس            -18
 . الالعب على أو خارج حدود املنحىن الداخلي للمر اخلاص به

م 400فيما يتعلق باألرقام القياسية للمسابقات اليت تصل مسافتها إىل              -19
 حواجز البداية اخلاصة    - إذا أمكن  -، تستخدم )م400×4مبا يف ذلك    (

 على  جبهاز مراقبة البدء املعتمد من االحتاد الدويل أللعاب القوى،         
أن يجرى تشغيلها بشكل صحيح عند استخدامها حبيث ترصد                 

 .الفواصل الزمنية لرد الفعل
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 : الفعاليات اليت حتتسب فيها األرقام القياسية العاملية

 األداء املراقب من خالل التوقيت التلقائي بالكامل 

 األداء املراقب من خالل التوقيت اليدوي 

 رجال 

  م،400م، و200م، و100سباقات التتابع ملسافات 

 م 400×4م، 100×4م، و800و

التوقيت التلقا بالكامل 

 : فقط

التوقيت التلقا بالكامل،  م10000م، 5000م، و1500

 : أو التوقيت اليدوي

 : سباقات الطرق كم، ونصف ماراثون، وماراثون10

 : الوثب الوثب العايل، والوثب الطويل، والوثب الثال

 : الرمي  وحذف القرص ورمي الرمح ورمي الصولجاندفع الجلة

يس  : ُالسباقات املجمعة الخ
 نساء 

×4م، 800م، 400م، و200م، و100سباقات التتابع 

 م400×4م، و100

التوقيت التلقا بالكامل 

 : فقط

التوقيت التلقا بالكامل أو  م10000م، و5000م، و1500

 : التوقيت اليدوي

 سباقات الطرق  ون، وماراثونكم، ونصف ماراث10

 الوثب الوثب العايل، والوثب الطويل، والوثب الثال

 الرمي دفع الجلة وحذف القرص ورمي الرمح ورمي الصولجان

يس  السباقات املجمعة الخ
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راجع   ( يف املسابقات املعترف ا يف االحتاد الدويل أللعاب القوى            -1
، ال يؤهل سوى الالعبني املؤهلني للعب يف الدور              )1  -1الفصل  

النهائي للحصول على امليداليات حىت يف الفعاليات اليت ال يوجد ا             
أو م  200م أو   100  سباق الـ :  مثال(سوى أربعة العبني مؤهلني للدور النهائي       

) ملتحركة أو سباقات التتابع بالكراسي ا     T11- 12   م للفئات الرياضية  400
ومن ثَم فإن الفعاليات اليت ال يوجد ا سوى أربعة العبني مؤهلني                
للنهائيات وحدث فيها حالتا استبعاد أو أكثر أثناء السباق النهائي، ال               
حيصل على ميداليات سوى الالعبني املؤهلني للنهائيات غري                   

 ).ال متنح جمموعة امليداليات كاملة: أي(املستبعدين 

مطلوبة مبوجب قواعد اللجنة الباراملبية     "  ب"تعد تصفيات الدرجة     مل   :مالحظة
أللعاب القوى، وجيب على اللجان املنظمة احمللية استخدام سلطتها            

وفيما يتعلق  .  أم ال "  ب"التقديرية سواء أكانت تعقد تصفيات الدرجة          
بفرق التتابع، يعتلي أربعة العبني من كل فريق شارك يف التصفيات منصة            

) العبان حبد أقصى  (اجلوائز ومن ثَم حيصل الالعبون اآلخرون         توزيع  
 . املشتركون يف املسابقة عن أي من هذه الفرق على ميداليام
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وال يكون العداء   .   يعلن الالعبون العداء القائد يف عمليات القيد النهائية         -2
ليات القائد إال من املرشحني واملستوفني للمعايري التالية لتسلُّم امليدا          

 .جنباً إىل جنب مع الالعبني احلاصلني على امليداليات

أال يكون قد مت ترشيحه من اللجنة املنظمة أو غريها من                      ) أ(
 .)مثل اللجنة الباراملبية الوطنية(املنظمات 

يف الفعاليات اليت يسمح فيها لالعبني ذوي اإلعاقة خبوض               )  ب(
ز للقادة فقط الذين    املسابقة مبساعدة عدد من العدائني القادة جيو      

مع )  من اجلولة األوىل إىل التصفيات       (أكملوا الفعالية كاملة      
 .الالعبني تسلُّم امليداليات جنباً إىل جنب مع الالعبني

 .  القادة يف سباقات امليدان غري مؤهلني للحصول على ميداليات) :1(املالحظة 

 من قائد عداء يف       يف حالة إعالن الالعب عن استعانته بأكثر          )  :2(املالحظة  
الفعالية، ال يكون هؤالء القادة مؤهلني للحصول على                  

 . ميداليات

فيما يتعلق بفرق التتابع، يعتلي العداؤون القادة املرافقون لالعبني  ) ج
ومن مث  .  الفائزين بامليداليات يف التصفيات منصة توزيع اجلوائز       

العبني حيصل الحقاً العداؤون القادة املرافقون لغريهم من ال            
املنافسني عن أي من هذه الفرق يف املسابقة         )  حبد أقصى اثنان  (

 . على ميداليام

 يف الفعاليات اليت يستعني فيها الالعبون الفائزون بامليداليات أثناء                :مالحظة
املسابقة بأكثر من عداء قائد بني اجلوالت يف املسابقة، ال حيق                  

 .هلؤالء القادة احلصول على امليداليات
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الفعاليات اليت يسمح فيها لالعبني ضعاف البصر خبوض املسابقة             يف  
باالستعانة بعدد من العدائني القادة، حيق هلؤالء القادة يف سباقات املضمار               

) مبا يف ذلك الفعاليات اليت يشارك فيها عداؤون قادة يف املسابقة              (والطرق  
منصوص عليه  احلصول على الشهادات طبقاً لسياسة توزيع الشهادات كما هو            

يف الدليل الفين من الربوتوكول ودليل الربوتوكول التابع للجنة الباراملبية الدولية 
وحيق هلؤالء القادة من غري املقدمني من اللجنة املنظمة            ).  3  -4  -5القسم  (

فقط احلصول  )  مثل اللجنة الباراملبية الوطنية   (احمللية أو غريها من املنظمات       
 .على الشهادات
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يف حالة ظهور رقم بني قوسني جبوار عنوان أي من القواعد                 -تفسري  
وذلك .  التالية، فإنه عادة ما يشري إىل نفس قواعد االحتاد الدويل أللعاب القوى            

ى للبت يف أي    للتوجيه فقط، وال تستخدم قواعد االحتاد الدويل أللعاب القو          
، )1  -1راجع  (مسألة تتعلق باملسابقات املعتمدة من اللجنة الباراملبية الدولية          

فيما عدا عدد حمدود من األماكن اليت حتدد فيها هذه القواعد التابعة للجنة                  
 .الباراملبية الدولية بوضوح سريان قواعد االحتاد الدويل أللعاب القوى

 وناملسؤولون الدولي - القسم األول

 ) 110قاعدة االحتاد الدويل أللعاب القوى رقم (

 : تعي املسؤول: 1القاعدة رقم 

  تعيني املسؤولني يف مسابقات اللجنة الباراملبية الدولية-1

تعني اللجنة الباراملبية    :  يف مسابقات اللجنة الباراملبية الدولية       )  أ(
نة الفنية  الدولية املسؤولني الدوليني بناءً على توصيات من اللج           

 .الرياضية التابعة للجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى
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املندوب الفين التابع للجنة الباراملبية الدولية ومساعد أو               ) ب(
 .مساعدي املندوب الفين

املسؤولني الفنيني الدوليني التابعني للجنة الباراملبية الدولية            ) ج(
 .أللعاب القوى

 .املندوب الطيب ) د(

 .مندوب الكشف عن املنشطات  )ـه(

 .املصنف الرئيسي ) و(

 .املصنفني الدوليني ) ز(

 .حكام البدء الدوليني ) ح(

 .قاضٍ دويل لصورة خط الوصول ) ط(

 .هيئة احملكمني ) ي(

 ال ينبغي أن يكون هؤالء املسؤولون من مواطين البلد                )  :1(مالحظة رقم    
ن هذا األمر   املضيف حيثما أمكن، ولكن من املسلَّم به أ         

 .قد ال يكون دائماً قابالً للتحقيق

 . جيب ارتداء املسؤولني الدوليني زياً مميزاً) :2(مالحظة رقم 

 

تدفع اجلهة املنظمة للمسابقة مبوجب اللوائح ذات الصلة مجيع مصاريف 
 .السفر عن كل فرد عينه االحتاد الدويل أللعاب القوى مبوجب هذه القاعدة
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لني يف املسابقات املعتمدة واملُجازة من اللجنة الباراملبية         تعيني املسؤو  -2
 ) : 1 -1راجع الفصل (الدولية 

املسابقات الدولية والوطنية املعتمدة من اللجنة الباراملبية الدولية         ) أ
أو حيث تشكل   (أللعاب القوى املخصصة لالعبني ذوي اإلعاقة        

 ).هذه الفعاليات جزءاً من برنامج كبري

على اللجنة الفنية الرياضية التابعة للجنة الباراملبية الدولية          جيب   ) ب
تعيني مندوبني فنيني تابعني للجنة الباراملبية الدولية يف املسابقات 

 .الدولية والوطنية اخلاصة باملعاقني

إذا أجري التصنيف التابع للجنة الباراملبية الدولية بالتزامن مع              ) ج
لى اللجنة الفنية الرياضية التابعة       املسابقة املعنية، فإنه جيب ع      

للجنة الباراملبية الدولية تعيني املصنف الرئيسي واملصنفني             
 .الدوليني

يتخذ هؤالء املسؤولون اآلخرون مثل اللجان الفنية املختصة              ) د
قرارات )  بالتنسيق مع اللجنة املنظمة احمللية     (واملندوب الفين   

 .إذا لزم األمر

 .ؤالء املسؤولون من البلد املضيف جيوز أن يكون ه:مالحظة
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 : وصف املسؤول وواجباتهم : 2القاعدة رقم 

 املندوب الفني ومساعد املندوب الفني   1 -2

 ) 112قاعدة االحتاد الدويل أللعاب القوى رقم (  

 املندوب الفين 1 -1 -2

 اليت توفر له كل       -يكون املندوب الفين بالتعاون مع اللجنة املنظمة          
 :  مسؤوالً عن ضمان أو التأكد مما يلي-ة ممكنةمساعد

أن تكون مجيع الترتيبات الفنية متطابقة متاماً مع القواعد الفنية                 ) أ(
لالحتاد الدويل أللعاب القوى ودليل االحتاد الدويل أللعاب القوى         

 .ملرافق امليدان واملضمار

 جنباً إىل   أن يكون اجلدول الزمين لتصفيات الفعاليات قد أُعد ونشر        )  ب(
 . جنب مع معايري التسجيل الالزمة خلوض هذه املسابقات

األدوات اليت يتم استخدامها وحتديد املستويات اخلاصة بالتأهيل           ) ج(
 .لسباقات امليدان

األساس الذي تنظم األدوار التمهيدية وفقه، فيما يتعلق بسباقات             ) د(
 .املضمار

ع املتنافسني املشاركني يف     من أن اللوائح الفنية قد سلمت جلمي        )  ـه(
 .البطولة قبل بدايتها بوقت كافٍ

مجيع الترتيبات الفنية األخرى الضرورية إلقامة فعاليات ألعاب              )  و(
 .القوى
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 .حيق له رفض طلبات االشتراك يف السباقات ألسباب فنية) ز(

الترتيبات اخلاصة باجلوالت التمهيدية وجمموعات مسابقات             )  ح(
 .الفعاليات امعة

تقدمي التقارير املكتوبة وفقاً ملا هو مناسب حيال الترتيبات اخلاصة           )  ط(
 .بإعداد املسابقات

 مساعدو املندوب الفين 2 -1 -2

يف حالة تعيني مساعدي املندوب الفين، جيب عليهم دعم املندوب               
الفين، والتنسيق مع اللجنة املنظمة للتأكد من أن اإلعداد الفين وسلوك                    

 .اضي املعين يتماشى مع هذه القواعداالنضباط الري

 : املندوب الطبي 2 -2

 ) 113قاعدة االحتاد الدويل رقم (

 املندوب الطيب له السلطة املطلقة حيال مجيع املسائل الطبية وعليه التأكد            
من توافر التجهيزات الطبية املناسبة إلجراء الفحوص الطبية والعالج وتأمني              

 . ئة يف موقع املسابقة وىف أماكن إقامة املتسابقنيالرعاية الطبية للحاالت الطار

 : مندوب الكشف عن املنشطات 3 -2

 ) 114قاعدة االحتاد الدويل رقم (

ينسق مندوب الكشف عن املنشطات مع اللجنة املنظمة للتأكد من توافر            
التجهيزات املناسبة للكشف عن املنشطات، ويكون مسؤوالً أيضاً عن مجيع             

 .ا عالقة بالكشف عن املنشطاتاملسائل اليت هل
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 : املسؤولون الفنيون الدوليون 4 -2

 ) 115قاعدة االحتاد الدويل رقم (

جيب على املندوبني الفنيني تعيني رئيس من بني اإلداريني الفنيني                  
الدوليني املعنيني، إذا مل يكن قد مت ذلك من قبل، ويعني رئيس اإلداريني                   

حداً من اإلداريني الفنيني الدوليني على األقل         وا - كلما أمكن  -الفنيني الدوليني 
وجيب على اإلداري الفين الدويل تقدمي كل عون            .  لكل سباق يف الربنامج    

 .ممكن حلكم السباق

جيب على اإلداريني الفنيني الدوليني احلضور املستمر أثناء إجراء السباق          
ه القواعد وأن   الذي عينوا ألجله وذلك للتأكد من أن املسابقة تجرى وفقاً هلذ             

 .القرارات املتعلقة ا يتخذها املندوبون الفنيون

يف حالة ظهور مشكلة ما، أو إذا الحظ املسؤولون الفنيون أي أمر حسب             
رأيهم حيتاج إىل تعليق؛ فعليهم إبالغ حكم السباق فوراً، وإذا تطلب األمر                 

ما بني احلكم    إذا مل يسو األمر في      .  فعليهم تقدمي النصح حيال ما جيب فعله         
 . واملسؤول الفين يحال األمر إىل املندوبني الفنيني

جيب أن يوقع املسؤولون الفنيون أيضاً على مناذج تسجيل النتائج بعد              
 .انتهاء سباقات امليدان

 يف حالة غياب احلكم على املسؤول الفين الدويل أن يعمل بدالً عنه مع   :مالحظة
 .رئيس القضاة التابع له
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 : اح مسافات سباق الطرق الدويلمس 5 -2

 ) 117قاعدة االحتاد الدويل رقم (

يعين مساح دويل ملسافات سباق الطرق للتأكد من صحة مسافة السباق              
 .حال إجراء سباق طرق خارج الصالة املغطاة بصورة كلية أو جزئية

جيب أن يكون املساح املعني عضواً يف رابطة االحتاد الدويل أللعاب               
 ).ب(أو ) أ( ومنظمة مساحي سباقات الطرق األمريكية الدولية الدرجة القوى

يقيس املساح مسافة السباق يف توقيت جيد قبل املسابقة، كما يتأكد من             
 .مسافة السباق ويعتمده

جيب على املساح أن يتعاون مع اللجنة املنظمة يف ترتيبات السباق                 
د أجروا السباق على نفس       ومشاهدة تنظيم السباق للتأكد من أن الالعبني ق           

وجيب عليه تقدمي شهادة مناسبة للمندوب أو           .  املسافة املقيسة واملعتمدة   
 .املندوبني الفنيني

 : حكم البدء الدويل والقايض الدويل لصورة خط الوصول 6 -2

 ) 118قاعدة االحتاد الدويل رقم (

الوصول تعني اللجنة الباراملبية أللعاب القوى قاضياً دولياً لصورة خط              
ويبدأ حكم البدء   .  وحكم بدء دولياً يف مجيع مسابقات اللجنة الباراملبية الدولية        

الدويل السباق وينجز مجيع املهام املسندة إليه من املندوب أو املندوبني                 
ويشرف القاضي الدويل لصورة خط الوصول على مجيع مهام صورة             .  الفنيني

 .خط الوصول
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 : هيئة املحكم 7 -2

 ) 119الحتاد الدويل رقم قاعدة ا(

راجع (تعني هيئة احملكمني جلميع مسابقات اللجنة الباراملبية الدولية             
تتكون عادةً من ثالثة أو مخسة أو سبعة أشخاص، ويكون               ).  1  -1الفصل  

أحدهم رئيساً وآخر سكرترياً وقد يعني السكرتري من غري أعضاء اللجنة إذا رأت              
 .هيئة احملكمني ذلك مالئماً

حيضر أعضاء هيئة احملكمني يف أي مداوالت تتعلق بأي تظلم يؤثر              ال  
 .الالعب التابع لالحتاد العضويف بشكل مباشر أو غري مباشر 

وحيق لرئيس هيئة التحكيم أن يطالب أي عضو مشارك باالنسحاب                 
 .مبوجب هذه القاعدة، ما مل يقم عضو اهليئة بذلك

 من املنظمات يف املسابقات       تتحمل اللجنة الباراملبية الدولية وغريها      
مسؤولية تعيني بديل أو أكثر من أعضاء اهليئة لتبديل أي عضو أو أعضاء اهليئة                

 .غري القادرين على املشاركة يف اهليئة

عالوة على ذلك أيضاً تعني هيئة حمكمني يف املسابقات األخرى اليت               
ن سري  يرى فيها املنظمون أن ذلك من املستحسن ومن الضروري لضمان حس            

 . تنظيم املسابقات

الوظائف األساسية هلذه اهليئة هي البت يف مجيع التظلمات، إضافةً إىل             
املشكالت اليت قد تظهر خالل سري املسابقة واليت ستحال إليها الختاذ قرار                

 .بشأا
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 : مسؤولو املسابقات 8 -2

 ) 120قاعدة االحتاد الدويل رقم (

يع املسؤولني اآلخرين، وخيضع      تعني اللجنة املنظمة للمسابقات مج      
وتوضح القائمة التالية هلذه القاعدة       .  ذلك للقواعد اخلاصة باالحتاد الدويل      

املسؤولني الرمسيني الذين يعد وجودهم ضرورياً يف املسابقات الدولية                 
 .وللجنة املنظمة حرية تعديل ذلك تبعاً للظروف احمللية. الرئيسية

 : املسؤولون الرمسيون

 إلدارةمسؤولو ا

 . مدير واحد لعروض املسابقة-

 .  مدير واحد مسؤول عن عقد اللقاءات-

 .  مدير فين واحد-

 . مدير واحد لعروض املسابقات-

 :مسؤولو املسابقات

 . حكم واحد أو أكثر لغرفة النداء-

 . حكم واحد أو أكثر لسباقات املضمار-

 . حكم واحد أو أكثر لسباقات امليدان-

 .كثر للسباقات امعة حكم واحد أو أ-

 . حكم واحد أو أكثر للسباقات اليت تقام خارج الصالة املغطاة-

 . رئيس قضاة واحد لسباقات املضمار وعدد كافٍ ومناسب من احلكام-

 . رئيس قضاة واحد وعدد كافٍ ومناسب من احلكام لكل سباق ميدان-
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 . مراقب رئيسي واحد وعدد كافٍ من املراقبني-

 . من امليقاتيني الرئيسيني وعدد كافٍ من حكام التوقيت حكم واحد -

 .  رئيس قضاة صورة خط الوصول وعدد كافٍ من املساعدين-

 . قاضٍ للقياس اإللكتروين وعدد كافٍ من املساعدين-

 . منسق للبدء وعدد كافٍ من حكام البدء ومعيدي السباق-

 . مساعد واحد أو أكثر حلكام البدء-

 .اللفات وعدد كافٍ من عدادي اللفات رئيس مسجلي عدد -

 . سكرتري واحد للمسابقة وعدد كافٍ من املساعدين-

 . مدير واحد من مركز املعلومات التقنية وعدد كافٍ من املساعدين-

 . رئيس مراقيب النظام وعدد كافٍ من مراقيب النظام-

 . مشغل جهاز قياس سرعة الريح أو أكثر-

 ).علمي( قاضٍ للقياس أو أكثر -

 . قاضٍ واحد وعدد كافٍ من قضاة غرفة النداء-

 :مسؤولون إضافيون

 . مذيع واحد أو أكثر-

 . إحصائي واحد أو أكثر-

 . مندوب للدعاية واإلعالن أو أكثر-

 . مساح معتمد-

 . طبيب واحد أو أكثر-

 . معاونو الالعبني واملسؤولني والصحافة-
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رباط على الذراع    جيب على احلكام ورؤساء القضاة وضع شارة أو               
لتمييزهم، ويراعى ضرورة عدم ازدحام ساحة املسابقة باإلداريني حلسن سري             

 .املسابقة، كما جيب تعيني طبيبة عند إقامة مسابقات اإلناث إذا أمكن

 :  مدير املسابقة9 -2

 ) 121قاعدة االحتاد الدويل رقم (

سابقة بالتعاون  يتعني على مدير املسابقة ختطيط وتنفيذ التنظيم الفين للم          
مع املندوب الفين أو املندوبني الفنيني، كما أن عليه إدارة العالقة بني                      
املشاركني يف املسابقة، وأن يكون على اتصال جبميع املسؤولني من خالل               

 . نظام االتصاالت

 : مدير اللقاء 10 -2

 ) 122قاعدة االحتاد الدويل رقم (

 املسابقة، كما جيب عليه       يكون مدير اللقاء مسؤوالً عن صحة تنظيم         
التأكد من حضور مجيع املسؤولني وتعيني بدالء عند الضرورة، كما أن له                  

وجيب عليه بالتعاون مع    .  الصالحية الستبعاد أي مسؤول ال يتقيد باتباع القواعد       
مراقب النظام املعني ووضع الترتيبات للتأكد من خلو ساحة املسابقة من أي                

 .ني فقط املصرح هلم بذلكشخص سوى األشخاص املسؤول

 فيما يتعلق باملسابقات اليت قد تستغرق أربع ساعات أو أكثر من يوم                 :مالحظة
 .يوصى بأن خيصص للمدير عدد كافٍ من املديرين املساعدين
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 : املدير الفني 11 -2

 ) 123قاعدة االحتاد الدويل رقم (

 : يكون املدير الفين مسؤوالً عن

ضمار وطرق االقتراب والدوائر واألقواس        التأكد من صالحية امل     )  أ
وقطاعات الرمي، ومناطق اهلبوط يف سباقات امليدان والتأكد من أن           
مجيع املعدات واألدوات مطابقة لقواعد االحتاد الدويل أللعاب             

 .القوى

وضع ونقل املعدات واألدوات طبقاً للخطة التنظيمية الفنية للمسابقة         )  ب
 .ينياملعتمدة من املندوبني الفن

 .التأكد من أن العروض الفنية لساحة املسابقة تتماشى مع هذه اخلطة) ج

فحص ومتييز مجيع األدوات الشخصية املسموح ا يف املسابقة              ) د
 .2 -30طبقاً للقاعدة رقم 

 -2التأكد من حصوله على الشهادة الالزمة قبل املسابقة وفقاً للقاعدة           )  ـه
23. 

  :مدير عروض املسابقة 12 -2

 ) 124قاعدة االحتاد الدويل رقم (

خيطط مدير عروض املسابقة وينفذ ترتيبات عروض السباق بالتنسيق مع           
مدير املسابقة، كما يباشر التفاعل بني أفراد فريق عرض املسابقة عن طريق                 

 .استخدام وسائل االتصال اليت متكنه من التواصل مع كلٍّ منهم
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 : ُالحكام 13 -2

 ) 125دويل رقم قاعدة االحتاد ال(

 يعين حكم واحد أو أكثر لكلٍّ من غرفة النداء وسباقات املضمار                  -1
وسباقات امليدان والسباقات امعة إضافةً إىل سباقات الطرق اليت          

 .تؤدى خارج الصالة املغطاة على الترتيب

واللوائح الفنية املعمول   ( جيب على احلكام التأكد من تطبيق القواعد          -2
مبا يف  (لبت يف األمور اليت قد تظهر أثناء املسابقة وبعدها             وا)  ا

) ذلك مناطق اإلمحاء وغرفة النداء وصوالً إىل مراسم تكرمي الفائزين          
 ).وأي لوائح فنية ميكن تطبيقها(وغري الواردة يف القواعد 

يف حالة وجود أمر يتطلب التأديب حيق حلكم غرفة النداء بدء النداء من منطقة 
ويف مجيع احلاالت األخرى، يكون لدى احلكم           .  إىل موقع املسابقة   اإلمحاء  

 .املخول للفعالية الصالحية يف املسابقات اليت يتنافس أو تنافس الالعبون فيها

ويكون لدى احلكام املختصني بفعاليات امليدان والفعاليات اليت تعقد            
ني يف السباق   خارج الصالة املغطاة صالحية متكنهم من أن حيددوا مواقع الالعب         
ويكون لدى  .  عندما يعجز حكام املواقع املتنازع عليها عن الوصول إىل قرار            

حكم املضمار املعين صالحية متكنه من اختاذ القرارات اخلاصة بأي حقائق هلا     
عالقة بالبداية إذا مل يوافق على القرارات اليت اختذها فريق البدء، ما عدا                    

اليت مت الكشف عنها باستخدام جهاز الكشف        احلاالت اليت تعد بداية خاطئة و      
عن البدايات اخلاطئة إال إذا قرر احلكم لسبب من األسباب أن املعلومات                  

ويعني حكم املضمار    .  املرصودة بواسطة اجلهاز غري دقيقة بشكل واضح           
 . ملراقبة البداية على أنه حكم بداية
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وز له اختاذ   ال يتصرف حكم املضمار بصفته قاضياً أو مراقباً، ولكن جي           
 .أي إجراء أو قرار طبقاً للقواعد بناءً على مالحظاته

 حلكم املضمار املختص فحص مجيع النتائج النهائية وتسوية نقاط             -3
اخلالف كما حيق له اإلشراف على قياسات عروض الرقم القياسي             

بعد انتهاء كل سباق،     ).  العلمي( القياس املعين     يبالتعاون مع قاض  
تسجيل النتائج مباشرة ويوقع عليها احلكم املعين وتسلم         تمأل بطاقة   

 .إىل سكرتري املسابقة

 على احلكم املعين البت يف أي تظلم أو اعتراض يتعلق بتنظيم                   -4
 . املسابقة

 حيق له حتذير أو استبعاد أي متنافس يصدر عنه سلوك غري رياضي أو               -5
 .غري الئق يف املسابقة

اقة صفراء اللون، واستبعاده بإشهار بطاقة      يكون حتذير الالعب بإشهار بط    
. وتسجل التحذيرات وحاالت االستبعاد يف بطاقة تسجيل النتائج        .  محراء اللون 

وترسل هذه التحذيرات وحاالت االستبعاد اليت قررها احلكم إىل سكرتري                 
 .املسابقة وغريه من احلكام

ة األوىل أو   سواء احملرز يف احلال   (القرار  إىل   قد يعيد احلكم النظر       -6
على أساس األدلة املتاحة، شريطة أن يكون        )  التظلمإىل  عند النظر   

القرار اجلديد سارياً، وال تتم عادة إعادة النظر إال قبل مراسم تكرمي             
الفائزين فيما يتعلق بالفعالية املعنية أو أي قرار معمول به من قبل هيئة             

 .احملكمني
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اً حدثت خالل أي مسابقة        إذا رأى احلكم املعين أن هناك ظروف           -7
وتتطلب العدالة إعادة سباق أو جزء من سباق ما حيق له اإلعالن عن              

 .إلغائه وإعادته يف نفس اليوم أو يف أي وقت آخر حسبما يقرر

 حكم السباقات امعة له سلطة اإلشراف على تنظيم مسابقات                -8
 .السباقات امعة

 . بل استبعاده حيثما أمكن حيق حلكم سباق الطرق حتذير الالعب ق-9

 : القضاة 14 -2

 ) 126قاعدة االحتاد الدويل رقم (

 بنود عامة

 يتوىل رئيس القضاة يف سباقات املضمار، ورئيس القضاة لكل سباق            -1
من سباقات امليدان تنسيق مهام القضاة يف الفعاليات اخلاصة بكل              

فعليهم وإذا مل يقم الشخص املعين بتحديد املهام للقضاة             .  منهم
 .حتديد املهام بأنفسهم

 سباقات املضمار وسباقات الطرق

 يعمل قضاة سباقات الطرق واملضمار مجيعاً على جانب واحد من               -2
املضمار، ويقررون ترتيب وصول املتسابقني عند خط النهاية، وإذا          
مل يتوصلوا لقرار قاطع فعليهم إحالة األمر إىل احلكم الذي يقوم                

 .بالبت فيه

 من خط النهاية - على استقامة خط النهاية -م  5 يصطف القضاة على بعد      :مالحظة
 .وجيهز هلم منصة مرتفعة
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 سباقات امليدان

 على القضاة أن ينظروا يف كل حماولة وأن يقيسوا ويسجلوا كل                   -3
حماولة صحيحة لالعبني يف مجيع سباقات امليدان، ويف الوثب              

ع عند رفع العارضة، وعلى     العايل جيب القيام بالقياس الدقيق لالرتفا     
ويسجل قاضيان على   .  األخص عند حماولة تسجيل األرقام القياسية      

األقل األرقام جلميع احملاوالت ويطابقان تسجيالما بعد اية كل          
 . جولة من احملاوالت

وعلى القاضي املسؤول اإلشارة بصحة احملاولة أو خطئها برفع علم               
 .لةأبيض أو أمحر اللون وفقاً لكل حا

 ) : الجري وفعاليات سباق الكرايس املتحركة(املراقبون  15 -2

 . املراقبون مساعدون للحكم وليس هلم سلطة اختاذ قرارات ائية-1

 على املراقب أن يقف يف املكان الذي حيدده له احلكم، ملراقبة                 -2
املسابقة عن كثب، وىف حالة حدوث خطأ أو انتهاك للقواعد سواء             

أي شخص آخر عليه حترير تقرير فوري مبا حدث            من الالعب أو     
 .لتقدميه للحكم

 عند حدوث أي خرق للقواعد جيب أن يبلغ احلكم املعين سواء برفع             -3
 .العلم األصفر أو أي وسيلة أخرى يعتمدها املندوبون الفنيون

 جيب تعيني عدد كافٍ من املراقبني ملراقبة سباقات التتابع عند مناطق            -4
 .لمالتسليم والتس
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 عندما يالحظ املراقب أن الالعب قد ركض يف غري احلارة             )  :1(مالحظة رقم   
 ،املخصصة له أو أن تسليماً قد مت خارج منطقة التسليم والتسلم    

عليه فوراً وضع عالمة على مكان حدوث املخالفة مبادة                 
 .مناسبة

  على املراقب إخطار احلكم بأي خرق للقواعد، حىت إذا مل           )  :2(مالحظة رقم   
 .السباق) أو الفريق لسباقات التتابع(ينهِ الالعب 

 

 : امليقاتيون وقضاة صورة خط الوصول 16 -2

 ) 128قاعدة االحتاد الدويل  (

 يف حالة قياس الوقت بالساعات اليدوية، يعين عدد كافٍ من                    -1
امليقاتيني حسب عدد الالعبني، وجيب تعيني واحد منهم رئيساً               

ويعمل هؤالء احلكام بصفتهم     .   باقي امليقاتيني   لتوزيع املهام على   
حكاماً معاونني يف حال استخدام آلة تصوير خط الوصول التلقائية أو            

 .جهاز اإلرسال

 .20 يعمل امليقاتيون وقضاة القياس اإللكتروين مبوجب القاعدة رقم -2

 عند استعمال آلة تصوير خط الوصول التلقائية جيب تعيني رئيس قضاة        -3
 . خط الوصول وعدد كافٍ من املساعدينلصورة

عند استعمال جهاز اإلرسال جيب تعيني رئيس قضاة القياس                    -4
 .اإللكتروين وعدد كافٍ من املساعدين
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 : منسق البدء وحكم البدء ومعيدي السباق 17 -2

 ) 129قاعدة االحتاد الدويل رقم (

 :  يتوىل منسق البدء املهام التالية-1

 . بدء على فريق من القضاةتوزيع مهام ال ) أ(

 .اإلِشراف على املهام اليت أجنزها كل عضو من الفريق ) ب(

إبالغ حكم البدء ببدء تنفيذ إجراءات البدء بعد تلقيه التعليمات            )  ج(
على سبيل (اخلاصة من مدير املسابقة بأن كل شيء جاهز للبدء         

يس  ورئ - إذا اقتضى األمر   -املثال أن يكون امليقاتيون والقضاة    
قضاة صورة خط الوصول ومسؤول قياس سرعة الرياح جاهزين         

 ).ومستعدين للعمل

أن يكون حلقة الوصل يف احلوار بني الطاقم الفين لشركة                 ) د(
 .أجهزة التوقيت والقضاة

أن حيتفظ جبميع األوراق اليت قدمت خالل إجراءات البدء مبا           )  ـه(
البياين للبدء  يف ذلك مجيع مستندات أزمنة رد الفعل أو الرسم          

 .اخلاطئ إذا كان متاحاً

.  حكم البدء له السلطة الكاملة على املتسابقني عند اختاذهم أماكنهم            -2
وعند استعمال جهاز كشف البدء اخلاطئ، عليه أو على أحد معيدي            
البدء وضع مساعات على األذن ليسمع بوضوح أي إشارة منبعثة يف             

 .حالة البدء اخلاطئ
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ء أن يتخذ لنفسه مكاناً حيقق له رؤية واضحة ومراقبة           جيوز حلكم البد   -3
 .مجيع الالعبني أثناء إجراءات البدء

يؤخذ يف االعتبار خصوصاً يف البدايات املدرجة وضع مكربات               
 . للصوت يف كل حارة لكل العب ليسمع النداءات اخلاصة بالبدء

 بزاوية حمددة    جيب على حكم البدء أن يتخذ مكاناً لنفسه حيقق له رؤية           :مالحظة
يف السباقات اليت تبدأ من وضع البدء              .  واضحة جلميع الالعبني    

املنخفض من الضروري أن يتخذ مكاناً مناسباً حىت يتأكد من ثبات                 
. الالعبني يف أماكنهم قبل إطالق املسدس أو اجلهاز املعتمد إشارة البدء          

 وإذا  )يطلق على مجيع أجهزة البدء لفظ املسدس ألغراض هذه القاعدة         (
كانت مكربات الصوت ال تستخدم يف البدايات املتعاقبة فعلى حكم               

. البدء أن يتخذ مكاناً لنفسه على بعدٍ متساوٍ من كل العب بقدر اإلمكان              
وإذا مل يتمكن حكم البدء من ذلك يتم وضع املسدس أو جهاز البدء                 

 . هناك ويعمل بواسطة اتصال كهربائي

 .ثر ملساعدة حكم البدءفر معيد للبداية أو أكايتو  -4

×4م و200×4م و100×4 م و400م و400م و200 بالنسبة لسباقات :مالحظة
 .م تتابع؛ جيب أن يوجد على األقل معيد بدء400

 جيب على كل معيد بدء أن يتخذ لنفسه مكاناً يتمكن منه رؤية مجيع                -5
 .الالعبني املنوط به متابعتهم

 .9 -17كم البدء وفقاً للقاعدة  ال يطبق التحذير واالستبعاد إال ح-6

 جيب أن حيدد منسق البدء لكل معيد بدء مهمته احملددة واملكان                -7
اخلاص به، الذي يكون ملزماً إلعادة بدء السباق إذا مت مالحظة أي              
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خمالفة للقواعد، وبعد إعادة أو إفشال البدء يتعني على املعيد أن               
 أي من الالعبني يوجه     ينقل مالحظاته إىل حكم البدء الذي يقرر إىل        

 .اإلنذار أو االستبعاد

 : مساعدو حكم البدء 18 -2

 ) 130قاعدة االحتاد الدويل رقم (

 على مساعدي حكم البدء التأكد من أن املتسابقني يشاركون يف                  -1
 .تصفيام أو سباقام الصحيحة وأن أرقامهم موضوعة بشكل سليم

ابق يف حارته أو مكانه      جيب على مساعدي حكم البدء وضع كل متس         -2
م خلف خط البدء     3الصحيح ومجعهم عند خط التجمع الذي يبعد          

يف السباقات ذات البدايات املتعاقبة يكون خط التجمع خلف خط            (
وعند االنتهاء من ذلك عليهم اإلشارة حلكم          ).  البدء يف كل حارة    

ى وعند إعادة النداء لبداية جديدة عل     .  البدء بأن اجلميع على استعداد    
 .مساعدي حكم البدء مجع الالعبني من جديد

 مساعدو حكم البدء مسؤولون عن جتهيز عصي التتابع لالعبني األوائل -3
 .يف سباق التتابع

 عند طلب احلكم من املتسابقني االصطفاف يف أماكنهم عليهم ضمان           -4
 .5 -17 و4 -17تطبيق القاعدتني رقمي 

حكم البدء التصرف املطلق     يف حالة البدء اخلاطئ، على مساعدي          -5
 .10 -17طبقاً للقاعدة 
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 يتعني على مساعدي حكم البدء مساعدة الالعبني للوقوف على                 -6
 .13 -7مكعبات البدء وفقاً للقاعدة 

 : مسجلو عدد اللفات 19 -2

 ) 131قاعدة االحتاد الدويل رقم (

 حيتفظ مسجلو عدد اللفات ببيان تسجيل اللفات اليت أمتها مجيع                -1
يف السباقات  .  م1500الالعبني يف السباقات اليت تتجاوز مسافتها           

م فأكثر يعني عدد من مسجلي اللفات يعملون حتت              5000مسافة  
إشراف احلكم، ويكونون مزودين ببطاقات تسجيل عدد اللفات اليت          
جيب أن يسجل فيها زمن كل لفة لالعبني احملددين لكل منهم                  

ويف حالة التسجيل اليدوي     ).  رمسيواليت مينحها هلم امليقايت ال      (
 أربعة لكل مسجل وبدالً من         لىجيب أال يزيد عدد املتسابقني ع        

النظام اليدوي ميكن استخدام نظام الكمبيوتر الذي يشتمل على جهاز          
 .اإلرسال احملمول بواسطة كل العب

يكلف أحد مسجلي عدد اللفات عند خط النهاية مبسؤولية إعالن                -2
تبقية بواسطة لوحة تعلن عن ذلك وتتغري بيانات هذه          عدد اللفات امل  

اللوحة عقب كل لفة وعند وصول العب مقدمة السباق إىل بداية                
وإضافة إىل ذلك جيب استخدام      .  املستقيم الذي ينتهي خبط النهاية     

مؤشر يدوي إلعالن الالعبني الذين مت جتاوزهم من قبل متسابق                
ويتم التنبيه إىل آخر لفة     .  وزهماملقدمة بلفة أو على وشك أن يتم جتا       

 .لكل متسابق ويكون ذلك عادة بقرع جرس
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 : سكرت املسابقة ومركز املعلومات التقنية 20 -2

 ) 132قاعدة االحتاد الدويل رقم (

 يقوم سكرتري املسابقة جبمع النتائج الكاملة لكل فعالية، والتفاصيل            -1
 رئيس قضاة صورة خط     اليت يزوده ا احلكم أو رئيس امليقاتيني أو        

الوصول ومسؤول قياس سرعة الرياح، وعليه إبالغ املذيع فوراً ذه           
املعلومات، وبعد تسجيل النتائج تسلم بطاقة تسجيل النتائج إىل مدير 

إذا استخدم نظام تسجيل النتائج بالكمبيوتر فعلى من يقوم           .  املسابقة
يدان التأكد  بالتسجيل على الكمبيوتر يف كل سباق من مسابقات امل           

من إدخال كل النتائج يف اجلهاز ويتم إدخال نتائج مسابقات املضمار           
حتت إشراف رئيس قضاة صورة خط الوصول، وحينئذٍ يستطيع كلٌّ            

 .من املذيع ومدير املسابقة احلصول على النتائج بالكمبيوتر

 يتم إنشاء مركز املعلومات التقنية للمسابقات املعتمدة من اللجنة               -2
كما يوصى به للمسابقات     )  1  -1راجع الفصل    (اراملبية الدولية    الب

وتكون املهمة  .  األخرى اليت عقدت على مدى أكثر من يوم واحد           
األساسية ملركز املعلومات التقنية هي ضمان التواصل السلس بني            
مجيع وفود الفرق واملنظمني واملندوبني الفنيني وإدارة املسابقة فيما         

 .نية واملسائل األخرى اليت تتعلق باملسابقةيتعلق باملسائل الف

 : مراقب النظام 21 -2

 ) 133قاعدة االحتاد الدويل رقم (

مراقب النظام له سلطة اإلشراف على ساحة املسابقة؛ وال يسمح ألي               
شخص آخر سوى اإلداريني والالعبني اتمعني للمسابقة أو األفراد             

 .البقاء فيهااملسؤولني واملصرح هلم بدخول الساحة أو 
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 : املذيع 22 -2

 ) 134قاعدة االحتاد الدويل رقم (

يعلم املذيع اجلمهور بأمساء وأرقام الرياضيني املشتركني يف كل فعالية،          
ومجيع املعلومات ذات الصلة مثل التصفيات واحلارات وقرعة املراكز           

املراكز (واألوقات املستقطعة، كما جيب إعالن نتيجة كل فعالية                  
بأسرع وقت ممكن بعد      )  ات واالرتفاعات واملسافات والنقاط     واألوق

 . تسلُّم املعلومات

تعني اللجنة احمللية املنظمة مذيعني بالتعاون مع مدير عروض املسابقة            
ويقع عليهم  .  وحتت اإلشراف العام ملندويب اللجنة املنظمة أو املندوبني       

 .ةمسؤولية كافة األمور املتعلقة مبراسم وإجراءات اإلذاع

 : املساح املعتمد 23 -2

 ) 135قاعدة االحتاد الدويل رقم (

يتأكد املساح املعتمد قبل املسابقة من دقة العالمات والرسومات ويقدم           
وجيب أن يقدم اخلرائط    .  بذلك شهادات للمدير الفين أو مدير املسابقة       

الكاملة عن بنية ورسومات الصالة، كما يرفع تقريراً بالقياسات األخرية             
 . لتحقق من هذا الغرضل

 : مسؤول قياس رسعة الرياح 24 -2

 ) 136قاعدة االحتاد الدويل (

يتأكد مسؤول قياس سرعة الرياح من أن اجلهاز موضوع طبقاً للقاعدتني             
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وعليه )  فعاليات امليدان   (6  -27و)  فعاليات املضمار   (12  -18رقمي  
نية، فضالً عن   التأكد من سرعة الرياح يف اجتاه اجلري للمسابقات املع          

 .تسجيل النتائج املتحصل عليها وتوقيعها وإرساهلا إىل سكرتري املسابقة

 

 ) : العلمي(قايض القياس  25 -2

 )  لالحتاد الدويل أللعاب القوى137القاعدة (

يعين قاضي قياس أو أكثر يف حالة قياس املسافة إلكترونياً أو بالفيديو أو              
 يقابل قاضي القياس الفريق الفين         .باستخدام جهاز قياس علمي آخر       

املعين قبل بداية املسابقة حىت يتعرف على األجهزة، ومن املقرر أن               
يشرف قاضي القياس على وضع أجهزة القياس، قبل ابتداء كل فعالية،              

املتطلبات الفنية اليت أعدا اجلهة املصنعة ومقياس اختبار        إىل  مع النظر   
غيل الصحيح للجهاز، يشرف قاضي      ومن أجل التأكد من التش     .  اجلهاز

القياس على جمموعة من القياسات، قبل الفعالية وبعدها، باالشتراك مع           
 واملسؤولني الفنيني الدوليني        -القضاة وحتت إشراف من احلكم          

 للتأكد من املوافقة على النتائج املُحققة         -املساندين للفعالية إذا أمكن    
يصدر منوذج مطابقة ويوقع     .  باستخدام شريط القياس الصلب املُعتمد      

عليه مجيع هؤالء املسؤولني املشاركني يف االختبار ويرفق هذا النموذج           
ويظل قاضي القياس مسؤوالً مسؤولية كاملة عن تشغيل        .  مع بطاقة النتائج  

 . اجلهاز أثناء املسابقة
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 : قضاة غرفة النداء 26 -2

 )  لالحتاد الدويل أللعاب القوى138القاعدة (

 قاضي غرفة النداء على انتقال الالعبني من منطقة اإلمحاء إىل                يشرف
مضمار املسابقة، للتأكد من وجود الالعبني يف ساحة املسابقة                    

 .واستعدادهم للبدء املُقرر يف فعاليتهم

بعد خضوعهم للفحص يف غرفة النداء، يتأكد قاضي غرفة النداء من                
ذي ميثله الالعبون، والذي    ارتداء الالعبني الزي الوطين أو زي النادي ال        

اعتمدته اهليئة املُنظِّمة الوطنية رمسياً، فضالً عن الـتأكد من ارتداء                 
الالعبني الصدريات بشكل صحيح ووفقاً لقوائم البداية، والتأكد من               
األحذية وعدد وحجم املسامري يف األحذية الرياضية، كما أنه يقوم                 

لتأكد من مطابقة حقائب     بفحص مقاعد السباق وقواعد تسديد الرمي وا        
الالعبني واإلعالنات املوجودة على املالبس للقواعد واللوائح، كما             

 .يتأكد من عدم دخول األدوات غري املُصرح ا لساحة املسابقة

 .حييل القضاة أي قضايا مل تحل أو مسائل ناشئة إىل حكم غرفة النداء

 : مندوب اإلعالن 27 -2

 ) يل أللعاب القوى لالحتاد الدو139القاعدة (

باإلشراف على  )  يف حالة تعيينه   (من املُقرر أن يقوم مندوب اإلعالن          
قواعد ولوائح اإلعالن وتطبيقها، فضالً عن حتديد مشكالت اإلعالن             
اليت مل تحل بعد واملسائل الناشئة عن غرفة النداء، جنباً إىل جنب مع                

 .حكم غرفة النداء
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 : كب املصنف 28 -2

لجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى كبري مصنفني، حالة إجراء           تعني ال 
وينسق كبري املصنفني مع اللجنة املنظمة واملندوب الفين        .  تصنيف دويل 

املُعني للتأكد من توافر الوسائل واإلمدادات املناسبة إلجراء التصنيف،           
كد من  كما يباشر عملية اإلشراف على املصنفني الدوليني املُعينني والتأ          

إجرائهم التصنيف باالمتثال التام لقواعد ولوائح التصنيف اخلاصة باللجنة          
تقع مسؤولية مجيع األمور املُتعلقة       .  الباراملبية الدولية أللعاب القوى     
 .بالتصنيف على عاتق كبري املصنفني

 : املصنفون الدوليون 29 -2

 الدوليني ألداء    تعني اللجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى املصنفني         
حيث يقيم املصنفون الدوليون    .  مهامهم بصفتهم أعضاء يف جلنة التصنيف     

الالعبني، إضافةً إىل رصد الالعبني من حيث درجة إعاقتهم، قبل                  
املسابقة أو أثناءها، وختصيص الفئة الرياضية وحالتها وفقاً لقواعد                

 .قوىولوائح التصنيف للجنة الباراملبية الدولية أللعاب ال
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 قواعد املسابقة العامة -القسم الثا 

 

 : مرافق ألعاب القوى: 3القاعدة 

 )  لالحتاد الدويل أللعاب القوى140القاعدة (

جيوز استخدام أي سطح ثابت ومستوٍ يتطابق مع املواصفات الواردة               
بدليل مرافق امليدان واملضمار لالحتاد الدويل أللعاب القوى، يف املسابقات            

جيب أال تجرى األلعاب الباراملبية والبطوالت العاملية إال على           .  عترف ا املُ
مرافق صناعية مسطحة حاصلة على شهادة تصديق سارية من االحتاد الدويل               

 . أللعاب القوى2 و1أللعاب القوى ملرافق ألعاب القوى للفئتني 

ة يلزم يف أي حالة من احلاالت احلصول على شهادة تصديق وطنية ساري            
للمضمار مينحها مساح معتمد، لكل املرافق املُعدة لالستخدام يف البطوالت            

 .الوطنية واملسابقات اازة واملُصدق عليها

 حيتوي دليل مرافق امليدان واملضمار لالحتاد الدويل أللعاب             )  :1(مالحظة  
القوى املتاح للتحميل من موقع االحتاد الدويل أللعاب القوى،           

ثر تفصيالً وحتديداً لتخطيط وبناء مرافق امليدان       على مواصفات أك  
واملضمار، كما يشمل على خمططات إضافية لقياس املضمار            

 . ووضع العالمات

 يلزم تطبيق النماذج القياسية السارية للتصديق على طلب الشهادة            )  :2(مالحظة  
 إىل أنه جيوز حتميل نظام إجراءات الشهادة        وتقرير القياس، إضافةً  

 . االحتاد الدويل أللعاب القوىمن موقع
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 : فئات العمر والنوع: 4القاعدة 

 )  لالحتاد الدويل أللعاب القوى141القاعدة (

 فئات العمر

تصدق اللجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى على الفئات العمرية              -1
 : التالية

 . عاما35ًالعبة بلغ / أي العب: الالعبني والالعبات احملترفني )  أ

 ديسمرب من عام     31أي العب يبلغ يف       :  الناشئني والناشئات  )  ب
 .عاماً 19 أو 18املسابقة 

 ديسمرب من عام      31أي العب يبلغ يف        :  الشباب والفتيات  )  ج
 .عاماً 17 أو 16املسابقة 

أي العب يبلغ يف    :  عاماً  16الشباب والفتيات الذين مل يبلغوا        )  د
 . عاماً 15 أو 14 ديسمرب من عام املسابقة 31

عاماً   14عاماً، أو سيبلغ      14 جيب أن يكون الالعب قد بلغ        :مالحظة
 ديسمرب من عام املسابقة حىت يستطيع املشاركة يف إحدى              31يف  

 .الفعاليات املفتوحة

يتأهل الالعب للمشاركة يف مسابقة الفئات العمرية مبوجب هذه                -2
 يف تصنيف الفئة      القواعد، إذا كان ضمن الفئة العمرية احملددة          

وجيب أن يكون الالعب قادراً على إثبات عمره         .  العمرية ذات الصلة  
من خالل تقدمي جواز سفر سارٍ أو أي وثيقة رمسية أخرى تصرح ا              
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وال يكون الالعب مؤهالً للمشاركة يف املسابقة إذا          .  لوائح املسابقة 
 .عجز عن تقدمي هذا الدليل أو رفض ذلك

 فئات النوع

 .م املسابقات مبوجب هذه القواعد إىل فئات الرجال والنساءتنقس -3

يكون الالعب مؤهالً للمشاركة يف مسابقة الرجال إذا كان معترفاً                 -4
 هلذه القواعد، وكان مؤهالً       5  -2  -3بصفته رجالً، وفقاً للفصل       

 .للمشاركة يف املسابقة مبوجب هذه القواعد واللوائح

كة يف مسابقة السيدات إذا كان معترفاً          تكون الالعبة مؤهلة للمشار      -5
 هلذه القواعد، وكانت مؤهلة      5  -2  -3بصفتها سيدة، وفقاً للفصل      

 .للمشاركة يف املسابقة مبوجب هذه القواعد واللوائح

تحدد اللجنة الطبية للجنة الباراملبية الدولية تأهيل مشاركة السيدات،            -6
3مسابقة السيدات وفقاً للفصل     اليت تعاين من فرط األَندروجينية، يف       

 . هلذه القواعد5 -2 -

ال يتأهل الالعب الذي عجز عن االمتثال للوائح املعمول ا أو رفض              -7
 .االمتثال هلا للمشاركة يف املسابقة

 

 : التسجيالت: 5القاعدة 

 )  لالحتاد الدويل أللعاب القوى142القاعدة (

 .ى الالعبني املؤهلنيتقتصر املسابقات اليت ختضع للقواعد عل -1
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 : التسجيالت املتزامنة

إذا كان العب مسجالً يف فعالييت املضمار وامليدان أو يف أكثر من                -2
فعالية من فعاليات امليدان اليت تجرى يف وقت واحد جيوز أن يسمح            
احلكم املختص لالعب بأن يجري السباق بترتيب خمتلف عن                

 املسابقة، وذلك جلولة واحدة يف      الترتيب الذي مت االقتراع عليه قبل     
سباقات الزمن أو لكل سباق يف الوثب العايل، ولكن إذا ختلَّف                 
الالعب عن أي سباق بعد ذلك يعد الالعب جمتازاً للجولة مبجرد              

يف الوثب العايل، يف حالة عدم      .  انقضاء الفترة املسموح ا للسباق    
ن من السباق    حضور الالعب عندما ينتهي مجيع الالعبني احلاضري         

 .يعد هذا الالعب تاركاً للمسابقة مبجرد انتهاء فترة السباق التايل

 عدم املشاركة

) 1  -1راجع الفصل   (فيما يتعلق مبسابقات اللجنة الباراملبية الدولية          -1
باستثناء ما هو مذكور أدناه، يستبعد الالعب من مجيع الفعاليات               

) األخرى اليت يشارك فيها    يشمل ذلك الفعاليات املتزامنة      (األخرى  
 : اليت تشملها املسابقة مبا يف ذلك سباقات التتبع يف احلاالت التالية

إذا أثبت التصديق النهائي أن الالعب مل يشارك يف الفعالية اليت              ) أ
 .من املفترض أن يبدأ فيها

 . ينشر الوقت احملدد للتصديق النهائي على املشاركة مقدماً:مالحظة

هل الالعب جلولة متهيدية يف فعالية للمشاركة مرة أخرى           إذا تأ )  ب
 .يف هذه الفعالية ولكنه عجز عن املشاركة يف الفعالية جمدداً
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إذا مل يبذل الالعب جهداً حقيقياً يف املسابقة، يتخذ احلكم               )  ج
املختص القرار بشأن هذا، وجيب أن تكتب املراجع املطابقة يف          

احلالة املنصوص عليها يف هذه         النتائج النهائية، وال تطبق         
 .املالحظة يف كلٍ من الفعاليات امعة والفعاليات الفردية

جيوز قبول الشهادة الطبية املقدمة من املندوب الطيب املُعني مبوجب             
 أو املسؤول الطيب يف اللجنة املنظمة، إذا مل يعني مندوب طيب              2  -2القاعدة  

ليالً كافياً على أن الالعب أصبح غري         بعد، بناءً على الفحص الطيب بصفتها د        
قادر على أداء املسابقة نتيجة مرض أو إصابة، حىت إذا أصبح قادراً على أداء                 

وجيوز أن يقبل املندوب الفين أيضاً       .  فعالية أخرى يف يوم الحق من املسابقة       
عوامل مستقلة عن     :  على سبيل املثال    (األسباب األخرى القابلة للتعديل         

 ).عب نفسه، مثل مشكالت يف نظام النقلتصرفات الال

املالبس واألحذية وصدريات الالعب واألطراف الصناعية وأجهزة : 6القاعدة 

 : تقويم العظام وقناع العين والخوذات 

 )  لالحتاد الدويل أللعاب القوى143القاعدة (

 املالبس

دها جيب على مجيع القادة والالعبني ارتداء مالبس نظيفة يتم إعدا              -1
كما جيب أال تكون      .  وارتداؤها بطريقة ال تكون مثرية لالعتراض        

وجيب أال  .  املالبس مصنوعة من خامات شفافة حىت إذا كانت مبللة         
وينبغي أن يكون . يرتدي الالعبون مالبس من شأا إعاقة رؤية القضاة 

 .مالبسهم بنفس اللون/ اجلزء األمامي واخللفي لصدريات الالعبني
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عبون يف الفعاليات بالزي الرمسي الذي اعتمدته اللجنة               يشارك الال  
وينطبق هذا على حفل . الباراملبية الوطنية أو احتادهم الوطين، حيثما كان مناسباً     

 .الفوز واجلولة الشرفية اليت تعد جزءاً من املسابقة

 جيوز للهيئة اإلدارية املختصة أن تنص يف لوائح املسابقة على أن            )  :1(مالحظة  
 . لون اجلزء األمامي واخللفي لصدريات الالعبني واحداًيكون

 جيب أن تكون مالبس الالعبني يف فعاليات الرمي املؤمنة الصقة            )  :2(مالحظة  
 .باجلسم ال واسعة، حىت ال تعوق رؤية القضاة

 األحذية

جيوز لالعب أن يتنافس وهو حايف القدمني أو مرتدٍ حذاءً يف قدم                  -2
 .واحدة أو يف االثنتني

ويكمن هدف ارتداء األحذية أثناء املسابقة يف احلماية واالستقرار                 
ومع ذلك جيب أال تكون هذه األحذية مصنوعة بطريقة           .  والثبات على األرض  

من شأا إعطاء الالعب أي مساعدة إضافية غري عادلة، وأال تشتمل على أي                
ع رباط على   ويسمح بوض .  تقنية من شأا إعطاء مستخدمها أي مزية غري عادلة         

ختضع أحذية املسابقة ملوافقة اللجنة الباراملبية الدولية        .  اجلزء األعلى للحذاء  
 .أللعاب القوى

 عدد مسامري األحذية الرياضية

 11حيتوي نعل وكعب األحذية الرياضية على عدد مسامري يصل إىل               -3
وجيوز استخدام أي حذاء حيتوي نعله على مسامري تصل إىل          .  مسماراً

 .11ماراً، على أال تزيد املسامري عن  مس11
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 حجم مسامري األحذية الرياضية

إذا كانت املسابقة تجرى على سطح اصطناعي ال يزيد طول جزء                 -4
 مم، فيما عدا مسابقات      9  لىاملسمار البارز من الكعب أو النعل ع        

.  مم 12  لىالوثب العايل ومسابقات رمي الرمح حيث ال يزيد فيها ع           
 على األقل اجلزء     -املسمار مصنوعاً بطريقة جتعله    وجيب أن يكون     

 جيتاز مربعاً جانيب الشكل      -البارز من املسمار األقرب حلافة النعل      
 . مم4مقاس 

 النعل والكعب

جيوز أن يكون نعل احلذاء الرياضي أو كعبه ذا بروز ونتوءات                     -5
وحواف، شريطة أن تكون هذه اخلصائص مصنوعة من نفس مواد              

وفيما يتعلق مبنافسيت الوثب العايل والوثب . مواد مشاهالنعل أو من 
مم، وال يزيد مسك الكعب     13  لىالطويل، ال يزيد سمك الكعب ع      

أما باقي املسابقات فال تحدد      .  مم19  لىيف مسابقة الوثب العايل ع     
 . مسك النعل أو الكعب

 يقاس مسك النعل أو الكعب من املسافة بني اجلزء العلوي                   :مالحظة
داخلي للحذاء واجلزء السفلي الداخلي له، وتشمل املواصفات                ال

 .املذكورة أعاله وأي نوع من أنواع النعل الداخلي غري املثبت

 اإلضافات وامللحقات على احلذاء

 أدناه، ال    10  -6مبوجب املسموحات املمنوحة مبوجب القاعدة          -6
جيوز لالعب وضع أي أجهزة، سواء داخل احلذاء أو خارجه، من              
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 احلد املسموح به املذكور أعاله      لىشأا أن تزيد من سمك النعل ع      
أو قد تعطي الالعب مزية غري عادلة مل يكن يستطع احلصول عليها               

 .عند ارتدائه نوع احلذاء املُوضح يف الفقرة السابقة

 صدريات الالعبني

حيصل كل العب على صدريتني، يرتديهما على الظهر والصدر                -7
اء املسابقة، ما عدا مسابقة الوثب العايل حيث جيوز          بصورة جلية أثن  

يتوافق .  فيها أن يرتدي الالعب الصدرية على الظهر أو علي الصدر            
الرقم املوجود على الصدرية عادةً مع الرقم الذي حدد لالعب يف              

يف حالة ارتداء مالبس املضمار أثناء        .  قائمة البداية أو يف الربنامج     
يسمح .  ون الصدريات عليها بطريقة مماثله      املسابقة، يرتدي الالعب   

بوضع أمساء الالعبني أو أي شيء مناسب يوضح هوية الالعب بدالً            
 .من األرقام

حيصل الالعبون املقعدون على رقم صدرية إضايف، حىت يوضع           :  مالحظة
 .بطريقة مرئية على مقعد السباق أو قاعدة تسديد الرمية

 الذي صممت عليه، وال جيوز        جيب ارتداء الصدريات على النحو       -8
وفيما يتعلق بفعاليات    .  قطعها أو طيها أو حجبها بأي طريقة كانت          

املسافات الطويلة، جيوز ثقب الصدريات حىت ال تسمح بدوران              
اهلواء، وجيب أال تكون هذه الثقوب على الكتابة أو األرقام الظاهرة            

 .على الصدريات

، جيوز أن تلزم جلنة التنظيم      يف حالة تشغيل نظام صورة خط الوصول        -9
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الالعبني بوضع الصق حيمل أرقاماً تعريفية إضافية يوضع على جانب          
توضع األرقام اإلضافية اليت حتدد هوية      :  مالحظة.  سراويلهم القصرية 

الالعبني على خوذات الالعبني، يف السباقات الفردية وسباقات              
 .املضمار اجلماعية وسباقات الكراسي املتحركة

ال يسمح لالعب بأن يشارك يف أي مسابقة، بدون عرض الصدرية               -10
 .املخصصة أو حتديد هويته

 األطراف الصناعية وأجهزة تقومي العظام

املضمار من الفئات    /  فيما يتعلق بالالعبني يف مسابقات امليدان          -11
 ومن الفئة الرياضية من 38 -35الرياضية لذوي الشلل الدماغي بدرجة    

، ومن الالعبني يف مسابقات امليدان من        47اف بدرجة   فاقدي األطر 
، جيوز لالعبني   57  -51الفئات الرياضية من ضعاف األطراف بدرجة       

يف هذه الفئات استخدام األطراف الصناعية وأجهزة تقومي العظام              
دف توفري املساعدة املسموح ا للقدمني والذراعني لتحقيق              

ي غرض آخر، وجيب أال      التوازن والتناسق يف الركض، وليس أل       
 .توفر أي مساعدة خبالف ذلك لالعب

جيب على الالعبني يف مسابقات املضمار من الفئات الرياضية                 -12
 استخدام أطراف القدم االصطناعية،     47  -42لفاقدي األطراف بدرجة    

 .حيث إنه غري مسموح بالقفز أثناء مسابقة املضمار

مليدان واملضمار من الفئات      ميا يتعلق بالالعبني يف مسابقات ا          -13
، يعد استخدامهم األطراف    47  -42الرياضية لفاقدي األطراف بدرجة     
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االصطناعية أمراً اختيارياً؛ حيث جيوز لالعبني الركض أو القفز أو             
 .الوقوف يف بداية مسابقات الوثب

وفيما يتعلق بالالعبني يف مسابقات امليدان واملضمار من الفئات              -14
، ينبغي أال يزيد طول     43  -42وي الشلل الدماغي بدرجة     الرياضية لذ 

الذي يستخدم أطراف القدم االصطناعية يف            –الالعب الفعلي     
 الطول املسموح به وفقاً للقواعد التنظيمية وقواعد           لى ع -املسابقة

التصنيف للجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى املذكورة يف امللحق         
يقيس املصنفون الدوليون أو قضاة غرفة      .  1  -3  -4  -1  -3)  /  1(رقم  
 طول الالعبني   - إذا مل يعني املصنفون الدوليون يف املسابقة        -النداء

 .يف غرفة النداء

 

 قناع العينني

 يف مسابقات امليدان واملضمار من الفئة           -جيب على الالعبني     -15
 ارتداء النظارات املعتمة املعتمدة أو أي          - للمكفوفني 11الرياضية  

 مناسب أثناء هذه املسابقات، كما جيب احلصول على موافقة            بديل
املوظف الفين املسؤول على النظارات املعتمة أو بديلها كما جيب            
أن تكون فعالة وفق تقديره من حيث احلجب الكايف للضوء، بغية               

وجيوز للموظف الفين املسؤول فحص النظارات         .  التنافس العادل 
 مبا يف ذلك قبل البداية أو بعد النهاية         املعتمة أو بديلها يف أي وقت،     

 .مباشرة
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 اخلوذات

اخلوذات اخلاصة بالعيب مسابقات املضمار من الفئات الرياضية             -16
 ومن الفئات الرياضية من       34  -32لذوي الشلل الدماغي بدرجة       

يلزم ارتداء خوذة يف مجيع       .  54  -51ضعاف العضالت بدرجة     
ر للفرق وسباقات الكراسي      املسابقات الفردية وسباقات املضما     

املتحركة، وينبغي أن تكون اخلوذة هيكالً واقياً صلباً مطابقاً ملعايري          
 Snell b- 84/90/95. BSI:  السالمة الدولية، على سبيل املثال      

6863. EN 1078. 

 

 : مساعدة الالعب: 7القاعدة 

 )  لالحتاد الدويل أللعاب القوى144القاعدة (

 قطعةإشارة األوقات املست

جيوز اإلعالن رمسياً وإظهار األوقات املستقطعة ومراحل الفوز               -1
ما مل ينص على خالف ذلك، وجيب أال يقوم أي شخص             .  املبدئي

داخل منطقة املسابقة بإبالغ الالعب ذه األوقات دون احلصول             
وال يسمح بذلك إال يف حالة      .  على موافقة مسبقة من احلكم املختص     

على رؤية لوحات عرض الوقت يف النقطة ذات          عدم قدرة الالعب     
الصلة ويف ظروف معينة حيث يسمح ذه األوقات لكافة الالعبني             

 .املشاركني يف السباق
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وفيما يتعلق بالالعبني املشاركني يف مسابقات املضمار من الفئات                
م 800 يف الفعاليات اليت تبلغ مسافتها        12  -11الرياضية لضعاف الرؤية بدرجة      

، جيوز مساعدة هؤالء الالعبني من قِبل أشخاص آخرين خبالف                    وأكثر
املسؤولني يف املسابقة، حيث يسمح هلم بإعالن األوقات املستقطعة من مكان           

 . حدده احلكم املختص هلذا الغرض داخل ساحة املسابقة

 بأا املنطقة اليت    - اليت تحاط دائماً بسور مادي     - تحدد ساحة املسابقة   :مالحظة
ى فيها املسابقة، واليت يقتصر دخوهلا على الالعبني املتنافسني              تجر

 .واألشخاص املسموح هلم بالدخول وفقاً للقوانني واللوائح ذات الصلة

  بنود عامة–املساعدة 

ينذر احلكم وينصح أي العب يقدم مساعدة أو يتلقاها، بأنه يف حالة               -2
ى ذلك، إذا استبعد    وعل.  تكرار املساعدة سيتم استبعاده من الفعالية      

أي العب من الفعالية ال يحتسب أي أداء حققه الالعب حىت ذلك               
ومع ذلك يحتسب األداء الذي حققه الالعب       .  الوقت من نفس اجلولة   

 .يف اجلولة السابقة هلذه اجلولة

تعد احلاالت التالية مثاالً للمساعدة، ومن ثَم ال يسمح ا، مبوجب              -3
 : هذه القاعدة

باستثناء ما يسمح به خالف ذلك أدناه، وجود أشخاص غري                 )  أ
مشاركني يف السباق يتحركون بقرب الالعبني وهم يلتفون أو على          

خالف (وشك االلتفاف أو أمام أي نوع من أنواع األجهزة الفنية             
 ).4 -7ما سمح به يف القاعدة د 
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عب أو  حيازة أو استخدام أي معدات من شأا أن تستخدم يف الل          )   ب
عرض صوت أو صور الفيديو، مبا يف ذلك أجهزة الراديو                 

وأجهزة الكمبيوتر   "  آي باد  "  "آي بود  "واحملمول وأجهزة     
أو أي أجهزة " إم يب ثري"احملمولة الصغرية واملشغالت الصوتية     

 .أخرى مشاة يف منطقة السباق

، استخدام أي   11  -6فيما عدا األحذية اليت تتوافق مع القاعدة          )   ج
تقنية أو جهاز من شأنه إضافة مزية غري عادلة لالعب يف األداء،             

 .ما كان ليحصل عليها باستخدام األجهزة احملددة يف القواعد

 : ينبغي أال تعد احلاالت التالية ضمن معىن املساعدات  -4

التواصل بني الالعبني ومدربيهم يف غري ساحة املسابقة، لتسهيل هذا               
نطالق املسابقة، وينبغي حجز مكان باملدرجات ملدريب       التواصل ولعدم إعاقة ا   

 .الالعبني، يكون قريباً من املوقع املباشر لكل فعالية من فعاليات امليدان

الفحص أو العالج الطيب أو العالج الطبيعي الضروري لتمكني الالعب             
وجيوز أن  .  من املشاركة مرة أخرى أو استكمال املشاركة يف ساحة املسابقة            

ر هذا الفحص أو العالج الطيب أو العالج الطبيعي إما داخل ساحة املسابقة               يوفَّ
عن طريق الفريق الطيب املسؤول الذي عينته اللجنة املنظمة واملُميز بشارات              
وصدريات أو مالبس مميزة مماثلة، أو يف أماكن خمصصة للعالج الطيب خارج            

ندوب الفين أو الطيب    ساحة املسابقة عن طريق فريق طيب معتمد وافق عليه امل          
ويف كلتا احلالتني يؤجل هذا      .  على وجه التحديد من أجل القيام ذه املهام         

ويعد .  التدخل سري املسابقة أو يؤجل ترتيب سباق الالعب عن الترتيب املُحدد          
هذا احلضور أو املساعدة عن طريق أي شخص آخر أثناء املسابقة أو فور                    
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 . ضمن معىن املساعدات-ن غرفة النداء مبجرد خروج الالعب م-انتهائها

ضمادة أو شريط   :  على سبيل املثال  (أي نوع من أنواع احلماية الشخصية       
لغرض طيب أو لغرض احلماية، ويتمتع احلكم          )  أو حزام أو دعامة وخالفه      

واملندوب الطيب بصالحية التحقق من أي حالة ينبغي أن حيكم أا مستحبة                
 ).4 -34، 5 -30ي راجع أيضاً القاعدتني رقم(

األجهزة اليت حيملها الالعبون أثناء السباق مثل أجهزة قياس معدل                 
ضربات القلب وأجهزة استشعار احلركة وأجهزة قياس املسافة والسرعة، شريطة 

 .أال يكون من املمكن استخدام هذه األجهزة يف االتصال بأي شخص آخر

، لصور التقطت يف      مشاهدة الالعبني املتنافسني يف فعاليات امليدان        
سباقات ماضية، سجلها أشخاص نيابة عن الالعبني مل يكن موضعهم يف ساحة             

، جيب أال يؤخذ جهاز العرض          )1  -7راجع مالحظة القاعدة      (املسابقة،  
 .والصور املُلتقطة له داخل ساحة املسابقة

تعترف اللجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى باالحتياجات اخلاصة           -5
رياضيني الذين يعانون من ضعف السمع، كما حترص على                  لل

يف حاالت الفعاليات    .  تشجيعهم وتسهيل اشتراكهم يف املسابقات      
اليت يتنافس فيها الالعبون الصم املكفوفون يتمتع املندوب الفين             
بصالحية إجراء تعديالت مناسبة هلذه القواعد ميكن أن تكون                 

ة هلؤالء الالعبني الصم      ضرورية من أجل تسهيل املشاركة الفعال        
ومن حيث املبدأ ال يسمح بتعديل أي قاعدة من شأا             .  املكفوفني

 .اإلضرار بأي العب آخر
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 ال يسمح باستخدام مساعدات السمع أو تضخيم الصوت ذات             )  :1(مالحظة  
أجزاء القوقعة اخلارجية إال لالعبني الذين يعانون من ضعف               

تصة وافقت عليها اللجنة     السمع، شريطة تقدمي شهادة طبية خم       
الطبية للجنة الباراملبية الدولية أو املندوب الطيب، فضالً عن              
 .تقدمي نسخة من املواصفات الفنية للجهاز املُستخدم يف املسابقة

 ال يسمح باستخدام مساعدات السمع أو تضخيم الصوت ذات             )  :2(مالحظة  
ذاعي أو  أجزاء القوقعة اخلارجية، اليت حتتوي على البث اإل             

 3  -7مكونات استقبال، يف ساحة املسابقة مبوجب القاعدة رقم          
 ). ب(

  فعاليات املضمار والطرق–املساعدة 

يسمح بتعيني قادة عدائني لالعبني، يف سباقات املضمار من الفئات              -6
، وال يعد تعيينهم مساعدةً أو      12  -11الرياضية لضعاف الرؤية بدرجة     

وفر اللجنة احمللية املنظمة سترات مميزة         وت.  تقدماً على الالعبني   
 .لتحديد هوية هؤالء القادة

يف حالة بدء الالعبني يف سباقات املضمار من الفئات الرياضية                  -7
 فعالية مبساعدة القادة جيب على القادة 12 -11لضعاف الرؤية بدرجة 

والالعبني بذل قصارى جهدهم إلاء الفعالية وفقاً هلذه القواعد حىت          
 .تم االعتراف بأدائهمي

ومع ذلك ينبغي    .  يرحب بتوفري الالعبني قادة العدو اخلاصني م           -8
) 1  -1راجع الفصل    (ملنظمي مسابقات اللجنة الباراملبية الدولية         

توفري قائد عدو مناسب إذا طلبت اللجنة الباراملبية الوطنية لالعب              
 للجنة   هذه املساعدة وأرفقت الطلب املتعلق بتعيني قائد عداء              

 . احمللية املنظمة
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يتاح لالعبني املسموح هلم بتعيني قادة اختيار طريقة اإلرشاد املناسبة            -9
ذلك .  فيجوز هلم استخدام احلبل أو ربط كوع الالعب بقائده           .  هلم

جيب .  إضافةً إىل أنه جيوز لالعب أن يتلقى تعليمات شفهية من قائده          
كض أو ميشي، وال     على قائد الالعب أن يستكمل مهامه وهو ير           

 . يسمح له باستخدام دراجة أو أي وسائل مواصالت ميكانيكية

 يكون احلبل مصنوعاً من مادة غري مرنة وجيب أال تخزن                )  :1(مالحظة  
 . الطاقة وأال تقدم مزية لالعب من شأا أن تزيد من أدائه

لى م وأكثر، حيافظ قائد العداء ع      800 فيما يتعلق بسباقات      )  :2(مالحظة  
 لىاملسافة اليت بينه وبني الالعب املرافق له واليت ال تزيد ع            

 .خطوة واحدة أمام الالعب املرافق

ال يسمح لقائد العداء بدفع أو سحب الالعبني أو القيام بأي عمل                -10
من شأنه حصول الالعب على أي مزية غري عادلة يف أي مرحلة                

 . أثناء السباق

وباً يستخدمه قائد العداء لدفع ذراعه          يعد حتريك احلبل أسل      :مالحظة
عمداً لألمام من أجل تعريف الالعب          )  املربوطة بذراع الرياضي   (

 .ال يسمح باستخدام هذا األسلوب أثناء السباق. باجتاهه يف اجلري

م أو السباقات األطول 5000يسمح بتعيني قادة لالعبني، يف سباقات  -11
لقائد أكثر من مرة واحدة لكل      من ذلك، ومن ثَم ال يسمح بتغيري ا        

العب يف السباق، كما جيب أن يتم التبادل مباشرة من خلف                 
 .الالعب ودون حدوث أي عرقلة لالعبني اآلخرين
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 فيما يتعلق باحلالة اليت ينبغي أن يكون فيها تبادل بني قادة                    :مالحظة
 من الالعب والقائد البديل االنتهاء من       العدائني، جيب على كلٍّ   

 .لية حىت يعترف باألداء املُحققالفعا

جيب إخطار احلكم واملندوب الفين مسبقاً، إذا كان الالعب يعتزم            -12
ومن ثَم سيحدد املسؤولون الفنيون شروط        .  تبديل قادة العدائني   

 .التبديل، ومن املقرر إبالغ الالعب مسبقاً ذه الشروط

اذه الترتيبات الفنية    يستبعد الالعب من السباق حال عدم اخت             :مالحظة
 .الالزمة قبل تبديل القائد

جيوز أن يطلب بعض الالعبني يف سباقات املضمار للفئة الرياضية             -13
 -35 من ذوي اإلعاقة الذهنية والفئات الرياضية بدرجة           20بدرجة  

 لفاقدي أحد   42 من ذوي الشلل الدماغي والفئة الرياضية بدرجة         38
. مساعدو البداية هلم مكعبات البدء      أن يضع     ،الطرفني أو كليهما  

ومن املقرر أن يقدم املندوب الفين لالعبني املعنيني أو ملدرب             
 .فريقهم الوثيقة اليت توضح متطلباته

  فعاليات امليدان–املساعدة 

يسمح لالعبني املشاركني يف سباقات امليدان للفئات الرياضية من            -14
ن يتنافسون من وضع      الذي 33  -31ذوي الشلل الدماغي بدرجة       

 -51اجللوس، وللفئات الرياضية من فئة ضعاف العضالت بدرجة          
قائد ( الذين يسددون الرمية من وضع اجللوس، بتعيني قائد هلم           55

، من شأنه مساعدة الالعبني         )واحد لكل العب يف الفعالية         
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التأكد من أن الالعب يتحرك بأمان إىل قاعدة            على  واملسؤولني  
حزم أنفسهم على    على  وأيضاً مساعدة الالعبني      تسديد الرمية،    

 .قاعدة تسديد الرمية

 جيب أال يحزم الالعبون إال بقواعد التسديد املصنوعة من املواد           :مالحظة
 .غري املرنة

 جيب أن ينسحب القادة من منطقة املسابقة مبجرد االنتهاء من                  -15
عالية كما جيب عليهم متابعة أي توجيهات من مسؤويل الف         .  مهامهم

 .أثناء وجودهم يف ساحة املسابقة

 جيوز للقائد أن يساعد الالعبني يف الفئات الرياضية من ضعاف                 -16
على  املشاركني يف مسابقات امليدان           12  -11الرؤية بدرجة     

 إىل أنه جيوز      إضافةً.  الوصول إىل دائرة الرمي أو حارة الرمي          
رى رمي  مساعدم عن طريق توجيههم عند دائرة الرمي أو جم            

ولكن بعد ذلك وقبل بدء كل حماولة        .  الرمح قبل كل حماوله هلم     
وجيوز للقائد  .  جيب عليه أن يغادر دائرة الرمي أو حارة رمي الرمح         

ال جيوز أن   .  توجيه الالعب صوتياً قبل احملاولة وأثناءها وبعدها        
يتلقى الالعبون اإلرشاد والتوجيه من دائرة الرمي أو جمرى رمي              

 بعدما حيدد املسؤولون ما إذا كانت احملاولة سجلت           الرمح، إال 
 .أم ال

 إذا قرر املسؤول عن الفعالية أن القائد الذي يوجه الالعب بصوته  :مالحظة
يقف يف موقع غري آمن يكون للمسؤول احلق يف أن يطلب من                

 .القائد االنتقال من مكانه
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 الرؤية   يسمح بتوجيه الالعبني، يف الفئات الرياضية من ضعاف              -17
، صوتياً يف فعاليات الوثب الطويل والوثب الثالثي             11بدرجة  

والوثب العايل، ومع ذلك ال يسمح بالقيام بتعديل مرئي على                
ويطلب الصمت التام من املتفرجني، يف         .  التسهيالت املوجودة 

 .الفعاليات اليت يقوم فيها القادة بتوجيه الالعبني صوتياً

مواعيد الفعاليات اليت يقوم القادة فيها بالتوجيه       ينبغي أال تجدول    :  مالحظة
الصويت بالتزامن مع فعاليات الركض األخرى، إذا أمكن، لضمان         

 .الصمت أثناء الفعالية

جيوز لالعبني ضعاف الرؤية املشاركني يف سباقات امليدان من               -18
 أن يذهبوا إىل امليدان برفقة شخصني من         11الفئة الرياضية بدرجة    

 : أجل

القيام بدور املُعلن لتقدمي التوجيه الصويت عند اقتراب الركض يف  )  أ
 . الوثب العايل والوثب الطويل والوثب الثالثي

الوقوف يف مكانه    على  القيام بدور القائد ملساعدة الالعب           )  ب
ويسمح بالتوجيه  .  احملدد وتوجيهه عند احلارة قبل كل حماولة        

وجيوز أن يتلقى     .  بعدهاالصويت قبل كل حماولة وأثناءها و          
الالعبون أي توجيه خبالف التوجيه الصويت الذي ال جيوز إال بعد 

 .حتديد املسؤولني ما إذا كانت احملاولة سجلت أم ال

 11جيوز أن يرافق شخص واحد الالعبني من فئات ضعاف الرؤية بدرجة             
 . أو كلتيهمامليدان اللعب للقيام بإحدى املهمتني املتعلقتني باإلعالن والقيادة
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جيوز القيام بتعديل مرئي على التسهيالت املوجودة، أثناء فعاليات            -19
الطالء والطباشري واملسحوق واألقماع    :  على سبيل املثال  (امليدان  

وفقاً لتقدير املندوب الفين، كما جيوز أيضاً         )  واألعالم وما شابه  
 .استخدام اإلشارات الصوتية

يف الفئات الرياضية املشاركة يف         جيوز أن يصطحب الالعبون          -20
، العباً  12مسابقات امليدان واملضمار من ضعاف الرؤية بدرجة           

 من  إىل ميدان اللعب للقيام بدور املُعلن والقائد هلم، يف كلٍّ               
 .فعاليات الوثب والرمي

 جيب أال يقف املعلن يف مكان من شأنه إعاقة املسؤولني، وأال             :مالحظة
 . خلفه أثناء السباقيركض جبانب الرياضي أو

 وفيما يتعلق بفعاليات امليدان، ال يقوم القادة أو املُعلنون مبساعدة             -21
ويف حالة قرار    .  20  -7 و 14  -7الالعبني إال مبوجب القاعدتني       

على (مسؤول الفعالية أن القائد أو املُعلن قد خالف هذه القواعد              
كم بتحذير  ، يقوم احل  )التدريب يف ساحة املسابقة    :  سبيل املثال 

الالعب والقائد أو املُعلن املرافق له وينصحهم بأنه من املقرر               
حال تكرار  )  8(استبعاد الالعبني من الفعالية مبوجب القاعدة            

 .املخالفة

 تعِد اللجنة املنظمة أماكن انتظار منفصلة لالعبني والقادة أو                :مالحظة
 .املعلنني اخلاصني م

شاركني يف سباقات امليدان      جيوز أن يطلب بعض الالعبني امل        
 ومن  20واملضمار من الفئة الرياضية لذوي اإلعاقة الذهنية بدرجة          



 ىالقوألعابئحولواقواعد

 95

، الذين  38  -35الفئة الرياضية للمصابني بشلل دماغي بدرجة            
يتنافسون وهم واقفون، ومن الفئات الرياضية من ضعاف األطراف          

، الذين يتنافسون وهم واقفون، أن توضع عالمات         47  -42بدرجة  
رى الركض على مسافة، محددة مسبقاً، من منصة اإلقالع، يف           جم

هذه احلالة، قبل املسابقة، تجهز أدوات وضع العالمات مبساعدة          
 .قاضٍ للميدان

ومن املقرر أن يقدم املندوب       .  ينطبق هذا أيضاً يف رمي الرمح         -22
الفين لالعبني املعنيني أو ملدرب فريقهم الوثيقة اليت توضح                

 .همتطلبات

 معلومات الرياح

 ينبغي وضع قمع للرياح أو أكثر يف املكان احملدد له يف كل                     -23
فعاليات الوثب وفعاليات حذف القرص وفعاليات رمي الرمح،             

 . إلظهار االجتاه التقرييب وسرعة الرياح للرياضيني

 الكمادات اإلسفنجية/ املشروبات

24-  

طع اإلسفنج لالعبني، إذا     جيوز أن توفر اللجنة الفنية املياه وق          )  أ
دعت الظروف اجلوية هلذا االحتياط، وذلك يف فعاليات                 

 .م أو أكثر5000املضمار اليت تبلغ مسافتها 

م توفر حمطات   10000فيما يتعلق بفعاليات املضمار األطول من         )   ب
جيوز أن توفر هذه      .  املياه واملنعشات والكمادات اإلسفنجية     
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ملنظمة أو عن طريق الالعب،        املنعشات عن طريق اللجنة ا       
وتوضع يف مكان يسهل وصول الالعب إليه أو يضعها الشخص            

تظل املنعشات اليت يوفرها    .  املخول له إعطاء املنعشات لالعب    
الالعب حتت إشراف املسؤولني الذين عينتهم اللجنة املنظمة            

 .منذ أن يضعها الالعبون أو من ينوب عنهم

 حيوانات اإلرشاد

 .يسمح بوجود حيوانات إرشاد داخل ساحة السباقال      -25

 االستبعاد: 8القاعدة 

 )  لالحتاد الدويل أللعاب القوى145القاعدة (

يشار يف النتائج الرمسية إىل القاعدة اليت متت خمالفتها، يف حالة استبعاد 
 .الالعب املخالف ألي قاعدة من فعاليته

سب أي أداء حققه هذا الالعب       يف حالة استبعاد أحد الالعبني، ال يحت       -1
حىت وقت االستبعاد يف نفس اجلولة من هذه الفعالية، إال أنه                   

ال مينع هذا    .  يحتسب له األداء الذي حققه يف اجلوالت السابقة           
االستبعاد الالعب من املشاركة يف الفعاليات التالية يف هذه املسابقة           

 ).ما مل تنص القاعدة احملددة على خالف ذلك(

 حالة استبعاد أحد الالعبني من إحدى الفعاليات بسبب تصرفه غري            يف -2
الرياضي أو غري الالئق، تجرى اإلشارة إىل ذلك يف النتائج الرمسية             
مع ذكر أسباب هذا االستبعاد، ويستبعد الالعب من هذه الفعالية يف            
حالة إنذاره للمرة الثانية من تصرفه غري الرياضي أو غري الالئق يف                
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يف حالة إنذار الالعب للمرة الثانية ولكن يف فعالية أخري ال           .  ليةالفعا
ال يحتسب أي أداء حققه هذا الالعب        .  يستبعد إال من الفعالية الثانية    

حىت وقت االستبعاد يف نفس اجلولة من هذه الفعالية، إال أنه                   
يحتسب له أنواع األداء احملقق يف اجلوالت السابقة من هذه الفعالية            

لفعاليات السابقة األخرى أو الفعاليات الفردية من الفعاليات             أو ا 
ومن شأن االستبعاد من إحدى الفعاليات بسبب          .  امعة السابقة 

السلوك غري الرياضي أو غري الالئق أن جيعل الالعب عرضة ألن                
يستبعده احلكم من مجيع الفعاليات التالية، ويشمل ذلك الفعاليات           

وإذا عدت اإلساءة   .  معة يف هذه املسابقة   الفردية من الفعاليات ا   
بالغة يقدم مدير املسابقة تقريراً للجنة الباراملبية الدولية أللعاب               

 .القوى لفرض عقوبات إضافية حمتملة

 جيب أن يتأكد الالعبون أن أدوات التخزين مثل أكياس ختزين البول              -3
 .ال تسرب البول يف ساحات املسابقة أو اإلمحاء

 :  املسابقة خارج الفئة الرياضية-الجدارة: 9دة القاع

ن عموماً مع الالعبني من نفس الفئة الرياضية        ومن املقرر أن يتنافس الالعب    
 .وفقاً لقانون التصنيف للجنة الباراملبية الدولية واملبادئ العامة للتصنيف

جيوز أن تحدد تسجيالت املسابقة ووثائق التأهيل أو اجلدارة للمسابقات          
وفيما .  ملُعترف ا الفعاليات اليت يؤهل فيها أكثر من فئة رياضية للتنافس معاً             ا

يتعلق ذه الفعاليات اليت تسمح بتنافس أكثر من فئة رياضية معاً ال بد أن تربز                 
الفئات الرياضية اليت مت جتميعها معاً صفتني على األقل من الصفات الثالث                



 ىالقوألعابولوائح قواعد

 98

 ) : اراملبية الدولية مقبوالًوفقاً ملا تراه اللجنة الب(التالية 

: على سبيل املثال  (استخدام أساليب تقييم اإلعاقة املتشاة جوهرياً       )   أ
 ).تقييم قوة العضالت أو تقييم فرط التوتر التشنجي

استخدام أساليب تقييم اإلعاقة اليت تكون يف نفس املناطق من              )   ب
 .اجلسم

 .ضي يف الفعالية املعنيةاحلصول على مستوى مشابه من األداء الريا)  ج

، )1  -1راجع الفصل    (فيما يتعلق مبسابقات اللجنة الباراملبية الدولية          
تجمع الفئات الرياضية يف األساس وفقاً جلداول التصنيف املتسلسلة الواردة             

 .2بامللحق 

ال تطبق هذه القاعدة على املسابقات املُعترف ا اليت تجرى بعد اعتماد             
 لوائح وقواعد اللجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى حيث مت          هذا اإلصدار من  

 .االلتزام مبعايري التسجيل قبل تاريخ االعتماد

جيوز تطبيق نظام رازا لتسجيل النقاط، يف فعاليات امليدان حيث تتنافس            
وفقاً ملا حددته كل من اللجنة      (أكثر من فئة رياضية معاً، وذلك لتحديد املراكز         

حمللية واملندوب الفين، وهذا يعتمد على ما إذا كانت الفعالية تنظم             املنظمة ا 
وينبغي يف حالة تطبيق نظام      ").  فعالية فئة جممعة  "أو  "فعالية فئة فردية    "بصفتها  

: رازا للتسجيل النقاط تقريب الرقم ألقرب قيمة عشرية، فعلى سبيل املثال                
وال ينطبق  .   نقطة 1000 فمن املفترض أن يكون كالمها        1000.499 و 1000.501

 .هذا يف حالة التعادل فمن املفترض أن يعترف باملرتلة العشرية

حيق للجنة الباراملبية الدولية، يف ظل ظروف استثنائية وحمدودة السماح          
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بتجميع الفئات الرياضية اليت ال تستويف املعايري املذكورة أعاله وجداول                 
 .التصنيف املتسلسلة املوجود بامللحق

 القياسات: 10دة القاع

 )  لالحتاد الدويل أللعاب القوى148القاعدة (

يستخدم شريط القياس املعدين املعتمد أو إحدى أجهزة القياس العلمية           
تتحقق إحدى اللجان املختصة واملعتمدة من السلطات         .  يف مجيع القياسات  

تم الوطنية للقياسات من دقة معدات القياس املستخدمة يف املسابقة، وذا ي             
 . إسناد مجيع هذه القياسات إىل معايري القياس احمللية والدولية

جيوز، خبالف ذلك، استخدام أشرطة األلياف الزجاجية يف مسابقات             
  .)1 -1راجع الفصل (االحتاد الدويل أللعاب القوى 

 صحة األداء: 11القاعدة 

 )  لالحتاد الدويل أللعاب القوى149القاعدة (

 حققه الالعب صحيحاً، إال إذا حقق هذا األداء يف             ال يعد األداء الذي    
راجع الفصل  (مسابقة رمسية تعترف ا اللجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى          

1- 1.( 

 : تسجيل الفيديو: 12القاعدة 

 )  لالحتاد الدويل أللعاب القوى150القاعدة (

حيثما يوصى بإجراء تسجيل جلميع الفعاليات بكامريا فيديو رمسية،               
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وينبغي أن يكون كافياً     .  أمكن ذلك، إىل احلد الذي يسمح به املندوب الفين           
 .لبيان دقة األداء وبيان خمالفات القواعد

 : التسجيل: 13القاعدة 

 )  لالحتاد الدويل أللعاب القوى150القاعدة (

إذا مت احتساب النتيجة يف مباراة ما وفقاً لنظام النقاط تعرض طريقة                   
 .تبعة يف وثائق التسجيل واجلدارة مسبقاًالتسجيل امل

 

oÖ^nÖ]ÜŠÏÖ]I…^Û–¹]l^éÖ^ÃÊ 

 : متطلبات الكرايس املتحركة: 14القاعدة 

، وضعاف  34  -32العبو الفئات الرياضية ذوو الشلل الدماغي بدرجة          (
 )  الذين يتسابقون من وضع اجللوس54 -51العضالت بدرجة 

ريتان وعجلة صغرية، وذلك يف       يكون للكرسي املتحرك عجلتان كب      -1
، أما يف    )1  -1راجع الفصل    (مسابقات اللجنة الباراملبية الدولية       

املسابقات األخرى املُعترف ا فيجوز أن يكون للكرسي املتحرك           
وجيب أن تكون    .  عجلتان كبريتان وعجلتان صغريتان حبد أقصى        

 .العجالت القصرية يف مقدمة الكرسي يف كل املسابقات

 اد الكرسي املتحرك أبع-2

ال جيوز أن ميتد أي جزء من اهليكل األساسي للكرسي املتحرك                
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إىل )  وهو السطح العمودي حلافة الظهر والعجالت ويشمل املقعد         (
األمام خارج حمور العجالت األمامية وال جيوز أن يكون أوسع من              

 .املساحة الداخلية حملاور العجالت اخللفية

50رك من األرض للهيكل الرئيسي هو         أقصى ارتفاع للكرسي املتح    

 .سم

ال جيوز أن يكون أي جزء من الكرسي املتحرك بارزاً خلف السطح              
 .العمودي حلافة الظهر للعجالت اخللفية

  أبعاد العجالت -3

70  لى ع - مبا يف ذلك اإلطار املنفوخ      -ال يزيد قُطر العجلة الكبرية     

 .سم

50  لى ع -إلطار املنفوخ  مبا يف ذلك ا    -ال يزيد قُطر العجلة الصغرية    

 .سم

 ال يسمح بأكثر من إطار دفع واحد مستدير أو مسطح لكل عجلة                   -4
 .كبرية

 جيوز إعفاء الالعبني الذين حيتاجون إىل كرسي متحرك يدفع بذراع           :مالحظة
واحدة من هذه القاعدة إذا ذكر ذلك يف بطاقة التصنيف للجنة الباراملبية                  

 لتقدير املندوب الفين بالتشاور مع كبري            الدولية أللعاب القوى أو وفقاً       
 .املصنفني إن وجِد

 ال يسمح باستخدام التروس امليكانيكية أو الرافعات اليت تدفع                  -5
 .الكرسي املتحرك
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ال يسمح باستخدام املرايا يف سباق الكراسي املتحركة أو يف سباق             -6
 .الطرق

يت تعمل يدوياً    ال يسمح باستخدام أي أجهزة خالف األجهزة ال             -7
 .وأجهزة التوجيه امليكانيكية

جيب أن يكون الالعب قادراً على حتويل العجالت األمامية يدوياً              -8
 .إىل اليمني واليسار

ماثلة ال يسمح باستخدام ألواح التغطية االنسيابية أو األجهزة امل              -9
املُصممة خصيصاً لتحسني األداء احلركي اهلوائي لالعب على             

 .املتحركالكرسي 

من املقرر قياس وفحص الكراسي املتحركة داخل غرفة النداء،              -10
جيوز أن  .  وال جيب أن تنقل من ساحة املسابقة قبل بدء الفعالية            

 .يفحص املسؤولون الكراسي املتحركة قبل الفعالية أو بعدها

تقع علي عاتق الالعب مسؤولية التأكد من عدم سقوط جزء من                 -11
 عن كرسيه املتحرك على األرض أو املضمار أثناء           أطرافه السفلى 

 .الفعالية

تقع على عاتق الالعب مسؤولية التأكد من تطابق كرسيه املتحرك              -12
وال تؤجل الفعالية أثناء قيام      .  مع الشروط املنصوص عليها أعاله     

 .أحد الالعبني بتعديل كرسيه

و الالعب الذي   إذا رأى املسؤولون الفنيون أن الكرسي املتحرك أ          -13
يستخدمه ميثل خطراً على السالمة حيق هلم استبعاد الالعب من             

 .الفعالية
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بغض النظر عن األحكام املذكورة أعاله؛ جيوز ألي العب يف                -14
 32سباق املضمار من الفئة الرياضية لذوي الشلل الدماغي بدرجة           

 : الذين يتسابقون من وضع الوقوف، ما يلي

الكرسي املتحرك من عجلتني كبريتني وحبد         أن تتكون هيئة      )  أ 
 .أقصى عجلتني صغريتني

 .دفع الكرسي بقدميه إىل األمام أو إىل اخللف)  ب

اإلعفاء من القواعد اليت تشدد على عدم سقوط جزء من أطراف )  ج
 .الالعب على األرض أو املضمار أثناء الفعالية

ر : 15القاعدة   : قياسات املض

 ) اد الدويل أللعاب القوى لالحت160القاعدة (

ويتكون من مسارين    .  م400 يبلغ الطول القياسي ملضمار الركض           -1
 . مستقيمني ومن منحنيني يتساوى نصفا قطريهما

يكون للمضمار حافة داخلية مصنوعة من مادة مناسبة، ويبلغ ارتفاعها          
مم حبد أقصى وينبغي أن تكون هذه احلافة          5مم وعرضها   5حوايل  

وجيوز أن تحذف هذه احلافة ويستعاض عنها خبط          .  بيضباللون األ 
 .مم50أبيض يبلغ عرضه 

إذا كان هناك جزء من احلافة عند املنحىن ال بد من إزالته مؤقتاً                   
إلجراء فعاليات امليدان، توضع عالمات على هذا اجلزء بعد إزالته            

مم إضافةً إىل أقماع أو أعالم ال       50عن طريق وضع خط أبيض بعرض       
م، توضع على اخلط األبيض حبيث تتطابق حافة 0.2 ارتفاعها عن  يقل
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قاعدة القمع أو العلم مع اخلط األبيض، وأن توضع يف مسافات بينية            
م حبيث متنع أي العب من الركض على            4متساوية ال تزيد على       

 .اخلط

 درجة من األرض يف االجتاه اخلارجي          60توضع األعالم بزاوية     (
هذا أيضاً على النصف اخلارجي من املضمار،         وينطبق  ).  للمضمار

يف حالة البدء لسباقات املسافات حيث يبدأ فريقان يف املسابقة يف             
ويعد هذا اختيارياً يف املسارين         12  -17امليدان مبوجب القاعدة     

 .م، يف احلالة األخرية10 لىاملستقيمني، وال تزيد املسافات البينية ع

سم من خارج احلافة الداخلية      30 بعد    جيب أن يقاس املضمار على      -2
سم من اخلط املُحدد للحد الداخلي، إذا       20للمضمار، أو على بعد     

 .مل توجد حافة داخلية للمنحىن

 ) صورة للميدان(قياسات املضمار  – 1الشكل رقم 

 تقاس مسافة السباق من احلد األبعد خلط البداية حىت احلد األقرب              -3
 .خلط النهاية

م 400ارة مستقلة لكل العب، يف السباقات البالغة مسافتها          تخصص ح  -4
م، مبا يف ذلك خط        0.01م و 0.06أو أقل، بعرض يتراوح بني          

وتكون مجيع  .  مم50ارى على اليمني، وتحدد خبطوط عرضها        
وتقاس احلارة الداخلية كما هو       .  احلارات بنفس العرض االمسي     

قية احلارات على بعد    ن تقاس ب  ـ، يف حي  )2  -15(منصوص بالقاعدة   
 .م من احلدود اخلارجية للخطوط0.2
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، 2004 يناير   1 فيما يتعلق جبميع املضامري اليت مت إنشاؤها قبل            :مالحظة
 .م حبد أقصى1.25جيوز أن يكون عرض احلارات يف مثل هذه السباقات 

 ينبغي أن يتسع املضمار لثماين حارات على األقل يف فعاليات اللجنة             -5
 ).1 -1راجع الفصل (ية الدولية الباراملب

وأال يزيد  %)  1  (100:  1  لى ينبغي أال يزيد امليل اجلانيب للمضمار ع        -6
 %). 1 (1000: 1 لىامليل األمامي يف اجتاه اجلري ع

يوصى يف املضامري اجلديدة بأن يكون امليل اجلانيب يف اجتاه              :  مالحظة
 . احلارة الداخلية

فية عن إنشاء املضمار ورسومه         للحصول على معلومات فنية وا         -7
وختطيطه، أصدر االحتاد الدويل أللعاب القوى دليل تسهيالت              

حيث ال توضح هذه القاعدة إال املبادئ              .  امليدان واملضمار  
 .األساسية

 : مكعبات البدء: 16القاعدة 

 )  لالحتاد الدويل أللعاب القوى161القاعدة (

بقات املضمار للفئات     جيوز أن تستخدم مكعبات البدء يف مسا             -1
 والفاقدين األطراف   38  -35الرياضية لذوي الشلل الدماغي بدرجة        

 الذين يتسابقون من وضع الوقوف، يف مجيع السباقات            42بدرجة  
مبا يف ذلك املرحلة األوىل من سباق (م أو أقل 400اليت تبلغ مسافتها 

جيب أن  .  ، وال تستخدم يف أي سباق آخر           )م400×4م و 200×4
خدم مكعبات البدء يف مسابقات املضمار للفئات الرياضية               تست
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 يف  20 ولذوي اإلعاقة الذهنية بدرجة       13  -11لضعاف الرؤية بدرجة    
م أو أقل، عند وضع مكعبات      400مجيع السباقات اليت تبلغ مسافتها      

البدء يف املضمار، ال يتجاوز أي جزء منها خط البداية وال ميتد خلط      
جيب أن ختضع مكعبات البدء للمواصفات        .  احلارة أو جمرى آخر    

 : العامة التالية

أن تكون مصنوعة كلياً من مادة صلبة، وال تعطي الالعب مزية             ) أ
 .غري عادلة

تثبت يف املضمار بعدة دبابيس أو مسامري، للحد من التلف               )  ب
وتكون مثبتة بطريقة من شأا أن     .  احملتمل أن حيدث للمضمار   

 على أن يتوافق عدد املسامري أو الدبابيس تزال بسهولة وسرعة،
وتثبت املكعبات  .  وسمكها وطوهلا مع نوعية أرضية املضمار      

 .حبيث ال تتيح فرصة لتحريكها أثناء مرحلة االنطالق والبدء

إذا استخدم الالعب مكعبات بدء خاصة به ينبغي أن تكون                )  ج
تكون يف  مطابقة للمواصفات العامة املذكورة أعاله، وجيوز أن        
 .أي شكل أو تركيب بشرط أال تعوق الالعبني اآلخرين

إذا قدمت اللجنة املنظمة مكعبات البدء ينبغي أن تكون أيضاً              )  د
 : مطابقة للمواصفات التالية

جيب أن تتكون مكعبات البدء من قاعدتني يضغط عليهما الالعب بقدميه            
ث ال تعوق بأي شكل يف وضع البدء، تركب هذه اللوحات على إطار صلب حبي

 .قدمي الالعب عند تركهما املكعب
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تكون اللوحتان مائلتني لتناسبا وضع البدء لالعب وجيوز أن تكونا                  
يستوعب سطح لوحيت القدمني مسامري أحذية         .  مسطحتني أو جموفتني قليالً    

الالعبني سواء بعمل شق أو جتويف يف سطح اللوحتني أو بتغطية السطح مبادة              
وجيوز أن يكون تركيب لوحيت     .  ام أحذية الركض ذات املسامري    تسمح باستخد 

القدمني على اإلطار الصلب قابالً للتعديل، على أال يسمح باحلركة أثناء البدء              
ويف مجيع احلاالت يكون ضبط لوحيت القدمني صوب األمام أو                .  الفعلي

اخللف بعضهما مع بعض، كما يكون الضبط مؤمناً بتثبيت لوحيت القدمني                 
 .واسطة مثبت قوي أو جهاز غلق يمكن لالعب استخدامه بسهوله وسرعةب

 فيما يتعلق بأنواع األداء املُقدمة لالعتماد بصفتها أرقاماً قياسية حملية            -2
أو دولية لالعبني املشاركني يف مسابقات املضمار من الفئات                 

 وذوي اإلعاقة الذهنية     13  -11الرياضية من ضعاف الرؤية بدرجة        
1-1راجع الفصل   ( يف مسابقات اللجنة الباراملبية الدولية        20  بدرجة

، تكون مكعبات البدء متصلة جبهاز لكشف البدء اخلاطئ معتمد من )
ويوصى باستخدام هذا اجلهاز بشدة      .  االحتاد الدويل أللعاب القوى    
 .يف مجيع املسابقات األخرى

عبات بدء   قد تصر اللجنة املنظمة على عدم جواز استخدام أي مك              -3
 . أخرى خبالف اليت توفرها

 قد حيتاج بعض الالعبني املشاركني يف مسابقات املضمار من               :مالحظة
 -35 وذوي الشلل الدماغي بدرجة 20الفئات الرياضية لضعاف البصر بدرجة     

، أن يقوم مساعد حكم البدء بتجهيز           47 من قصريي القامة بدرجة         38
لفين لالعبني املعنيني أو ملدرب فريقهم      يقدم املندوب ا  .  مكعبات البدء هلم  

  .)13 -7وفقاً للقاعدة (الوثيقة اليت توضح متطلباته 
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 :  نقطة البداية17القاعدة 

 )  لالحتاد الدويل أللعاب القوى162القاعدة (

ويكون خط  .   مم 50 تحدد نقطة بداية السباق خبط أبيض بعرض             -1
 تقام يف حارات، حبيث      البداية منحنياً، يف مجيع السباقات اليت ال       
ترقم مواضع البداية يف    .  يبدأ مجيع الالعبني نفس املسافة من النهاية       

مجيع فعاليات املسافات الطويلة من اليسار إىل اليمني يف مواجهة              
 .اجتاه الركض

 فيما يتعلق بالفعاليات اليت تنطلق خارج الصالة املغطاة،             )  :1(مالحظة  
م، وأن يكون بلون خمالف     0.3 وصوالً إىل    جيوز أن يزيد عرض خط البداية     
 .ومميز عن سطح منطقة البداية

م من ارى   1500 جيوز أن ميتد خط البداية البالغ عرضه          )  :2(مالحظة  
 . املنحين اخلارجي حىت يلتقي بنفس السطح االصطناعي

يلزم االحنناء عند البداية واستخدام مكعبات البدء، يف مجيع                 
مبا يف ذلك املرحلة األوىل (م أو أقل 400مسافتها السباقات اليت تبلغ 

، للفئات الرياضية املشاركة يف        )م400×4م و 200×  4من سباق     
 ولذوي اإلعاقة    13  -11سباقات املضمار لضعاف الرؤية بدرجة         

 .20الذهنية بدرجة 

 ال يتعني على الالعبني املشاركني يف مسابقات املضمار من الفئات           :مالحظة
 والالعبني الفاقدين ألحد     38  -35 الشلل الدماغي بدرجة       الرياضية لذوي 
 .  االنطالق من وضع االحنناء42أطرافهم بدرجة 
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 تبدأ مجيع السباقات فور إطالق حكم البدء رصاصة من مسدسه إىل              -2
أعلى، بعد أن يتأكد من أن مجيع الالعبني مستقرون ويف أوضاع                

ن األسباب أن الالعبني إذا رأى حكم البدء ألي سبب م.  البدء السليمة 
ليسوا مستعدين للبدء بعد وقوفهم يف أماكنهم يأمرهم بالرجوع من             

 . أماكنهم ويقوم مساعدوه بوضعهم على خط التجمع مرة أخرى

جيوز حلكم البدء أو مساعده أن يشري للبدء مستخدماً علماً أو                :  مالحظة
ان أحد الالعبني   ضوءاً وماضاً أو أي جهاز بصري إضافةً إىل املسدس إذا ك            

جيوز أن يلمس أحد املسؤولني الالعب لإلشارة بالبدء،        .  لديه ضعف مسعي  
 .يف بعض الظروف يف حالة الالعبني الذين لديهم ضعف مسعي وبصري

ومن املقرر،  .  جيب أن تكون أوامر حكم البدء باللغة اإلجنليزية فقط           -3
ا يف ذلك    مب(م أو أقل     400يف مجيع السباقات اليت تبلغ مسافتها          

خذ "، أن يكون أمر البدء بكلمة              )م400×4م و  200×4سباقات   
، وعندما يصبح مجيع الالعبني يف       "استعد"، ومن مث كلمة      "مكانك
وينبغي أال يلمس أحد الالعبني خط       .  يطلق املسدس "  استعد"وضع  

أما .  البداية أو األرض أمامه بيديه أو بقدميه عندما يكون على عالمته           
خذ "م فيكون أمر البدء       400  لىليت تزيد مسافتها ع    يف السباقات ا   

، ومن املقرر أن يطلق املسدس عندما يكون مجيع الالعبني           "مكانك
ثابتني، ويف هذه السباقات ال يلمس الالعب األرض بيده أو بكلتا               

 .يديه أثناء البدء

م أو أقل يقترب الالعب     400 فيما يتعلق بالسباقات اليت تبلغ مسافتها         -4
ويتخذ موضعه بداخل   "  خذ مكانك " البداية بعد إعطاء أمر        من خط 

العبني يف   إىل ال  وبالنسبة   .  جمراه املُخصص خلف خط البداية        
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 13 -11مسابقات املضمار من الفئات الرياضية لضعاف الرؤية بدرجة       
، تكون كلتا يدي الالعب وإحدى       20ولذوي اإلعاقة الذهنية بدرجة      

، وتكون قدماه على لوحيت مكعب      ركبتيه على األقل مالمسة لألرض    
على الالعب أن ينهض مباشرةً ألخذ      "  استعد"البدء، وعند إعطاء أمر     

الوضع النهائي للبدء مبقياً يديه مالمستني لألرض وقدميه مبكعب             
الالعبني يف املضمار   (وفيما يتعلق بسباقات الكراسي املتحركة      .  البدء

 ولضعاف  34  -32  للفئات الرياضية لذوي الشلل الدماغي بدرجة        
، يلتزم الالعبون باألوامر واملواضع         )54  -51العضالت بدرجة     

يقترب الالعب من خط البداية      "  خذ مكانك "عند النداء بأمر    :  التالية
ويتخذ موضعه بداخل جمراه املُخصص خلف خط البداية، وعند             

على الالعب أن يتخذ مباشرةً الوضع النهائي للبدء        "  استعد"النداء بأمر   
 .يث تكون العجلة األمامية مالمسة لألرض خلف خط البدايةحب

 يتخذ مجيع الالعبني وضع االستعداد الكامل والنهائي للبدء، يف               -5
يف السباقات اليت   "  استعد"وقت واحد ودون تأخري، عند إعطاء أمر         

يف "  خذ مكانك "م أو أقل، وعند النداء بأمر            400تبلغ مسافتها    
 .السباقات األطول من ذلك

 : خيضع الالعب لقرار حكم البدء يف احلاالت التالية

يف "  استعد"إذا تسبب الالعب يف فشل البدء بعد إعطاء أمر                )   أ
خذ "م أو أقل أو بعد إعطاء أمر         400السباقات اليت تبلغ مسافتها      

يف السباقات األطول من ذلك، وقبل إطالق املسدس؛         "  مكانك
دء خاطئة بدون أي سبب     من خالل رفع يده مثالً أو أخذ وضعية ب        
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تقيم هذه األسباب من قبل احلكم املسؤول عن هذه             (منطقي  
 ). احلاالت

ومل يلتزم  "  استعد"أو بأمر   "  خذ مكانك "إذا عجز عن االلتزام بأمر      )   ب
ما كما هو خمصص أو مل يتخذ وضع البدء النهائي بعد فترة                

 . معقولة

ل صوته أو غري ذلك،      إذا كان يزعج الالعبني اآلخرين من خال        )   ج
، يف هذه احلالة يقوم "استعد "أو أمر  "  خذ مكانك "بعد إعطاء أمر    

 .حكم البدء بإفشال البدء

يقوم احلكم بإنذار الالعب بسبب سلوكه غري املالئم املتعلق بأسلوب 
البدء اإللزامي، وجيوز أن يستبعد أحد الالعبني يف حالة خمالفته               

 . نفس املسابقةهلذه القاعدة للمرة الثانية يف

يف حالة اعتبار أن أحد األسباب الدخيلة هي سبب إفشال البدء أو يف             
حالة عدم موافقة احلكم على قرار حكم البدء، يظهر احلكم البطاقة             
اخلضراء جلميع الرياضيني كي يدركوا أنه ال يوجد بدء خاطئ من قبل      

 . الرياضي وأن السباق مستمر

ين لديهم بتر يف الذراع أو الالعبني ذوي األذرع           يسمح لالعبني الذ   :مالحظة
القصرية باستخدام سنادات إلسناد بقية اليد املبتورة عند البدء أو لتحسني               

وجيب أن تكون هذه السنادات خلف خط البداية وال تتداخل مع أي            .  التوازن
وينبغي أن يكون لون السنادات من نفس لون املضمار أو          .  جمرى لالعب آخر  

 .حمايد لهمن لون 
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م أو أطول،   800 أما يف سباقات الكراسي املتحركة اليت تبلغ مسافتها           -6
ولكن ال  (فيتمتع حكم البدء بصالحية إيقاف السباق إلعادة البدء،            

 .م50يف حالة إذا تصادم أي من الالعبني يف أول ) يلزم إيقاف السباق

ناسبة وهذا ال يقلل أو مينع صالحية احلكم الختاذ اإلجراءات امل             
 .بشأن التقارير الواردة من املراقبني أثناء هذا اإلفشال يف السباق

 البدء الخاطئ

 ال يبدأ الالعب يف االنطالق إذا اختذ وضع االستعداد الكامل أو                  -7
النهائي إال بعد مساع طلقة املسدس، وإذا رأى حكم البدء أو معيد              

 .ة خاطئةالبدء أن الالعب قام باالنطالق مبكراً تحتسب بداي

يف حالة استخدام جهاز كشف البدء اخلاطئ الذي اعتمده االحتاد              
الدويل أللعاب القوى، يرتدي حكم البدء أو معيد البدء املخول               
لذلك السماعات حىت يتمكن من مساع إشارة الصوت املُنبعثة من             

عندما يكون رد   (اجلهاز واليت تشري إىل احتمالية وجود خطأ يف البدء          
ومبجرد أن  ).   من الثانية  100/1000ادر عن اجلهاز أقل من      الفعل الص 

يسمع حكم البدء أو معيد البدء املخول تلك اإلشارة الصوتية وإذا              
كان املسدس قد أُطلق وجهاز البدء املُعتمد مت تشغيله يطلب حكم             
البدء إعادة الالعبني، ويفحص فوراً أزمنة رد الفعل يف جهاز كشف             

ن الالعب أو الالعبني املتسببني يف البدء           البدء اخلاطئ ليتأكد م     
 .اخلاطئ

 ال تشمل أو تؤدي إىل      - ال تعد أي حركة قام ا أحد الالعبني        )  :1(مالحظة  
فقدان توازن إحدى أو كلتا قدمي الالعب عن لوحات القدم يف مكعبات البدء        
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 بدءاً  -أو فقدان توازن إحدى أو كلتا يدي الالعب أثناء مالمستها لألرض               
 لعقوبة  - إن وجدت   -نطالق السباق، وجيوز أن ختضع هذه احلاالت          ال

 .اإلنذار أو االستبعاد

 فيما يتعلق بالسباقات اليت يبدؤها الالعبون من وضع                )  :2(مالحظة   
الوقوف؛ ملا كان الالعبون فيها أكثر عرضة لفقد توازم ينبغي أن تعد البداية             

ويف .  ذه احلركة غري مقصودة    على أا غري مستعدة لالنطالق، إذا عدت ه         
حالة دفع أحد الالعبني أو اصطدامه على خط البداية قبل البدء ال ينبغي أن                 

 .بينما خيضع أي العب يتعمد هذا التدافع لعقوبة اإلنذار أو االستبعاد. يعاقب

 يف حالة تشغيل جهاز كشف البدء اخلاطئ الذي اعتمده               )  :3(مالحظة  
وى عند البدء، فمن الطبيعي أن يتقبل حكم البدء          االحتاد الدويل أللعاب الق   

 .قراءة اجلهاز بشكل ائي وحاسم

 يستبعد أي العب من املسابقة إذا أدى بداية خاطئة، باستثناء                    -8
 .الفعاليات امعة

 فيما يتعلق بالفعاليات امعة، ال يسمح إال ببداية خاطئة واحدة               -9
عبني املسؤولني عن البدء     لكل سباق بدون استبعاد الالعب أو الال        

اخلاطئ، ويكتفى يف املرة األوىل بإنذارهم، يف حني يستبعد أي              
 .العب أو العبني قاموا ببداية أخرى خاطئة

 : التايل يف حالة البداية اخلاطئة، يتبع مساعد حكم البدء -9

يستبعد الالعب أو الالعبون املسؤولون عن البداية اخلاطئة وترفع             
وتوضع إشارة  )  نصف القطرية (بطاقة احلمراء والسوداء      أمامهم ال 

مطابقة على حمدد حارته أو حارام، وذلك باستثناء الفعاليات               
 .امعة
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نذار الالعب أو الالعبني     إوفيما يتعلق بالفعاليات املُجمعة، يتم        
املسؤولني عن البداية اخلاطئة، يف حالة أول بداية خاطئة، برفع             

أمامهم وتوضع إشارة    )  نصف القطرية (لسوداء  البطاقة الصفراء وا   
 . مطابقة على حمدد حارته أو حارام

 إضافةً إىل إنذار مجيع الالعبني املشاركني يف نفس السباق بأن              
يقوم أحد مساعدي حكم البدء أو مجيعهم برفع البطاقة السوداء              
والصفراء أمامهم إلخطارهم بأنه سيتم استبعاد أي العب يقوم               

ويف حالة حدوث بدايات خاطئة أخرى          .  خاطئة إضافية ببداية  
يستبعد الالعب أو الالعبون املسؤولون عن البداية اخلاطئة وترفع           

وتوضع إشارة  )  نصف القطرية (أمامهم البطاقة احلمراء والسوداء       
 . مطابقة على حمدد حارته أو حارام

 البدء فيتبعه   يف الواقع العملي، عندما يخطئ العب أو أكثر يف          :  مالحظة
الالعبون اآلخرون تلقائياً، مبعىن آخر، يعد أي العب يقوم بنفس اخلطأ              
مسؤوالً عن البداية اخلاطئة، وال ينبغي حلكم البدء إال إنذار أو استبعاد                

رمبا .  الالعب أو الالعبني الذين كانوا يف رأيه مسؤولني عن البداية اخلاطئة           
وإذا كانت البداية اخلاطئة ليست      يؤدي ذلك إىل إنذار أكثر من العب،           

بسبب أي العب فال داعي لإلنذار ويتم إظهار البطاقة اخلضراء جلميع                 
 .الالعبني

10- مر الالعبون بالرجوع إىل أماكنهم عن طريق إطالق مسدس، إذا            ؤ ي
رأى حكم البدء أو مساعدو احلكم أن البداية كانت غري عادلة،               

 .ألي سبب من األسباب
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 م10000م و5000سباقات 

 شخصاً يف سباق املسافات مبا يف ذلك الالعبون            12يف حالة اشتراك     
وقادم جيوز أن ينقسموا إىل جمموعتني عند البدء على أن تشغل جمموعة                 
واحدة ثلثي امللعب تقريباً، حبيث يبدؤون من قوس البداية العادي وتبدأ                  

يده عرب النصف    اموعة الثانية من قوس البداية املنفصل الذي يتم حتد              
وتركض اموعة الثانية حىت اية القوس األول يف            .  اخلارجي للمضمار 

النصف اخلارجي للمضمار، والذي يكون محدداً بأقماع وأعالم، ويوضع قوس          
البداية املنفصل بطريقة من شأا ضمان ركض الالعبني يف الفريقني لنفس                 

ريق الثاين مل يلتزم بالركض داخل      ومن املُقرر استبعاد أي العب من الف      .  املسافة
احلارات اخلارجية املُحددة، أثناء مثل هذه البداية، يستبعد هذا الالعب مثل              

 .الالعب الذي مل يلتزم حبارته أثناء الركض

م إىل املكان الذي جيوز عنده لالعيب          800يشري خط دخول متسابقي       
لذين قاموا ببداية تقليدية     الثانية االنضمام إىل الالعبني ا     /  اموعة اخلارجية 

وفيما يتعلق بالسباقات اليت    ).  املباشر إىل النهاية  (باستخدام خط البداية العادي     
يتم حتديد املضمار   )  م من موضع البداية   200(تبدأ من خط املستقيم النهائي من       

عند بداية املستقيم النهائي بعالمة لريشد متسابقي اموعة اخلارجية إىل                
 جيوز فيه االنضمام إىل الالعبني الذين استخدموا خط البداية                املكان الذي 

 و 4مم بني احلارتني    50×مم  50جيوز أن تكون هذه العالمة خبط مقاس        .  العادي
مباشرةً، قبل  )   يف املضمار الذي يضم ست حارات       4 و 3أو بني احلارتني      (5

 .موضع القمع أو العلم
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 : السباق: 18  قاعدةال

 ) د الدويل أللعاب القوى االحتا-163قاعدة (

 يكون اجتاه اجلري عكس عقارب الساعة، وترقم احلارات حبيث               -1
 .تكون احلارة األوىل اجتاه اليد اليسرى

 : االعتراض

يتبع أي العب أو قائد عدائني تعاق حركته أو يتعرض الصطدام على                 
 : الفعاليات يتسبب يف إعاقة تقدمه ما يليمدى 

ادم أو العرقلة غري مقصودة أو كان سببها العباً آخر          إذا عد التص   )  أ
أو الفريق تأثراً   تأثَّر  الالعب  أن   إذا الحظ    -غريه جيوز للحكم  

أو ( إعادة املسابقة من جديد أو يسمح لالعب املتأثر           -شديداً
 .بالتنافس يف جولة الحقة يف الفعاليات) الفريق

دائني مسؤول عن    إذا وجد احلكم أن العباً آخر أو قائد الع             )  ب
باستبعاده من  )  أو فريقه (التصادم أو العرقلة يعاقب هذا الالعب       

 إذا الحظ تأثر الالعب تأثراً            -الفعاليات، وجيوز للحكم    
) أو فريق ( أن يأمر بإعادة السباق باستثناء أي العب             -شديداً

خبالف الفريق  (املتأثر  )  أو الفريق (مستبعد أو السماح لالعب      
 .بالتنافس يف جولة الحقة من الفعاليات) ستبعدأو الالعب امل

إمتام )  أو الفريق (ينبغي هلذا الالعب      )  ب(و)  أ(ويف كلتا احلالتني      
 .الفعاليات بنية صادقة وبذل قصارى جهده
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 يؤدي الدفع بأي وسيلة أخرى أثناء سباق الكراسي املتحركة باستثناء             -3
 .إىل االستبعادما يقوم به الالعب من حتريك العجالت أو احلواف 

 أثناء سباق الكراسي املتحركة؛ يتحمل الالعب الذي يأيت من اخللف           -4
دف التجاوز مسؤولية االبتعاد التام للكرسي الذي يسعى لتجاوزه            
قبل التخطي، ويتحمل الالعب الذي سيتم جتاوزه مسؤولية عدم              

 .يهإعاقة أو عرقلة الالعب القادم فور رؤيته للعجالت األمامية لكرس

   

 

 

 

 

املكان الصحيح  مرور صحيح مرور غري صحيح
 للمرور

  التجاوز يف سباق الكراسي املتحركة– 2الشكل 
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 خمالفة احلارات

جبميع سباقات اجلري باحلارات؛ يظل كل العب أو قائد عدائني           )  أ  -5
خالل حارته املخصصة من بداية السباق وحىت ايته، ويسري هذا            

يلتزم قائد . ن السباق حيث يلزم اجلري داخل احلاراتعلى أي جزء م   
العدائني حبارته املخصصة له من بداية السباق وحىت ايته؛ ويسري          

 .هذا أيضاً على أي جزء من السباق حيث يلزم اجلري باحلارات

أو ( السباق   مدىإن عدم التزام الالعب باجلري يف احلارات على         )  ب
ىن بالنصف اخلارجي من املضمار      واجلري يف املنح  )  أي جزء منه  

 مينعه من اجلري أو العدو داخل احلاجز أو            12  -17وفقاً للقاعدة   
داخل املضمار أو النصف       (اخلط الذي حيدد احلاجز املطبق           

 ).اخلارجي من املضمار

 يحظر استبعاد الالعب أو قائد العدائني الذي خرج عن حارته؛ إذا                  -6
 : للتايلتعرض 

ه شخص آخر على اجلري أو التقدم خارج حارته أو             دفعه أو أجرب  )  أ
 . داخل احلاجز أو اخلط الذي حيدد احلاجز املطبق

اجلري أو املرور خارج حارته مباشرة أو خارج اخلط اخلارجي             )  ب
حلارته على املنعطف دون احلصول على امتياز مادي وحدوث تصادم           

 .أو تدافع يعوق تقدمه

م يف املسابقات اليت تقررها اللجنة       800   تنطلق فعاليات اجلري ملسافة     -7
يف احلارات حىت   )  1  -1انظر الفصل   (الباراملبية الدولية أللعاب القوى     
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 .أقرب حافة للخط الفاصل حيث جيوز لالعبني مغادرة حارام

يصبح اخلط الفاصل مقوساً وحمدداً عقب املنحىن األول على أن يبلغ            
ملساعدة .  ارة األوىل  مم عرب كل احلارات خبالف احل          50العرض   
حتديد اخلط الفاصل توضع خماريط صغرية أو حمددات        على  الالعبني  

قياس على خطوط احلارات مباشرة قبل تقاطع اخلطوط مع خطوط               
مم حبيث ال يزيد     50×  مم  50احلارات، ويبلغ حجم هذه املخاريط        

م، ويشترط أن خيتلف لوا عن لون اخلط الفاصل          0.15  لىاالرتفاع ع 
 . احلاراتوخطوط

 حيظر وضع املخاريط على املضمار اخلاص بسباق الكراسي           )  :1(مالحظة  
 .املتحركة

بالنسبة لسباق الكراسي املتحركة، جيب وضع العلم على كال          )  :  2(مالحظة  
 .م1.5جانيب اخلط الفاصل خارج املسار بـارتفاع 

ة أللعاب القوى  يف املسابقات املعتمدة من اللجنة الباراملبية الدولي   )3(مالحظة  
 .؛ ال جيوز للدول أن تتفق على عدم استخدام احلارات) 1 -1انظر الفصل (

 جنباً إىل جنب مع قائد العدائني لكل        T11 يتنافس الالعبون بفئة الرياضة      -8
م ختصص حارة   400م و 200م و 100الفعاليات، ويف الفعاليات مسافة      

 3 أو   1ق من احلارات    لكل العب وقائد عدائني، وتنطلق فعاليات السبا      
م 800؛ وتسري هذه القاعدة أيضاً على فعاليات مسافة           9 أو 7 أو   5أو  

 .باحلارات

 باحلرية يف اختيار قائد عدائني لقيادم            T11ويتمتع الالعبون بالفئة      
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م؛ وختصص  400م و 200م و 100بفعاليات املضمار ويف الفعاليات مسافة      
ني، وتتمثل خطوط االنطالق يف      حارتان لكل العب استعان بقائد العدائ      

، وتنطبق هذه القاعدة أيضاً على فعاليات        9 أو 7 أو 5 أو   3 أو   1احلارات  
 .م باحلارات800

 مغادرة املضمار

ال يسمح لالعب أو قائد العدائني الذي يغادر املضمار طوعاً باالستمرار             
 وإذا حاول الالعب أو قائد     .  يف السباق، ويسجل بعدم إمتامه للفعاليات      

العدائني أو أي منهما إعادة التسجيل أو االستمرار يف السباق يستبعد                
 .احلكم هذا الالعب من السباق

 عالمات االختيار

 باستثناء أول كل مرحلة بسباق التتابع باحلارات؛ ال جيوز لالعبني              -10
 .إجراء عالمات اختيار أو وضع أشياء جبانب مضمار اجلري ملساعدم

 قياس الرياح

11- د كل أجهزة قياس الرياح يف قائمة األجهزة املعتمدة من االحتاد            تحد
الدويل أللعاب القوى، وتقوم مؤسسة معتمدة من هيئة القياس                
الوطنية بالتحقق من دقة القياس املستخدمة، وميكن تتبع كل هذه              

 .القياسات مبعايري القياس الدولية واحمللية

نيكية مبسابقات اللجنة الباراملبية     تستخدم مقاييس الرياح غري امليكا      -12
وألي أداء مقدم للتصديق كرقم قياسي       )  1  -1انظر الفصل   (الدولية  

 .عاملي أو إقليمي
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وينبغي أن تتمتع أجهزة قياس الرياح امليكانيكية حبماية مناسبة                -12
لتقليل تأثري أي رياح متعامدة، وعند استخدام األنابيب ينبغي أن             

 جهاز القياس عن ضعف قطر األنبوب على        يزيد طوهلا على جانيب   
 .األقل

يوضع جهاز قياس الرياح لفعاليات املضمار جبانب اخلط املستقيم           -13
م من خط الوصول، ويبلغ ارتفاعه حنو       1.5ااور للحارة مبسافة    

 .م بعيداً عن املضمار2م وال يزيد على 1.22

 أو عن بعد وترسل      جيوز تشغيل جهاز قياس الرياح وإيقافه تلقائياً         -14
 .املعلومات مباشرة للكمبيوتر اخلاص باملسابقة

 : توزع الفترات اليت تقاس فيها سرعة الرياح على النحو التايل  -15

 . ثوانٍ من االنطالق10 خالل –م 100يف فعاليات مسافة 

 ثوانٍ تبدأ   10 تقاس سرعة الرياح ملدة       –م  200يف فعاليات مسافة    
 .للخط املستقيمحينما يصل أول العب 

يقرأ جهاز قياس الرياح باألمتار يف الثانية وتقرب ألقرب قيمة                  -16
عشرية للمتر يف الثانية؛ إذا مل تعادل العالمة العشرية صفراً يف                

وقراءة +  2.1م يف الثانية بـ   2.03حيث تسجل قراءة    (االجتاه اجلانيب   
تج عنها قراءات   وتفسر املقاييس اليت ين     )  -2.0 م يف الثانية بـ    -2.03

رقمية يعرب عنها بقيمة عشرية لألمتار يف الثانية حبيث تتوافق مع هذه   
 .القاعدة

 



 ىالقوألعابولوائح قواعد

 122

 : الوصول: 19القاعدة 

 )  قواعد االحتاد الدويل أللعاب القوى164القاعدة (

 .مم50يشار إىل موضع الوصول بالسباق خبط أبيض يبلغ عرضه  -1

مللعب جيوز أن يزيد عرض خط       يف حالة إمتام الفعاليات خارج ا      :  مالحظة
م وجيوز أن يتخذ لوناً يتعارض بوضوح مع لون سطح             0.30  لىالوصول ع 

 .منطقة الوصول

يوضع الالعبون املتنقلون بترتيب حيث يصل أي جزء من اجلذع                 -2
خالف الرأس أو الرقبة أو الذراعني أو الساقني أو األيدي أو                    (

 .الوصولللمستوى الرأسي ألقرب حافة خبط ) القدمني

يوضع الالعبون بسباقات الكراسي املتحركة يف الترتيب الذي يصل             -3
فيه حمور العجلة األساسية للمستوى الرأسي ألقرب حافة خبط                

 .الوصول كما هو حمدد أعاله

 اليت تتنافس مع قائد     12 و 11يف سباقات العيب القوى بفئات الرياضة         -4
لوصول أمام قائد العدائني    العدائني؛ جيب على الالعب أن مير خبط ا       

 .وإال فسيستبعد من املسابقة

 ) T51- 54 و T32- 34بالفئات الرياضية    (حدود وقت الفعاليات        -5
م أو  1500 فيما خيص سباقات الكراسي املتحركة ملسافة حوايل            

أطول؛ قد ينهي احلكام الفعاليات ويقومون بإخالء املضمار بعد              
تظهر النتائج الرمسية أن أي العب       انتهاء الوقت املسموح به؛ هذا و      

مل يكمل املسافة احملددة له عند اكتمال الفعاليات؛ ال حيق له أن               
يكمل السباق، واحلكم وحده هو صاحب القرار يف إخراج أي العب   

 .يثبت جتاوزه
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 : التوقيت وصورة خط الوصول: 20القاعدة 

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى-165القاعدة (

 : احلكم ثالث طرق بديلة لتسجيل الوقت وهي على النحو التايليعتمد  -1

 .التوقيت اليدوي ) أ 

التوقيت التلقائي الذي يتم احلصول عليه بنظام صورة خط               )   ب
 .الوصول

 .حيسب التوقيت من خالل نظام املستجيب: لسباقات الطرق فقط )  ج

للحظة  باستثناء سباقات الكراسي املتحركة؛ حيتسب الوقت حىت ا            -2
اجلذع؛ حيث خيتلف : أي(اليت يصل فيها أي جزء من جسم الالعب    

إىل املستوى  )  عن الرأس أو الرقبة أو الذراعني أو األيدي أو القدمني          
 .العمودي ألقرب حافة من خط الوصول

 حيتسب الوقت يف سباقات الكراسي املتحركة حىت اللحظة اليت يصل      -3
 العمودي للحافة األقرب خلط     فيها حمور العجلة األساسية للمستوى    

 .الوصول احملدد أعاله

 تسجل األوقات لكل الفائزين إضافةً إىل تسجيل أوقات املراقبة كلما            -4
 .م وأكثر800أمكن بسباقات 

 التوقيت اليدوي

 جيب أن يتفق امليقاتيون عند الوصول، وكلما أمكن ينبغي وضعهم              -5
ن املضمار، ولكي   م على األقل من احلارة اخلارجية م        5على بعد   
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 .يتمكنوا من رؤية خط الوصول ينبغي توفري منصة مرتفعة

 يستخدم امليقاتيون مؤقتاً إلكترونياً يتم تشغيله يدوياً بقراءات رقمية،            -6
 .وفقاً للقواعد" ساعات"ويطلق على كل أجهزة الوقت اسم 

 تسجل كل أوقات املراقبة واألوقات املتوسطة إما من خالل أعضاء             -7
نني من فريق امليقاتيني باستخدام ساعات هلا القدرة على تسجيل           معي

 .أكثر من وقت أو من خالل حكام وقت إضافيني

 . حيتسب الوقت من خالل الدخان أو الوميض الصادر من إشارة البدء-8

وحكم )  أحدهم امليقايت الرئيسي  ( حيدد ثالثة حكام وقت أساسيني         -9
الفعاليات (يف كل فعالية؛      واحد أو حكما وقت إضافيان الفائز            

 ) 4 -8امعة؛ انظر القاعدة 

ال يؤخذ باألوقات اليت تسجلها ساعات امليقاتيني اإلضافية إال إذا              
أخفقت ساعة أو أكثر من ساعات امليقاتيني الرمسية يف تسجيل                
الوقت على حنو صحيح ويف هذه احلالة يستدعى امليقاتيون                   

لترتيب على النحو املقرر آنفاً لذا فإنه اإلضافيون ويتم السري على هذا ا
 .ينبغي يف كل السباقات أن تسجل ثالث ساعات وقت الفوز الرمسي

 يتصرف كل حكم وقت على حنو مستقل ودون إظهار ساعته أو                 -10
مناقشة الوقت مع أي شخص آخر، وعليه أن يسجل وقته بالنموذج              

يت الرئيسي الذي   الرمسي ويسلم النموذج بعد التوقيع عليه إىل امليقا        
 .قد يفحص الساعات للتأكد من األوقات املقررة
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وبالنسبة للسباقات اليت حدد فيها الوقت يدوياً؛ يتم قراءة الوقت               -11
 : كالتايلوتسجيله 

 يف الثانية؛   1/10بالنسبة لسباق املضمار؛ إذا مل يعادل الوقت         )  أ 
 . يف الثانية1/10يتم قراءة الوقت ويسجل مبقدار 

بالنسبة للسباقات اليت تتم كلياً أو جزئياً خارج امللعب؛ إذا مل            )   ب
يستغل الوقت بأكمله آلخر ثانية؛ حيول الوقت ويسجل عند             
آخر أطول ثانية التالية مثل السباق الطويل املسافة فإن الوقت             

 .45: 39: 2 يسجل كاآليت 3: 44: 39: 2احملتسب 

ب التحويل املبني أعاله      إذا اتفقت ساعتان أو ثالث ساعات عق           -12
واختلفت الساعة الثالثة؛ يعمل بالوقت املسجل يف الساعتني، وإذا         
مل تتفق الساعات الثالثة يؤخذ مبتوسط الوقت ويعمل به رمسياً،             

 .فر وقتان فقط ولكنهما خمتلفان يؤخذ بالوقت األطولاوإذا تو

 املذكورة  يقرر امليقايت الرئيسي الذي يعمل مبا يتفق مع القواعد             -13
أعاله الوقت الرئيسي لكل العب ويقدم النتيجة ألمني املسابقة              

 .لتوزيعها

 

 نظام صورة خط الوصول والتوقيت التلقائي الكلي

 ينبغي استخدام نظام صورة خط الوصول والتوقيت التلقائي الكلي             -14
الذي يعتمده االحتاد الدويل أللعاب القوى بكل املسابقات حيثما           

 .أمكن
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 مالنظا

 جيب أن خيضع النظام لالختبار بغية اعتماده من االحتاد الدويل                 -15
أللعاب القوى وأن حيصل على شهادة دقة خالل أربع سنوات من             

 : التايلاملسابقة مبا يف ذلك 

جيب أن يسجل النظام الوصول عرب كامريا موضوعة على امتداد خط              )  أ 
 .الوصول مما ينتج عنها صورة مركبة

 صورة على األقل يف     1000ون الصورة املركبة مكونة من      جيب أن تك  )  1
 .1 -1الثانية على مدار املسابقات احملددة بالفصل 

 صورة على األقل يف      100جيب أن تكون الصورة املركبة مكونة من          )  2
 .الثانية بالنسبة للمسابقات األخرى

0ويف كل حالة؛ جيب أن تتزامن الصورة مع اجلدول الزمين الذي يقدر بـ            

 . ثانية01.

يبدأ النظام تلقائياً عرب إشارة حكم االنطالق؛ حبيث يكون التأخري              )   ب
الكلي بني تقرير آلة الرصد أو ما يعادله من إشارة مرئية وبداية نظام              

 . ثانية0.001التوقيت ثابت ويتساوى مع أو يقل عن 

ولتأكيد أن ما رصدته هذه الكامريا صحيح ولتسهيل قراءة صورة خط            )  16
الوصول؛ يتخذ تقاطع خطوط احلارات وخط الوصول لوناً                 
وتصميماً مناسباً؛ وجيب أن يقتصر مثل هذا التصميم على التقاطع           

 مم وال ميتد إىل احلافة األمامية خلط            20بشرط أال يزيد على       
 .الوصول
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حيدد موضع الالعبني من الصورة من خالل املؤشر إىل جانب خط            ) 17
 .ه مع اجلدول الزمينالقراءة املؤكد لتطابق

جيب أن حيدد النظام تلقائياً ويسجل أوقات وصول الالعبني وجيب          ) 18
أن يتمكن من إصدار صورة مطبوعة توضح وقت وصول كل                 

 .العب

أن يعد النظام الذي يعمل تلقائياً عند خط االنطالق أو الوصول                 ) 19
 يستخدم  وليس كليهما معاً وال يصدر أوقاتاً تلقائية أو يدوية وال             

دف احلصول على األوقات الرمسية، ويف هذه احلالة ال يؤخذ            
باألوقات املقروءة على الصورة حتت أي ظرف؛ ولكن ميكن              
استخدام الصورة بوصفها دعماً حقيقياً وذلك لتحديد املواضع             

 .وضبط فترات الوقت بني الالعبني

نطالق يوضح   إذا مل تبدأ آلية التوقيت من خالل إشارة حكم اال            :مالحظة
 .اجلدول الزمين املوجود على الصورة هذه احلقيقة تلقائياً

 تشغيل النظام

وجيتمع . يكون حكم صورة خط الوصول مسؤوالً عن تشغيل النظام       -20
. احلكم باجلهاز الفين قبل انطالق املسابقة؛ ويتعامل مع اجلهاز           

بار وبالتعاون مع حكم املضمار وحكم االنطالق يبدأ يف إجراء اخت          
حتكم صفري قبل انطالق كل جلسة لضمان تشغيل األجهزة تلقائياً           

 ثانية، ويقوم   0.001مبجرد انطالق إشارة حكم االنطالق يف حدود        
أيضاً باإلشراف على جتربة اجلهاز وضمان وضع الكامريا على حنوٍ          

 .صحيح
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فر كامرياتان على األقل بصورة خط الوصول، واحدة         اينبغي أن تتو    -21
: ل جانب ويفضل أن تكون أنظمة التوقيت منفصلة فنياً؛ أي          على ك 

مبصادر إمداد خمتلفة، وتسجيل تقرير إشارة حكم االنطالق وإعادة 
 .بثه جبهاز وكابالت منفصلة

 عند استخدام كامريايت صورة خط الوصول أو أكثر يعني                   :مالحظة
صورة أو احلكم الدويل ل   (املندوب الفين إحدامها بوصفها كامريا رمسية        

قبل انطالق املسابقة، وال يؤخذ باألوقات          )  خط الوصول حال تعيينه     
واألماكن اليت أوضحتها الصور من الكامريات األخرى إال إذا كان مثة                 
سبب يستدعي التشكيك يف دقة الكامريا الرمسية أو إذا كان مثة حاجة                  

مبعىن :  أي(الستخدام صور متكاملة بسبب الشك يف ترتيب الوصول              
 ).لالعبني كلياً أو جزئياً عن الصورة من خالل الكامريا الرمسيةحجب ا

حيدد حكم صورة خط الوصول موضع الالعبني بالتنسيق مع                  -22
مساعديه وبناءً عليه، واألوقات الرمسية هلم ويضمن أيضاً تسجيل          
هذه النتائج على حنو صحيح أو نقلها لنظام نتائج املسابقة وإرساهلا        

 .ةإىل أمني املسابق

تعد األوقات اليت يقدمها نظام صورة خط الوصول رمسية إال إذا                -23
قرر احلكم املختص ألي سبب أا غري دقيقة بالفعل، وإذا كانت             
هذه احلالة؛ فيحتسب الوقت الذي قدره احلكام االحتياطيون إذا مت          
ضبطه بناءً على املعلومات على مدار فترات زمنية حمددة تؤخذ من           

صول، وحسب تقدير املندوب الفين فيجوز تعيني         صورة خط الو  
 .احلكام االحتياطيني عند إخفاق نظام التوقيت

 : تقرأ األوقات وتسجل من صورة خط الوصول على النحو التايل  -24
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 0.01بالنسبة لسباقات املضمار يقرأ الوقت وحيول ويسجل بنحو         )   أ
ل ويسجل   ثانية حيو  0.01ثانية؛ وإذا مل يعادل الوقت الفعلي         

 . ثانية0.01إىل أطول ثانية تقدر بـ

وبالنسبة لكل السباقات اليت تعقد كلياً أو جزئياً خارج امللعب           )   ب
 ثانية ويسجل إىل أطول ثانية تالية؛ 0.01يقرأ الوقت وحيول إىل   

بالنسبة للسباق الطويل املسافة الذي يستغرق  :  على سبيل املثال  
 .45 :39: 2 حيتسب هكذا 32: 44: 39: 2

 نظام املرسل املستجيب

 يسمح باستخدام أنظمة توقيت جهاز املرسل املستجيب اليت تقرها            -25
 : اللجنة الباراملبية الدولية لفعاليات سباق الطرق شريطة ما يلي

أال يشكل أي جزء من اجلهاز املستخدم عند االنطالق وعلى           ) أ 
 ضد  مدار السباق وعند خط الوصول عقبة أو حاجزاً مادياً           

 .تقدم الالعب

أال يعد وزن جهاز املرسل املستجيب املتحكم يف زي                )  ب
 .الالعب أو ثيابه أو حذائه ضرورياً

أن يبدأ النظام عرب إشارة البدء اليت يطلقها حكم االنطالق               )  ج
 .بالتزامن مع إشارة االنطالق

أال يتطلب النظام تدخل الالعب أثناء املسابقة أو عند خط              )  د
 .ل أو عند أي مرحلة لتجهيز النتيجةالوصو

 ثانية ويسجل   0.1بالنسبة جلميع السباقات؛ حيول الوقت إىل        )  هـ
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كثانية كاملة، وحتول مجيع األوقات املقروءة اليت ال تنتهي           
بالصفر وتسجل إىل أطول ثانية فعلى سبيل املثال بالنسبة              

 3  :44:  39:  2للسباق الطويل املسافة الذي يقدر وقته مبدة         
 .45: 39: 2حيسب هكذا 

 حيتسب الوقت الرمسي على أنه الوقت املنصرم بني               :مالحظة
ووصول )  أو إشارة االنطالق املتزامنة      (إصدار إشارة االنطالق       

الالعب خلط الوصول، ورغم ذلك؛ فإن الوقت املنصرم بني عبور           
الالعب خط االنطالق وخط الوصول ميكن إخطاره به، ولكنه ال             

 .يعد رمسياً

يوصى بتوفري احلكام وتسجيالت الفيديو أو أي منهما                 ) و
 .حتديد ترتيب الوصولعلى للمساعدة 

 يتحمل حكم توقيت جهاز املرسل املستجيب الرئيسي مسؤولية              -26
تشغيل النظام قبل الشروع يف املسابقة، وجيتمع باجلهاز الفين              
املشارك ويتعامل مع اجلهاز، مث يقوم باإلشراف على جتريب               

جلهاز ويضمن أيضاً أن مرور جهاز املرسل املستجيب أعلى خط           ا
الوصول سيسجل وقت وصول الالعب بالتنسيق مع احلكم،               

) و  (25ويضمن تطبيق هذا الشرط إذا اقتضت الضرورة وفقاً للمادة           
 .20من القاعدة 
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ر: 21القاعدة   : التقدم والتعادل والقرعة بجوالت وتصفيات فعاليات املض

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى166 قاعدة(

 تعقد جوالت افتتاحية بفعاليات املضمار حيث يزيد عدد الالعبني              -1
بدرجة كبرية تسمح بانعقاد املسابقة على حنو مرضٍ يف جولة وحيدة           

حيث تعقد اجلوالت االفتتاحية، وجيب أن يتنافس كل              )  ائية(
 .الالعبني ويتأهلوا من خالل كل هذه اجلوالت

 يتوىل املندوبون الفنيون اإلعداد هلذه اجلوالت االفتتاحية؛ وإذا مل             -2
يعني مندوبون فنيون تقوم اللجنة املنظمة باإلعداد هلم، وجدير               
بالذكر أنه من املقرر استخدام اجلداول التالية يف حالة عدم وجود              
ظروف استثنائية، وذلك لتحديد عدد اجلوالت وعدد التصفيات يف           

اليت سوف يتم عقدها وكذا إجراءات التأهيل؛ أي فيما             كل جولة    
خيص املتقدمني حسب الوقت واملكان يف كل جولة من فعاليات              

 : املضمار
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 م400م و200م و100

 الجولة األوىل الجولة الثانية الدور نصف النها

التسجيل 

املرصح 

 به

  التصفيات الوقت املكان  الوقت املكان الوقت املكان   

       2 3 2  9- 16 

       2 2 3  17- 24 

  2 3 2   4 3 4  25- 32 

  2 2 3   4 4 5  33- 40 

  2 2 3   6 3 6  41- 48 

  2 2    3 3 7  49- 56 

  4 2 4 3 4 8 3 8  57- 64 

  4 2 4 3 4 5 3 9  65- 72 

  4 2 4 3 4 2 3 10  73- 80 

  4 2 1 3 5 7 3 11  81- 88 

  4 2 1 3 5 4 3 12  89- 96 

 2 2 3 3 3 6  9 3 13 97- 104 

2 2 3 3 6 3 6 6 3 14  105- 
112 
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 م400×4م و100×4م و800

الدور نصف 

 النها

التسجيل  الجولة األوىل الجولة الثانية

املرصح 

 به

  التصفيات الوقت املكان  الوقت املكان الوقت املكان   

       2 3 2  9- 16 

       2 2 3  17- 24 

  2 3 2   4 3 4  25- 32 

  2 2 3   4 4 5  33- 40 

  2 2 3   6 3 6  41- 48 

  2 2    3 3 7  49- 56 

  4 2 4 3 4 8 3 8  57- 64 

  4 2 4 3 4 5 3 9  65- 72 

  4 2 4 3 4 2 3 10  73- 80 

  4 2 1 3 5 7 3 11  81- 88 

  4 2 1 3 5 4 3 12  89- 96 

 2 2 3 3 3 6  9 3 13 97- 104 

  2 3 3 6 3 6 6 3 14 105- 
112 
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 م1500

الدور نصف 

 النها

التسجيل  الجولة األوىل  الثانيةالجولة

املرصح 

 به

  التصفيات الوقت املكان  الوقت املكان الوقت املكان   

       4 4 2  16- 30 

 2 5 2    6 6 3  31- 45 

 2 5 2    4 5 4  46- 60 

 2 5 2    4 4 5  61- 75 

 م500

الدور نصف 

 النها

التسجيل  الجولة األوىل الجولة الثانية

رصح امل

 به

  التصفيات الوقت املكان  الوقت املكان الوقت املكان   

       5 5 2  20- 40 
 3 6 2    6 8 3  41- 60 
 3 6 2    6 6 4  61- 80 
  3 6 2     5 5 81- 100 

 م10000

التسجيل  الجولة األوىل
 املرصح به

  التصفيات الوقت املكان

4 8 2 28- 54 

5 5 3 55- 81 
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 الجوالت دماتالتق
رقم 
 التسجيل

 املسافات
الفئات 
 الرياضة

للمشرتك يف املباريات 
النهائية للحصول عىل 

 امليداليات
 النهائيات

1- 4 

 

األول يف كل دور نصف نها 
أرسع اثن من الخارسين + 

 للنهائيات

جولتان يف 
الدور نصف 

 النها
5- 8 

 دور نصف نها األول يف كل
 أرسع خارس للنهائيات+ 

 جوالت يف 3
الدور نصف 

 النها
9- 12 

أرسع + األول يف كل تصفية 
أربعة خارسين لجولت 

ك هو (بالدور نصف النها 
 ) موضح أعاله

+  تصفيات 4
جولتي دور 
 نصف نها

13- 16 

أرسع + األول يف كل تصفية 
سبعة خارسين لثالث جوالت 

ك هو (ر نصف النها بالدو
 ) موضح أعاله

 3+  تصفيات 5
دور نصف 

 نها
17- 20 

أرسع + األول يف كل تصفية 
ستة خارسين لثالث جوالت 

ك هو (بالدور نصف النها 
 ) موضح أعاله

 3+  تصفيات 6
دور نصف 

 نها
21- 24 

أرسع + األول يف كل تصفية 
خمسة خارسين لثالث جوالت 

ك هو ( النها بالدور نصف
 ) موضح أعاله

 3+  تصفيات 7
دور نصف 

 نها
25- 28 

200م و100
 م400م و

T 11- 12 
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 الجوالت دماتالتق
رقم 
 التسجيل

 املسافات
الفئات 
 الرياضة

أرسع + األول يف كل تصفية 
انية خارسين ألربعة 

ك هو موضح (تصفيات 
 ) أعاله

 4+  جوالت 8
 2+ تصفيات 

دور نصف 
 نها

29- 32 

  

للمشرتك يف املباريات 
النهائية للحصول عىل 

 امليداليات
 5 -1 نها

األول يف كل دور نصف نها 
أرسع اثن من الخارسين + 

 للنهائيات

جولتا نصف 
 نها

6- 10 

األول يف كل دور نصف نها 
 أرسع خارس للنهائيات+ 

 جوالت 3
 نصف نها

11- 15 

األول والثا يف كل تصفية 
أرسع اثن خارسين + 

لجولت بالدور نصف النها 
 ) ضح أعالهك هو مو(

+  تصفيات 4
جولتي نصف 

 نها
16- 20 

 T11- 12 م800

للمشرتك يف املباريات 
النهائية للحصول عىل 

 امليداليات
 6 -1 نها

األول يف كل دور نصف نها 
أرسع اثن من الخارسين + 

 للنهائيات

جولتا دور 
 نصف النها

7- 12 

األول يف كل دور نصف نها 
ثة من الخارسين أرسع ثال+

 للنهائيات

ثالث جوالت 
بالدور النصف 

 النها
13- 18 

 م1500
T11- 12 
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 الجوالت دماتالتق
رقم 
 التسجيل

 املسافات
الفئات 
 الرياضة

للمشرتك يف املباريات 
النهائية للحصول عىل 

 امليداليات
 10 -1 النها

األول والثا والثالث يف 
أرسع + الدور نصف النها 

 أربعة من الخارسين للنهائيات

جولتان بالدور 
 النهانصف 

11- 20 

األول والثا يف كل دور 
أرسع أربعة + نصف نها 

 خارسين للنهائيات

 جوالت 3
بالدور نصف 

 النها
21- 30 

م و5000
 م10000

- T11- 12 

 
 النها

1- 10 

 
م و1500

 م5000

األول والثا والثالث يف كل 
أرسع + دور نصف نها 

 أربعة من الخارسين للنهائيات

جولتان يف 
الدور نصف 

 النها
11- 20  

األول والثا والثالث يف كل 
أرسع + دور نصف نها 

 خارس للنهائيات

 جوالت يف 3
الدور نصف 

 النها
21- 30  

األول والثا والثالث يف كل 
أرسع أربعة + تصفية 

خارسين لجولت بالدور 
ك هو موضح (نصف النها 

 ) أعاله

+  تصفيات 4
جولتي دور 

 ف نهانص
31- 40  

T- 32- 34 
 T51- 54و

 

  وT32- 34 م10000 12 -1 نها 
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 الجوالت دماتالتق
رقم 
 التسجيل

 املسافات
الفئات 
 الرياضة

األول والثا والثالث والرابع 
+ يف كل دور نصف نها 

أرسع أربعة من الخارسين 
 للنهائيات

جولتا نصف 
 نها

13- 24  

األول والثا والثالث يف كل 
أرسع + دور نصف نها 

 ثالثة خارسين للنهائيات

 جوالت 3
 نصف نها

25- 36  

األول والثا والثالث يف كل 
 دور نصف نها للنهائيات

 جوالت 4
 نصف نها

37- 48  

T51- 54 

أرسع أربع مرات للوصول إىل 
 النهائيات

جولتان بالدور 
 نصف النها

التسجيل 
 8 -5من 

 م100 × 4
 م400×4

أرسع أربع مرات للوصول إىل 
 تالنهائيا

 جوالت 3
بالدور نصف 

 النها
9- 12  

ان مرات للوصول إىل  أرسع 
ك هو موضح (النهائيات 

 ) أعاله

+  تصفيات 4
جولت بالدور 

 نصف النها
13- 16  

T11- 13 
T32- 34و 
T51- 52و 

T53- 54 
 

يوضع ممثلو كل دولة أو فريق وكذلك أفضل أداء لالعبني حيثما أمكن               
وبتطبيق هذه القاعدة    بالتصفيات املختلفة يف اجلوالت االفتتاحية للمسابقة؛          

عقب اجلولة األوىل ينبغي أن يتم التبديل لالعبني بني التصفيات بشكل طبيعي              
 .حيث يتم تصنيفهم على حنوٍ مماثل

 عند اإلعداد للتصفيات؛ يوصى بضرورة األخذ يف االعتبار أنه             )  :1(مالحظة  
عبني طاملا توافرت معلومات عن أداء الالعبني وحددت التصفيات لذا فإن الال              

 .الذين يقومون بأداء أفضل يصلون إىل النهاية
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 فيما يتعلق ببطوالت العامل واأللعاب الباراملبية؛ جيوز أن تدرج            )  :2(مالحظة  
 .اجلداول البديلة ضمن اللوائح الفنية ذات الصلة

أو   T12 أو   T11تشتمل فعاليات املضمار لكل العيب الفئات الرياضية           
T13ائني(ني  على احلد األقصى لالعبمبضمار احلارة الثامنة) باستثناء أدلة العد : 

 

T13 T12 T11 الفعالية 

 م100 4 4 8

 م200 4 4 8

 م400 4 4 8

 م800 *4/6 *4/6 8

 م1500 8 10 12

 م5000 12 12 15

 م10000 12 12 20

 يشري إىل االعتماد على ترتيبات االنطالق *

 

 تصنيف وتقسيم التصفيات

عبون يف اجلولة األوىل بالتصفيات مع استخدام التوزيع            يوضع الال   -3
املنحين مبرحلة التقدم احملددة من قائمة األداء الصحيح احملقق            

 .خالل فترة حمددة
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يوضع الالعبون يف أول جولة بالتصفيات باجلوالت املتالحقة مبا يتفق             
 : مع اإلجراءات التالية

م والتتابع مبا يف ذلك      400  م وحىت 100بالنسبة للفعاليات مبسافات       )   أ
م؛ فيعتمد التقدم على األماكن واألوقات احملددة        400  ×  4مسافات  

 : بكل جولة؛ وهلذا السبب يصنف الالعبون على النحو التايل

 أسرع فائز يف التصفية) 1(

 ثاين أسرع الفائزين بالتصفية) 2(

 ثالث أسرع الفائزين بالتصفية وما إىل ذلك) 3(

 ركز الثايناألسرع بامل) 4(

 ثاين أسرع العب باملركز الثاين) 5(

وينتهي مبا  (ثالث أسرع العب باملركز الثالث وما إىل ذلك            )  6(
 ) يلي

 املؤهل األسرع للتصفيات) 7(

 ثاين أسرع مؤهل للتصفيات) 8(

 ثالث أسرع مؤهل للتصفيات وما إىل ذلك) 9(

ية استخدامها  بالنسبة للفعاليات األخرى تستمر قوائم األداء بغ             )  ب
مبرحلة التقدم ويتم إدخال تعديالت عليها من خالل التطورات يف           

 .األداء احملقق على مدار اجلوالت السابقة
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بعد ذلك يدخل الالعبون التصفيات بترتيب التقدم بالتوزيع املنحين؛             
تتكون ثالث تصفيات من ثالث مراحل وهي على النحو             :  على سبيل املثال   

 : التايل

 ) أ 1 6 7 12 13 18 19 24

 ) ب 2 5 8 11 14 17 20 23

 ) ج 3 4 9 10 15 16 21 22

يف مجيع احلاالت يتم حتديد الترتيب الذي يتم وفقاً له عمل التصفيات              
 . بطريقة القرعة بعد التقرير بشأن نظام التصفيات

 اختيار احلارات

م فقط  800م وحىت    100 وعلى مدار الفعاليات اليت تبلغ مسافة              -2
م حيث توجد جوالت عديدة      400×4عاليات التتابع مبا يف ذلك        وف

 : متتابعة من السباق ويتم اختيار احلارات على النحو التايل

، يتم  1  -21يف اجلولة األوىل وعند بداية أي تأهل حسب القاعدة           )  أ 
 .اختيار احلارات بسحب القرعة

 مبا  بالنسبة للجوالت الالحقة؛ يصنف الالعبون عقب كل جولة        )   ب
 .يتفق مع اإلجراء املوضح أعاله
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 : تتم القرعة على ثالث مراحل

القرعة األوىل ألفضل أربعة العبني أو فرق مصنفة لتحديد               )  1(
 .6 و5 و4 و3األماكن باحلارات 

القرعة الثانية ألفضل مخسة وستة العبني أو فرق لتحديد األماكن          )  2(
 . 8 و7باحلارات 

العبني أو فرقتني على األقل لتحديد األماكن       القرعة الثالثة ألدىن    )  3(
 .2و 1باحلارات 

 حال وجود أقل من مثاين حارات ينبغي اتباع النظام الوارد أعاله              )  :1(مالحظة  
 .مع إضافة بعض التعديالت

م من  800 يف املسابقات اازة واملعتمدة جيوز اجلري مسافة          )  :2(مالحظة  
ني بكل حارة أو من خالل انطالق اموعة خالل العب واحد أو اثنني من الالعب     

خلف حارة مقوسة؛ ويتم هذا خالل اجلولة األوىل إال إذا كان هذا بسبب التعادل               
أو التقدم الذي يعلنه احلكم؛ وهناك العديد من الالعبني املوجودين بالتصفيات              

 .للجوالت الالحقة أكثر مما هو متوقع

م؛ مبا يف ذلك الدور النهائي      800سافته   خالل السباق الذي تبلغ م     )  :3(مالحظة  
حيث يوجد الكثري من الالعبني يتنافسون باحلارات املتاحة ألي سبب من                    

 .األسباب؛ حيدد املندوب الفين أي احلارات اليت يتم سحب القرعة عليها

م 800م وحىت     100 بالنسبة للفعاليات اليت تبلغ مسافتها             )  :4(مالحظة   
دور (م حيث تتطلب جولة واحدة فقط           400  ×  4  والتتابعات اليت تبلغ حنو     

4-21؛ ويتم سحب القرعة على املمرات ومواقع االنطالق وفقاً للقاعدة             )ائي

 .ب

 حينما يكون هناك العديد من الالعبني تظل احلارة الداخلية دوماً             )  :5(مالحظة  
 .خالية
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  ال يسمح ألي العب بالتنافس يف تصفية أو يف حارة غري اليت يظهر                -3
فيها امسه باستثناء الظروف اليت يرى احلكم أن التعديل مربر من                

 .وجهة نظره

 وعلى مدار اجلوالت التمهيدية؛ تتأهل األماكن األوىل والثانية يف كل           -4
تصفية للجولة القادمة ويوصى حيثما أمكن بأن يتأهل ثالثة على األقل           

 أو  بكل تصفية؛ وجيوز أن يتأهل أي العبني آخرين حسب املكان            
الزمان مبا يتفق مع اللوائح الفنية اخلاصة أو حسبما حيدده املندوب            
الفين؛ وحينما يتأهل الالعبون مبا يتفق مع األوقات املتاحة لديهم             

 .جيوز تطبيق نظام واحد فقط للتوقيت

 جيب اتباع احلد األدىن لألوقات التالية من الناحية العملية بني التصفية            -5
 : لتصفية األوىل للجولة أو التصفية التاليةاألخرية ألي جولة وا

 م200تصل إىل   دقيقة45

  دقيقة90م خالل 1000م وتشتمل على 200أكثر من 

 م1000أكثر من  ليس يف اليوم نفسه

 احلارات اليت مت اختيارها بسحب القرعة

م والتتابع األطول   800 بالنسبة للفعاليات اليت تصل ملسافة أطول من           -6
ويتم حتديد  )  تصفية(أي فعالية تتطلب جولة مفردة        م و 400×4من  

 .احلارات بسحب القرعة/ مواضع االنطالق
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 التعادل: 22القاعدة 

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى-167قاعدة (

 إذا مل يتمكن احلكام أو حكام صورة خط الوصول من تقسيم                     -1
بقى الرياضيني وتوزيعهم على أي مكان مبا يتفق مع هذه القواعد ي              

 .التعادل

 من خالل حتديد إذا ما كان مثة تعادل قائم بني الالعبني يف تصفيات               -2
خمتلفة على موضع التصنيف أو على موضع التأهل جلولة الحقة               
اعتماداً على الوقت؛ هذا وينظر حكم صورة خط الوصول الرئيسي             

 يف  1/1000يف األوقات الفعلية اليت يسجلها الالعبون ملا يعادل             
ية؛ وإذا كان مثة تعادل قائم على موضع التصنيف يلغى التعادل             الثان

وإذا كان مثة تعادل على موضع التصنيف جلولة            .  بسحب القرعة 
الحقة تعتمد على الوقت أو املكان يوضع الالعبون املتعادلون                
باجلولة التالية، وإذا مل يكن ذلك ممكناً تسحب القرعة لتحديد الفائز           

 .باجلولة املقبلة

أي ( حينما يكون التأهل للجولة املقبلة معتمداً على الوقت واملكان         :حظةمال
تأهل ثالثة من الالعبني األوائل بكل تصفيتني إضافة إىل اثنني من الالعبني                

فعند حدوث التعادل يف موضع تأهل حسب املكان؛ فيترتب على            )  األسرع
الالعبني املؤهلني بناءً ترحيل الالعبني املتعادلني إىل اجلولة التالية تقليل عدد  

 .على الوقت
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 سباق التتابع: 23القاعدة 

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى-170قاعدة (

م عرب املضمار لتحديد املسافات اليت يبدأ        50 ترسم خطوط بعرض      -1
 .منها السباق وحتديد خط االنطالق

م، حيث يقع خط االنطالق      20 يبلغ طول منطقة تسليم عصا التتابع          -2
باملنتصف؛ وتبدأ املناطق وتنتهي عند حدود خطوط املنطقة األقرب         

يضمن .  إىل خط االنطالق باجتاه اجلري وعند كل انطالق باحلارات         
حكم معني من اللجنة اختاذ الالعب املوضع الصحيح مبنطقة تسليم           
عصا التتابع، وأنه على دراية مبنطقة زيادة السرعة املعمول ا،               

 .3 -23ينون أيضاً تنفيذ القاعدة ويضمن احلكام املع

 عندما تبدأ الدفعة األوىل بسباق تتابع اجلري يف احلارات؛ جيوز لقائد -3
الالعب أن يضع عالمة اختيار على املضمار داخل حارته          /  العدائني

سم بلون  40×  سم  5اخلاصة باستخدام شريط الصق حبد أقصى           
دائمة وال جيوز    مميز، ال ميكن أن خيتلط بغريه من العالمات ال             

 .استخدام عالمة اختيار أخرى

 عصا التتابع هي أنبوب جموف سلس ودائري مصنوع من اخلشب أو              -4
املعدن أو أي مادة أخرى صلبة بقطعة واحدة، ويتراوح طول هذه               

2±  (مم  40مم، ويبلغ طول القطر اخلارجي      0.30 و 0.28العصا ما بني    

ظليله حىت ميكن رؤيته      جراماً، وينبغي ت    50، وال يزن أقل من       )مم
 .بسهولة على مدار السباق
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5-  

 .تحمل عصا التتابع باأليدي على مدار السباق)  أ

ال يسمح لقائد العدائني أو الالعب بارتداء القفازات أو بوضع             )   ب
أو أي أشياء أخرى    )  ج  (4  -7غري تلك املسموح ا بالقاعدة       (مادة  

 .ل للعصاعلى أيديهم دف احلصول على قبضة أفض

الالعب الذي أسقطها   /ويف حالة سقوط العصا يقوم قائد العدائني      )   ج
باستعادا، وجيوز له مغادرة حارته الستعادا شريطة أنه خالل              
القيام ذا ال يقلل املسافة اليت سيجريها؛ إضافةً إىل أنه حينما تسقط            

ألمام أو  العصا ذه الطريقة اليت تتحرك من خالهلا باحنراف أو إىل ا           
وجيب على  )  مبا يف ذلك ما بعد خط الوصول           (باجتاه اجلري    

قائد العدائني الذي أسقطها بعد استعادا أن يعيدها على           /  الالعب
األقل عند آخر نقطة كانت العصا بيده قبل االستمرار يف السباق؛                

قائد العدائني هذا اإلجراء وال مينع أي         /  شريطة أن يتوىل الالعب    
 .ئد عدائني آخر وال ينتج عن إسقاط العصا عدم التأهلالعب أو قا

 .الالعب هذه القاعدة فلن يتأهل فريقه/ وإذا مل يتبع قائد العدائني

 متر عصا التتابع ضمن منطقة تسليم عصا التتابع، ويبدأ مترير عصا               -6
الالعب ألول وهلة وتنتهي يف      /  التتابع عندما يلمسها قائد العدائني     

الالعب الذي  /  كون فيها العصا بيد قائد العدائني         اللحظة اليت ت   
 -T11وفيما يتعلق مبنطقة تسليم عصا التتابع خبالف تتابعات     .  تسلمها

جتدر اإلشارة إىل أن موضع العصا وحده هو الفاصل وليس               .  13
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يؤدي مرور العصا خارج منطقة تسليم عصا        .  موضع أجسام الالعبني  
 .التتابع إىل عدم التأهل

 -T53و  T51- 52 و T33- 34(لتتابع سباق الكراسي املتحركة     بالنسبة  

يتم تسليم عصا   )  T42- 47(وتتابع سباق ذوي األطراف املبتورة      )  54
التتابع بلمس أي جزء من جسم الالعب املنسحب، وتكون اللمسة            

 .األوىل خالل منطقة تسليم العصا

صا التتابع أن الالعب قبل تسلم أو عقب تسلم ع/ ينبغي لقائد العدائني -7
قائد العدائني  /  حيتفظ باحلارات أو باملناطق يف حالة تسلم الالعب        

عصا التتابع إىل أن يصبح مضمار املسابقة واضحاً لتجنب إعاقة غريه            
 -18 والقاعدة  5  -18من الالعبني أو قادة العدائني؛ وال تطبق القاعدة         

العب أو قائد     على هؤالء الالعبني أو قادة العدائني، وإذا قام               6
العدائني بعرقلة العب آخر بالفريق املنافس عمداً من خالل اجلري            

 .خارج احلارة أو املوضع يف اية جولته يستبعد فريقه

 : T11- 13تبديل عصا التتابع ملسابقات تتابع الفئات  -8

 .ميكن لالعب أو لقائد العدائني أن حيمل عصا التتابع)  أ

عصا التتابع بني قائد العدائني أو بني الالعبني        جيوز أن يتم تبديل     )   ب
 .دون قيود إال بعد ضرورة اتباع طريقة اإلرشاد

يتم إحداث تبديل منصف حينما يتم مترير حامل عصا التتابع حىت        )   ج
 .مستقبل العصا ضمن منطقة تسليم عصا التتابع

جيب أن يستقر كل من الالعب املنسحب أو قائد العدائني داخل            )   د
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 .منطقة تسليم العصا يف اللحظة اليت يتم فيها التبديل

حينما يغادر العداء املنسحب منطقة تسليم عصا التتابع ال ميكنه           )   هـ
مبعىن حال وصوهلم يف    (دخول هذه املنطقة مرة أخرى لتلقي العصا        

 ).وقت مبكر

من املقرر أن يسمح لقائد واحد لكل منطقة بتسليم عصا التتابع              )   و
 للتنافس دون   T12 وضع أي العب بالفئة       علىر للمساعدة   باملضما

وجود قائد العدائني، وجيب أن يبقى القائد يف موضع ال يتعارض مع            
 .السلوك املتبع يف السباق

 . ينتج عن املساعدة بالدفع أو بأي وسيلة أخرى االستبعاد   -9

ز جيوز لكل عضو بفريق التتابع أن جيري بساق واحدة فقط، وجيو               -10
الالعبني من بني هؤالء      /  االستعانة بأي أربعة من قادة العدائني        

الذين سجلوا أمساءهم يف املسابقة سواء يف هذه الفعالية أو أي               
ومع ذلك مبجرد أن  .  فعالية أخرى يف تشكيل فرق التتابع ألي جولة       

يبدأ فريق التتابع املسابقة جيوز االستعانة باثنني من الالعبني                 
دة العدائني بوصفهم بدالء باملسابقة، وإذا مل يتبع           اإلضافيني وقا 

 .الفريق هذه القاعدة فإنه يستبعد

 يتم اإلعالن عن تشكيل الفريق وتنظيم اجلري للتتابع رمسياً يف                 -11
موعد أقصاه ساعة واحدة قبل اإلعالن األول عن أول تصفية لكل             

ة املنظمة  جيب أن يتحقق الطبيب الذي تعينه اللجن      .  جولة باملسابقة 
من التبديالت األخرى، وجيوز أن تظل قائمة إىل أن يتم اإلعالن              

. عن وقت االنتهاء لكل تصفية حمددة يتنافس من خالهلا الفريق             
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ومن اجلدير  .  وإذا مل يتبع الفريق هذه القاعدة يستبعد من املسابقة         
بالذكر أنه ميكن التنافس بتتابعات املسابقات املقررة مبا يتفق مع            

عة من فئات الرياضة ومتطلبات تكوين الفرق ذات الصلة              جممو
 .املنصوص عليها يف اجلدول املذكور أدناه

الفئات الرياضية متطلبات تشكيل فريق التتابع

ًيجب أن يتضمن العبا واحدا فقط يف فئة الرياضة  ًT11 

كن أن يشتمل عىل العب واحد فقط يف  ، و بحد أد

 . بحد أقىصT13فئة الرياضة 

T11- 13 

يجب أن يشتمل عىل العب واحد فقط يف فئة الرياضة 

T33. 

T33- 34 

كن أن يتضمن اثن فقط من الالعب يف فئة 

 . بحد أقىصT38الرياضة 

T35- 38 

كن أن يشتمل عىل اثن من الالعب فقط بحد 

 T46 /47أقىص يف فئة الرياضة 

T42- 47 

 األقل يف يجب أن يشتمل عىل العب واحد فقط عىل

 .T51فئة الرياضة 

T51- 52 

يجب أن يشتمل عىل العب واحد عىل األقل يف فئة 

 T53الرياضة 

T53- 54 
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 .م باحلارات100×4 جيري الالعب مسافة -1

 : م بأي من الطرق التالية200×4 جيوز لالعب أن جيري مسافة -2

أربع منعطفات   (يف احلارات مجيعها إذا كان ذلك ممكناً               )  أ 
 ).حلاراتبا

يف احلارات اليت يتم فيها اجلزء األول من السباق باحلافة               )   ب
 حيث جيوز لالعب    7  -18األقرب للخط الفاصل املوضح بالقاعدة      

 ).ثالثة منعطفات باحلارات(أن يغادر حارات خاصة 

يف احلارات اليت يقام فيها اجلزء األول من السباق باحلافة               )   ج
 حيث جيوز     7  -18بالقاعدة   األقرب للخط الفاصل املوضح         

 ).منعطف واحد باحلارات(لالعبني مغادرة احلارات اخلاصة م 

 ).ب(حينما ال يتنافس أربعة فرق يوصى باالستعانة باخليار : مالحظة

م 200×4م ومسافة   100×4على مدار سباقات التتابع املتنقلة مبسافة         -15
ئني األول أن يبدأ جيوز ألعضاء الفريق خبالف الالعب أو قائد العدا

م خارج منطقة تسليم عصا التتابع،         10اجلري مبا ال يزيد على         
. وتوضع عالمة مميزة يف كل حارة لتحديد هذه النهايات املمتدة            

قائد العدائني هذه القاعدة يستبعد فريقه من        /  وإذا مل يتبع الالعب   
 .املسابقة

الفريق جيوز أن تبدأ سباقات تتابع الكراسي املتحركة ألفراد                 
م خبالف الالعب األول بدفع ما ال         200×4م و 100  ×  4مبسافات  

م خارج منطقة تسليم العصا، وتوضع عالمة مميزة           20يزيد على    



 ىالقوألعابئحولواقواعد

 151

بكل حارة لتحديد هذه النهايات املمتدة، وإذا مل يتبع الالعب أو             
 .قائد العدائني هذه القاعدة يستبعد فريقه من املسابقة

م؛ ال يسمح   400×4تنقل الذي يصل ملسافة     وفيما خيص السباق امل     -16
لالعبني ببدء اجلري خارج مناطق تسليم عصا التتابع وأن يبدأ يف              
نطاق هذه املنطقة، وإذا مل يتبع الالعب هذه القاعدة يستبعد فريقه            

 .من املسابقة

قادة العدائني مبراحل السباق الثالثة أو الرابعة حتت        /  يبقى الالعبون   -17
من الداخل  ( املعني مبوضع االنتظار بنفس الترتيب        إشراف احلكم 

الذي يبقى عليه أفراد الفريق اخلاص حيث يوجد            )  إىل اخلارج 
املنعطف األخري، ومبجرد مرور الالعبني أو قادة العدائني القادمني         

قادة العدائني القادمون بترتيبهم وال     /  هلذه النقطة؛ حيتفظ الالعبون   
طقة تسليم عصا التتابع وإذا مل يتبع           يغريون مواضعهم ببداية من     

 .قائد العدائني هذه القاعدة يستبعد فريقه من املسابقة/ الالعب

إذا مل  (م  200  ×  4 يف سباق التتابع الذي تصل مسافته إىل          :مالحظة
إذا مل يجر جزء من السباق يف         )  تتم الفعاليات بأكملها يف احلارات     

من الداخل  (مة االنطالق   احلارات يصطف الالعبون حسب ترتيب قائ     
 ).إىل اخلارج

 -T11بالنسبة لتتابع سباق الكراسي املتحركة والتتابع لفئات الرياضة   -18

إذا تطلب األمر ذلك التتابع للجري       )  أي إشراك قادة العدائني     (13
باحلارات خيصص لكل فريق حارتان قريبتان من بعضهما، وجيوز          

 باثنتني من احلارات املخصصة؛      قادة العدائني االستعانة  /  لالعبني
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ومتتد اخلطوط باحلارات الداخلية املخصصة عرب اجلزء اخلارجي         
حلارتني خمصصتني لتحديد املسافات بني املراحل وحتديد              

 3 و 1خطوط االنطالق؛ ومن املقرر أن حتدث التغيريات باحلارات         
وينبغي أن يتم متديد حارات االنطالق وتغيري احلارات            .  7 و 5و

بعة بشريط من نفس لون وعرض عالمات احلارة املوجودة             املر
 .بالفعل

 إن  -ويف أي سباق تتابع؛ حينما ال تستخدم احلارات مبا يف ذلك              -19
قادة /  م؛ ميكن لالعبني  400×4 و 200×4 املسافات اليت تبلغ     -وجد

العدائني املنتظرين اختاذ موضع داخلي باملضمار حيث يقترب             
رط أال يصطدم الالعبون أو يتسببوا يف عرقلة        أفراد الفريق القادم بش   

ويف السباق الذي تبلغ    .  قائد العداء بغية إعاقة تقدمهم    /  العب آخر 
قادة /  م حيتفظ الالعبون املنتظرون       400×4م و  200×4مسافته   

/ ، وإذا مل يتبع الالعب     23العدائني بترتيبهم مبا يتفق مع القاعدة         
 .فريقه من املسابقةقائد العدائني هذه القاعدة يستبعد 
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Äe]†Ö]ÜŠÏÖ]Iá]‚é¹]l^Ïe^ŠÚ 

 رشوط عامة: 24القاعدة 

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى-180القاعدة (

 احملاوالت التدريبية بساحة املسابقة

 قبل بدء الفعاليات بساحات التنافس؛ جيوز لكل العب أن خيضع               -1
تتم احملاوالت   حملاوالت تدريبية، ويف حالة مسابقات الرمي             
 .التدريبية بنظام سحب القرعة وحتت إشراف احلكام

 ومبجرد الشروع يف املسابقة ال يسمح لالعبني باستخدام ما يلي                 -2
 : ألغراض التدريب

 .طريق االقتراب أو منطقة تسليم عصا التتابع) أ 

 .األجهزة)  ب

ود الدوائر أو األرض املوجودة ضمن القطاع املزود أو غري املز          )   ج
 .بأجهزة

 العالمات

3-  

حينما يستخدم طريق االقتراب مبسابقات امليدان توضع العالمات        )   أ(
جبانبه إال يف حالة مسابقات الوثب العايل حيث توضع العالمات فوق        
طريق االقتراب؛ وجيوز لالعب أن يستخدم عالمة واحدة أو عالمتني          

 الركض استعداداً   ملساعدته يف )  تقررها أو تعتمدها اللجنة املنظمة     (
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لإلقالع، وإذا مل يتم توفري هذه العالمات جيوز له أن يستخدم شريطاً            
الصقاً ويتجنب استخدام الطباشري أو أي مادة مماثلة أو أي شيء يترك   

 .عالمات يصعب إزالتها

بالنسبة للرميات املشتقة من دائرة جيوز لالعب أن يستخدم             )   ب(
 العالمة فقط على األرض يف       عالمة واحدة فقط، وجيوز وضع هذه      

املنطقة اليت تأيت على مقربة من الدائرة أو خلفها، وجيب أن تكون              
مؤقتة ويف موضع متاح لكل العب فقط طوال فترة احملاولة وال                
تعترض هذه العالمة أيضاً رؤية احلكام؛ وال جيوز وضع عالمات              

 .شخصية داخل أو جبانب منطقة اهلبوط

 عالمة األداء

توفري علم مميز أو عالمة لتحديد الرقم القياسي العاملي وإذا              جيوز   -4
 .أمكن جيوز توفري الرقم القياسي اإلقليمي احمللي

 احملاوالت وترتيب املسابقة

 يتنافس الالعبون على الترتيب الذي يتم بسحب القرعة؛ وينتج عن              -5
ذا ، وإ2 -8 والقاعدة 5 -13 -2اإلخفاق يف القيام ذا تطبيق القاعدة 

 .كان مثة جولة متهيدية يتم سحب القرعة للنهائيات

 باستثناء مسابقات الرمي والوثب العايل؛ ال حيق لالعب أن خيضع              -6
ألكثر من جتربة يتم تسجيلها بأي جولة من جتارب املسابقة، وجبميع 
مسابقات امليدان ما عدا الوثب العايل حيث يوجد أكثر من مثانية               

 باخلضوع لثالث جتارب ويسمح أيضاً       العبني، ويسمح لكل العب   
 .لالعبني الثمانية ذوي األداء األفضل اخلضوع لثالث جتارب إضافية
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ويف حالة مكان التأهل األخري؛ إذا كان لدى اثنني أو أكثر من الالعبني                
، وإذا مت التعادل؛ خيضع الالعبون  23  -24نفس األداء األفضل؛ تسري القاعدة      

 .ضافية الثالث للنهائياتاملتعادلون للمحاوالت اإل

ويف مسابقات الرمي؛ تنظم احملاوالت الثالث األوىل واألخرية لكل             
العب على التوايل، ويف حالة التعادل يف الوثب العايل بالتصفيات األخرية                

 . أدناه23 -24حتسم النتيجة وفقاً للقاعدة 

ست وحيثما يكون مثة مثانية العبني أو أقل يسمح لكل العب بالتعرض ل            
حماوالت، وإذا أخفق أكثر من مرة يف أداء جتربة صحيحة أثناء اجلوالت                   
الثالث األوىل يتنافس هؤالء الالعبون يف جوالت الحقة أمام هؤالء يف                    

 .حماوالت صحيحة بنفس الترتيب وذلك وفقاً للقرعة األصلية

 : ويف كلتا احلالتني

ترتيب يصبح ترتيب التنافس آلخر ثالث جوالت يف موضع ال             )   أ
التسلسلي املعاكس الذي يتم تسجيله عقب اجلوالت الثالث             

 .األوىل للمحاولة

 F31- 34الفئات الرياضية   (ات الرمي املضمونة    ـ أثناء مسابق  )  :1(مالحظة  
، لن حيدث تراجع لنظام الرمي عقب انطالق اجلوالت الثالث           )F51- 57و

ويف ظل هذه    حيث تقام اجلوالت الثالث األوىل يف محامني أو أكثر؛               
 .الظروف تقام اجلوالت الثالث النهائية بترتيب األداء العكسي

 و F31- 34الفئات الرياضية   ( بالنسبة لفعاليات الرمي املؤمنة      )  :2(مالحظة  
F51- 57  (             املكونة من مثانية العبني أو أقل جيوز للمندوب الفين أن يقرر

 .لكل العببالتعاون مع منظمي املسابقة تنظيم ست رميات تباعاً 
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 .الثالث يف حارتني أو أكثروال جيوز للمندوب الفين أن يقرر هذا يف احلاالت اليت تقام فيها اجلوالت              بني لست حماوالت،   بالتتابع لكل العب، ويف تلك احلالة خيضع كل الالع         حنو سريع، جيوز للمندوب الفين أيضاً أن يقرر تنظيم الرميات الست                  املكونة من مثانية العبني أو أقل لضمان إدارة الفعاليات على            )  F51- 57و F31- 34الفئات الرياضية   ( بالنسبة ملسابقات الرمي املؤمنة       )  :3(مالحظة  
انظر ( يف املسابقات اليت تقررها اللجنة الباراملبية الدولية            )  :4(مالحظة    .حيثما أمكن ال يوصى بإجراء الرميات الست خبيار التتابع) 1 -1الفصل 

ما يتغري ترتيب املسابقة وحيدث تعادل من أي جهة يتنافس هؤالء   حين)   ب
 .املتعادلون بنفس الترتيب النسيب مبا يتفق مع القرعة األصلية

 .25 فيما خيص الوثب العمودي، انظر القاعدة ) :1(مالحظة 
 .أكثر من العب بنفس الترتيب النسيب مبا يتفق مع القرعة األصليةالالحقة قبل كل الالعبني اآلخرين الذين يواصلون املسابقة وإذا كان مثة               ؛ يتنافس هؤالء الالعبون يف كل اجلوالت          )ج(  4-1  -4يتفق مع البند      إذا مسح احلكم لالعبٍ أو أكثر باالستمرار يف املسابقة مبا            )  :2(مالحظة  

 تسجيل احملاوالت

 :  تسجل احملاوالت على النحو التايل-7
يشار إىل احملاولة الصحيحة عن طريق        باستثناء الوثب العايل،     )   أ

القياس املأخوذ، ويف الوثب العايل يشار إىل الوثب العايل بالرمز 
"O." 
 "".Xيشار إىل اإلخفاق بالرمز )  ب
؛ يشار إليها بالرمز    ")  اجتياز("إذا امتنع الالعب عن القيام بتجربة       )   ج

"-."  
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 إمتام احملاوالت

شارة إىل أن احملاولة صحيحة حىت         ال يرفع احلكم علماً أبيض لإل        -8
 .اكتماهلا

 : حيدد إمتام احملاولة الصحيحة على النحو التايل

يف حالة الوثب العمودي، مبجرد أن حيدد احلكم أن مثة إخفاقاً             )   أ
 .يف اتباع هذه القواعد

يف حالة الوثب األفقي، مبجرد أن يغادر احلكم منطقة اهلبوط            )   ب
 .مبا يتفق مع هذه القواعد

يف حالة مسابقات الرمي لالعبني املتنقلني، مبجرد أن يغادر              )   ج
 .الدائرة أو طريق االقتراب مبا يتفق مع هذه اللوائح

يف حالة مسابقات الرمي بالنسبة لالعبني اجلالسني، مبجرد وصول )  د
 .األداة يف إطار املنطقة املسموح ا

 ) جولة متهيدية(مسابقات التأهل 

هيدية مبسابقات امليدان حيث يزداد عدد الالعبني بدرجة  تقام جولة مت-9
). ائية(كبرية تسمح بانعقاد املسابقة بشكلٍ مرضٍ يف جولة واحدة            

وحينما تقام جولة متهيدية يتنافس كل الالعبني ويتأهلون خالل هذه            
ال يعد األداء الذي مت حتقيقه يف اجلولة التمهيدية جزءاً من             .  اجلولة

 .النهائيات

 - حيثما أمكن  - يقسم الالعبون عادةً إىل جمموعتني أو أكثر عشوائياً         -10



 ىالقوألعابولوائح قواعد

 158

كي يحدد موضع ممثلي كل دولة أو فريق مبجموعات خمتلفة،              
وإذا مل تكن مثة تسهيالت متاحة للمجموعات للتنافس يف الوقت            
ذاته ومبوجب الشروط ذاا ينبغي لكل جمموعة أن تبدأ جتارا             

  .قب انتهاء اموعة السابقةالتدريبية على الفور ع

يوصى يف املسابقات اليت يستغرق انعقادها أكثر من ثالثة أيام                  -11
بالسماح بإعطاء راحة مدا يوم بني مسابقات التأهل والنهائيات             

 .بالقفز العايل

 يقرر املندوب الفين شروط التأهل ومعايري التأهل وعدد الالعبني             -12
      عين مندوب فين تقرر اللجنة املنظمة            بالنهائيات، وإذا مل ي

 العباً على األقل يف      12الشروط، ومن املستحسن أن يكون مثة         
 .النهائيات

 يف مسابقات التأهل بعيداً عن الوثب العايل، يسمح لكل العب                -13
خبوض ثالث جوالت، ومبجرد وصول الالعب ملستوى التأهل ال         

 .يستمر يف مسابقات التأهل

أهل للوثب العايل، يستمر الالعبون الذين مل            يف مسابقات الت     -14
تشطب أمساؤهم عقب عدم التوفيق ثالث مرات متتالية يف التنافس          
حىت اية آخر جتربة على حنو مرتفع يضاهي معيار التأهل، إال يف            

 .حالة عدم وصول عدد من الالعبني للنهائيات

طلوبني من  إذا مل يتمكن الالعبون أو عدد أقل من الالعبني امل                -15
حتقيق مستوى التأهل الذي مت إعداده مسبقاً يزداد عدد جمموعة             
املرشحني للنهائيات إىل هذا العدد بإضافة الالعبني مبا يتفق مع             
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األداء مبسابقة التأهل، ويف حالة موضع التأهل األخري؛ إذا كان             
لدى العبني أو أكثر نفس أفضل املسافات أو االرتفاعات على               

، وإذا مت   23  -24ج الشاملة للمسابقة تسري القاعدة       مستوى النتائ 
حتديد أن مثة تعادالً ال يزال قائماً حيدد موضع الالعبني يف                   

 .النهائيات

 حينما تقام مسابقات التأهل للوثب العايل يف جمموعتني متزامنتني             -16
يوصى برفع العارضة عند كل ارتفاع يف نفس الوقت لكل                    

ن تتساوى اموعتان تقريباً من       جمموعة، كما يوصى أيضاً بأ      
 .ناحية القوة

 إعاقة السري

 إذا منع أي العب لسبب من األسباب من مرحلة احملاولة حيق                  -17
 .للحكم أن مينح هذا الالعب جتربة بديلة

 التأخري

 - يتأخر بشكل غري مربر يف القيام باحملاولة           - يتحمل أي العب    -18
إلخفاق يف تسجيلها يف      مسؤولية عدم القيام ذه احملاولة وا         

مسابقات امليدان، وال غرو أن هذا القرار يرجع للحكم مع مراعاة            
 .كافة الظروف يف اعتباره تأخرياً ال مربر له

يوضح املسؤول الرمسي لالعب أن اجلميع جاهزون خلوض هذه          
احملاولة وأن الفترة املسموح ا للتجربة تبدأ من هذه اللحظة،             

ك عدم خوض هذه احملاولة فإن هذا يعد          وإذا قرر العب بعد ذل     
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 .إخفاقاً مبجرد انتهاء الفترة املسموح ا للتجربة

 : ال تتجاوز األوقات التالية عادةً األمور اآلتية

 الفعاليات الفردية

 : عدد الالعبني املتروكني باملسابقة

  الوثب العايل آخرون

 أك من ثالثة دقيقة واحدة دقيقة واحدة

 3 أو 2 دقيقة ونصف ةدقيقة واحد

 1 ثالث دقائق  -

 تجارب متتالية دقيقتان دقيقتان

 
 

 ُالفعاليات املجمعة

 عدد الالعب املرتوك باملسابقة

  الوثب العايل آخرون

 أك من ثالثة دقيقة واحدة دقيقة واحدة

 3 أو 2 دقيقة ونصف دقيقة واحدة

 تاليةتجربة واحدة أو تجارب مت دقيقتان دقيقتان
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 ينبغي أن تكون الساعة اليت تظهر الوقت املتبقي املسموح به             )  :1(مالحظة  
للتجربة واضحة لالعب فضالً عما يقوم به أحد احلكام برفع الراية                
الصفراء وإبقائها مرفوعة أو اإلشارة إىل خالف ذلك أثناء النهائيات              

 . ثانية من الوقت املسموح به15اليت تستغرق 

يف الوثب العايل؛ ال يعمل بأي تغيري حيدث خالل الفترة الزمنية           :  )  2(مالحظة  
املسموح ا باستثناء الوقت احملدد للتجارب املتتالية إىل أن ترفع             

 . العارضة الرتفاع جديد

 فيما يتعلق باحملاولة األوىل ألي العب عند دخوله املسابقة؛           )  :3(مالحظة  
 .لة هو دقيقة واحدة فقطفإن الوقت املسموح به ملثل هذه احملاو

 عند حساب عدد الالعبني املتبقني يف املسابقة؛ فإن هذا               )  :4(مالحظة  
 .يتضمن هؤالء الالعبني الذين ميكن إشراكهم يف الوثب للمكان األول

 يف مسابقات امليدان حيث       12 و 11 بالنسبة للفئات الرياضية       )5(مالحظة  
ملعلنني يبدأ الوقت    يتلقى الالعبون املساعدة من املرشدين أو ا           

املسموح به من اللحظة اليت يتأكد فيها احلكم املسؤول من إمتام                
عملية التوجيه، وإذا طلب أي العب التأكيد اللفظي لبدء ساعة                  

 .التوقيت يعطي احلكم تأكيداً على هذا

 إذا فقد الالعب التوجيه وطلب إعادة التوجيه مرة أخرى توقف              )6(مالحظة  
لتشمل أي وقت منقضٍ مت تسجيله          (ة أخرى    الساعة وتستأنف مر   

 .مبجرد اكتمال التوجيه مرة أخرى) بالفعل

 يف مسابقات الرمي املضمونة، يبدأ الوقت املسموح به من             )  :7(مالحظة  
حلظة منح الالعب األداة عقب تثبيت إطار الرمي بدائرة الرمي وربط             

 .الالعب ووضعه أعلى هذا اإلطار
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 الغياب أثناء املسابقة

جيوز لالعب بإذن من احلكم أن يغادر املنطقة احمليطة بالفعاليات             -19
 . على مدار املسابقة

 تغيري مكان املسابقة

حيق للمندوب الفين أو احلكم املعني تغيري مكان املسابقة إذا رأى             -20
من وجهة نظره أن الشروط تربر ذلك، وينبغي أن يتم هذا التغيري               

 .اوالتعقب إمتام جمموعة من احمل

 ال تعد قوة الرياح أو تغيري اجتاهها شرطاً كافياً لتغيري مكان                    :مالحظة
 .املسابقة أو وقت انعقادها

 النتيجة

 -يضاف لكل العب أفضل احملاوالت اليت يؤديها، مبا يف ذلك             -21
 احملاوالت اليت مت حتقيقها يف حسم           -يف حالة الوثب العايل     

 .التعادل على املركز األول

 استخدام الوقوف أو الركض أو        F42- 44وز لالعبني بالفئات     جي  -22
 .الوثب استعداداً لالنطالق مبسابقات القفز

 التعادل

باستثناء القفز العايل؛ حيدد ثاين أفضل أداء لدى الالعبني ممن                -23
لديهم نفس األداء إذا ما كان هناك تعادل؛ ومن ثَم ثالث أفضل أداء             

 تساوى الالعبون يف تطبيق هذه القاعدة        إذا لزم األمر وهكذا، وإذا    
 . يعد ذلك تعادال23ً -24
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 مبا يف ذلك    -باستثناء القفز العايل يف حالة التعادل على أي مركز          
 والقاعدة  8  -25انظر القاعدة   .  ( يظل التعادل قائماً    -املركز األول 

25- 9 ( 

  الوثب العمودي- أ

 رشوط عامة: 25القاعدة 

 ) دويل أللعاب القوى االحتاد ال-181قاعدة (

 قبل بدء املسابقة، يعلن احلكم الرئيسي لالعبني ارتفاع االنطالق               -1
واالرتفاعات الالحقة إىل أن يتم رفع العارضة حىت اية كل جولة من 
احملاوالت إىل أن يتبقى العب واحد يفوز ذه املسابقة أو يكون              

 .مثة تعادل يف املركز األول

 احملاوالت

عب أن يبدأ الوثب عند أي ارتفاع يعلنه احلكم الرئيسي                جيوز لال   -2
مسبقاً وجيوز له أن يقفز بناءً على تقديره اخلاص بأي ارتفاع الحق،              

 بغض النظر   -واجلدير بالذكر أن حماوالت اإلخفاق الثالثة املتتالية        
 تسببت يف    -عن االرتفاع الذي بلغته إحدى حماوالت اإلخفاق           

 . بالوثب إال عند التعادل يف املركز األولاستبعاد الالعب من القيام

جتدر اإلشارة إىل أن تأثري هذه القاعدة يظهر يف أنه جيوز لالعب أن               
بعد (ميتنع عن القيام باحملاولة الثانية أو الثالثة عند ارتفاع معني                 

 .ويظل يقفز عند ارتفاع آخر) إخفاق احملاولة األوىل أو الثانية

ولة عند ارتفاع معني ال جيوز له أن يقوم          إذا امتنع الالعب عن احملا    
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مبحاولة الحقة عند هذا االرتفاع إال يف حالة الوثب من املكان                 
 .األول

 حىت بعد إخفاق كل الالعبني اآلخرين حيق لالعب أن يستمر يف                 -3
 .الوثب إىل أن يفقد حقه يف املسابقة مرة أخرى

 :  إذا كان هناك العب واحد فقط وفاز باملسابقة-4

سم بالوثب العايل عقب     2ال ينبغي للعارضة أن ترتفع ألقل من           )   أ
 .جولة من احملاوالت

 .ال ينبغي زيادة حجم العارضة)  ب

ال تسري هذه اللوائح مبجرد موافقة الالعبني املتنافسني على رفعها            
 .الرتفاع قياسي عاملي بشكل مباشر

 الذي تصل   بعد فوز أحد الالعبني باملسابقة حيدد الالعب االرتفاع         
 .عنده العارضة بالتشاور مع احلكم ذي الصلة

سم بصورة موحدة   3يف مسابقات الفعاليات تقدر كل زيادة حبوايل          
 .يف الوثب العايل على مدار املسابقة

 القياسات

 جترى القياسات مجيعها بالسنتيمترات عمودياً من األرض ألدىن جزء          -5
 .من اجلانب العلوي للعارضة

س ألي ارتفاع جديد قبل أن جيرب الالعبون هذا االرتفاع،           يتم أي قيا   -6
ويف مجيع حاالت التسجيل يعيد احلكام أيضاً تدقيق القياس قبل كل            

 .حماولة تسجيل الحقة إذا لُمست هذه العارضة منذ آخر قياس
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 العارضة

 هذه العارضة مصنوعة من األلياف الزجاجية أو أي مادة أخرى مناسبة             -7
عدن؛ على أن تكون مستديرة باملقطع العرضي          ولكن ليس من امل    

0.02±م و   4.00باستثناء النهايات، ويبلغ الطول اإلمجايل للعارضة         

 .سم بالوثب العايل

كجم بالوثب العايل، وجتدر اإلشارة     2يبلغ احلد األقصى لوزن العارضة       
 .مم1±مم 30إىل أن قطر اجلزء الدائري يبلغ حنو 

م بالوثب العايل، ويصل قطر اجلزء         كج2ويبلغ احلد األقصى للوزن       
 .مم1 ±مم 30الدائري للعارضة 

وهي العارضة الدائرية وايتان يبلغ        –تتكون العارضة من ثالثة أجزاء        
سم دف االرتكاز على هذه القوائم اليت       0.20  -0.15مم و 35  –مم  30عرضهما  

 .تتخذ الوضع العمودي

 بشكل واضح حيث    حتتوي هذه النهايات على سطح واحد مستوٍ حمدد         
 .تستقر العارضة على احلوامل املثبتة هلا

ال جيوز أن يعلو السطح املستوي عن منتصف املقطع العرضي العمودي            
للعارضة؛ وتكون النهايات صلبة وملساء، وال تغطى باملطاط أو بأي مادة                 
أخرى تؤثر على زيادة االحتكاك بينها وبني احلوامل، وال يشترط أن يكون                  

 .مم20ة احنراف وعند تثبيتها يف موضعها ميكن أن تنحين حبد أقصى بالعارض

كجم يف منتصف العارضة حينما تكون يف          3ضع  :  التحكم يف املرونة   
 .مم70موضعها، حيث ميكن أن تنحين حبد أقصى 
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  ايات بديلة للعارضة-3الشكل 

 

 املراكز

 إجراء حتديد     إذا وصل العبان أو أكثر لنفس االرتفاع النهائي فإن             -8
 : األماكن سيكون على النحو التايل

مينح الالعب الذي حقق أقل عدد للقفزات باالرتفاع املعلن               ) أ 
 .مركزاً أفضل

إذا تساوى الالعبان يف تطبيق القاعدة املذكورة أعاله مينح               )   ب
الالعب الذي حقق أقل قدر من اإلخفاق على مدار املسابقة مبا            

 .ح مركزاً أفضليف ذلك آخر ارتفاع موض

إذا تساوى الالعبون يف تطبيق هذه القاعدة حيصل الالعبون              )   ج
 .املعنيون على نفس املركز إال إذا كان هذا يتعلق باملركز األول

إذا كان األمر يتعلق باملركز األول يقوم هؤالء الالعبون بالقفز مبا            )   د
 -حلكم، إال إذا قرر املندوب الفين أو ا        9  -25يتفق مع القاعدة    

 خالف ذلك، وهذا وفقاً للوائح الفنية        -إذا مل يعني مندوب فين     

 مم35-مم30مم35-مم30

30
م
 م

 +1
م
م

 



 ىالقوألعابئحولواقواعد

 167

اليت يتم تطبيقها يف املسابقة أو على مدار فترة انعقادها، وإذا مل             
يتم القفز مبا يف ذلك القرار الذي يتخذه الالعبون ذوو الصلة يف             

 .أي مرحلة من عدم القفز ألبعد يبقى التعادل للمكان األول

 .على الفعاليات امعة) د(سري هذه القاعدة  ال ت:مالحظة

 فعاليات الوثب عند التعادل

9-  

إذا مت اإلعداد لفعاليات الوثب عند التعادل جيب أن يقفز                    ) أ 
الالعبون املعنيون عند كل ارتفاع إذا مل يتم التوصل لقرار أو مل              

 .يقرر الالعبون املعنيون القفز ألعلى

 . عند كل ارتفاعيقفز كل العب مرة واحدة)  ب

تبدأ فعاليات الوثب عند االرتفاع القادم الذي مت حتديده وفقاً              )   ج
 . عقب قيام الالعبني املعنيني ببلوغ آخر ارتفاع1 -25للقاعدة 

إذا مل يتم التوصل لقرار ترفع العارضة إذا جنح أكثر من العب من             )   د
تصل الالعبني ذوي الصلة أو تخفض إذا أخفق مجيعهم مبسافة            

 .سم2إىل 

إذا مل جيرب الالعب االرتفاع بفعاليات الوثب عند التعادل يفقد           )   هـ
هذا الالعب تلقائياً أي مطالبة باحلصول على املركز األول، وإذا           
استمر العب واحد فقط يتم اإلعالن أنه الفائز دون النظر إىل                

 .االرتفاع الذي بلغه



 ىالقوألعابولوائح قواعد

 168

  مثال–الوثب العايل 

 وضح االرتفاعاتفيما يلي مثال عملي ي

 : االرتفاعات اليت أعلنها احلكم الرئيسي يف طليعة املسابقات

 .م1.99م و1.97م و1.94م و1.91م و1.88م و1.84م و1.80م و1.75

فعاليات 

 الوثب

محاوالت 

 اإلخفاق

مرات  )م(االرتفاعات 

التقدم

1.

91 

1.

89 

1.

91 

 1.

97 

1.

94 

1.

91 

1.

88 

1.

84 

1.

80 

1.

75 

الالعب

2 X O X 2  XX X- XO O XO O أ 

1 O O X 2 XXX - - XO - XO - ب 

3  X X 2  XXX - XO XO O - ج 

4    3   XXX XO XO XO - د 

O =ناجح X=مل يقفز =- راسب 

 

 .م1.88من اجتياز مسافة " ج"و" ب"و" أ"متكن كل من الالعب 

يتم تطبيق القاعدة اخلاصة بالتعادل، حبيث يضيف احلكام العدد                  
 .م1.88 ملرات اإلخفاق وتشمل آخر ارتفاع حمقق مبسافة اإلمجايل

" ب"و"  أ" تزداد لديه مرات اإلخفاق عن كل من الالعب             "د"الالعب  "
" ج"و"  ب"و"  أ"هلذا حيصل على املركز الرابع وما زال يتعادل الالعبون            "  ج"و
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وهذا يعين أم مجيعاً حيصلون على املركز األول، وأم يقومون بأكثر من               
م وهو ذلك االرتفاع الذي يلي االرتفاع الذي حققه               1.91ة عند مسافة      وثب

 .الالعبون املتعادلون

م عند  1.89حينما خيفق الالعبون املتعادلون ختفض العارضة ملسافة            
م يقيم  1.89يف الوثب عند مسافة     "  ج"القيام بوثب آخر، وحينما خيفق الالعب        

م 1.91ب للمرة الثالثة عند مسافة        الوث"  ب"و"  أ"الالعبان املتعادالن اآلخران     
وحده من بلوغ هذا االرتفاع وذا يتم اإلعالن عن          "  ب"حيث يتمكن الالعب    

 .الالعب الفائز

 قوات دخيلة

 حينما يتضح أن العارضة مت إزالتها من مكاا بالقوة وليس لالعب               -10
 ) : مثل هبوب الرياح(صلة بذلك 

ب وصول الالعب للعارضة     إذا انتزعت العارضة من مكاا عق      )  أ 
 . دون ملسها ذا تعد احملاولة ناجح

إذا حدث هذا االنتزاع حتت أي ظرف يمنح الالعب حماولة             )   ب
 .جديدة
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 الوثب العايل: 26القاعدة 

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى182القاعدة (

 املسابقات

 . ينطلق الالعب بقدم واحدة-1

 :  خيفق الالعب إذا-2

 تظل العارضة بعد الوثب مثبتة على احلوامل بسبب وثب                 مل)  أ 
 . الالعب فوقها

ملس الالعب األرض مبا يف ذلك منطقة اهلبوط حيث يتجاوز            )   ب
املستوى العمودي عن طريق احلافة األقرب للعارضة بني أو خارج             
سبل الصعود بأي جزء من أجزاء اجلسم دون بلوغ العارضة، ورغم             

ب فإنه يلمس منطقة اهلبوط بقدمه، ووفقاً لرأي ذلك حينما يقفز الالع   
 .احلكم مل يتم احلصول على مزية، لذا ينبغي اعتبار الوثب غري فاشل

 
 للمساعدة يف تطبيق هذه القاعدة؛ يرسم خط أبيض عرضه            )  :1(مالحظة  

بني النقاط مبسافة   )  يتم عادةً من خالل شريط الصق أو مادة مماثلة         (مم  50  .على امتداد الوضع العمودي عرب احلافة األقرب للعارضةد قفز، ويتم حتديد احلافة األقرب للخط املرسوم          م خارج كل عمو   3حنو  
 .تسب هذه حماولةالالعب من إزاحة العارضة ال حتوسيلة مساعدة لتوجيهها قبل بدء الركض استعداداً لإلقالع، وإذا متكن                ملس العارضة بوصفها     T11 جيوز لالعبني بالفئة الرياضية        )  :2(مالحظة  

 وضع وسيلة مساعدة    T13 و T12 جيوز لالعبني يف الفئات       )  :3(مالحظة  
 .مناسبة ميكن رؤيتها
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 طريق االقتراب ومنطقة االرتقاء

م، وحينما تسمح الشروط    15 يبلغ احلد األدىن لطول طريق االقتراب         -3
 .م25يبلغ احلد األدىن للطول 

م من  15 املنخفض يف آخر       ال يتجاوز احلد األقصى ملستوى امليل        -4
على امتداد  %)  0.4  (250:  1طريق االقتراب ومن منطقة االرتقاء حنو       

أي نصف قطر باملنطقة شبه الدائرية املتمركزة باملنتصف بني                 
القوائم، وينبغي حتديد منطقة اهلبوط ومن ثَم يرتفع اجتاه الالعب             

 .عن هذا امليل

وخالية من أي ميل للمادة وجيب       تكون منطقة االرتقاء مستوية عموماً       -5
أن تتفق مع كتيب مرافق امليدان واملضمار باالحتاد الدويل أللعاب            

 .القوى

 األجهزة

 جيوز استخدام أي نوع من القوائم أو األعمدة شريطة أن تكون صلبة،             -6
وأن تكون احلوامل املثبتة عليها العارضة مثبتة جيداً وأن تكون طويلة           

جيعلها تتجاوز االرتفاع الفعلي الذي ترفع عنده        بالقدر الكايف الذي    
 .سم0.10العارضة مبا ال يقل عن 

 .م04: 4م وال تزيد على 00: 4وجيب أال تقل املسافة بني القوائم عن 

 حيظر حتريك القوائم أو األعمدة أثناء املسابقة إال إذا رأى احلكم أن              -7
ثل هذه احلالة   منطقة االرتقاء أو اهلبوط أصبحت غري مناسبة، ويف م         
 .ال يتم التغيري إال عقب إمتام جولة كاملة من احملاوالت
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60مم وطول   40 جيب أن تكون احلوامل مسطحة ومستطيلة بعرض           -8

مم، وجيب تثبيتها على القوائم حبيث يصعب حتريكها أثناء الوثب             
حبيث يواجه كل واحد منهما القائم املقابل له، وجيب أن تستقر                

وقهما حبيث إذا ملس الالعب العارضة يسهل            ايات العارضة ف   
سقوطها على األرض لألمام أو اخللف، وجيب أن يكون سطح                

 .القوائم أملس

حيظر تغطية القوائم باملطاط أو بأي مادة أخرى تزيد من تأثري                    
االحتكاك بينهما وبني سطح العارضة وال جيوز أن يكون ذه القوائم           

 .أي نوع من الزنربك
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 القوائم ذات ارتفاع واحد فوق منطقة االرتقاء على            جيب أن تكون  
 .الفور أسفل كل اية للعارضة

 

 
 

 

 

 

  قوائم وعارضة الوثب العايل-4الشكل 
 

 .مم على األقل بني ايات العارضة والقوائم10 تترك مسافة تبلغ -9

 منطقة اهلبوط

، ال  )1  -1ل  انظر الفص (بالنسبة ملسابقات اللجنة الباراملبية الدولية        -10
م ارتفاع خلف   0.7×  م عرض   4×  م طول   6تقل منطقة اهلبوط عن      

املستوى العمودي للعارضة، وبالنسبة للمسابقات األخرى ينبغي          
م 0.7×  م عرض   3×  م طول   5قياس منطقة اهلبوط مبا ال يقل عن          

 .ارتفاع

 ينبغي أن تصمم منطقة اهلبوط والقوائم كي حيدث اجتياز يبلغ              :مالحظة
م على األقل بينهم عند االستخدام لتجنب نزع العارضة من خالل            0.1  حنو

 .حتريك منطقة اهلبوط اليت تعد سبباً يف حتقيق التواصل بني القوائم

 مرت4.04- مرت4.00

م4.02-م3.98 مم عند أقىص 100الحد األد  مم10الحد األد 

1الحد األد 

حامل العارضة

4
م
س

 

30
م 
م

- 
35

م
م

 العارضةنهاية

سم20-سم15
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 الوثب األفقي -ب

 رشوط عامة: 27القاعدة 

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى-184القاعدة (

 قياسات املسافة

أو عقب  ( حماولة صحيحة      يتم قياس كل وثبة على الفور عقب كل           -1
، وتقاس كل الوثبات     )1  -4شكوى لفظية طرحت مبوجب الفصل        

من أقرب فاصل مبنطقة اهلبوط اليت حيدثها أي جزء باجلسم أو أي              
شيء ملحق باجلسم عند الوقت الذي توضع فيه العالمة خلط االرتقاء           

 .أو خط االرتقاء املمتد أو امتداده

.0ألفقي؛ تسجل املسافات ألقرب مسافة  وعلى مدار فعاليات الوثب ا-2
م إذا مل تقَسِ املسافة           0.01م وتأخذ يف التقليل ألقرب             01

 .بالسنتيمترات

 طريق االقتراب

م يقاس من خط االرتقاء      40 يبلغ احلد األدىن لطول طريق االقتراب          -3
ذي الصلة وحىت اية طريق االقتراب، ويبلغ عرض طريق االقتراب           

50يتم حتديده باخلطوط البيضاء اليت يبلغ عرضها         م و  0.01±  م  1.22

 .مم

 بالنسبة ملالعب املضمار اليت مت إنشاؤها قبل األول من يناير            :مالحظة
 .م حبد أقصى1.25 جيوز أن يبلغ عرض طريق االقتراب 2004عام 
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وعند %) 1 (100: 1 يبلغ احلد األقصى للميل اجلانيب لطريق االقتراب -4
م من طريق االقتراب ال يتجاوز امليل الكلي         40آخر مسافة تبلغ حنو     

 %).0.1 (1000: 1يف اجتاه اجلري 

 قياس الرياح

 تقاس سرعة الرياح ملدة مخس دقائق من وقت عبور الالعب العالمة             -5
م من خط   40املوضوعة على امتداد طريق االقتراب للوثب الطويل          

 .م35االرتقاء وللقفز الثالثي مسافة 

م على النحو املناسب تقاس      35م أو   40أقل من   وإذا جرى الالعب     
 .سرعة الرياح من الوقت الذي يبدأ فيه الالعب اجلري

م من خط االرتقاء،     20 يوضع جهاز قياس سرعة الرياح على بعد             -6
م بعيداً عن طريق       2م وال يزيد على         1.22ويوضع على ارتفاع       

 .االقتراب

 االعتبارات اخلاصة باألطراف الصناعية

 ) F42- 44الرياضية الفئات (

7-  

يف حالة فقدان األطراف الصناعية على مدار السباق ميكن لالعب           )  أ 
أن حياول ضبطه واالستمرار يف إطار الوقت املسموح به أو                

 .االستمرار دون هذه األطراف الصناعية

إذا فقد الالعب يف عملية القفز أطرافه الصناعية وكانت العالمة            )   ب
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رف الصناعي هي العالمة األقرب للوحة         اليت سقط عندها الط    
االرتقاء مبنطقة اهلبوط تصبح هذه هي العالمة اليت حتتسب من            

 .عندها احملاولة

إذا سقط الطرف الصناعي خلف العالمة األقرب مبنطقة اهلبوط           )   ج
 .ولكن خارج هذه املنطقة حيتسب ويسحل بصفته إخفاقاً

 

 الوثب الطويل: 28القاعدة 

 ) االحتاد الدويل أللعاب القوى -185القاعدة (

 : املسابقة

 :  خيفق املتسابق إذا-1

قام أثناء االرتقاء بلمس األرض خلف خط االرتقاء بأي جزء من              )  أ
 . جسمه يف حالة اجلري بدون وثب أو يف حالة الوثب

ارتقى من اخلارج من إحدى اييت اللوحة، سواء من بعد أو من            )  ب
 . قبل امتداد خط االرتقاء

 . ملس األرض بني خط االرتقاء ومنطقة اهلبوط) ج

ملس جمرى الركض أو ملس أرضية امللعب خارج جمرى الركض       )  د
أو خارج منطقة اهلبوط، وذلك بعد انطالقه وقبل مالمسته منطقة           

 .اهلبوط للمرة األوىل

قام أثناء مسار اهلبوط بلمس األرض خارج منطقة اهلبوط األقرب          )  هـ
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 .منه ألقرب أثر أحدثه يف الرمالإىل خط االرتقاء 

غادر منطقة اهلبوط بأي أسلوب خيتلف عن األساليب املوصوفة          )  و
 .2 -28يف القاعدة 

 عند مغادرة الالعب جمال االستقبال يكون االتصال األول لقدم                 -2
الالعب للوحة أو أرضية امللعب بعيداً عن خط االرتقاء حىت أقرب فاصل                  

 .موجود يف الرمال

 :  الالعب خمفقاً يف احلاالت التاليةال يعد

إذا ركض خارج اخلطوط البيضاء والمس جمرى الركض يف أي             )  أ
 .من النقاط

إذا انطلق قبل الوصول إىل اللوحة، وذلك باستثناء ما ذكر يف              )  ب
 ).ب (1 -28املادة 

 جزء من حذائه أو قدمه      -)ب  (1  -28 مبوجب القاعدة    -إذا ملس )  ج
أو منطقة  (أي من طريف لوحة االنطالق        أرضيةَ امللعب خارج     

 .أمام خط االنطالق) T12 و T11االنطالق للفئات الرياضية

 بأي من أجزاء جسده أو بأي شيء آخر         - أثناء االستقبال  -إذا ملس )  د
يرتديه يف هذا الوقت، أياً من احلدود أو أرضية امللعب خارج              

 1  -28دة  منطقة اهلبوط، ما مل يتعارض هذا التالمس مع القاع           
 ).ه(أو ) د(

أن ميشي للوراء من خالل جمال االستقبال وذلك بعد مغادرته             )  ـه
 .2 -28للمجال باألسلوب الوارد يف القاعدة 
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 حدود خط االرتقاء ومكان االرتقاء

 حيدد مكان االرتقاء بلوحة غاطسة يف مستوى طريق االقتراب وسطح            -4
قة اهلبوط خبط االرتقاء،    منطقة اهلبوط وتسمى احلافة القريبة إىل منط      

ويوضع خلف خط االرتقاء مباشرة لوحة من الصلصال ملساعدة              
 .القضاة

 وضعاف البصر   T11فيما يتعلق بالالعبني املكفوفني يف الفئة الرياضية          -5
، تكون منطقة اهلبوط على شكل مستطيل          T12 يف الفئة الرياضية   

رد أدناه وتحدد   م، كما هو مبني يف الرسم الوا      1.22×  م  1.00مساحته  
بأن (آثار أقدام الالعب عند انطالقه        ح  منطقة االنطالق بطريقة توض    

 ).حتدد بالطباشري أو بودرة التلك أو بالرمال اخلفيفة وغريها

م على  10 تكون املسافة بني خط االرتقاء وأقصى اية منطقة اهلبوط            -6
 .األقل

 .ة منطقة اهلبوطم من أدىن اي3م و1 يقع خط االرتقاء بني مسافة -7

يكون خط االرتقاء على شكل مستطيل ومصنوع        :   شكل خط االرتقاء   -8
من اخلشب أو أي مادة أخرى صلبة ومناسبة من شأا أن تساعد على       

م 1.22تثبيت أزرار أحذية الالعب وعدم انزالقها ويكون مقاس اخلط           
10  علىوال يزيد عمقه    )  مل2(+سم  20م طوالً ويكون حميطه     0.01+  

 .ويحدد اخلط باللون األبيض. سم

) ملم2±  (سم  10تكون من لوحة صلبة عرضها         :   لوحة الصلصال   -9
مصنوعة من اخلشب أو من أي مادة مناسبة        )  0.01±  ( م   1.22وطوهلا  
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وجيب أن تدهن بلون خمالف للوحة االرتقاء وأن تثبت اللوحة يف              
ء جتويف أرضي أو رف يف طريق االقتراب من جانب لوحة االرتقا             

 . القريبة من منطقة اهلبوط

، وتكون  )مل1(+مل  7يرتفع السطح عن مستوى لوحة االرتقاء مبقدار          
 درجة مع تغطية احلافة القريبة من جمرى الركض بطبقة           45احلواف مائلة بزاوية    

مل طوالً وتكون الطبقة مسيكة، أو تكون منخفضة        1من الصلصال على مساحة     
 درجة عند تغطية التجويف      45ئلة بزاوية   مثل جتويف األرضية حبيث تكون ما      

 .بالصلصال

 

 

 

 

 

 

  حدود خط االرتقاء ولوحة الصلصال– 5الشكل 

 

ملم األوىل  10وجيب أن يغطى السطح العلوي للوحة الصلصال حىت             
 .تقريباً وبكامل طوهلا كلياً بطبقة من الصلصال
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وعند تركيبها يف التجويف جيب أن تكون مجيع األجزاء مثبتة            
 .اً لكي تتحمل القوة الناجتة عن طبع قدم املتسابقجيد

يتكون سطح اللوحة الواقع حتت طبقة الصلصال من مادة               
 .تساعد على تثبيت مسامري حذاء املتسابق وعدم انزالقها

ميكن متهيد سطح الصلصال عن طريق مكشطة مناسبة دف           
 . إزالة آثار قدم املتسابق

افية الستخدامها أثناء إزالة آثار      يفضل وجود لوحات صلصال إض      :مالحظة
 .أقدام املتسابقني من فوق اللوحة األوىل حىت ال تتأخر املسابقة

 وضعاف  T11فيما يتعلق بالالعبني املكفوفني يف الفئة الرياضية              -10
، تقاس مجيع الوثبات من األثر          T12البصر يف الفئة الرياضية        

 ينطلق الالعب من    إذا مل .  األقرب الذي أحدثه انطالق قدم الالعب     
منطقة االرتقاء وانطلق من مسافة قبلها يجرى القياس حينها من حافة 

 .منطقة االرتقاء بعيداً عن منطقة اهلبوط
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 .م3.50احلد األدىن املوصى به لعرض منطقة اهلبوط هو 

 

 

 

 

 

 

 

ترفع القياسات من أقرب أثر يف منطقة اهلبوط إىل أقرب أثر يف منطقة                  
قاء، أو حىت أبعد حافة ملنطقة االرتقاء من منطقة اهلبوط؛ إذا مت االرتقاء من         االرت

 . موضع قبل هذه النقطة

 T11 منطقة االرتقاء لالعبني املكفوفني يف الفئة الرياضية             –  6الشكل  
 T12 وضعاف البصر يف الفئة الرياضية

 : منطقة اهلبوط

م واحلد  2.75ط هو   جيب أن يكون احلد االدىن لعرض منطقة اهلبو         -11
 أن يتوافق منتصف طريق       –إذا أمكن –م، وجيب    3األقصى هو    

 .االقتراب مع منتصف منطقة اهلبوط
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 عندما يكون منتصف طريق االقتراب ليس على نفس خط منتصف منطقة            :مالحظة
 على جانيب منطقة    –إذا لزم األمر  –اهلبوط جيب وضع شريط أو شريطني       

 ).راجع الرسم الوارد أدناه(ق ما سبق اهلبوط لتحديدها حىت يتم حتقي

 وضعاف  T11فيما يتعلق بالالعبني املكفوفني يف الفئة الرياضية         )  :  2(مالحظة  
 وأغراض السالمة، يوصى بشدة بأن تكون       T12 البصر يف الفئة الرياضية   

.1املسافة األدىن بني حمور جمرى الركض وجوانب منطقة اهلبوط هي            
ذه التوصية قد يطلب املندوب الفين حينها       ويف حالة عدم األخذ     .  م75

 .فرض املزيد من إجراءات السالمة

 

 

 

 

  منطقة هبوط الوثب العايل املتمركز والوثب الثالثي– 7الشكل 

جيب تغطية جمال االستقبال برمال ناعمة ورطبة ويكون سطحه                -12
 .العلوي على مستوى لوحة االنطالق
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 الوثب الثال: 29القاعدة 

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى-186القاعدة (

 : تطبق قواعد الوثب الطويل على الوثب الثالثي جبانب اإلضافات التالية

 : املسابقة

 . جيب أن يتكون الوثب الثالثي من حجلة وخطوة ووثبة؛ ذا الترتيب-1

 جيب أن تؤدى احلجلة حبيث يهبط املتسابق أوالً على نفس القدم                -2
 ا االرتقاء ويف اخلطوة يهبط على القدم األخرى اليت               اليت أدى 

 .يؤدي ا الوثبة فيما بعد

األرض )  املتأرجحة(ال تعد حماولة املتسابق فاشلة إذا ملست قدمه          
 .أثناء الوثب

نظراً للهبوط الطبيعي يف    )  ج  (1 بند   185 ال تطبق القاعدة      :مالحظة
 .مرحليت احلجلة واخلطوة

 : لوحة االرتقاء

 .م21ال تقل املسافة بني خط االرتقاء وبني اية منطقة اهلبوط عن  -3

، T45- 47 فيما يتعلق بالالعبني ذوي اإلعاقة من الفئات الرياضية               -4
م 11م للرجال و    9يوصى بأن توضع لوحة االرتقاء عادة عند مسافة           

 .للسيدات

  وضعاف البصر يف الفئة     T11ولالعبني املكفوفني يف الفئة الرياضية       
 : ، يوصى بأن تكون لوحة االرتقاء عند املسافات التاليةT13الرياضية 
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 .T11م للفئة الرياضية 9عند مسافة ) أ

 .T13 وT12م للفئة الرياضية 11عند مسافة ) ب

 تحدد املسافة الدقيقة من خط االرتقاء ملنطقة اهلبوط عند           :مالحظة
 .كل مسابقة بالتشاور مع املندوب الفين

م ما بني لوحة االرتقاء     0.01±  م  1.22 منطقة ارتقاء بعرض      تكون هناك  -5
ومنطقة اهلبوط يف مرحليت اخلطوة والوثبة للحصول على ارتقاء ثابت          

 .ومناسب

 2004 يف مجيع مالعب املضمار اليت مت إنشاؤها من يناير            :مالحظة
 .م1.25يكون عرض منطقة االرتقاء 

  مسابقات الرمي لالعبني املتنقلني-ج

 : املعدات الرسمية: 30ة القاعد

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى– 187القاعدة (

 تكون األدوات املستخدمة مطابقة للمواصفات اليت حددها االحتاد            -1
الدويل أللعاب القوى، ويسمح فقط باستخدام األدوات اليت حتمل           
شهادة مصدقاً عليها من االحتاد الدويل أللعاب القوى يف املسابقات          

 .ترف ااملع

يرجى الرجوع إىل قائمة اللجنة الباراملبية الدولية ألوزان املعدات             
اخلاصة بألعاب القوى، اليت ميكن حتميلها من خالل موقع ألعاب             

 .القوى والواردة يف امللحق أ
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 جيب التحقق من املعدات املدرجة يف امللحق أ واليت مل حتدد من               -2
لدويل أللعاب القوى من خالل     ناحية أخرى وفقاً ملواصفات االحتاد ا     

 .املندوب الفين للتأكد من توافق املعدات

 باستثناء ما هو موضح أدناه، توفر اللجنة املنظمة مجيع األدوات كما             -3
 استناداً إىل القوانني الفنية اخلاصة             -يسمح املندوبون الفنيون    

 للمتسابقني باستخدام األدوات اخلاصة م أو تلك اليت           -باملسابقة
صلوا عليها من املوردين، بشرط أن تكون هذه األدوات معتمدة             ح

من االحتاد الدويل أللعاب القوى ويتم فحصها ووضع عالمة عليها            
تدل على أا معتمدة من اللجنة املنظمة قبل بدء املسابقة وتوفريها             

الالعبني، ال يتم املوافقة على مثل هذه األدوات يف حالة               جلميع
 .يف قائمة اللجنة املنظمةوجود نفس النموذج 

 . ال تجرى أي تعديالت على املعدات أثناء املسابقة-4

 املساعدة

 : ومن ثَم ال يسمح باستخدامه" مساعدة"يعد ما يلي   -5

استخدام شريط يعمل على لصق أصبعني أو أكثر معاً؛ ويف حالة             ) أ
استخدام شريط الصق على اليدين واألصابع ميكن استمرار              

شريطة أال يلصق أصبعني أو أكثر معاً بصورة ال متكن              وضعها  
جيب أن يشاهد رئيس القضاة        .  األصابع من التحرك منفردة     

 .الشريط الالصق قبل بداية املسابقات

استخدام أي جهاز من أي نوع، مبا يف ذلك أوزان مربوطة يف              )  ب
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اجلسم، رمبا تساعد املتسابق عند أداء حماولته بأي شكل من             
 .األشكال

 .استخدام القفازات) ج

ال جيوز لالعب نشر أو نثر أي مادة داخل الدائرة أو على حذائه               )  د
 .كما ال يسمح له جبعل سطح الدائرة خشناً

 :  ال يعد ما يلي مساعدة ومن ثَم يسمح باستخدامه-6

يسمح لالعب بغية احلصول على قبضة أفضل استخدام مادة             ) أ
عيب دفع اجللة استخدام هذه     وميكن لال .  مناسبة على يديه فقط   

 .املادة على رقبتهم

 على  - يف مسابقة دفع اجللة وحذف القرص       -أن يضع الالعب   ) ب
املعدات طباشري أو مادة مشاة، على أن تكون مجيع املواد            
املستخدمة سهلة اإلزالة باستخدام قطعة قماش مبللة دون ترك          

 .أي آثار

ألصابع بصورة ال ختالف    استخدام شريط الصق على اليدين وا      ) ج
 ).البند أ (5 -30القاعدة 

 دائرة الرمي

 يصنع اإلطار اخلارجي للدائرة من إطار من احلديد أو الصلب أو أي               -7
مادة أخرى مناسبة حبيث يكون سطحها العلوي يف مستوى سطح              
األرض من اخلارج، وميكن أن تكون األرض احمليطة بالدائرة من             

 . اخلشب أو من أي مادة أخرى مناسبةاخلرسانة أو األسفلت أو
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ميكن بناء اجلزء الداخلي للدائرة من اخلرسانة أو األسفلت أو                
اخلشب أو من أي مادة أخرى صلبة ال تساعد على االنزالق، كما                  
ينبغي أن يكون السطح الداخلي هلا مستوياً ومنخفضاً عن احلافة العليا             

 عن اجلزء العلوي إلطار     مل6  ±سم  2إلطار الدائرة مبقدار يتراوح بني       
ويف دفع اجللة، يسمح باستخدام دائرة متنقلة ذه                     .الدائرة

 .املواصفات

م 2.50م يف دفع العجلة و    0.005  ±م  2.135يكون القطر الداخلي للدائرة       -8
مل 6وال يقل مسك إطار الدائرة عن         .  مل يف حذف القرص    0.005  ±

 .على األقل ويكون أبيض اللون

فضل تلوين احللقة الدائرية بألوان غري اللون األبيض           من األ  :مالحظة
 9  -30وذلك ليسهل رؤية اخلطوط البيضاء اليت تطلبها القاعدة                 

 .بوضوح

 

 

 

 

 

 

  رسم دائرة دفع اجللة– 8الشكل 
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مل من السطح العلوي للدائرة وميتد          5يرسم خط أبيض عرضه          -9
 يطلى أو    سم على األقل على جانيب الدائرة وميكن أن           75ملسافة  

وتشكل اية اخلط األبيض    .  يصنع من اخلشب أو من أي مادة مناسبة       
امتداداً للخط الومهي الذي مير مبركز الدائرة بزاوية قائمة مع خط              

 .املنتصف ملقطع الرمي

 

 

 

 

 

 

 

  رسم لدائرة حذف القرص– 9شكل 

 جمرى رمي الرمح

ابقات اللجنة  م إال يف مس   30 يكون احلد األدىن لطول جمرى الرمح         -10
، حيث يكون احلد األدىن      )1  -1راجع الفصل   (الباراملبية الدولية   

وحني تسمح الظروف ينبغي أال يقل       .  م36.50لطول جمرى الرمح    
يحدد جمرى الرمي خبطني متوازيني مطليني باللون        .  مل36.50عن  

ويتم الرمي من   .  م8مل واملسافة بينهما    5األبيض عرض كل منهما     
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 م وهذا القوس يكون شريطاً مدهوناً أو         8قطره  خلف قوس نصف    
من اخلشب أو من املعدن أو أي مادة مناسبة مضادة للصدأ مثل                

ويكون القوس أبيض اللون ومغموساً يف األرض كما          .  البالستيك
يرسم خطني على امتداد القوس وبزاوية قائمة مع اخلطني                   

ن باللون  ويكون هذان اخلطا  .  املتوازيني ومها احملددان للمجرى    
ويكون .  مل7م وبعرض   75األبيض؛ على أن يكون طول كل منهما        

م ال يزيد    20احلد األقصى للميل اجلانيب رى الرمي ملسافة           
م وال يزيد امليل األمامي إىل أسفل يف اجتاه اجلري            1:  100على  

 %).0.1(م 1: 1000 لىع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) د مبقياس الرسم األصليدون التقي( جمرى رمي الرمح وقطاع الرمي – 10شكل 
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 قطاع الرمي

يتكون قطاع الرمي من رماد الفحم أو من العشب أو من أي مادة                  -11
 .مناسبة حبيث تترك األداة أثراً عند سقوطها عليه

 ال يزيد احلد األقصى للميل املسموح به لقطاع الرمي يف اجتاه                  -12
 %).0.1 (1: 1000 لىالرمي ع

13-  

رمح جيب أن يكون قطاع الرمي محدداً خبطوط    فيما عدا رمي ال    ) أ
 درجة، حبيث إذا     34.92مل وبزاوية مقدارها     5بيضاء بعرض   

 .امتدت احلواف الداخلية للخطوط فسوف متر مبركز الدائرة

 درجة بدقة عن    34.92 ميكن رسم قطاع الرمي بزاوية       :مالحظة
 م عن مركز الدائرة   20طريق حتديد املسافة بني نقطتني تبعدان        

على اخلطني احملددين ملقطع الرمي وتبعدان عن بعضهما             
وذا جيب أن تزداد املسافة     )  0.60×20(م  0.05  ±م  12مبسافة  

 .م60م من مركز الدائرة مبقدار 1بينهما لكل 

مل 5يحدد قطاع منطقة رمي الرمح خبطني أبيضني بعرض              )  ب
حبيث إذا امتدت احلواف الداخلية للخطوط فإا متر عرب               

يت تقاطع احلواف الداخلية للقوس واخلطني املستقيمني          نقط
اللذين حيددان جمرى الرمي وبذلك يلتقي خطا قطاع منطقة             

راجع (الرمي عند مركز الدائرة اليت يعد القوس جزءاً منها                
 . درجة28.96وذا تكون زاوية القطاع حوايل ) 16الرسم 
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 احملاوالت

 يكون الرمي من دائرة، ويف يف مسابقات دفع اجللة وحذف القرص  -14
ويف حالة أداء احملاوالت من دائرة       .  رمي الرمح من جمرى الرمي    

ويسمح .  يبدأ الالعب يف حماولته من موقع ثابت داخل الدائرة            
ويف دفع  .  للمتسابق بلمس اجلزء الداخلي من اإلطار احلديدي          

 .اجللة، يسمح له كذلك بلمس اجلزء الداخلي من لوح اإليقاف

 : تعد حماولة فاشلة إذا قام املتسابق عند أداء احملاولة مبا يلي  -15

التخلص من اجللة أو الرمح بشكل خيالف الشكل املسموح به            )  أ
 .1 -33 والقاعدة 1 -31مبوجب القاعدة 

 بأي جزء   - عند دخوله الدائرة والبدء يف أداء الرمية       -أن يلمس )  ب
يدي أو األرض   من أجزاء جسمه اجلزء العلوي من اإلطار احلد       

 . خارج الدائرة

 بأي جزء من أجزاء جسمه أي جزء        - عند دفع اجللة   -أن يلمس )  ج
باستثناء اجلزء  (من لوحة اإليقاف بدالً من ملس اجلزء الداخلي         

 ).العلوي الذي يشكل جزءاً من سطح اللوحة

 بأي جزء من أجزاء جسمه اخلطوط       - يف رمي الرمح   -أن يلمس )  د
 . الرمي أو األرض خارجهاليت حتدد نطاق جمرى

 ال تعد احملاولة فاشلة إذا ضرب القرص قفص               :مالحظة
 .الرمي بعد إطالقه شرط أال يتعارض ذلك مع أي قاعدة أخرى
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 شريطة عدم خمالفة أي قاعدة من       -ميكن لالعب أثناء إجراء احملاولة      -16
 إيقاف حماولته اليت بدأها ووضع األداة داخل الدائرة           -قواعد الرمي 

وعند اخلروج  .  و خارجها أو داخل أو خارج جمرى الرمي وتركها          أ
من الدائرة أو جمرى الرمي خيطو الالعب خارج الدائرة كما هو                 

 قبل العودة إىل الدائرة أو جمرى الرمي          18  -30مطلوب يف املادة     
 .لبدء حماولة جديدة

 مجيع التحركات اليت مسح ا هذا البند جيب أن تتم                :مالحظة
من األقصى املسموح به لتنفيذ احملاولة وفقاً ملضمون             خالل الز 

 .18 -24القاعدة 

تعد حماولة فاشلة إذا ملست الرمية أو القرص أو سن الرمح يف أول                -17
 .هبوط هلا باألرض خط القطاع أو األرض الواقعة خارج خط القطاع

 تعد حماولة فاشلة إذا غادر الالعب الدائرة أو جمرى الرمي قبل                   -18
 .مسة األداة لألرضمال

أو بالنسبة حملاوالت الرمي اليت تجرى من دائرة، فعندما يغادر             )  أ
الالعب الدائرة يكون أول اتصال له باجلزء العلوي لإلطار احلديدي            
أو األرض خارج الدائرة من خلف اخلط األبيض بالكامل واملرسوم            

 .خارج الدائرة والذي مير نظرياً مبركز الدائرة

 

يعد أول اتصال باجلزء العلوي لإلطار احلديدي أو                  :مالحظة
 .االتصال باألرض خارج الدائرة شكالً من أشكال املغادرة
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يف حالة رمي الرمح أثناء املغادرة، يكون أول اتصال باخلطني            )  ب
املتوازيني أو األرض خارج جمرى الرمي بالكامل خلف اخلط            

وازيني ومن  األبيض املرسوم للقوس املتعامد مع اخلطني املت         
ومبجرد مالمسة األداة لألرض يعد         .  الزاوية املناسبة لذلك    

الالعب تاركاً أيضاً رى الركض بصورة صحيحة، عند اتصاله         
كان اخلط مرسوماً   أسواء  (باخلط املرسوم عرب ارى أو خلفه        

م 4، وذلك حوايل    ) افتراضياً وحمدداً بعالمات قرب ارى      مأ
يف حالة وجود الالعب خلف       .  ميخلف اية نقاط قوس الر      

اخلط وداخل جمرى الركض عند حلظة ملس األداة لألرض يعد           
 .أيضاً تاركاً ال الركض بصورة صحيحة

بعد كل حماولة رمي، تحمل األدوات إىل املنطقة ااورة للدائرة               -19
 .أو ارى وال ترمى إىل اخللف مطلقاً

 القياسات

م، أقل من   0.01، تسجل املسافات إىل أقرب      يف كل فعاليات الرمي     -20
 .املسافة املقيسة إذا كانت املسافة املقيسة ليست سنتيمترات كاملة

أو عقب  (يجرى قياس كل رمية مباشرة عقب كل حماولة صحيحة               -21
 ) : 1 -4إجراء شكوى شفهية فورية مبوجب الفصل 

افة من أقرب أثر أحدثه سقوط الرمية أو القرص وحىت احل                ) أ
 .الداخلية حمليط الدائرة على امتداد اخلط املار مبركز الدائرة

يف فعاليات رمي الرمح، من أول مكان ميس رأس الرمح                 ) ب
األرض فيه حىت احلافة الداخلية لقوس الرمي، على امتداد             

 .اخلط املار مبركز الدائرة والذي يكون قوس الرمي جزءاً منها
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 دفع الجلة: 31القاعدة 

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى-188دة القاع(

 املسابقة

تدفع اجللة من الكتف بيد واحدة فقط يف الوقت الذي يأخذ فيه                    -1
املتسابق وضع الوقوف داخل الدائرة لبدء الدفع، وتالمس اجللة              
الذقن أو الرقبة أو تكون قريبة منهما وال تسقط اليد أسفل هذا الوضع             

 . جع اجللة خلف خط الكتفنيأثناء حركة الدفع كما ال تر

 .ال يسمح باستخدام أساليب العجلة اخلشبية: ) 1(مالحظة 

 -F32 بالنسبة لالعبني ذوي اإلعاقة يف الفئات الرياضية ) :2(مالحظة 

34، F51- 57             تكون حركة الدفع مستقيمة ومستمرة من البداية ،
 .للنهاية

 لوحة اإليقاف

ن اخلشب أو أي مادة أخرى         تكون اللوحة بيضاء اللون وتصنع م          -2
مناسبة وتكون على شكل قوس حبيث يطابق حدها الداخلي احلد              

وتوضع اللوحة  .  الداخلي للدائرة وتكون عمودية على سطح الدائرة        
) 8راجع الشكل رقم    (يف منتصف املسافة ما بني خط مقطع الرمي           

 .وتثبت بإحكام يف األرض أو على اخلرسانة احمليطة بالدائرة

لوح اإليقاف هو نفس املواصفات اليت مت االتفاق عليها          :  مالحظة
 . واملعتمدة من االحتاد الدويل أللعاب القوى1983/1984عام 
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 ) زاوية رؤية عليا وجانبية( دفع اجللة ولوحة اإليقاف – 11الشكل 

 

سم يف النهاية ووتر     30سم إىل   11.2يبلغ عرض اللوحة     :   القياسات -3
م على شكل قوس بنفس نصف القطر ومطابق           0.01  ±م  1.21قدره  

م بالنسبة ملستوى    0.002  ±م  0.10للدائرة، ويكون ارتفاع اللوحة        
 .الدائرة من الداخل

 الثقل

 يصنع الثقل من احلديد أو النحاس أو أي معدن ال يقل يف ليونته عن                -4
النحاس، أو يكون الغطاء املعدين مملوءاً بالرصاص أو مبواد أخرى           

ولكي يصبح أملس جيب    .   ويكون شكله كروياً وسطحه أملس     .مناسبة
 . أو أقلN7م مثالً يف رقم اخلشونة 1.6أال يقل متوسط االرتفاع عن 
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 :  جيب أن تتطابق اجللة مع املواصفات التالية-5

 الُثقل

7.26 

 كجم

6.000

 كجم

5.000 

 كجم

4.000 

 كجم

3.000 

 كجم

2.000 

 كجم

الحد األد للوزن 

سابقة لالعرتاف بامل

د الرقم  : والعت

7.265 

 كجم

6.005

 كجم

5.005 

 كجم

4.005 

 كجم

3.005 

 كجم

2.005 

 كجم

7.285 

 كجم

6.025

 كجم

6.025 

 كجم

4.025 

 كجم

3.025 

 كجم

2.025 

 كجم

معلومات 

مدى : للمصنع

التباين يف وزن 

 : األدوات للمسابقة

 الحد األد للقطر مل85 مل85 مل95 مل100 مل105 مل110

 الحد األقىص للقطر مل100 مل110 مل110 مل120 مل125 مل130

 

 حذف القرص: 32القاعدة 

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى-189القاعدة (

 : القرص

 يكون جسم القرص من مادة صلبة أو جموفاً ويصنع من اخلشب أو                -1
من مادة أخرى مناسبة، ويكون ذا إطار معدين ذي حافة دائرية، على            

مل تقريباً،  6ك املقطع للحافة مستديراً بنصف قطر          أن يكون مس   
 .وحيتمل وجود قرصني دائريني مثبتني على مركز القرص عند اجلانبني
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وبدالً من ذلك، جيوز أن يصنع القرص بدون هذين القرصني املعدنيني             
بشرط أن تكون منطقة التعادل هذه مسطحة وأن تكون املقاسات والوزن الكلي             

 .مواصفاتلألداة مطابقة لل

يكون كل جانب من جانيب القرص مطابقاً لآلخر دون وجود فجوات أو              
يكون السطحان مائلني وخبط مستقيم من بداية منحىن          .  بروز أو أطراف حادة    

مل عند منتصف    28.5مل إىل    25اإلطار إىل الدائرة املركزية بنصف قطر من           
 .القرص

 حافة اإلطار    من بداية منحىن   :  يصمم شكل القرص على النحو التايل       
وهذا ).  D(املعدين ويزداد مسك القرص تدرجيياً وصوالً ألكرب مسك له                

، ويكون  )Y(مل من حمور القرص     28.5مل إىل   25السمك يتحقق من على بعد      
ويكون اجلانب العلوي   ).  Y(مسك القرص ثابتاً من هذه النقطة وحىت احملور          

متناسقاً، وال  )  Y(ور  والسفلي للقرص متطابقني كما يكون الدوران حول احمل        
يكون يف سطح القرص، مبا يف ذلك سطح اإلطار احلديدي، أي خشونة وأن               

 .يكون شكله ناعماً ومتماثالً يف كل جزء منه

 

 

 

 

 

 القرص– 12الشكل رقم 
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 : يتطابق القرص مع املواصفات التالية

2-  
 

 القرص

2.000 

 كجم

1.750 

 كجم

1.500 

 كجم

1.000 

 كجم

0.75 

 كجم

ألد للوزن لالعرتاف الحد ا

د الرقم  : باملسابقة واعت

2.005 

 كجم

2.005 

 كجم

1.755 

 كجم

1.005 

 كجم

0.755 

 كجم

2.025 

 كجم

2.025 

 كجم

1.775 

 كجم

1.525 

 كجم

0.775 

 كجم

 معلومات للمصنع 

مدى التباين يف وزن األدوات 

 : للمسابقة

 املحيط الخارجي لإلطار املعد

 الحد األد مل50 لم50 مل50 مل50 مل50

 الحد األقىص مل57 مل57 مل57 مل57 مل57

 سمك اإلطار املعد

 الحد األد مل10 مل12 مل12 مل12 مل12

 الحد األقىص مل12 مل13 مل13 مل13 مل13
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 قفص القرص

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى-190القاعدة (

ن سالمة   تؤدى مجيع رميات القرص داخل السياج أو قفص لضما             -3
ويعد اهلدف من القفص املنصوص     .  املتفرجني واإلداريني والالعبني  

عليه يف هذه القاعدة استخدامه عند عقد الفعالية يف ساحة تقام ا               
فعاليات أخرى يف نفس الوقت أو يف حالة عقد الفعالية يف مكان                 

ويف حالة عدم انطباق ذلك،       .  خارج الساحة وحبضور املتفرجني    
ن تدريب، ميكن االكتفاء بتصميم مبسط ومشابه له إىل         خاصة يف ميدا  

وميكن طلب املشورة من املنظمات الوطنية أو من مكتب            .  حد ما 
 .االحتاد الدويل أللعاب القوى، عند الطلب

 جيب أن يصمم القفص ويصنع ويصان حبيث يكون قادراً على إيقاف             -4
 يسبب  م يف الثانية، على أال     25 كجم وبسرعة    2قرص متحرك وزنه    

. هذا اإليقاف أي خطورة أو ارتداد من القفص أو خروج من فوقه                
وميكن استخدام أي شكل أو تصميم للقفص بشرط أن يطابق مجيع             

 .متطلبات هذه القاعدة

 من املسقط األفقي كما      U جيب أن يكون القفص على شكل حرف           -5
م، 6جيب أن يكون اتساع الفتحة األمامية         .  13هو موضح بالشكل     

م من أمام مركز دائرة الرمي     7قاس من احلافة الداخلية وميتد حىت       وي .
م احلافةَ الداخلية   6تكون النقاط النهائية للفتحة األمامية البالغ عرضها        

لشبكة القفص، وجيب أن يكون احلد األدىن الرتفاع إطارات الشبكة          
 .م على األقل4
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نع وجيب عمل االحتياطات الالزمة عند تصميم وصنع القفص مل             
اختراق الشبكة أو املرور من بني الفواصل أو حىت االنزالق من أسفل        

 .الشبكة، نتيجة لقوة اندفاع القرص

 ترتيب إطارات الشبكة من اخللف غري مهم بشرط أن           )  :1(مالحظة  
 .م حبد أدين من مركز الدائرة3تكون الشبكة على بعد 

اليت تعطي   ميكن التصريح بالتصميمات االبتكارية،       )  :2(مالحظة  
نفس درجة الوقاية وال تزيد من منطقة اخلطر مقارنة بالتصميمات               

 .املألوفة، من االحتاد الدويل أللعاب القوى

 يتم قياس زيادة ارتفاع جانب قفص الرمي خاصة على          )  :3(مالحظة  
جانيب املضمار من أجل توفري محاية أكرب لالعبني الذين يتنافسون يف           

 . الوقت الذي تقام فيه مسابقة القرصاملضمار ااور يف نفس

ميكن تصنيع شبكة القفص من مواد مناسبة طبيعية أو من حبال ذات                -6
ويكون احلد األقصى   .  ألياف صناعية أو من األسالك الفوالذية املرنة       

 .مل لألسالك الفوالذية50مل للحبال و44حلجم الشبكة 

 إجراءات   توضع أي مواصفات إضافية خاصة بالشبكة أو          :مالحظة
التأكد من سالمتها يف دليل االحتاد الدويل أللعاب القوى ملرافق              

 .امليدان أو املضمار

 69 يكون احلد األقصى خلطورة مقطع حذف القرص من هذا القفص             -7
درجة تقريباً وذلك عندما تستخدم للرماة الذين يستخدمون كلتا يديهم          
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عد وضع القفص   لذلك، ي .  اليد اليمىن واليسرى يف نفس املسابقة       
 .وضبطه يف الساحة حساساً لسالمة استخدامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قفص حذف القرص فقط– 13الشكل 



 ىالقوألعابولوائح قواعد

 202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قفص حذف القرص بدوائره املتحدة املركز– 14الشكل 
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  قفص رمي القرص بدوائره املنفصلة– 15الشكل 
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 رمي الرمح: 33القاعدة 

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى-139القاعدة (

 : املسابقة

1-  

يمسك الرمح من املقبض بيد واحدة على أن يرمى من فوق                  )  أ
مستوى الكتف أو من أعلى جزء للذراع الرامية بدون إطاحة أو              

 .قذف وال يسمح باستخدام أساليب الرمي غري املألوفة

ح املعدين  ال تعد الرمية صحيحة إال يف حالة ارتطام رأس الرم           )  ب
 .باألرض قبل أي جزء منه

ال جيوز لالعب الدوران دورة كاملة يف أي وقتٍ من األوقات إىل            )  ج
 .أن يرمي بالرمح ويكون ظهره موجهاً الجتاه لقوس الرمي

ال حتتسب احملاولة فاشلة إذا انكسر الرمح أثناء أداء الرمية أو عند                 -2
. يت وفقاً هلذه القاعدة   حتليقه يف اهلواء، بشرط أن تكون الرمية أجر        

كما ال تعد حماولة فاشلة يف حالة فقدان الالعب توازنه وخمالفته أياً             
ويف كلتا احلالتني يمنح الالعب      .  من بنود هذه القاعدة نتيجة لذلك      

 .حماولة جديدة

 الرمح

اجلسم، والرأس، ومقبض من    :   يتكون الرمح من ثالثة أجزاء رئيسية       -3
 .احلبل
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الرمح صلباً أو جموفاً ويكون مصنوعاً بالكامل من            قد يكون جسم      -4
املعدن أو مادة أخرى مالئمة حبيث يكون ثابتاً ومتكامل التكوين،             
وال يكون سطح جسم الرمح به حبيبات أو حفر أو نتوءات أو بروزات          

 .أو خشونة بل يكون أملس ومنسقاً بالكامل

ويصنع .  حاد يثبت جسم الرمح برأس معدنية وينتهي بسبيكة بسن               -5
قد حيتوي الرأس على دعامة من سبيكة       .  رأس الرمح كلياً من املعدن    

معدنية ملحومة مع ايته بشرط أن يكون الرأس أملس ومنسجماً مع            
 . درجة40 لىال تزيد زاوية الرأس ع. كل سطح الرمح

8 عن قطر اجلسم بأكثر من - الذي يغطي مركز الثقل- ال يزيد املقبض-6

 يكون من سطح منتظم غري زلق بدون سيور أو أسنان            وميكن أن .  مل
 .أو فجوات من أي نوع، ويكون املقبض بسمك متناسق

) ). 1(راجع مالحظة (جيب أن يكون مقطع جسم الرمح دائرياً منتظماً     -7
وقد يكون اجلزء    .  ويكون أقصى قطر للجسم أمام املقبض مباشرة         

 أسطوانياً أو   -ضالذي يتضمن اجلزء أسفل املقب     –املركزي للجسم   
مدبباً بشكل طفيف باجتاه املؤخرة إال أنه جيب أال يزيد معدل النقص       

يف املنطقة اليت تقع أمام املقبض مباشرة           (يف قطر جسم الرمح       
ومن .  مل0.25عن   )  واملنطقة اليت تقع خلف املقبض مباشرة          

املقبض، يستدق الرمح بانتظام حنو الرأس يف املقدمة والذيل يف             
 وتكون الواجهة الطويلة من املقبض وحىت سن الرمح وذيله     .املؤخرة

وال يكون هناك تغري    )  )  2(راجع مالحظة   (مستقيمة أو حمدبة قليالً      
حاد يف القطر فيما عدا املنطقة اليت تلي الرأس مباشرة وأمام وخلف             
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ويف اية رأس الرمح، ال يزيد هذا       .  املقبض وذلك على طول الرمح    
ال ميتد هذا النقص من الواجهة الطولية خلف         و.  مل2.5النقص على   

 .م0.3رأس الرمح ألكثر من 

 بينما جيب أن يكون مقطع الرمح دائريااً بالكامل، فإنه          )  :1(مالحظة  
كأقصى فرق بني احلد األدىن واألقصى يف القطر يف            %  2يسمح بـ 

 يف أي مقطع     -تتطابق القيمة احلقيقة هلذين القطرين      .  مقطع الرمح 
 . مع مواصفات الرمح الدائري يف اجلداول الواردة أدناه-رمح حمدد

 ميكن التحقق بصورة سهلة وسريعة من شكل الواجهة         )  :2(مالحظة  
مل على  500الطولية وذلك باستخدام حافة معدنية مستقيمة طوهلا           

وفيما .  مل1.25مل و 0.20بسمك  )  جمسني(األقل وجهازي قياس      
ة الرمح، تز احلافة املستقيمة     يتعلق باملقاطع احملدبة قليالً من جه     

وبالنسبة .  حىت تكون يف تالمس تام مع مقطع قصري من الرمح                
للمقاطع املستقيمة من واجهة الرمح، املثبتة جيداً باحلافة                    

مم بني 0.20بسمك ) اس(املستقيمة، فيتعذر إدخال جهاز القياس 
ال .  لالرمح واحلافة املستقيمة يف أي نقطة على طول منطقة االتصا           

. ينطبق ذلك على النقطة اليت تلي الوصلة بني الرأس واجلسم مباشرة           
مل عند تلك    1.25بسمك  )  اس(ويتعذر إدخال جهاز القياس       

 . النقطة



 ىالقوألعابئحولواقواعد

 207

 : التالية جيب مطابقة الرمح للمواصفات -8

 مواصفات الرمح

د الرقم   )شامالً حبل القبضة(الحد األد للوزن لالعرتاف باملسابقة واعت

 جم5000 جم600 جم700 جم800

ها للمسابقة: معلومات للمصنع  مدى التباين يف وزن األدوات عند توف

 جم505 جم605 جم705 جم805

 جم525 جم625 جم725 جم825

 ) : L0(الطول الكيل 

 الحد األد م2.000 م20200 م2.300 م2.600

 الحد األقىص م2.100 م2.300 م2.400 م2.700

 ) : L1من الرأس املعد إىل مركز الثقل املسافة 

 الحد األد م0.780 م0.800 م0.860 م0.900

 الحد األقىص م0.880 م0.920 م1.000 م1.060

 ) : L2(املسافة من املؤخرة إىل مركز الثقل 

 الحد األد م1.120 م1.280 م1.300 م1.540

 الحد األقىص م1.320 م1.500 م1.540 م1.800

 ) : L3( املعد طول الرأس

 الحد األد 0.220 م0.250 م0.250 م0.250

 الحد األقىص 0.270 م0.330 م0.330 0.330
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 ) : L4(عرض املقبض 

 الحد األد م0.135 م0.140 م0.150 م0.150

 الحد األقىص م0.145 م0.150 م0.160 م0.160

 ) : D0–أمام املقبض (ًقطر الرمح عند النقطة األك سمكا 

 الحد األد مل20 مل20 مل23 مل25

 الحد األقىص مل24 مل25 مل28 مل30

ال حيتوي الرمح على أجزاء متحركة أو أي أجهزة أخرى قد تغري من                -9
 .مركز ثقله أو من خصائص الرمي

وال .   درجة 40 ال يزيد استدقاق الرمح حنو سن الرأس املعدين عن            -10
من %  80  لىل من السن ع    م150يزيد القطر عند النقطة اليت تبعد          

وال يزيد القطر عند منتصف املسافة ما بني مركز          .  أقصى قطر اجلسم  
 .من أقصى قطر اجلسم% 90 لىالثقل وسن الرأس املعدين ع

يكون استدقاق اجلسم حنو الذيل عند املؤخرة مبا ال يقل فيها القطر،              -11
قصى من أ %  90يف منتصف املسافة ما بني مركز الثقل والذيل، عن           

مل من الذيل ال يقل القطر       0.15وعند النقطة اليت تبعد      .  قطر اجلسم 
من أقصى قطر اجلسم وال يقل قطر اجلسم عند اية الذيل           %  40عن  
 .مل3.5عن 

 

 

  مواصفات العاملية للرمح– 16الشكل 
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الحد 

 األد

الحد 

 األقىص

 الطول القطر

  D0 أمام املقبض L0 الكيل 

مل 0.25

D0 
D0 D1 ؤخرة املقبضعند م L1 

سن الرمح من مركز 

 الثقل

 0.8 D0 D2 1501/2 مل من سن الرمحL1  الطول النصفيL1 

  D3 عند مؤخرة الرأس L2 
مؤخرة الرمح من 

 مركز الثقل

 L2الطول النصفي  1/2L2 خلف الرأس مبارشة D4  مل2.5 -3

 0.9 D0 D5 
سن منتصف الرمح 

 من مركز الثقل
L3 الرأس 

 املقبض L4 القبضة لألعىل D0 D6مل 8 

0.9 D0  D7 
سن منتصف الرمح 

 من مركز الثقل
  

0.4 D0  D8 
مل من مؤخرة 150

 الرمح
  

 مركز الثقل  عند مؤخرة الرمح D3  D9مل 2.5

 .مل عىل األقل0.1يجب أن تكون جميع قياسات القطر : مالحظة

 



 ىالقوألعابولوائح قواعد

 210

  فعاليات الرمي لالعب املؤمن عليهم-د

 وط العامةالرش: 34القاعدة 

 املعدات الرمسية

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى-187القاعدة (

 تكون األدوات املستخدمة مطابقة للمواصفات اليت حددها االحتاد            -1
الدويل أللعاب القوى، ويسمح فقط باستخدام األدوات اليت حتمل           
شهادة مصدقاً عليها من االحتاد الدويل أللعاب القوى يف املسابقات          

 ).1 -1راجع الفصل (عترف ا امل

 باستثناء ما هو موضح أدناه، توفر اللجنة املنظمة مجيع األدوات،               -2
 استناداً إىل القوانني الفنية اخلاصة         -كما يسمح املندوبون الفنيون     

 للمتسابقني باستخدام األدوات اخلاصة م أو تلك اليت           -باملسابقة
هذه األدوات معتمدة   حصلوا عليها من املوردين، بشرط أن تكون          

من االحتاد الدويل أللعاب القوى ويتم فحصها ووضع عالمة عليها            
تدل على أا معتمدة من اللجنة املنظمة قبل بدء املسابقة ومتوافرة             
جلميع الالعبني، ال يتم املوافقة على مثل هذه األدوات يف حالة                

 .وجود نفس الشكل يف قائمة اللجنة املنظمة

 . تعديالت على املعدات أثناء املسابقة ال تجرى أي-3
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 املساعدة

 : ومن ثَم ال يسمح باستخدامه" مساعدة" يعد ما يلي -4

استخدام شريط يعمل على لصق أصبعني أو أكثر معا؛ ويف حالة             ) أ
استخدام شريط الصق على اليدين واألصابع، ميكن استمرار            

رة ال متكن   وضعها شريطة أال يلصق أصبعني أو أكثر معاً بصو           
جيب أن يشاهد رئيس القضاة        .  األصابع من التحرك منفردة     

 .الشريط الالصق قبل بداية املسابقات

استخدام أي جهاز من أي نوع، مبا يف ذلك أوزان مربوطة يف              )  ب
اجلسم، رمبا تساعد املتسابق عند أداء حماولته بأي شكل من             

 .األشكال

 F51- 53يف الفئات الرياضية    استخدام القفازات باستثناء الالعبني     )  ج
 ).البند ه (5 -34مبا ال يتعارض مع القاعدة 

ال جيوز لالعب نشر أو نثر أي مادة داخل الدائرة أو على حذائه               )  د
 .كما ال يسمح له جبعل سطح الدائرة خشناً

 :  ال يعد ما يلي مساعدة ومن ثَم يسمح باستخدامه-5

 أفضل استخدام مادة      يسمح لالعب بغية احلصول على قبضة         ) أ
وميكن لالعيب دفع اجللة استخدام هذه       .  مناسبة على يديه فقط    

 .املادة على رقبتهم

أن يضع الالعب، يف مسابقة دفع اجللة وحذف القرص، على            )  ب
املعدات طباشري أو مادة مشاة، على أن تكون مجيع املواد              
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رك املستخدمة سهلة اإلزالة باستخدام قطعة قماش مبللة دون ت           
 .أي آثار

استخدام شريط الصق على اليدين واألصابع بصورة ال ختالف            )  ج
 ).البند أ (5 -30القاعدة 

 ).البند ج (4 -34استخدام القفازات بصورة ال ختالف القاعدة ) د

الالعبون :  مثال  (F51- 53يستخدم الالعبون يف الفئات الرياضية      )  ـه
ازاً يف أيديهم غري     شريطاً الصقاً أو قف    )  املصابني بشلل رباعي   

املستخدمة يف الرمي وإرفاق تلك اليد بإطار الرمي أو بقضيب             
 .التثبيت

 دائرة الرمي

 يصنع اإلطار اخلارجي للدائرة من إطار من احلديد أو الصلب أو أي               -6
مادة أخرى مناسبة حبيث يكون سطحها العلوي يف مستوى سطح              

ة بالدائرة من   األرض من اخلارج، وميكن أن تكون األرض احمليط         
 .اخلرسانة أو األسفلت أو اخلشب أو من أي مادة أخرى مناسبة

ميكن بناء اجلزء الداخلي للدائرة من اخلرسانة أو األسفلت أو                  
اخلشب أو من أي مادة أخرى صلبة ال تساعد على االنزالق، كما                
ينبغي أن يكون السطح الداخلي هلا مستوياً ومنخفضاً عن احلافة العليا         

مل عن اجلزء العلوي إلطار     6  ±سم  2 الدائرة مبقدار يتراوح بني      إلطار
 .الدائرة

 .ويف دفع اجللة، يسمح باستخدام دائرة متنقلة ذه املواصفات
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 -F31لالعبني ذوي اإلعاقة يف الفئات الرياضية       (سطح أجهزة التثبيت    

 ) F51- 57 و34

راملبية جيب استخدام أجهزة التثبيت املعتمدة من اللجنة البا            ) أ
الدولية أللعاب القوى لعقد فعاليات رمي مؤمنة يف مسابقات            

راجع (اللجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى املعترف ا            
 ).1 -1الفصل 

، )1  -1راجع الفصل   (يف مسابقات اللجنة الباراملبية الدولية        ) ب
جيب بناء اجلزء الداخلي من دائرة الرمي من اخلرسانة أو                

 .أو أي مادة أخرى مشاة ال تساعد على االنزالقاألسفلت 

عند استخدام أجهزة التثبيت املتحركة املعتمدة من اللجنة              ) ج
الباراملبية الدولية أللعاب القوى، جيب أن يوفر سطح األجهزة         

: مثال(قبضة مشاة لقبضة سطح الرمي املصنوع من اخلرسانة         
 ").بشريط رملي"أن يكون مطلياً أو مغطى 

. ميكن استخدام املنصات املتحركة وفقاً لتقدير املندوب الفين        ) د
وليس من الضروري أن تكون املنصة على شكل دائرة، ويف             
هذه احلالة جيب تصميم اجلزء األمامي من القوس أو شبه                
الدائرة بشكل يساعد على عكس نفس تأثري رمي الرمح من               

م مع عدم   2.5م إىل   2.135دائرة كاملة، وذلك من قطر مقداره        
 .تغيري زاوية القطاع
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دفع اجللة  ( جيب أن جترى مجيع فعاليات الرمي بالكراسي املتحركة           -7
.2من دائرة قطرها     )  وحذف القرص ورمي الرمح ورمي الصوجلان       

ويكون مسك  .   درجة 34.92م وباستخدام قطاع بزاوية     2.50م إىل   135
. لون األبيض مل على األقل ويطلى بال       6اإلطار اخلارجي للدائرة      

 .ويسمح باستخدام املنصات املتحركة

 يفضل طالء احللقة الدائرية بلون خيتلف عن اللون األبيض          :مالحظة
 .حبيث ميكن رؤية اخلطوط البيضاء اليت تتطلبها هذه القاعدة بوضوح

 متطلبات الرمي املؤمن: 35القاعدة 

 ) F51- 57 وF31- 34لالعبني ذوي اإلعاقة يف الفئات الرياضية (

 ألغراض خاصة ذه القاعدة وقواعد أخرى تتعلق           :مالحظة لإلداريني 
مبعدات املسابقة من حيث الشكل واألبعاد والبناء وغريها من السمات، جيب             

املبادئ "وخاصة  "  بالتكنولوجيا واملعدات " اخلاصة   3  -3إيالء االهتمام لالئحة    
 .1 -3 -3الواردة يف الالئحة " الرئيسية

 طار الرمي مواصفات إ-1

 مبا يف ذلك      -ال يزيد احلد األقصى الرتفاع سطح املقعد           ) أ
 .سم75 لى ع-التوسيد

حيتوي كل إطار رمي على مقعد على شكل مربع أو مستطيل               ) ب
وجيب أن يكون   .  سم على األقل  30على أن يبلغ طول جوانبه       

سطح املقعد مستوياً أو يكون اجلزء األمامي أعلى من اجلزء             
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ال ميكن أن يكون اجلزء        ).  التراجع املائل :  لمثا(اخللفي  
 .األمامي منخفضاً عن اجلزء اخللفي

 اجلزء األمامي هو جزء السطح املستوي البعيد عن           :مالحظة
ظهر الالعب مع اختاذ الالعب وضع اجللوس بغض النظر عن           

 .االجتاه الذي يسلكه الالعب حنو منطقة اهلبوط

هر وجوانب ألغراض تتعلق    قد يشتمل املقعد على مساند للظ       ) ج
بالسالمة والثبات، كما ميكن صناعتها من أنسجة غري مرنة              

أو يكون بناؤها صلباً غري متحرك       )  األقمشة غري املرنة  :  مثال(
قد يشتمل مسند الظهر     ).  الفوالذ أو األلومنيوم الثابت    :  مثال(

 .سم5على توسيد ولكن جيب أال يتعدى مسكه 

 . إطار الرمي رؤية القضاة جيب أال حيجب بناء:مالحظة

جيب عدم اشتمال مسند الظهر على بروزات أو وصالت متحركة أو             ) د
 .دفع أداة الرميعلى أي شيء آخر من شأنه أن يساعد 

. قد يشتمل إطار الرمي على قضيب تثبيت صلب ومستقيم               ) ـه
وجيب أن يكون قضيب التثبيت مكوناً من قطعة واحدة مستقيمة          

منحنيات، وتكون به واجهة مقطعية على         وأال حيتوي على      
. شكل دائرة أو مربع وال تكون على شكل بيضاوي أو مستقيم            

جيب عدم اشتمال القضيب على بروزات أو وصالت متحركة           
 .أو أي شيء آخر من شأنه أن يساعد يف دفع أداة الرمي

 من املفهوم تعرض معظم املواد الحنناء أو تشوه إىل          :مالحظة
 للضغوط ولن يكون البحث عن حلول للحد من           حد ما نتيجة  
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. مجيع االحنناءات بشكل كلي عملياً أو قابالً للتطبيق اقتصادياً          
ومع ذلك، جيب أال يرى االنثناء بالعني اردة وال يعد يف             

 .3 -3نظر املسؤولني الفنيني انتهاكاً للقواعد واللوائح رقم 

يف ذلك قضيب     مبا    -ال يتحرك أي من أجزاء إطار الرمي           ) و
باستثناء احلركات العرضية اليت ال     ( أثناء القيام بالرمي     -التثبيت

 ).ميكن منعها

 .ال تستخدم الصفيحة القدمية إال بغرض الدعم وتوفري الثبات ) ز

يسمح باستخدام الكراسي املتحركة التقليدية اليت تطابق هذه            ) ح
ناء القيام  مبا يف ذلك مطابقة شروط عدم حتركها أث          (املعايري  
 ).بالرمي

  القياس والتحقق من إطار الرمي-2

تقاس إطارات الرمي وتفحص يف غرفة التحكيم أو يف منطقة عقد               
وحاملا ينتهي القياس والتحقق، يتعني عدم      .  املسابقة قبل بدء الفعالية   

أخذ إطار الرمي اخلاص بالالعب من منطقة عقد املسابقة قبل بدء              
 فحص إطارات الرمي من اإلداريني قبل أو بعد         وميكن إعادة .  الفعالية

 .أو أثناء املسابقة

 دائماً ما تجرى عملية القياس دون أن يكون الالعب جالساً            :مالحظة
 .يف اإلطار

  مسؤولية الالعب عن االمتثال ملتطلبات إطار الرمي-3

تقع على عاتق الالعب مسؤولية التأكد من أن إطار الرمي اخلاص به              
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وال تؤخر  .  1  -35املتطلبات املنصوص عليها يف القاعدة      يتوافق مع   
 .أي فعالية يف حالة قيام الالعب بتعديل إطار الرمي

 F31- 34لالعبني ذوي اإلعاقة يف الفئات الرياضية       (ار الرمي   ـ موقع إط  -4
 ) 57 -51و

عند وضع إطار الرمي وتأمينه يف منطقة السباق جيب احلفاظ على               
 داخل   -ضيب التثبيت والصفيحة القدمية       ق  -مجيع أجزاء اإلطار    

جيب .  املستوى الرأسي إلطار الدائرة عند إجراء احملاولة بالكامل          
وضع احلافة الرئيسية لقضيب التثبيت داخل خط املستوى الرأسي             

 .لدائرة الرمي

لالعبني ذوي اإلعاقة يف الفئات      ( الوقت املخصص لتأمني اإلطارات       -5
 ) F51- 57 و F31- 34الرياضية 

يسمح مبنح فترة من الوقت لوضع إطار الالعب يف الدائرة قبل بدء              
احملاولة األوىل، ومع ذلك جيب أال تتجاوز األوقات التالية يف               

 : العادة

  F54- 57 وF32- 34دقيقتني للفئات الرياضية ) أ

 F31 ،F51- 53 دقائق للفئات الرياضية 3) ب

 واملتطوعني قد    عاتق اإلداريني  على"  التقييد" بينما تقع مسؤولية     :مالحظة
يصدر املندوب الفين تفسريات حمددة يف كل مسابقة تضمن عدم             

 .اشتراك الالعبني يف هدر الوقت

لالعبني ذوي اإلعاقة يف الفئات     ( سقوط جهاز التثبيت أو قضيب التثبيت        -6
 ) F51- 57 و F31- 34الرياضية 
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ام بالرمية جيب على     يف حالة كسر جهاز التثبيت أو سقوطه أثناء القي           
 : املشرف حينها

: مثال(منح الالعب خيار إعادة احملاولة يف حالة عدم سقوطه              ) أ
إذا مل يكن الالعب راضياً عن املسافة ومل يسقط، يكون له                 

 ).اخليار يف استمرار احملاولة املتأثرة

عدم احتساب احملاولة يف حالة سقوط الالعب، وجيب السماح          ) ب
 .اولة املتأثرةله بإعادة احمل

 أساليب الرمي املؤمن والرفع والسقوط: 36القاعدة 

لالعبني ذوي  ( يف فعاليات الرمي املؤمن، يرمي مجيع الالعبني               -1
األدوات من إطار الرمي    )  F51- 57 و   F31- 34اإلعاقة يف الفئات الرياضية      

 : يعرف وضع اجللوس على النحو التايل. وهم يف وضع اجللوس

س الالعب حبيث تالمس كلتا قدميه سطح املقعد من اجلزء جيب جلو) أ
 .)األُحدوبةُ اإلِسكِية(اخللفي للركبة حىت اجلزء اخللفي لألرداف 

جيب احلفاظ على وضع اجللوس طوال مدة إجراء الرمي وحىت           )  ب
 .يحبذ ربط الفخذين من األعلى أو منطقة احلوض. تسجيل الرمية

ن هذه القاعدة هو احلد من مسامهة قدمي             يعد اهلدف م    )  :1(مالحظة  
 .الالعب أثناء األداء

 إذا حضر الالعب ومعه حمددات تشرحيية متنع من االلتزام             )  :2(مالحظة  
باملتطلبات املذكورة أعاله يجرى حينها تقييم من اللجنة الباراملبية            

وحتدد اللجنة الباراملبية    .  الدولية أللعاب القوى قبل بدء الفعالية         
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ولية أللعاب القوى إجراءات منح مثل هذه االستثناءات حبيث              الد
 .يؤدي الالعب الرمية باالمتثال جلوهر هذه القواعد

 ألغراض تتعلق ذه القاعدة، يقصد باجلزء اخللفي من               )  :3(مالحظة  
الردف اجلزء اخللفي األكرب من الردف والذي حيافظ على تالمسه            

حننائه إىل األمام بقدر     مع سطح املقعد عند جلوس الالعب وا         
اإلمكان على الفخذين حبيث يتحرك الصدر حنو الركبتني وتظل             

 .األُحدوبتانِ اإلِسكِيتان يف تالمس مع سطح املقعد

 

 

 

 

 

 

  األُحدوبتانِ اإلِسكِيتان-17شكل 

 . يبدأ الالعب حماولته من وضع جلوس ثابت-2

حترك الالعب من وضع اجللوس       حتتسب احملاولة فاشلة يف حالة         -3
من وقت اختاذ الالعب لألداة إىل موضع بدء احملاولة وحىت تسجيل           

 . املسؤولني للرمية

حتتسب حماولة فاشلة إذا ملس الالعب أي قضيب تثبيت يقع خارج             
 .املستوى الرأسي إلطار دائرة الرمي
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 رمي الصولجان: 37القاعدة 

 املسابقة

وميكن رمي  .   أو الرأس بيد واحدة        يمسك الصوجلان من العنق       -1
الصوجلان من مكان مقابل لقطاع اهلبوط أو من مكان مقابل للجزء              

 .اخللفي، ويكون الرمي إىل أعلى

 العصا

الرأس والعنق  :  يتكون الصوجلان من أربعة أجزاء رئيسية       :   التكوين -2
يكون كلٌّ من الرأس والعنق واجلسم صلباً            .  واجلسم واملؤخرة  

يثبت .   اخلشب حبيث يكون ثابتاً ومتجانس التكوين         ومصنوعاً من 
اجلسم برأس أسطواين مصنوع من املعدن وال يكون به فجوات أو              

 .بروزات أو حواف حادة

يكون سطح الرأس والعنق واجلسم أملس وال توجد به حبيبات أو                 -3
 .حفر أو ثقوب أو خشونة

 مستدق   يكون رأس الصوجلان كروياً أو أسطواين الشكل، ويكون            -4
ال يزيد قطر اجلزء األكرب من اجلسم        .  الرأس يف اجتاه العنق مباشرة     

ويكون مستدق الرأس يف     .  مل، وقد يكون كروي الشكل      60  لىع
 .اجتاه العنق بصورة منتظمة، ويف اجتاه الرأس املعدين بصورة طفيفة
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 : جيب مطابقة الرأس للمواصفات التالية -5

 الصولجان 

د الرقم الحد األد جم397  للوزن لالعرتاف باملسابقة واعت
 القيايس

 جم402

 جم422

مدى التباين يف وزن األدوات عند : معلومات للمصنع
 تأمينها للمسابقة

 الحد األد مل350

 الحد األقىص مل390
 )ا يف ذلك الرأس الحديدي(الطول الكيل 

 الحد األد مل18

 الحد األقىص مل20
 قطر العنق

 الحد األد مل50

 الحد األقىص مل60
 قطر الجزء األكرب من الجسم

 الحد األد مل83

 الحد األقىص مل39
 قطر الرأس املعد

 الحد األد مل12.5

 الحد األقىص مل13
 سمك الرأس املعد

 

 

 

 

 الصوجلان– 18الشكل 
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‹Ú^¤]ÜŠÏÖ]IífÒ†¹]l^éÖ^ÃËÖ]l^Ïe^ŠÚ 

يس التابعة للجنة الباراملبية الدولية تكوين: 38القاعدة   مسابقات الخ

 أللعاب القوى

 ،P11- 13، P33- 34، P35- 38، P42، P44، P46الفئات الرياضية   (
P51 ،P52- 53 ،P54- 57 ( 

وتتلخص .   فعاليات تقام يف يوم واحد          5 يتكون اخلماسي من         -1
اللجنة الفعاليات والترتيب الذي تتنافس فيهما الفئات الرياضية ب              

الباراملبية الدولية أللعاب القوى يف املسابقات املعترف ا يف               
 : ، يف اجلدول التايل)1 -1راجع الفصل (اللجنة 

5الفعالية  4الفعالية  3الفعالية  1الفعالية  2الفعالية   الجنس
الفئات 

 الرياضية

 م1500
حذف 

 القرص
 رمي الرمح م100

الوثب 

 الطويل
 P11- 13 رجال

 م800
ف حذ

 القرص
 دفع الجلة م100

الوثب 

 الطويل
 P11- 13 نساء

 م800
حذف 

 القرص
 دفع الجلة رمي الرمح م100

رجال 

 ونساء
P33- 34 

 م1500
حذف 

 القرص
 رمي الرمح م100

الوثب 

 الطويل
 P35- 38 رجال

حذف م800 الوثب دفع الجلة م100  P35- 38 نساء
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5الفعالية  4الفعالية  3الفعالية  1الفعالية  2الفعالية   الجنس
الفئات 

 الرياضية

 الطويل القرص

 م200
حذف 

 القرص
 دفع الجلة م100

لوثب ا

 الطويل

رجال 

 ونساء
P42 

 م400
حذف 

 القرص
 دفع الجلة م100

الوثب 

 الطويل

رجال 

 ونساء
P44 

 م1500
حذف 

 القرص
 دفع الجلة م100

الوثب 

 الطويل
 P46 رجال

 م800
حذف 

 القرص
 دفع الجلة م100

الوثب 

 الطويل
 P46 نساء

 م800
حذف 

 القرص
 م400

رمي 

 الصولجان
 م100

رجال 

 ونساء
P51 

 م800
 حذف

 القرص
 دفع الجلة رمي الرمح م100

رجال 

 ونساء
P52- 53 

 م1500
حذف 

 القرص
 دفع الجلة رمي الرمح م200

رجال 

 ونساء
P54- 57 
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 ةبنود عام

إذا اقتضى  – وفقاً لتقدير حكم الفعاليات امعة، يمنح أي العب             -2
ية  دقيقة بني اية فعالية وبداية الفعال      30 فترة فاصلة ال تقل عن       -األمر
 . التالية

 يقوم املندوبون الفنيون أو حكم الفعاليات امعة يف كل فعالية                -3
 - ما عدا الفعالية األخرية       -منفصلة يف بطولة الفعاليات امعة       

بترتيب التصفيات واموعات كما هو مطبق، حبيث يتم وضع              
الالعبني ذوي األداء املشابه يف كل فعالية منفردة خالل الفترة                  

ة سابقاً يف نفس التصفيات أو اموعة ويفضل أن تتكون             احملدد
اموعة من مخسة العبني أو أكثر ولكن ال تقل عن ثالثة العبني               

 .يف كل تصفية أو جمموعة

وحينما يصعب الوصول إىل ذلك بسبب اجلدول الزمين للفعاليات            
يتم ترتيب التصفيات أو اموعات للفعالية التالية حينما يأيت                

 .بون من الفعالية السابقةالالع

يف الفعالية األخرية يف بطولة الفعاليات امعة، ترتب التصفيات            
حبيث تشتمل الفعالية األخرية على الالعبني الرئيسيني بعد انتهاء               

 .الفعالية قبل األخرية

يكون للمندوبني الفنيني أو حلكم الفعاليات املركبة صالحية إعادة            
موعات، إذا ما رأى ضرورة لذلكترتيب أي جمموعة من ا. 

 :  تطبق قواعد كل فعالية من فعاليات املسابقة مع االستثناءات التالية-4
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يف فعالية الوثب الطويل وكل من فعاليات الرمي، يسمح لكل               )  أ
 .العب بثالث حماوالت فقط

يف حالة عدم توافر معدات التوقيت اإللكتروين أو تصوير                )  ب
 . من امليقاتيني كل العب على حدةالوصول، يأخذ ثالثة

يف فعاليات املضمار، يسمح ببداية واحدة خاطئة يف كل سباق            )  ج
دون استبعاد الالعب املسؤول عن ذلك، ويستبعد أي العب مسؤول          

 .عن مزيد من البدايات اخلاطئة يف السباق

 -ومع ذلك .   ميكن استخدام نظام واحد فقط للتوقيت خالل كل فعالية         -5
 جيب اعتماد األزمنة اليت يتم احلصول        -يتعلق بتسجيل األرقام  فيما  

عليها من معدات التوقيت اإللكتروين الكاملة ونظام تصوير الوصول           
بغض النظر عما إذا كان مثل هذا التوقيت متاحاً لباقي الالعبني يف                

 .هذه الفعالية أم ال

أخفق  ال يسمح ألي العب ختلف عن البدء يف إحدى الفعاليات أو                -6
يف أداء حماولة يف فعالية من الفعاليات باملشاركة يف الفعاليات                

وعلى ذلك، ال يصنف يف      .  التالية، ويعد بذلك متخلفاً عن الفعالية      
ويبلغ أي العب يقرر االنسحاب من بطولة الفعاليات        .  الترتيب النهائي 

 .امعة حكم الفعاليات املركبة بقراره مباشرةً

اط بعد االنتهاء من كل فعالية منفصلة وكذلك اموع    تعلن نتائج النق   -7
الكلي للنقاط جلميع الالعبني، وفقاً جلداول احتساب النقاط احلالية          

 .اخلاصة باالحتاد الدويل أللعاب القوى

 .يكون الفائز هو الالعب احلاصل على أعلى عدد من النقاط
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 أي فعالية يكون     إذا حقق العبان أو أكثر عدداً متساوياً من النقاط يف            -8
 : اإلجراء املتخذ عند وجود تعادل كما يلي

الالعب احلاصل على أعلى عدد من النقاط يف أكثر عدد من                 )  أ
الفعاليات بني الالعبني اآلخرين املتساويني معه يف النقاط يكون          

 . هو الفائز

البند   (8  -38يف حالة استمرار تعادل الالعبني بعد تطبيق القاعدة         )  ب
ن الالعب احلاصل على أعلى عدد من النقاط يف أي فعالية   يكو)  أ

 . هو الفائز

البند   (8  -38يف حالة استمرار تعادل الالعبني بعد تطبيق القاعدة          )  ج
يكون الالعب احلاصل على أعلى عدد من النقاط يف فعالية           )  ب

 .ثانية هو الفائز، وهكذا

 

Œ^ŠÖ]ÜŠÏÖ]I]ì^ŞÇ¹]l÷^’Ö]Ø}]l^Ïe^Š¹ 

 إمكانية تطبيق قواعد مسابقات املالعب املفتوحة عىل مسابقات -39لقاعدة ا

 الصاالت املغطاة

 ) 210القاعدة –االحتاد الدويل أللعاب القوى (

مع النظر يف االستثناءات الواردة يف القواعد التالية يف الفصل السادس،             
ت ميكن تطبيق قواعد الفصل األول حىت الفصل اخلامس اخلاصة مبسابقا                

 .املالعب املفتوحة يف مسابقات الصاالت املغطاة
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 الصالة املغطاة: 40القاعدة 

 ) 211القاعدة –االحتاد الدويل أللعاب القوى (

 تكون الصالة حماطة ومغطاة بالكامل، وتوفر اإلضاءة والتدفئة                 -1
 .والتهوية حبيث يئ ظروفاً مرضية من أجل املسابقة

مضمار بيضاوي الشكل ومضمار مستقيم      جيب أن تشتمل الساحة على       -2
. لفعاليات العدو وطرق االقتراب ومناطق اهلبوط لفعاليات الوثب           

وعالوة على ذلك، جيب توفري دائرة وقطاع هبوط لدفع اجللة سواء            
وجيب مطابقة مجيع املرافق ملواصفات        .  بصورة دائمة أو مؤقتة     

اد الدويل   االحتاد الدويل أللعاب القوى الواردة يف دليل االحت              
 .أللعاب القوى ملرافق امليدان واملضمار

 تغطى كافة املضامري وطرق االقتراب أو مناطق االرتقاء مبادة صناعية            -3
يفضل أن تكون من النوع الذي يتحمل مسامري أحذية جري الالعبني             

هذا وميكن إلدارة الصالة عمل األرضيات بسموك أخرى        .  مل6بطول  
 .ار الالعبني بالطول املسوح به للمسامريبديلة، ويتعني عليها إشع

جيب أن تقام مسابقات الصاالت يف أماكن حاصلة على شهادة مرافق           
 .صحيحة من االحتاد الدويل أللعاب القوى

ويوصى بضرورة عقد املسابقات األخرى املعترف ا باللجنة               
 . يف هذه املرافق) 1 -1راجع الفصل (الباراملبية الدولية 

ساس الذي يوضع عليه السطح الصناعي االت الركض           يكون األ  -4
، أو إذا كان مكوناً من        )من اخلرسانة مثال   (ومناطق اإلقالع صلباً     
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غطاة باخلسب  مثل األلواح اخلشبية أو العوارض امل      (إنشاءات معلقة   
يتم إنشاء  .  ذات نوابض،  وبدون أي أجزاء خاصة   )  واملثبتة مبفاصل 

 من مادة   - ذلك من الناحية الفنية      إذا أمكن  -مجيع جماالت الركض  
وخيضع كل ذلك للفحص يف مجيع مناطق اإلقالع قبل كل . مرنة كلياً 
 .مسابقة

اجلزء اخلاص بالقفاز هو اجلزء املعد هندسياً إلعطاء           ):  1(مالحظة  
 .الالعب مساعدة إضافية

حيتوي دليل االحتاد الدويل أللعاب القوى ملرافق            ):  2(مالحظة   
ار الذي ميكن حتميله من موقع االحتاد الدويل أللعاب          امليدان واملضم 

القوى على تفاصيل إضافية ومواصفات حمددة لتخطيط وإنشاء الصالة           
 .املغطاة مبا يف ذلك رسومات قياس وحتديد املضمار

ميكن حتميل مناذج املعايري احلالية املطلوب استخدامها       ):  3(مالحظة  
إضافةً إىل إجراءات إصدار      يف تقرير القياس وطلب شهادة املرافق           

 .الشهادة من املوقع اخلاص باالحتاد الدويل أللعاب القوى

 

ر املستقيم: 41القاعدة   املض

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى-212القاعدة (

وال يزيد يف اجتاه    %)  1  (100:  1  لى ال يزيد ميل جانيب املضمار ع       -1
%) 0.1  (1000:  1  لىيف أي نقطة وال ع    %)  0.4  (250:  1  لىالعدو ع 

 .يف اإلمجايل
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 احلارات

 حارات حبد   8 حارات حبد أدين و    6 جيب أن حيتوي املضمار على        -2
5أقصى منفصلة وحمددة على كال اجلانبني خبطوط بيضاء بعرض              

م شاملة خط   0.01±  م  1.22وتكون كل احلارات بعرض واحد       .  سم
 .احلارة على اليمني

 2004مت إنشاؤها يف يناير        مجيع مالعب املضمار اليت         :مالحظة
 .م1.25يكون أقصى عرض جماالت الركض ا هو 

 البدء والنهاية

م على األقل خلف خط      3 جيب أن يكون هناك منطقة متسعة بطول            -3
م 10البدء خالية من أي عوائق، فضالً عن توفري منطقة متسعة بطول              

تسابق على األقل خالية من أي عوائق مزودة مبرافق مالئمة لتوقف امل          
 .دون التعرض لإلصابة

 يوصى بشدة بأن تكون مساحة املنطقة املتسعة بعد خط             :مالحظة
 .م حبد أدين15النهاية هي 

ر البيضاوي والحارات: 42القاعدة   املض

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى-213القاعدة (

م، ويتكون من مسارين    200 يفضل أن يكون الطول الرمسي للمضمار        -4
 متوازيني ومنحنيني، وجيوز أن يكونا مائلني، على أن               مستقيمني

 .يتساوى نصف قطريهما
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يكون للمضمار حافة داخلية مصنوعة من مادة مناسبة ويكون ارتفاعها          
مل وتكون  50مل، أو من خط أبيض بعرض           50وعرضها حوايل    

احلافة اخلارجية لتلك املادة أو اخلط هي احلافة الداخلية للحارة               
ن احلافة الداخلية للخط أو لتلك املادة أفقية على طول           وتكو.  األوىل

وميكن االستغناء عن .   حبد أقصى  1000:  1%)  0.1(املضمار باحندار   
 .مل50هذه املادة واستبداهلا خبط أبيض عرضه 

 احلارات

 حارات حبد   6 حارات حبد أدىن و     4 جيب أن يشتمل املضمار على        -2
م شاملة  1.10م و 0.90بني  ويكون العرض الرمسي للحارات ما      .  أقصى

يكون جلميع احلارات العرض نفسه ويسمح      .  خط احلارة على اليمني   
وتكون احلارات منفصلة   .  م يف العرض احملدد    0.01±بتفاوت قدره   

 .سم5بواسطة خط أبيض عرضه 

 امليل 

 جيب أن تكون زاوية امليل يف كل احلارات متماثلة يف أي قطاع                   -3
ط املستقيم مستوياً أو به ميل جانيب       وقد يكون اخل  .  عرضي للمضمار 

ولتسهيل التغيري من اجلري    .  حنو احلارة الداخلية  %)  1  (100:  1يبلغ  
يف املستقيم إىل املنحىن املائل ميكن إجراء التحول بتدرج بسيط              

وعالوة على ذلك، جيب أن       .  أفقياً وقد ميتد إىل اخلط املستقيم       
 .يكون هناك حتول عمودي
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 ليةحتديد احلافة الداخ

 عند حتديد احلافة الداخلية للمضمار خبط أبيض، فإا تحدد أيضاً             -4
. بأقماع أو أعالم على املنحنيات ويكون ذلك اختيارياً على املستقيم          

× م  0.25ويكون حجم األعالم    .  م على األقل  0.20وتكون األقماع بارتفاع    
طح  درجة مع الس   120م، وتوضع بزاوية    0.54م تقريباً وبارتفاع    0.20

توضع األقماع أو االعالم على اخلط األبيض          .  بعيداً عن املضمار   
حبيث تتوافق حافة قاعدة األقماع أو األعالم مع حافة اخلط األبيض             

وتوضع األقماع أو األعالم على مسافات ال          .  القريب من املضمار   
 .م يف املستقيم10م يف املنحنيات و1.5تزيد على 

افة داخلية مصنوعة من مادة         يوصى بشدة باستخدام ح       :مالحظة
 .مناسبة

ر البيضاوي: 43القاعدة   البدء والنهاية يف املض

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى-214القاعدة (

م 200توضح املعلومات الفنية حول بناء وحتديد مضمار مغطى طوله             -1
باستفاضة يف دليل االحتاد الدويل أللعاب القوى لتسهيالت امليدان           

 : وتوضح القواعد األساسية اليت جيب اتباعها فيما يلي. رواملضما

 املتطلبات األساسية

مل، وبزاوية  5 جيب حتديد بداية واية السباق خبطوط بيضاء بعرض          -2
قائمة مع خطوط احلارة يف األجزاء املستقيمة من املضمار وبطول             

 .خط نصف القطر يف األجزاء املنحنية من املضمار
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اصة خبط النهاية، كلما أمكن يكون هناك خط اية             املتطلبات اخل  -3
واحد فقط لكافة األطوال املختلفة للسباق، وأن يكون ذلك يف اجلزء 
املستقيم من املضمار، وأن يكون أكرب قدر من هذا املستقيم قبل               

 .النهاية بقدر اإلمكان

 يعد املتطلب األساسي خلطوط البدء املستقيمة أو املتدرجة أو                 -4
ية هي أن تكون املسافة واحدة لكل العب عندما يسلك املسار           املنحن

 .األقصر املسموح به

كذلك خطوط مناطق التسليم والتسلُّم      ( جيب أال تكون خطوط البدء        -5
يف اجلزء األكثر احنداراً يف امليل، كلما أمكن          )  يف سباقات التتابع  

 .ذلك

 إدارة السباقات

 لكل متسابق حارته املنفصلة     م أو أقل، خيصص   400 بالنسبة لسباقات    -6
وفيما يتعلق بالالعبني املكفوفني أو الالعبني ضعاف البصر        .  يف البدء 

، ففي حالة حضورهم مبرافقة مرشد،        12 و 11يف الفئات الرياضية     
م بالكامل  300وتجرى السباقات اليت تصل إىل       .  فر حينها حارتان  اتتو

م وتقل عن   300لى  يف احلارات، يف حني تبدأ السباقات اليت تزيد ع         
م وتستمر يف احلارات حىت خط اخلروج احملدد يف اية                 800

م، قد يخصص لكل العب حارة       800ويف سباقات   .  املنحىن الثاين 
 هم أو   -منفردة أو ختصص حارة منفردة لالعبني ويفضل استخدامهم       

ويف هذه   ).  2(واحلارة   )  1( عند البدء احلارة         -جمموعة البدء  
 الالعبون حارم أو قد يلحق العداؤون يف             احلاالت، قد يغادر   

اموعة اخلارجية باموعة الداخلية، وذلك فقط بعد خط              
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 .اخلروج احملدد يف اية املنحىن األول

م بدون حارات وذلك باستخدام خط 800تجرى السباقات األطول من 
ويكون خط اخلروج خطاً مقوساً       .  بدء مقوس أو جمموعات البدء      

مل، عرب مجيع احلارات عدا       50كل منحىن، بعرض      حمدداً بعد    
حتديد خط اخلروج توضع أقماع     على  وملساعدة الالعب   ).  1(احلارة  
 ويفضل أن تطلى    -م0.15مل وال تزيد على     50×  مل  50سم  5بارتفاع  

 على خطوط    -بلون خيتلف عن لون خط اخلروج وخطوط احلارة          
 .خط اخلروجاحلارة مباشرة قبل التقاطع بني خطوط احلارة و

1راجع الفصل ( يف املسابقات اليت ال ختضع للقاعدة ) :1(مالحظة 

، ميكن لألعضاء املعنيني يف اللجنة الباراملبية الدولية الوصول          )1  -
 .م800اتفاق يفيد عدم استخدام حارات يف فعالية إىل 

 حارات، ميكن استخدام     6 يف املضمار األقل من        )  :2(مالحظة  
وال ينطبق ذلك على     .  ماح لستة العبني بالتنافس    جمموعة البدء للس  

 . إذا كان لديهم مرافق12 و11الالعبني يف الفئة الرياضية 

 م 200خط البدء وخط النهاية ملضمار طوله 

جيب أن يكون خط البدء يف احلارة األوىل يف املستقيم الرئيسي                  -7
احلارة ويحدد موقعه حبيث يكون خط البدء املتدرج األكثر تقدماً يف           

يف موقعه حبيث ال تزيد زاوية امليل         )  م400يف سباقات   (اخلارجية  
ويكون خط النهاية لكل املسابقات يف املضمار           .   درجة 12  لىع

البيضاوي امتداداً خلط البدء يف احلارة األوىل بعرض املضمار                
 .مباشرةً وبزوايا قائمة مع خطوط احلارات
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رالتوزيع وإجراء القرعة وال: 44القاعدة   تأهل يف فعاليات املض

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى-215القاعدة (

 اجلوالت والتصفيات

يف املسابقات داخل الصاالت، ويف غياب الظروف االستثنائية،              -1
جيب استخدام اجلداول التالية لتحديد عدد اجلوالت وعدد                  
التصفيات اليت ستقام يف كل جولة وإجراءات التأهيل، على سبيل              

 : ال، للمتقدمني يف املركز والوقت لكل جولة بفعاليات املضماراملث

حتديد اخلط الفاصل توضع قطع أو        على  ملساعدة املتسابقني    
سم حبد  15  لىسم وال يزيد ارتفاعها ع     5×  سم  5منشورات حجمها   

أقصى، ويفضل أن يكون بلون خمتلف عن اخلط الفاصل وخطوط             
ت مباشرة قبل تقاطع    احلارات كما ميكن وضعه على خطوط احلارا       

 .خط احلارة مع اخلط الفاصل
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 م 060

الدور نصف 

 النها

املشاركات  الجولة األوىل الجولة الثانية

 املعلنة

  التصفيات املركز الزمن التصفيات املركز الزمن التصفيات املركز الزمن

      2 3 2  9- 16 

      2 2 3  17- 24 

 4 2    4 3 4  25- 32 

2 2 3    4 4 5  33- 40 

2 2 3    6 3 6  41- 48 

2 2 3    3 3 7  49- 56 

2 2 3    8 2 8  57- 64 

2 2 3    6 2 9  65- 72 

2 2 3    4 2 10  73- 80 
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  م400×4 م و200×4 م و800 م و400 م و200

املشاركات  الجولة األوىل الجولة الثانية الدور نصف النها

 املعلنة

  التصفيات املركز الزمن التصفيات املركز الزمن التصفيات ملركزا الزمن

     2 2 2  7- 12 

3 2    3 3 3  13- 18 

3 2    4 2 4  19- 24 

2 3    2 2 5  25- 30 

2 3    6 2 6  31- 36 

2 3    4 2 7  37- 42 

3 2    2 2 8  43- 48 

3 2  3 4 6 2 9  49- 54 

3 2  3 4 4 2 10  55- 60 
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  م1500

املشاركات  الجولة األوىل الجولة الثانية الدور نصف النها

 املعلنة

  التصفيات املركز الزمن التصفيات املركز الزمن التصفيات املركز الزمن 

      3 3 2  12- 18 

      3 2 3  19- 27 

      1 2 4  28- 36 

3 3 2    3 3 5  37- 45 

3 3 2    6 2 6  46- 54 

3 3 2    4 2 7  55- 63 

 

 

 

ملساعدة املتسابقني على حتديد اخلط الفاصل توضع قطع أو منشورات            
سم حبد أقصى، ويفضل أن      15  لىسم وال يزيد ارتفاعها ع     5×  سم  5حجمها  

يكون بلون خمتلف عن اخلط الفاصل وخطوط احلارات، كما ميكن وضعه                
 .ة مع اخلط الفاصلعلى خطوط احلارات مباشرة قبل تقاطع خط احلار
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رقم  الجوالت التصعيد

 املشاركات

الفئات  املسافة

 الرياضية

 4 -1 النهائية نح امليداليات يف النهائيات فقط

+ األول يف كل جولة نصف نهائية 

 أرسع خارسين يف الجولة النهائية

جولتان نصف 

 نهائيت

5- 8 

+ األول يف كل جولة نصف نهائية 

 أرسع خارس يف الجولة النهائية

 جوالت نصف 3

 نهائية

9- 12 

 4أرسع + األول يف كل تصفية 

خارسين لكل جولت نصف نهائيت 

 ) ك ذكر أعاله(

+  تصفيات 4

جولت نصف 

 نهائيت

13- 16 

 7أرسع + األول يف كل تصفية 

  جوالت نصف نهائية3ل خارسين لك

 3+  تصفيات 5

 جوالت نصف نهائية

17- 20 

 6أرسع + األول يف كل تصفية 

 جوالت نصف نهائية 3خارسين لكل 

 ) ك ذكر أعاله(

 3+  تصفيات 6

 جوالت نصف نهائية

21- 24 

 5أرسع + األول يف كل تصفية 

 جوالت نصف نهائية 3خارسين لكل 

 ) ك ذكر أعاله(

 3+ ت  تصفيا7

 جوالت نصف نهائية

25- 28 

 8أرسع + األول يف كل تصفية 

ك ذكر ( جوالت 4خارسين لكل 

 ) أعاله

 4+  جوالت 8

جولت + تصفيات 

 نصف نهائيت

29- 32 

الالعبون   م60

املكفوفون 

وضعاف 

النظر يف 

 11الفئات 

 12و

  حارات8

  م 200 3 -1 نهائية نح امليداليات فقط يف النهائيات

م 400و

 م800و

 م1500

+ األول يف كل جولة نصف نهائية 

 أرسع خارس يف الجولة النهائية

جولتان نصف 

 نهائيت

4- 6 
 

األول يف كل جولة نصف نهائية 

 حتى الجولة النهائية

 9 -7  نصف نهائية3
 

الالعبون 

املكفوفون 

وضعاف 

النظر يف 

 11ات الفئ

 12و

  حارات6

الالعبون 
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 أرسع+ األول يف كل تصفية 

خارسين لكل جولت نصف نهائيت 

 ) ك ذكر أعاله(

+  تصفيات 4

جولت نصف 

 نهائيت

10- 12 

 

أرسع خارس + األول يف كل تصفية 

ك ذكر (يف جولت نصف نهائيت 

 ) أعاله

+  تصفيات 5

جولت نصف 

 نهائيت

13- 15 

 

األول يف كل تصفية من جولت 

 ) ك ذكر أعاله(نصف نهائيت 

+  تصفيات 6

جولت نصف 

 نهائيت

16- 18 

 

األول يف كل جولة نصف نهائية 

 حتى الجولة النهائية

 5 -1 نهائية
 

+ األول يف كل جولة نصف نهائية 

 أرسع خارسين يف الجوالت النهائية 

 10 -6 نصف نهائية
 

+ األول يف كل جولة نصف نهائية 

 أرسع خارسين يف الجوالت النهائية 

 15 -11 صف نهائية ن3
 

 6أرسع + األول يف كل تصفية 

خارسين يف الجوالت نصف نهائية 

 ) ك ذكر أعاله(

 2+  تصفيات 4

 نصف نهائية

16- 20 

 

املكفوفون 

وضعاف 

النظر يف 

 11الفئات 

 12و

  حارات6

 

 

ملساعدة املتسابقني يف حتديد اخلط الفاصل؛ توضع قطع أو منشورات            
سم حبد أقصى، ويفضل أن      15  لىسم وال يزيد ارتفاعها ع     5×  سم  5حجمها  

بلون خمتلف عن اخلط الفاصل وخطوط احلارات كما ميكن وضعه على            يكون  
 .خطوط احلارات مباشرة قبل تقاطع خط احلارة مع اخلط الفاصل

 

 إجراءات التأهيل السابقة صاحلة فقط للمضمار الدائري املكون            :مالحظة
 . حارات8 حارات واملضمار املستقيم املكون من 6من 
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 القرعة على احلارات

م، واليت تجرى   800ة جلميع الفعاليات عدا الفعاليات اليت تبلغ         بالنسب -2
كامالً أو جزئياً يف حارات حول منحنيات، عندما يكون هناك جوالت           

 : متتالية يف سباق، فيجب إجراء ثالث قرع بالنسبة لـ

قرعة واحدة على احلارتني اخلارجيتني بني الالعبني أو الفريقني            )   أ
 .  املراكزذوي أعلى ترتيب لتحديد

قرعة على احلارتني التاليتني بني الالعبني أو الفريقني ذوي               )  ب
 . الترتيب الثالث والرابع

قرعة على أي حارات أخرى متبقية بني الالعبني أو الفرق                  )  ج
 . األخرى

 : يتحدد التصنيف املشار إليه على النحو التايل) د

حة اليت حتققت   لتصفيات اجلولة األوىل، من قائمة األداء الصحي      )  هـ
 .خالل الفترة احملددة سابقاً

 3  -21بعد اجلولة األوىل، وفقاً لإلجراءات املوضحة يف القاعدة         )  و
 ).البند أ(

 بالنسبة جلميع السباقات األخرى، يحدد ترتيب احلارات بالقرعة وفقاً          -3
 .8 -21 والقاعدة 4 -21للقاعدة 
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 العباملالبس واألحذية ومحاوالت ال: 45القاعدة 

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى-216القاعدة (

عندما تجرى املسابقة على أرضية صناعية، ال يزيد اجلزء البارز من كل              
وخيضع )  أو وفقاً لطلب اللجنة املنظمة     (مل  6  لىمسمار يف النعل أو العقب ع      

 .4 -6دائماً للحد األقصى الوارد باملادة 

 سباقات التتابع: 46القاعدة 

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى-218عدة القا(

  إدارة السباقات

م، جترى كل من املرحلة األوىل         200×4 يف سباق التتابع مبسافة         -1
واملنحىن األول من املرحلة الثانية القريبة من احلافة األقرب للخط            

وال تطبق القاعدة   .   يف احلارات  6  -43الفاصل املوضح يف القاعدة      
23-  15  ال يسمح لالعب الثاين والثالث والرابع ببدء العدو            ومن ثَم 

 .خارج مناطق التسليم ولكن عليهم البدء من داخل هذه املنطقة

م، جيرى أول منحنيني يف احلارات       400×4 يف سباق التتابع مبسافة       -2
وعلى ذلك يستخدم خط اخلروج أو خطوط االنطالق كما يف السباق           

 .م400الفردي مبسافة 

م، جيرى املنحىن األول يف احلارات      800×4 التتابع مبسافة     يف سباق  -3
وعلى ذلك يستخدم نفس خط اخلروج أو خط االنطالق كما يف                

 .م800السباق الفردي مبسافة 
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 يف السباقات اليت يسمح فيها لالعبني بترك حارام احملددة عند                -4
دخول اجلزء املستقيم بعد جري منحنيني أو ثالث منحنيات يف                

 .9 -43ات، ويوضح تصميم خط البدء املائل يف القاعدة احلار

×4 على الالعبني الواقفني عند املرحلة الثالثة والرابعة من سباق التتابع -5
4م وعند املرحلة الثانية والثالثة والرابعة من سباق التتابع مبسافة            200

 وفقاً لتوجيهات اإلداري      -م أن يقفوا   800×4م وسباق مبسافة      4×
 مواقع االنتظار املخصصة هلم بنفس ترتيب أعضاء               يف -املعني

ومىت وصل الالعب القادم     .  فريقهم عند دخوهلم املنحىن األخري      
هلذه النقطة حيافظ الالعبون املنتظرون على ترتيبهم وال جيوز هلم             

ويستبعد مجيع أعضاء الفريق    .  تغيري مواقعهم عند بداية نقطة االنطالق     
 .هلذه القاعدةما مل ميتثل أحد الالعبني 

نظراً لضيق احلارات، قد يكون سباق التتابع يف الصاالت               :  مالحظة
عرضة حلدوث تصادم وإعاقة غري مقصودة أكثر منها يف سباقات               

 حينما  -التتابع اليت تقام خارج الصاالت، وعلى ذلك فإنه يوصى            
 . بترك حارة شاغرة ما بني كل فريق وآخر-يكون ذلك ممكناً
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 الوثب العايل: 47القاعدة 

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى-219القاعدة (

 جمال الركض ومنطقة االرتقاء

 يف حالة استخدام بسط متنقلة، جيب أن تفسر مجيع اإلشارات إىل               -1
منطقة االرتقاء يف القواعد على أا تشري إىل مستوى أعلى سطح                

 .البساط

اية امليدان البيضاوي    ميكن لالعب البدء بركضة االقتراب من بد            -2
م من ركضته على جمال الركض تطابق ما          15شريطة أن تكون آخر      

 .5 -26 و4 -26 و3 -26تنص عليه القاعدة 

 

 الوثب األفقي: 48القاعدة 

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى-221القاعدة (

 جمال الركض

 أن  ميكن لالعب البدء بركضة االقتراب من بداية امليدان البيضاوي شرط          
27م من ركضته على جمال الركض تطابق الوارد يف القاعدة 40تكون آخر 

 .3 -27 والقاعدة 2 -
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 دفع الجلة: 49القاعدة 

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى– 222القاعدة (

 قطاع اهلبوط

 حيتوي قطاع اهلبوط على بعض املواد املناسبة اليت ميكن أن تترك               -1
 .قدر من االرتداداجللة فيها أثراً مع أقل 

 تحاط منطقة اهلبوط يف النهاية البعيدة وعند اجلانبني، بالقرب من               -2
الدائرة واليت رمبا تكون ضرورية لتوفري األمان لالعبني اآلخرين               

م تقريباً من شأما     4واإلداريني حباجز إيقاف وشبكة واقية بارتفاع         
 أرضية منطقة    مرتدة عن سطح   مإيقاف اجللة سواء أكانت يف اهلواء أ       

 .اهلبوط

 نظراً لضيق املساحة داخل الصاالت املغطاة، رمبا ال تكون املنطقة             -3
 34.92احملاطة حباجز اإليقاف كافية لتشمل قطاع رمي كامالً بزاوية            

 : وتطبق الشروط التالية على أي حالة من حاالت احلصر. درجة

م على األقل   0.50يبعد حاجز اإليقاف عن النهاية البعيدة مبقدار          )  أ
 .خلف الرقم القياسي العاملي احلايل لدفع اجللة للرجال والسيدات

تكون خطوط القطاع يف اجلانبني متماثلة عند خط املنتصف             )  ب
 . درجة34.92ملقطع الرمي بزاوية 

جترى خطوط قطاع الرمي إما على كال اجلانبني من منتصف دائرة           )  ج
 أو تكون   34.92مل بزاوية   دفع اجللة مبا يف ذلك قطاع الرمي بالكا         

 34.92متوازية بعضها مع بعض وخط املنتصف لقطاع الرمي بزاوية            
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وعندما تكون خطوط القطاع متوازية يكون احلد األدىن              .  درجة
 .م9للمسافة بني خطي القطاع هو 

 وبالنسبة ملسابقات الرمي من فوق الكراسي املتحركة، لالعبني ذوي           -4
، فيكون استخدام   F51- F57 و F31- F34ة  اإلعاقة يف الفئات الرياضي   

ويسمح باستخدام منصة متحركة هلذه الفئات        .  اللوحة غري ضروري  
 .يف أماكن مناسبة مبنطقة الصالة املغطاة

 : هيكل اجللة

، تكون اجللة   )1  -49راجع القاعدة   ( طبقاً لنوعية أرضية منطقة اهلبوط       -5
ديل عن ذلك،    إما من املعدن الصلب أو املعدن املغلف، أو كب            

وال .  مصنوعة من البالستيك الناعم أو املطاط اململوء حبشو مناسب         
 .يسمح باستخدام كال النوعني من اجللل يف نفس املسابقة

 اجللة املصنوعة من املعدن الصلب أو املعدن املغلف

 لدفع اجللة   5  -31 والقاعدة   4  -31 جيب أن يتطابق ذلك مع القاعدة         -6
 .يف املالعب املفتوحة

 اجللة املصنوعة من البالستك أو املطاط

 يكون للجلة غالف من البالستك الناعم أو املطاط وتكون ذات حشو             -7
مناسب حىت ال تتسبب يف إحداث أي أضرار عند اهلبوط على أرضية            

. وتكون كروية الشكل ذات سطح أملس        .  الصالة الرياضية العادية   
م، مثالً يف   1.6ع عن   ولكي يصبح أملس جيب أال يقل متوسط االرتفا       

 . أو أقلN7رقم اخلشونة 
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 :  جيب أن تتطابق اجللة مع املواصفات التالية-8
 الجلة

7.260 
 كجم

6.000 
 كجم

5.000 
 كجم

4.000 
 كجم

3.000 
 كجم

2.000 
 كجم

الحد األد للوزن 
لالعرتاف باملسابقة 
د الرقم القيايس  : واعت

7.265 
 كجم

7.285 
 كجم

6.005 
 كجم

6.025 
 مكج

5.005 
 كجم

5.025 
 كجم

4.005 
 كجم

4.025 
 كجم

3.005 
 كجم

3.025 
 كجم

2.005 
 كجم

2.025 
 كجم

معلومات للمصنع 
مدى التباين يف وزن 

 : األدوات للمسابقة

 الحد األد للقطر  مل85  مل85  مل95  مل100  مل105  مل110

 الحد األقىص للقطر  مل110  مل120  مل130  مل135  مل140  مل145

 ُمسابقات الفعاليات املجمعة: 50القاعدة 

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى– 223القاعدة (
 ) اخلماسي(الرجال 

 : بالترتيب اآليتيتكون اخلماسي للرجال من مخس فعاليات تقام على مدار يوم واحد             -1

 .م1000م، الوثب الطويل، ودفع اجللة، والوثب العايل، 60
 ) اخلماسي(السيدات 

 : واحد بالترتيب اآليتيتكون اخلماسي للسيدات من مخس فعاليات وتقام على مدار يوم               -2

 م800م، الوثب العايل، ودفع اجللة، والوثب الطويل، 60
 التصفيات واموعات

 .أربعة أو أكثر وال يقل عن ثالثةحيدد موضع الالعبني يف كل تصفية أو جمموعة ويفضل أن يكون                 -3
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Äe^ŠÖ]ÜŠÏÖ]–Ñ†ŞÖ]l^Î^f‰ 

 سباقات الطرق: 51القاعدة 

 )  االحتاد الدويل أللعاب القوى-240قاعدة (

 املسافات

كم بسباق املاراثون    10تبلغ املسافات القياسية للرجال والسيدات           -1
 ).كم42.195(ونصف املاراثون 

 مضمار املسابقة

أو تتم السباقات بطرق مهيأة للسباق؛ ومع ذلك حينما يتسبب املرور              -2
ظروف مماثلة يف التأثري على هذه الطرق وجعلها غري صاحلة؛ جيوز            
أن يقام املضمار الذي مت حتديده كما ينبغي على ممر الدراجات أو              
على ممر املشي جبانب الطريق ولكن ال يقام على أرض ناعمة مثل              
احلواف العشبية أو ما مياثلها، وجيوز أن يكون االنطالق والوصول            

 . الالعبضمن حدود ساحة

يوصى بأال تزيد املسافة بني نقطيت االنطالق والوصول ) : 1(مالحظة 
من مسافة  %  50املقيسة على امتداد اخلط الومهي القائم بينهما عن           

 .السباق، فيما خيص سباقات الطرق املقرر إعدادها ملسافات قياسية

من املستحسن أن تقام مراحل االنطالق والوصول          )  :  2(مالحظة  
 فيما عدا فعاليات سباق الكراسي           - أخرى من السباق      ومراحل
 على العشب أو فوق أي أسطح أخرى غري مرصوفة،                -املتحركة

 .وتستمر هذه املراحل حىت احلد األدىن



 ىالقوألعابولوائح قواعد

 248

يقاس املضمار على امتداد أقصر الطرق املتاحة الذي ميكن لالعب              -3
أن يلتزم به ضمن حدود جزء من الطريق املسموح باستخدامه يف               

نظر الفصل  ا(باق؛ ويف مجيع مسابقات اللجنة الباراملبية الدولية         الس
، وينبغي حتديد خط القياس على امتداد املضمار بلون مميز ال           )1-1

ميكن اخللط بينه وبني غريه من العالمات، هذا ويشترط أال يقل طول            
املضمار عن املسافة الرمسية للفعاليات، ويف املسابقات التابعة             

% 0.1ملبية الدولية ال يتجاوز عدم التأكد يف القياس نسبة           للجنة البارا 
وينبغي أن يعتمد أحد مساحي قياس         )  م لسباق املاراثون   42أي  (

 .املضمار باالحتاد الدويل أللعاب القوى طول املضمار مسبقاً

 .وإلجراء القياس؛ يستخدم نظام الدراجات املعايرة) : 1(مالحظة 

أخطاء يف السباق كأن تكون املسافة      ولتفادي حدوث   )  :  2(مالحظة  
معامل "قصرية عند إجراء إعادة القياس فيما بعد؛ يوصى باستخدام            

عند تصميم املضمار، وبالنسبة لعجلة           "  جتنب قصر القياس     
ويعين هذا أن لكل    %  0.1املضمار، ينبغي أن تبلغ نسبة هذا املعامل        

 .م1001كيلومتر مسافة يصل طوهلا إىل 

ا كان من املقرر حتديد أجزاء باملضمار على مدار          إذ)  :  3(مالحظة  
السباق عن طريق استخدام األجهزة غري الدائمة مثل املخاريط                 
واحلواجز وما إىل ذلك، هذا وحتدد مواضعها يف موعد أقصاه وقت            

 .القياس ويتضمن توثيق مثل هذه القرارات بتقرير القياس

 نقطيت الوصول   يوصى بأال يزيد ارتفاع الطريق بني       )  :  4(مالحظة  
م لكل كيلومتر واحد،    1أي مبعىن   %)  0.1  (1:  1000  لىواالنطالق ع 

 .فيما خيص سباقات الطرق اليت تقام وفقاً للمسافات القياسية
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تكون شهادة قياس املضمار سارية ملدة مخس سنوات ) : 5(مالحظة 
 .فقط وحىت بعد إعادة القياس وإن مل تكن هناك تغريات واضحة

مات لتحديد املسافة بالكيلومترات على طول الطريق            توضع عال   -4
 .جلميع الالعبني

 االنطالق

تنطلق السباقات بإطالق طلقات من املدفع أو البوق اهلوائي أو جهاز              -5
آخر مثيل، وتطبق أوامر وإجراءات خاصة بالسباق ملسافة تزيد على            

غي م، ويف السباقات اليت تتضمن عدداً كبرياً من الالعبني ينب              400
حتذير الالعبني ببقاء مخس دقائق وثالث دقائق ودقيقة واحدة قبل             
انطالق السباق، ويتجمع الالعبون عند خط االنطالق عند مساع أمر           

بالطريقة اليت حيددها منظمو السباق، هذا ويضمن حكم        "  االستعداد"
أو العجلة  )  أو أي جزء من جسمه    (االنطالق عدم ملس قدم الالعب      

خط االنطالق أو األرض      )  T51- 54 و T32- 34ات  الفئ(األمامية  
 .املوجودة أمامه ومن ثَم يبدأ السباق

يف سباقات الطرق، ميكن لالعبني املتنقلني من           )  :  1(مالحظة  
) T42- 46 و  T35- 38 و  T1- 13(جمموعة من الفئات الرياضية         

 .االنطالق معاً وسيحدد ترتيب الوصول لكل فئة رياضية

قات الطرق، من املقرر أن يبدأ العبو سباق          يف سبا )  :  2(مالحظة  
 -T51 و T32- 34(الكراسي املتحركة مبجموعة من الفئات الرياضية        

وفقاً لقرار املندوب الفين للفعاليات ولكن من املقرر أن يتم              )  54
 .حتديد ترتيب الوصول لكل فئة رياضية
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ينبغي أن تتوىل إحدى فئات الرياضة قيادة جمموعات         )  :  3(مالحظة  
مبعىن أنه (سباق الكراسي املتحركة وتكون مضبوطة بالوقت واجلنس 

 التقدم يف الصفوف األمامية ومن ثَم        T54/34ينبغي للذكور من فئات     
، )T52/33/51 وأيضاً الذكور من الفئات         T54/34اإلناث من فئات     

توزيع انطالق كل فئة رياضية بالفواصل         /  وينبغي أن حتدد فعالية     
ثالثني ثانية وحىت دقيقة واحدة، وينبغي حتديد           الزمنية بدءاً من      

موضع الالعب األول املتقدم عرب املكان احملدد النطالق السباق            
باملوضع املركزي بالصف األمامي مبكان السباق مع وجود خطني            
وثالثة خطوط على اليمني واليسار ووجود أربعة ومخسة خطوط أيضاً        

 على اليمني واليسار وهكذا

 الوصول

 املتنافسة مع   T12 و T11ى مدار سباقات الالعبني بالفئات الرياضية       عل  -6
قائد العدائني، جيب أن يعرب الالعب خط الوصول أمام قائد العدائني           

 .وإال فسيستبعد الالعب

 السالمة والتدابري الطبية

7-  

تضمن اللجنة املنظمة لسباقات الطرق سالمة الالعبني واحلكام؛          )  أ 
نظر ا(يت تشرف عليها اللجنة الباراملبية الدولية           ويف املسابقات ال   

، تضمن اللجنة املنظمة أن الطرق املستخدمة للمسابقة        )1  -1الفصل  
 مغلقة أمام احلركة املرورية من مجيع االجتاهات،
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الذين –ال يعد تقدمي الفحوص الطبية اليت تتم من خالل األطباء            )   ب
ات تعلق على أذرعهم أو      تتوىل اللجنة املنظمة تعيينهم ومنحهم شار      

 .وسيلة مساعدة ميكن اللجوء إليها –سترات أو مالبس مماثلة

ينسحب الالعب فوراً من السباق إذا طلب منه املندوب الطيب أو           )   ج
 .أحد أفراد اللجنة الطبية الرمسية

 الشرب وحمطات االنتعاش واملرطبات

  باستثناء فعاليات سباق الكراسي املتحركة-8

 املياه وغريها من سبل االنتعاش األخرى عند انطالق                فراتتو)   أ
 .ووصول مجيع السباقات

يشترط توفري املياه جلميع الفعاليات على فترات مناسبة على بعد          )   ب
كم، جيوز توفري   10 كيلومترات، وبالنسبة للفعاليات اليت تزيد على        5

 .مرطبات خبالف املياه عند هذه النقاط

لظروف مع االخذ يف االعتبار طبيعة         إذا سنحت ا   )  :  1(مالحظة  
الفعاليات واحلالة اجلوية وحالة لياقة أغلبية املتنافسني، جيوز توفري           
املياه واملرطبات أو أي منهما على مدى فترات زمنية منتظمة على              

 .امتداد الطريق

جيوز اإلعداد أيضاً حملطات املرطبات حينما تكون        )  :  2(مالحظة  
 .روف املناخية والتنظيمية أو أي منهمامناسبة مبا يتفق مع الظ

جيوز أن تتضمن املرطبات املشروبات أو مكمالت الطاقة أو أي              )  ج
عنصر آخر غري املاء، هذا وحتدد اللجنة املنظمة املرطبات اليت               
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 .توفرها اعتماداً على الظروف السائدة

 من املقرر أن تقوم اللجنة املنظمة بتقدمي املرطبات على حنو طبيعي            )  د
بتقدمي املرطبات يف أي    )  وقائدي العدائني (إال أا قد تسمح لالعبني      

حالة حيدد الالعب من خالهلا احملطات املتاحة لالعب، ويحتفظ           
حتت إشراف احلكام   )  وقائدي العدائني (باملرطبات املقدمة لالعب    

الذين عينتهم اللجنة املنظمة من وقت قيام الالعبني أو ممثليهم بتقدمي           
املرطبات، وعالوة على هذا يضمن هؤالء احلكام عدم تبديل           هذه  

 .هذه املرطبات أو العبث ا بأي طريقة كانت

حتدد اللجنة املنظمة عرب احلواجز أو الطاوالت أو العالمات                 )  هـ
املوجودة على األرض املنطقة اليت ميكن من خالهلا تلقي هذه                

طقة على امتداد   املرطبات أو مجعها، هذا وحيظر أن تكون هذه املن         
الطريق املقيس مباشرةً حبيث يسهل الوصول إليها أو جيوز ألشخاص        
مصرح هلم وضعها بيد الالعبني أو قائدي العدائني، ويظل هؤالء              
األشخاص داخل املنطقة احملددة وال يسمح هلم بدخول املضمار           
أو اعتراض أي العب، وال يسمح ألي حكم حتت أي ظروف اجلري  

 .تناول املياه أو أحد هذه املرطباتجبانب العب ي

نظر ا(وعلى مدار املسابقات اليت تعتمدها اللجنة الباراملبية الدولية            )  و
جيوز أن ميثل حكمان حبد أقصى عن كل دولة               )  1  -1الفصل  

 .للوقوف خلف هذه املنطقة املخصصة لدولتهم يف أي وقت

لوقوف على  جيوز أن تسمح اللوائح الفنية حلكام إضافيني با       :  مالحظة
طاوالت املرطبات، بالنسبة للفعاليات اليت جيوز فيها ألي دولة أن            
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 .ميثلها أكثر من ثالثة العبني

جيوز لالعب وقائد العدائني يف أي وقت أن حيمل املياه أو املرطبات            )  ز
بيده أو يربطها جبسمه شريطة أن حيملها منذ انطالق السباق أو                  

 .امجيمعها أو يتلقاها من مركز احلك

يحذر احلكم أي العب أو قائد عدائني يتلقى أو جيمع املرطبات أو              )  ح
املياه من مكان آخر غري املراكز اخلاصة باحلكام باستثناء ما يقدم               
لدواعي طبية من أو حتت إشراف حكام السباق أو يتناول املرطبات             
اخلاصة بالعب آخر أو قائد العدائني إذا كانت هذه هي املرة األوىل              

ن خالل إشهار البطاقة الصفراء، وإذا كانت هذه هي املرة الثانية               م
يستبعد احلكم الالعب بإشهار البطاقة احلمراء، ومن ثَم يغادر                 

 .الالعب املضمار على الفور

 و T32- 34بالفئات الرياضية   (جيوز لالعيب سباق الكراسي املتحركة      
T51- 54 (م أن حيملوا املرطبات اخلاصة. 

ب على القائمني على هذا السباق ضمان أن احلكام على          جي:  مالحظة
دراية مبشكالت السالمة احملددة املطروحة عند تقدمي املشروبات          

أو من لديهم إعاقات      )  T11- 13بالفئات  (لالعبني ضعاف البصر      
هذا ويقدم املزيد من التدريب     )  T45- 46بالفئات  (باألطراف السفلية   

 .الكايف لكل املساعدين املشتركني

 سلوك السباق

 يف سباقات الطرق جيوز لالعب أن يغادر الطريق أو املضمار بتصريح            -9
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من وحتت إشراف أحد احلكام شريطة أنه يف حالة اخلروج من                  
 .املضمار لن يتسبب هذا يف تقليل املسافة املقرر تغطيتها

 إذا ارتضى احلكم الرئيسي بالتقرير الصادر من أحد احلكام أو احلكم  -10
الث والذي يفيد مبغادرة الالعب املضمار احملدد ومن ثَم تقليل            الث

 .املسافة املقرر تغطيتها يستبعد الالعب

حيظر اختيار العبني   )  T51- 54 و T32- 34الفئات الرياضية   ( االختيار   -11
 .آخرين من فئة رياضية أخرى أو جنس آخر

بتتبع العب  يعرف االختيار بأنه البحث عن أداء أفضل        )  :  1(مالحظة  
 .م400م ملسافة حوايل 5آخر خالل مسافة تقل عن 

م 800ال تسري هذه القاعدة على السباقات اليت تتجاوز ) : 2(مالحظة 
 . حيث يعد االثنان فئة واحدةT54 وT53للفئات 

 تقدم اللجنة املنظمة أرقاماً مميزة لالعبني حيث متيز بني الالعبني يف            -12
 .كل فئة رياضية

 T11- 12لالعبني يف سباقات الطرق بالفئات الرياضية             يسمح    -13
باستخدام اثنني من قادة العدائني، وإجراء أي تبادل دون اعتراض              

20كم أو   10غريه من الالعبني وجيب أن حيدث عند نقاط إما مبسافة           

 .كم30كم أو 

يوصى بشدة بأن يضمن القائمون على إجراء السباق          )  :  1(مالحظة  
 . ظروف جيدة وواضحةإجراءه بأكمله يف
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إذا كان مثة تبادل بني قادة العدائني جيب على الالعب          )  :  2(مالحظة  
وقائد العدائني البديل أن خيتتما فعاليات املسابقة للحصول على أداء           

 .أفضل

 جيب إخطار احلكم واملندوب الفين بالتبادل مسبقاً، ومن املقرر أن           -14
 .إبالغ الالعبني ا مسبقاًحيدد احلكام الفنيون ظروف التبادل و

إذا مل حيدث التبادل عقب القيام باإلعداد الفين يستبعد             :  مالحظة
 .الالعب من السباق
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 امللحق األول

 تطبيق اللجنة الباراملبية الدولية أللعاب القوى لألوزان على الفئات الرياضية

 F11- 13الفئات الرياضية 
دفع 

الجلة 

 لإلناث

دفع 

الجلة 

 للذكور

رمي 

الرمح 

 لإلناث

رمي 

الرمح 

 للذكور

حذف 

القرص 

 لإلناث

حذف 

القرص 

 للرجال

 الفئات
الفئة 

 العمرية

  كجم4
7.26 

 كجم

600 

 جرام

800 

 جرام

1.00 

 كجم

2.00 

 كجم
F11- 13 مفتوح 

  كجم4
6.00 

 كجم

600 

 جرام

800 

 جرام

1.00 

 كجم

1.75 

 كجم
F11- 13 

تحت سن 

  سنة20

  كجم3
5.00 

 كجم

500 

 جرام

700 

 جرام

1.00 

 كجم

1.50 

 كجم
F11- 13 

تحت سن 

  سنة18

  كجم3
4.00 

 كجم

500 

 جرام

700 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F11- 13 

تحت سن 

  سنة16

 F20الفئة الرياضية 
دفع 

الجلة 

 لإلناث

دفع 

الجلة 

 للذكور

رمي 

الرمح 

 لإلناث

رمي 

الرمح 

 للذكور

حذف 

القرص 

 لإلناث

حذف 

القرص 

 للرجال

 الفئات
الفئة 

 العمرية

  كجم4
7.26 

 كجم

600 

 جرام

800 

 جرام

1.00 

 كجم

2.00 

 كجم
F11- 13 مفتوح 

  كجم4
6.00 

 كجم

600 

 جرام

800 

 جرام

1.00 

 كجم

1.75 

 كجم
F11- 13 

تحت سن 

  سنة20

  كجم3
5.00 

 كجم

500 

 جرام

700 

 جرام

1.00 

 كجم

1.50 

 كجم
F11- 13 

تحت سن 

  سنة18

  كجم3
4.00 

 كجم

500 

 جرام

700 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F11- 13 

تحت سن 

  سنة16
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 F31- 38الفئات الرياضية 
رمي 

الصولجان 

للذكور 

 واإلناث

دفع 

الجلة 

 لإلناث

دفع 

الجلة 

 للذكور

رمي 

الرمح 

 لإلناث

رمي 

الرمح 

 للذكور

حذف 

القرص 

 لإلناث

حذف 

القرص 

 للرجال

 الفئات
الفئة 

 العمرية

  جرام397
غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

 غ

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة
F31 

 ً جراما397
2.00 

 كجم

2.00 

 كجم

2.00 

 كجم

غ 

 مقدرة

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F32 

 غ مقدرة
3.00 

 كجم

3.00 

 كجم

3.00 

 كجم

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F33 

 غ مقدرة
3.00 

 كجم

4.00 

 كجم

4.00 

 كجم

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F34 

 غ مقدرة
3.00 

 كجم

4.00 

 كجم
  كجم4

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F35 

 غ مقدرة
3.00 

 كجم
  كجم4  كجم4

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F36 

 غ مقدرة
3.00 

 كجم

5.00 

 كجم

5.00 

 كجم

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F37 

 غ مقدرة
3.00 

 كجم

5.00 

 كجم

5.00 

 كجم

800 

 جرام

1.00 

 كجم

1.50 

 كجم
F38 

مفتوح 

وتحت 

 20سن 

 سنة

 ً جراما397
غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة
F31 

 ً جراما397
2.00 

 كجم

2.00 

 كجم

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F32 

 غ مقدرة
3.00 

 كجم

3.00 

 كجم

500 

 جرام

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F33 

 غ مقدرة
3.00 

 كجم

4.00 

 كجم

500 

 جرام

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F34 

تحت 

 18سن 

 سنة
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رمي 

الصولجان 

للذكور 

 واإلناث

دفع 

الجلة 

 لإلناث

دفع 

الجلة 

 للذكور

رمي 

الرمح 

 لإلناث

رمي 

الرمح 

 للذكور

حذف 

القرص 

 لإلناث

حذف 

القرص 

 للرجال

 الفئات
الفئة 

 العمرية

 غ مقدرة
3.00 

 كجم

4.00 

 كجم

500 

 جرام

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F35 

 غ مقدرة
3.00 

 كجم

4.00 

 كجم

500 

 جرام

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F36 

 غ مقدرة
3.00 

 كجم

4.00 

 كجم

500 

 مجرا

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F37 

 غ مقدرة
3.00 

 كجم

4.00 

 كجم

500 

 جرام

700 

 جرام

1.00 

 كجم

1.50 

 كجم
F38 

 

 ً جراما397
غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة
F31 

 ً جراما397
1.00 

 كجم

1.00 

 كجم

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

750 

 ًجراما

750 

 ًجراما
F32 

 غ مقدرة
2.00 

 كجم

2.00 

 كجم

500 

 جرام

500 

 جرام

750 

 ًجراما

750 

 ًجراما
F33 

 غ مقدرة
2.00 

 كجم

3.00 

 كجم

500 

 جرام

500 

 جرام

750 

 ًجراما

750 

 ًجراما
F34 

 غ مقدرة
2.00 

 كجم

3.00 

 كجم

500 

 جرام

500 

 جرام

750 

 ًجراما

750 

 ًجراما
F35 

 غ مقدرة
2.00 

 كجم

3.00 

 كجم

500 

 جرام

500 

 جرام

750 

 ًجراما

750 

 ًجراما
F36 

 غ مقدرة
2.00 

 كجم

3.00 

 كجم

500 

 جرام

500 

 جرام

750 

 ًجراما

750 

 ًجراما
F37 

 غ مقدرة
2.00 

 كجم

3.00 

 كجم

500 

 جرام

600 

 جرام

750 

 ًجراما

750 

 ًجراما
F38 
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 F40- 46الفئات الرياضية 

دفع 

الجلة 

 لإلناث

دفع 

الجلة 

 للذكور

رمي 

الرمح 

 لإلناث

رمي 

الرمح 

 للذكور

حذف 

القرص 

 لإلناث

حذف 

القرص 

 للرجال

 الفئات
الفئة 

 العمرية

3.00 

 كجم

4.00 

 كجم

400 

 جرام

600 

 جرام

750 

 جرام

1.00 

 كجم

F40 و

F41 

4.00 

 كجم

6.00 

 كجم

600 

 جرام

800 

 جرام

1.00 

 كجم

1.50 

 كجم
F42 

4.00 

 كجم

6.00 

 كجم

600 

 مجرا

800 

 جرام

1.00 

 كجم

1.50 

 كجم

F43 و

F44 

3.00 

 كجم

4.00 

 كجم

600 

 جرام

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.50 

 كجم
F45 

4.00 

 كجم

6.00 

 كجم

600 

 جرام

800 

 جرام

1.00 

 كجم

1.50 

 كجم
F46 

مفتوح 

وتحت 

 20سن 

 سنة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

F40 و

F41 

3.00 

 كجم

5.00 

 كجم

500 

 جرام

700 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F42 

3.00 

 كجم

5.00 

 كجم

500 

 جرام

700 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم

F43 و

F44 

3.00 

 كجم

4.00 

 كجم

500 

 جرام

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F45 

3.00 

 كجم

5.00 

 كجم

500 

 جرام

700 

 جرام

1.00 

 كجم

1.50 

 كجم
F46 

تحت سن 

  سنة18
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دفع 

الجلة 

 لإلناث

دفع 

الجلة 

 للذكور

رمي 

الرمح 

 لإلناث

رمي 

الرمح 

 للذكور

حذف 

القرص 

 لإلناث

حذف 

القرص 

 للرجال

 الفئات
الفئة 

 العمرية

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

 غ

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

F40 و

F41 

3.00 

 كجم

4.00 

 كجم

400 

 جرام

600 

 جرام
 F42  كجم1  كجم1

3.00 

 كجم

4.00 

 كجم

400 

 جرام

600 

 جرام
  كجم1  كجم1

F43 و

F44 

2.00 

 كجم

3.00 

 كجم

400 

 جرام

500 

 جرام

750 

 ًجراما

750 

 ًجراما
F45 

3.00 

 كجم

4.00 

 كجم

400 

 جرام

600 

 جرام
 F46  كجم1  كجم1

تحت سن 

  سنة16
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 F51- 57الفئات الرياضية 

رمي 

الصولجان 

للذكور 

 واإلناث

دفع 

الجلة 

 لإلناث

دفع 

الجلة 

 للذكور

رمي 

الرمح 

 لإلناث

رمي 

الرمح 

 للذكور

حذف 

القرص 

 لإلناث

حذف 

القرص 

 للرجال

 الفئات
الفئة 

 العمرية

 ً جراما397
غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

 غ

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة
F51 

 ً جراما397
2.00 

 كجم

2.00 

 كجم

2.00 

 كجم

غ 

 مقدرة

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F52 

غ مقدرة
3.00 

 كجم

3.00 

 كجم

3.00 

 كجم

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F53 

غ مقدرة
3.00 

 كجم

4.00 

 كجم

4.00 

 كجم

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F54 

غ مقدرة
3.00 

 كجم

4.00 

 كجم
  كجم4

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F55 

غ مقدرة
3.00 

 كجم
  كجم4  كجم4

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F56 

غ مقدرة
3.00 

 كجم

5.00 

 كجم

5.00 

 كجم

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F57 

مفتوح 

وتحت 

 20سن 

 سنة

 ً جراما397
غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة
F51 

تحت 

 18سن 
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رمي 

الصولجان 

للذكور 

 واإلناث

دفع 

الجلة 

 لإلناث

دفع 

الجلة 

 للذكور

رمي 

الرمح 

 لإلناث

رمي 

الرمح 

 للذكور

حذف 

القرص 

 لإلناث

حذف 

القرص 

 للرجال

 الفئات
الفئة 

 العمرية

 ً جراما397
2.00 

 كجم

2.00 

 كجم

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F52 

غ مقدرة
3.00 

 كجم

3.00 

 كجم

500 

 جرام

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F53 

غ مقدرة
3.00 

 كجم

4.00 

 كجم

500 

 جرام

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F54 

غ مقدرة
3.00 

 كجم

4.00 

 كجم

500 

 جرام

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F55 

غ مقدرة
3.00 

 كجم

4.00 

 كجم

500 

 جرام

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F56 

غ مقدرة
3.00 

 كجم

4.00 

 كجم

500 

 جرام

600 

 جرام

1.00 

 كجم

1.00 

 كجم
F57 

 سنة

 ً جراما397
غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

 غ

 مقدرة

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة
F51 

 ً جراما397
1.00 

 كجم

1.00 

 كجم

غ 

 مقدرة

غ 

 مقدرة

750 

 جرام

750 

 جرام
F52 

غ مقدرة
2.00 

 كجم

2.00 

 كجم

400 

 جرام

400 

 جرام

750 

 ًجراما

750 

 ًجراما
F53 

تحت 

 16سن 

 سنة
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رمي 

الصولجان 

للذكور 

 واإلناث

دفع 

الجلة 

 لإلناث

دفع 

الجلة 

 للذكور

رمي 

الرمح 

 لإلناث

رمي 

الرمح 

 للذكور

حذف 

القرص 

 لإلناث

حذف 

القرص 

 للرجال

 الفئات
الفئة 

 العمرية

غ مقدرة
2.00 

 كجم

3.00 

 كجم

400 

 جرام

400 

 جرام

750 

 ًجراما

750 

 ًاماجر
F54 

غ مقدرة
2.00 

 كجم

3.00 

 كجم

400 

 جرام

400 

 جرام

750 

 ًجراما

750 

 ًجراما
F55 

غ مقدرة
2.00 

 كجم

3.00 

 كجم

400 

 جرام

400 

 جرام

750 

 ًجراما

750 

 ًجراما
F56 

غ مقدرة
2.00 

 كجم

3.00 

 كجم

400 

 جرام

400 

 جرام

750 

 ًجراما

750 

 ًجراما
F57 

غ مقدرة
2.00 

 كجم

3.00 

 كجم

400 

 جرام

500 

 جرام

750 

 ًجراما
 F38  كجم1
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 امللحق الثا

 األلعاب الباراملبية وبطوالت كأس –التسلسل الهرمي للتصنيف ) 1(جدول 

 العا

رمي 

 الصولجان

رمي 

 الرمح

دفع 

 الجلة

حذف 

 القرص

الوثب 

 الطويل

الوثب 

 الثال

الوثب 

 العايل
 املاراثون

10000 

 م

5000 

 م

1500 

 م

800 

 م

400 

 م

200 

 م

100 

 م
 الفئة

11 
            

12 

        

***** ***** ***** 

    13 

               20 

               31 

               32 

  
لإلناث 

 فقط
            33 

               34 

 

 و35

38 

لإلناث 

 فقط

 و35

38 

لإلناث 

 فقط

 و35

38 

ث لإلنا

 فقط

 35 38 و35   38 و35

 

 و36

38 

لإلناث 

 فقط

 و36

38 

لإلناث 

 فقط

 و36

38 

لإلناث 

 فقط

 36 38 و35   38 و36

 

 و37

38 

لإلناث 

 فقط

 و37

38 

لإلناث 

 فقط

 و37

38 

لإلناث 

 فقط

 37 38 و37   38 و37

 انظر البيانات الواردة أعاله 

كن 

دمج 

الفئة 

 مع38

 38 37 و36 و35 مع الفئات 38لفئة كن دمج ا  
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رمي 

 الصولجان

رمي 

 الرمح

دفع 

 الجلة

حذف 

 القرص

الوثب 

 الطويل

الوثب 

 الثال

الوثب 

 العايل
 املاراثون

10000 

 م

5000 

 م

1500 

 م

800 

 م

400 

 م

200 

 م

100 

 م
 الفئة

الفئات 

 36 و35

 37و

               40 

               41 

               42 

               43 

               44 

               45 

               46 

               47 

         51 

         52 

        53 

        

* * * * 

54 

            55 

            56 

 

*** 

*** 

*** 

           57 
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  تقسيم الفئات عىل أساس تسلسل التصنيف والقواعد الفنية أو أي منه

ة / مجموعة الفئات   ) 2014(الفعاليات غ القا

 * T52- 54 أو T51- 53مجموعة الفئات : املجموعات املرتقبة

ها من الفعاليات املجمعةT54و T53الفئات  **  مكتملة كغ

 *** هي أي مجموعة مكونة من ثالث فئات متتالية: املجموعات املرتقبة

 -53هي أي مجموعة مكونة من ثالث فئات متتالية : املجموعات املرتقبة

 ) الذكور (57 -54) اإلناث (57

**** 

كن للفئة12 أن تكتمل بالفئة 11كن للفئة   13 أن تكتمل بالفئة 12  و

 ) 13 أن تكتمل بالفئة 11لكن يحظر عىل الفئة (

**** 
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  البطوالت اإلقليمية واأللعاب اإلقليمية-التسلسل الهرمي للتصنيف) 2(جدول 

رمي 

 الصولجان

رمي 

 الرمح

دفع 

 الجلة

حذف 

 القرص

الوثب 

 الطويل

الوثب 

 الثال

الوثب 

 العايل
 املاراثون

10000 

 م

5000 

 م

1500 

 م

800 

 م

400 

 م

200 

 م

100 

 م
 الفئة

        ***** ***** *****     11 

               12 

               13 

               20 

               31 

               32 

               33 

               34 

 35 38 و35       

 36 38 و35       

 37 38و 37       

 38 37 و36 و35 مع الفئات 38كن دمج الفئة        

           40 

 

****** ****** ****** ****** 

          41 
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رمي 

 الصولجان

رمي 

 الرمح

دفع 

 الجلة

حذف 

 القرص

الوثب 

 الطويل

الوثب 

 الثال

الوثب 

 العايل
 املاراثون

10000 

 م

5000 

 م

1500 

 م

800 

 م

400 

 م

200 

 م

100 

 م
 الفئة

      
 و42

44 

        42 

               43 

      
 و42

44 

        44 

            45 

            46 

    

****** ****** ****** 

        47 

         51 

         52 

    53 

    

** ** ** ** 

* * * * 

54 

            55 

            56 

 

*** 

*** 

*** 

           57 
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  تقسيم الفئات عىل أساس تسلسل التصنيف والقواعد الفنية أو أي منه

ة الفعاليات غ ال/ مجموعة الفئات    ) 2014(قا

 * T52- 54 أو T51- 53مجموعة الفئات : املجموعات املرتقبة

ها من الفعاليات املجمعةT54و T53الفئات  **  مكتملة كغ

 *** هي أي مجموعة مكونة من ثالث فئات متتالية: املجموعات املرتقبة

 57 -53هي أي مجموعة مكونة من ثالث فئات متتالية : املجموعات املرتقبة

 ) الذكور (57 -54) اإلناث(

**** 

كن للفئة 12 أن تكتمل بالفئة 11كن للفئة  لكن  (13 أن تكتمل بالفئة 12 و

 ) 13 أن تكتمل بالفئة 11يحظر عىل الفئة 

**** 
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 الدولية  الباراملبية  للجنة  التابعة  القوى  ألعاب  لوائح  على  الكتاب  حيتوي
 والدعاية  املسابقات،  نتائج  قرارإو  ألعاب  ابقاتمس  ومتطلبات  وتطبيقاا،
 التصنيف  ونظام  وأهليتهم،  الالعبني  ورسوم  املسابقات،  هذه  أثناء  والعروض،

 تصنيفية،  فئة  كل  يف  وتسجيلهم  القوى،  أللعاب  التأهيل  ومتطلبات  هلم،  الوظيفي
 الدويل،  االحتاد  من  املعتمدة  القوى  ألعاب  مسابقات  يف  املشروطة  واملشاركة

 . ومتطلباته الدولية الباراملبية للجنة املنشطات مكافحة وقانون

 اليت  القوى  ألعاب  مسابقات  يف  الرتاعات  مع  التعامل  اجراءات  إضافةً إىل 
 واإلقليمية،  العاملية  القياسية  واألرقام  الدولية،  الباراملبية  اللجنة  حتت  تندرج
 الدولية  الباراملبية  جنةالل  مسابقات  وقواعد  والشهادات،  امليداليات  منح  وكيفية
 مسابقات  حتت  املندرجة  الفعاليات  وشروط  القياسات  حيث  من  القوى  أللعاب
 ومراقبني  وفنيني  حكام  من  وواجبام  املسؤولني  ووصف  وقوانينها،  القوى  ألعاب

 .وإداريني
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