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مقدمة
هذه القواعد الدولٌة اللتقاط االوتاد سارٌة اعتبارا من ٌ 1ناٌر 2015
على الرؼم من أن هذا الكتٌب ٌحدد قواعد تفصٌلٌة لالتحاد الدولً اللتقاط االوتاد ITPF
وبتحدٌد األحداث ،فإنه ٌجب أن تقرأ باالقتران مع النظام األساسً ،والالئحة العامة والالئحة
البٌطرٌة.
ولٌس من الممكن لتوفٌر قاعدة لكل االحتماالت ٌمكن تصوره فً هذه القواعد .إذا لم ٌكن
هناك حكم للتعامل تحدٌدا مع ظرؾ معٌن ،أو إذا كان أقرب تفسٌر القاعدة ذات الصلة من
شأنه أن ٌؤدي إلى ظلم واضح ،فمن واجب المسؤولٌن التخاذ قرار على أساس الحس السلٌم
واللعب النظٌؾ ،وذلك باستخدام جمٌع المساعدة التقنٌة المتاحة بما فً ذلك تسجٌالت الفٌدٌو
الرسمٌة (ٌعتبر تسجٌل الفٌدٌو الرسمً أن ٌكون تسجٌل أدلى بها شبكة التلفزٌون أو الفٌدٌو
شركة وظفت من قبل اللجنة المنظمة) مما ٌعكس قدر اإلمكان نٌة هذه القواعد والنظام العام.

الفصل األول مقدمة
المادة ( )100العام
 .1هذه القواعد تم اعدادها من خالل تبنً نهج استشاري أوسع وباإلشارة إلى األحداث
والقواعد كما تمارس فً معظم الدول التً تمارس التقاط االوتاد.
 .2تم تحدٌد القانون من أجل تبسٌط مختلؾ القواعد اللتً تمارس فً أجزاء مختلفة من
العالم ،وجعلها تحت إطار االتحاد الدولً اللتقاط االوتاد .وهذا سٌمكن جمٌع البلدان الممارسة
اللتقاط االوتاد الحصول على قواعد مشتركة والتنافس على شروط وقواعد متساوٌة.
 3مسابقة التقاط االوتاد هً واحدة من المسابقات التً ٌتم فٌها اختبار مزٌج من الحصان
والفارس فً ظل ظروؾ مختلفة .إنه اختبار من أجل إثبات حرٌة الحصان ،الطاقة ،المهارة،
سرعتها والطاعة فً الجري على خط مستقٌم على مقربة من أوتاد ،حلقات ،اللٌمون المطاط
وؼٌرها من الدمى والعقبات.
 .4إذا ارتكب الفارس بعض االخطاء مثل فقدان الرمح ،السٌؾ ،مسدس أو تجاوز الوقت
المسموح ،وما إلى ذلك فعلٌة ان ٌتحمل العقوبات  ,حٌث سٌتم خصم هذه النقاط كعقوبة من
النقاط المحققة  .الفائز فً المسابقة هو المنافس الذي ٌنال أكبر عدد من النقاط.
 .5شروط كل مسابقة ٌجب أن تحدد بوضوح فً موعدها وبرنامج الحدث .و ال ٌسمح
للمنظمون بتنظٌم المسابقات إال إذا وافق االتحاد الوطنً على الشروط التً بموجبها ٌمكن
اقامة المسابقات.
ٌ .6جب ان تكون المسابقات عادلة لجمٌع المنافسٌن .ولذلك ،من الضروري أن ٌتم وضع
قواعد صارمة ومفصلة لتنظٌمها .لهذا السبب ٌجب احترام القواعد التً تتبع ،باستثناء عندما
ٌكون االتحاد الدولً للفروسٌة  ITPFأذن لبعض التعدٌالت التً تبررها الظروؾ المحلٌة.
 .7الفرٌق الفائز سٌكون الفرٌق الذي ٌحرز أكبر عدد من النقاط فً جمٌع المسابقات
(مجموع النقاط الحاصل علٌها  4متسابقٌن فً جمٌع المسابقات سواء الفردي او الفرق
وتضاؾ جمٌعامعا لتحدٌد الفرٌق الفائز.
 .8المتسابق الفائز سوؾ ٌكون المتسابق الذي ٌسجل أكبر عدد من النقاط فً جمٌع
المسابقات( ،أفضل رجل فً استخدام السالح).

الفصل الثانً اللوائح  /القواعد والتعارٌؾ
المادة  :101األنظمة والقواعد
 .1 .1القواعد العامة  ITPFتم اصدارها بحٌث ٌتمكن المنافسٌن والفرق من المتنافسٌن من
مختلؾ االتحادات الوطنٌة ( )NFSتتنافس ضد بعضها البعض فً ظل ظروؾ عادلة
ومتساوٌة.
 .2القواعد العامة جنبا إلى جنب مع لوائح االتحاد الدولً اللتقاط االوتاد البٌطرٌة تحكم
جمٌع مسابقات التقاط االوتاد التً تنظمها .NFS
 .3هذه الالئحة سمحت للجان المنظمة ( )OCSأقصى حرٌة فً إدارة األحداث وفً إعداد
برامجها طبقا للظروؾ المختلفة بكل دولة.
 NFS .4هً المسؤولة باالشتراك مع اللجنة المنظمة ،من تطبٌق جمٌع القوانٌن والقواعد،
بما فً ذلك جمٌع االلتزامات المالٌة.
 .5ومن مسؤولٌة اللجنة المنظمة اتخاذ بعض التدابٌر التً قد تكون ضرورٌة لتؽطٌة
االلتزامات المالٌة والقانونٌة.
 NF .6و اللجنة المنظمة الستضافة وتنظٌم الحدث سوؾ ٌكونا مسؤال ن عن أي
مسؤولٌات قانونٌة عن أي حادث أو إصابات الخٌول ،والمتسابقٌن أو أي طرؾ آخر أو أي
ضرر أو خسائر فً الممتلكات.

المادة  :102التعارٌؾ
 .1مصطلح "االمسابقة" ٌشٌر إلى االجتماع الكامل" ،بطولة" ،أو اختبار "ألعاب" تحت
اشراؾ .OC
" .2االمباراة" ٌمكن تنظٌم واحدةأو أكثر من واحدة .فترة المبارة تمتد من ساعة واحدة قبل
بداٌة الحصان األول و حتى نصؾ ساعة بعد إعالن النتائج النهائٌة.
 .3مصطلح "اللجنة المنظمة" (ٌ )OCشٌر إلى أي اللجنة التً وافق علٌها  NFوعقدت
لتكون مسؤولة عن إدارة أي مسابقة .
 .4مصطلح "المسابقة" ٌشٌر إلى عدد من المبارٌات التً تقام على التوالً فً مواقع مختلفة
ونتائجها تؤدي إلى التصنٌؾ النهائً أو الترتٌب النهائً.
 .5مصطلح "المباراة" ٌشٌر إلى كل فئة الفردٌة التً ٌتم وضعها المنافسٌن فً أمر من
الجدارة والتً قد تمنح جوائز  /مٌدالٌات.
 .6مصطلح "الشوط" "ٌعنً أن جزء من المباراة بٌن خط البداٌة وخط النهاٌة.
ٌ .7تم تعرٌؾ مصطلح "سقوط الحصان" عندما ٌلمس االرض كتؾ او كفل الجواد االرض.
ٌ .8تم تعرٌؾ مصطلح "سقوط الفارس " عندما ٌنفصل الفارس عن الحصان الذي لم ٌسقط،
فً مثل هذه الحالة انة ٌالمس االرض او ٌحصل علً اي شكل من أشكال الدعم أو المساعدة
الخارجٌة للعودة الً السرج.

الفصل الثالث الفعالٌات والمسابقات
المادة  :103المنافسات الوطنٌة
المنافسات الوطنٌة عادة ما تقتصر على المنافسٌن الوطنً الذٌن ٌشاركون وفقا للوائح .NF
ٌسمح للمنافسٌن األجانب بالمشاركة مع ضرورة الحصول علً موافقة  .NFوٌمكن عقد هذه
وفقا للقواعد واللوائح الوطنٌة ولكن سٌكون من األفضل تحت قوانٌن االتحاد الدولً للفروسٌة
.ITPF

المادة  :104المسابقات الدولٌة
.1المسابقات الدولٌة ٌجب أن تنظم طبقا للقواعد و القانون الدولً المعتمدة من قبل االتحاد
الدولً  ITPFوٌمكن أن تكون مفتوحة أمام المنافسٌن من جمٌع األمم و NFSالذٌن هم
أعضاء كاملً العضوٌة واألعضاء المنتسبٌن أو الحاصلٌن على دعوة خاصة.
 .2المسابقات الدولٌة ،هً تلك المسابقات التً ٌشارك فٌها اثنان او اكثرمن الدول اضافة الً
الدولة المستضٌفة للمسابقة  ،و ستعقد فقط وفقا لقواعد االتحاد الدولً اللتقاط االوتاد
.ITPF
 .3لكل دولة أن تشارك فقط بحد أقصى بفرٌق واحد من  5متسابقٌن فً أي حدث دولً و فً
جمٌع االحوال  4متسابقٌن من كل دولة فقط هم المشاركٌن فً كل مسابقة  ،وفً حالة اصابة
احد الالعبٌن ٌمكن استبدالة باالعب الخامس فً حالة الضرورة.
 .4اي دولة ،والتً ال ٌمكن تسجٌل فرٌق كامل ،قد تشارك بحد أقصى بعدد  2من المتسابقٌن
فً مبارٌات الفردي فً المسابقةٌ .سمح لهم فقط باالشتراك فً المسابقات الفردٌة ومسابقة
االزواج.
 .5كل مسابقة دولٌة (خصوصا اإلقلٌمٌة والقارٌة وألعاب) ٌجب ان تتكون من ثمانً
مسابقات .كل منها ٌتكون من دورتان من األشواط على النحو التالً:
أ .فردي الرمح
ب فرق الرمح
ج .حلقتان وو تد بالرمح
د .فردي السٌؾ
ه .فرق السٌؾ
و .اللٌمون ( او اللٌمون المطاط )و الوتد بالسٌؾ
ز .االزواج ( الشوط االول رمح و الثانً سٌؾ ).
ح .الطابور الهندي ( 1بالرمح و 2بالسٌؾ)
 .6المنافسة األخرى التً ٌمكن إضافتها من قبل :OC
أ .االزواج سٌؾ
ب .االزواج بالرمح.
ج  .الطابور الهندي بالرمح.

د .الطابور الهندي بالسٌؾ ز
ج .المهارة فً المنافسة األسلحة ،وإذا كانت  OCلدٌهم المعدات المطلوبة وٌجب أن ٌكون
الخٌول علً دراٌة بهذة المسابقةا.

المادة  :105المواصفات للخٌول
ٌجب أن ٌكون الخٌول مناسبة اللتقاط االوتاد وتكون كبٌرة بما فٌه الكفاٌة وقوٌة لحمل
منافس .لجنة التحكٌم  ،مع مساعدة من اللجنة البٌطرٌة ،سٌقرران بشأن هذه المسألة وسوؾ
ٌكون قرارهم النهائً.

المادة ( :)106تؽٌٌر متسابق  /جواد
 .1تؽٌٌر الحصان و  /أو متسابق فً فرٌق ؼٌر مسموح بة طوال المسابقة ،تؽٌٌر الجواد
ٌسمح بة فقط بناء علً موافقة الطبٌب البٌطري  ،واذا اصٌب متسابق ٌمكن استبدالة بموافقة
لجنة الحكام .
ٌجب ان ٌتكون كل فرٌق من خمسة متسابقٌن و  5خٌول ٌجب أال ٌسمح بة عادة إال بناءعلى
موافقة اللجنة البٌطرٌة بالتشاور  ،مع لجنة الحكام ،فً الظروؾ الخاصةعندما ٌصاب
متسابق او جواد ٌمكن اشراك المتسابق االحتٌاطً او الجواد االحتٌاطً للفرٌق و فً حالة
كون الفرٌق قد استخدم الجواد االحتٌاطً ٌسمح للفرٌق بالحصول علً جواد اخر من الخٌول
االحتٌاطً لمرة واحدة.
 .2الفارس االحتٌاطً للفرٌق ٌستطٌع إذا لزم األمر ان ٌحل محل عضو من فرٌق بالدة من
االربعة المشاركٌن خالل هذا المباراة  .وبعبارة أخرى ،فقط  4من  5المتسابقٌن فً فرٌق لبلد
ما ٌمكنهم المشاركة فً كل مسابقة فً المباراة  ،وٌجب إبالغ لجنة التحكٌم باسماء
المتسابقٌن االربعة الذٌن سوؾ ٌشاركون فً المسابقة المقبلة .إذاشاركت دولة فقط 4
متسابقٌن ٌ ،تم أخذ أمرا مفروؼا منه أنها سوؾ تنافس فً جمٌع المسابقات بهؤالء
المتسابقٌن  .احتٌاطً فرٌق ال ٌنضم أي فرٌق آخر الستكمال فرٌق اخر.

 .المادة  :107عدد المشاركات
فقط سٌتم قبول مشاركة واحدة لكل متسابق سواء فً مبارٌات الفردي او الفرق .فً حالة
الضرورة لتحل محل متسابق أو جواد ثم ٌجب أن ٌكون إدخال جدٌد ولٌس من إدخاالت
القائمة( .تعتبر االشتراك بجوادٌن مختلفٌن مشاركتٌن).

المادة  :108القسوة علً الخٌول
إذا كان فً رأي لجنة الحكام ،ان المتسابق ٌقسو علً الجواد ،أو ٌسبب أي إزعاج ؼٌر
ضروري إلى االجواد ،وٌستخدم القوة المفرطة (إما فً الفم أو بالمهموز) ،أو متسابق أو
جواد ٌعتبرخطرا علً االخرٌن  ،فً ظل تقدٌر لجنة التحكٌم ٌ ،ستبعد من المباراة و ٌعاقب
على القسوة على الحصان.
سوط التروٌض ٌمكن استخدامها فً أي مسابقات ولكن ال ٌسمح باالستخدام ألكثر من مرتٌن
فً بداٌة الشوط ولكن إذا تم استخدامها بقسوة او اكثر من مرتٌن ٌسبعد المتسابق من
المباراة.
فً حالة استخدام السالح ( السٌؾ او الرمح ) فً ضرب او تشجٌع الجواد ٌستبعد الفارس

من المسابقة تماما.

المادة  :109تشكٌل الفرق (الفرٌق  /االزواج)
ٌتكون الفرٌق من  4متسابقٌن وٌمكن الي عدد من المتبارٌن باستخدام الٌد الٌسري ولكن
علٌهم ان ٌضعوا االوتاد علً الناحٌة الٌسري للجواد على حقهم.
وٌتكون الزوج من  2من المتسابقٌن.

المادة  :110عمر المتسابق
 .1الحد األدنى لعمر متسابق لٌكون مؤهال للمشاركة فً المبارٌات الدولٌة الكبري ٌجب أن
ٌكون  16عاما (ٌجب أن ٌصل  16سنة من العمر فً نفس العام من الحدث).
 .2القواعد تحدد المسابقات كاالتً:
أ .مسابقة دولٌة كبري (رجال أو السٌدات)
ب .مسابقة دولٌة كبري للسٌدات ( -الحد األدنى لسن  16على النحو الوارد أعاله)
ج .مسابقة االساتذة ٌ -جب أن ٌكون عمر المنافسٌن  45عاما فً ٌوم المسابقة .ومع ذلك،
الدول األعضاء قد ،عن طرٌق االتفاق المتبادل فقط ،تدرج فً فرٌق االساتذة المتسابقٌن الذٌن
تقل أعمارهم عن  45سنة من العمر
 .3العمر المطلوب للشباب تحت  19عام و لالطفال تحت  15سنة .

المادة  :111معدات السالمة وشدات الخٌول
ٌ .1جب علً المتسابقٌن ارتداء خوزة راس صلبة للحماٌة و ٌمكن ارتداء العمامة
التقلٌدٌةعلً الخوذة.
 .2سروج فً حالة جٌدة ومن أي نوع ٌمكن استخدامهاولن تربط الركابات الحدٌد او زخم
الركابات الجلدٌة إلى أي جزء آخر من الحصان أو السروج بأي وسٌلة.
ٌ .3جب ان ٌضع المتسابقٌن علً الجٌاد شداتهم المعتادة ،واللجام ،و سروج جٌدة مالئمة
للجواد و ال ٌجب تؽٌٌراللجام خالل المسابقة ،ما لم ٌتم الحصول علً اإلذن من مالك الجواد أو
من ٌنوب عنة

المادة  :112فقدان السالح ( السٌؾ او المزراق )
 .1اذا كسر المتسابق سالحه فً أي وقت من الشوط  ،حتى االنتهاء تحسب لة النقاط المحققة
خالل الشوط.
 .2إذا ما تم كسر الرمح أو السٌؾ أثناء ضرب الهدؾ’ سٌتم احتساب النقاط فً هذا الشوط.
 .3إذا اسقط المتسابق سالحة بٌن البداٌة والنهاٌة لن تحتسب له أي نقاط لهذا المدى.و فً
منافسات الفرقفان النقاط المسجلة من قبل باقً المتسابقٌن فً الفرٌق تحتسب لهم.
 .4كسر سن الرمح سٌعامل مثل كسر السالح  ،وعلً العموم النقاط المسجلة سوؾ تحتسب
للراكب .

المادة  :113سقوط متسابق  /جواد
 .1المتسابق الذي ٌسقط او ٌسقط جوادة خالل احد االشواط سوؾ ٌستبعد من هذا الشوط  ،و
سوؾ تحتسب فقط النقاط المحققة بواسطة الثالثة فرسان االخرٌن .
 .2وفً جمٌع الحاالت مسؤولٌة انقطاع شدة الجواد تقع على عاتق المتسابق ،ولن ٌتم
السماح لة باعادة الشوطو سوؾ ٌتم استبعاد المتسابق من هذا الشوط .

المادة  :114المسابقات علً خٌول مستعارة
ٌ .1مكن اقامة المبارٌات الدولٌة أو المسابقات على خٌول معارة من  NFالمضٌؾ.
 .2ستقوم اللجنة المنظمة بتوفٌر العدد الالزم من الخٌول المناسبة اللتقاط االوتاد(بحد أقصى
 5لكل فرٌق بما فً ذلك االحتٌاطً واحد).
ٌ .3جب ان تتم قرعة توزٌع الخٌول قبل  24ساعة على األقل من بدء المسابقة األولى
بالقرعة العلنٌة العادلة لكل فرٌق .وسٌتم اجراء القرعة لخٌول الدولة المستضٌفة أوال.
ٌ .4جب اجراء القرعة بحضور من رؤساء الفرق أو ممثلً الفرق المشاركة ،والمنافسٌن،
ورئٌس وأعضاء لجنة التحكٌم ورئٌس اللجنة البٌطرٌة.
ٌ .5جب أن ٌكون الخٌول معرفة بشكل صحٌح (من الممكن أن كتابة األرقام على االرجل
الخلفٌة) ومن خالل رقاقة الكترونٌةوٌجب ارتداء اللجام المستخدم عادةٌ .جب استخدام نفس
هذا اللجام فً جمٌع أنحاء الحدث بأكمله ما لم ٌتم إعطاء اإلذن للتؽٌٌر من قبل المالك.وٌنبؽً
أن تتم القرعة طبقا الرقام الرقاقة االلكترونٌة.
 .6الدولة المضٌفة هً االولً فً القرعة و ٌحدد ترتٌب باقً الدولً بالقرعة و تحصل كل
دولة علً جواد واحد و تستمر القرعة لحٌن حصول كل دولة علً خمسة خٌول .
ٌ .7جب على اللجنة المنظمة إتاحة عدد معقول من الخٌول االحتٌاطٌة الستخدامها فً حال
وجود حصان ؼٌر الئق طبقا لتقرٌر االطبٌب البٌطري وقرار لجنة الحكام و سٌكون
القرارنهائٌا.
ٌ .8جب وضع الجدول الزمنً بوضوح والشروط التً ٌتم بموجبها اقترض الخٌول وتجرى
المسابقات( .المقدمة  /المقترضة  /المؤجرة الخ .)..
 .9االتحاد الدولً اللتقاط االوتاد ال ٌشترط وجود جوازات للخٌول  ،شرٌطة أن الخٌول وطنٌة
فقط هً اللتً تشارك وٌمكن تحدٌدها بشكل إٌجابً من قبل اللجنة البٌطرٌة من الوثائق
المقدمة من قبل المالك .NF /
 .10وقت التدرٌب :كحد أقصى فترتٌن من ساعة واحدة ،وٌشمل احماء الخٌول .وٌستثنى من
هذا االسراج من الخٌولٌ( ،سمح للمتسابق كحد أقصى من ستة أشواط الفرد والفرٌق).

المادة  :115مراسم تسلٌم الجوائز
 .1تتبع مراسم االفتتاح و تسلٌم الجوائز والختام العرؾ المحلً ولكنها ٌجب أن تشمل
اإلجراءات المنصوص علٌها فً المواد التالٌة.
ٌ .2جب دعوة رئٌس لجنة الحكام و ممثل االتحاد الدولً اللتقاط االوتاد  ITPFللمشاركة فً
حفل االفتتاح وتوزٌع الجوائز ومراسم الختام فً جمٌع البطوالت ،ونهائٌات كأس العالم.
ٌ.3جب دعوة جمٌع المتسابقٌن لحضور كل هذه االحتفاالت وٌجب ان ٌظلوا ممتطٌٌن الخٌول
التً كانت قد شارك بها فً البطولة .إذا تم استخدام المنصة للفائزٌن بجائزة قد ٌطلب من
الفائزٌن بجائزة النزول من علً خٌولهم الستالم الجوائز.

الفصل الرابع المشاركة فً المسابقات
المادة  :116الدعوات
وٌجب أن ترسل دعوات للمشاركة المنافسٌن األجانب إلى  NFSبهم .وٌجب أن تتضمن
الدعوات موجزا لقواعد المسابقة  ،والجدول الزمنً والتسهٌالت المقدمةٌ .جب إرسال دعوات
إلى  NFSقبل ٌ 90وما على األقل هذا الحدث.

المادة  :117المشاركات
 .1جمٌع المتسابقٌن المشاركٌن الدولً ٌجب إدخالها من قبل  NFSبهمٌ .صل إلى الحد
األقصى المحدد فً الجدول الزمنً ،وٌجب أن تكون مقبولة من قبل .OC
 .2إذا لم ٌتم ٌنص على خالؾ ذلك فً القواعد  ،عدد االمتسابقٌن المدعوٌٌن للمشاركة فً
منافسات الفرق فً المناسبات الرسمٌة واإلقلٌمٌة والقارٌة ،بطولة العالم واأللعاب وٌنبؽً أن
تستند على المقاٌس التً وضعتها االتحاد الدولً اللتقاط االوتاد5( .ITPFمتسابقٌن
والمدرب ،بعض اللجان المنظمةلها الحرٌة لدعوة شخص إضافً مثل رئٌس البعثة )
 .3إذا ادخل  NFعدد من المنافسٌن والخٌول اكثر من العدد المسموح به فً الفرٌق الرسمً،
ٌجب علً رئٌس الفرٌق تحدٌد المتسابقٌن والخٌول التً تم اختٌارها للفرٌق الرسمً قبل
بدء المسابقات.
 .4إدخاالت من حٌث المبدأ
ٌرجى الرجوع إلى القواعد العامة . ITPF
 .5االدخال النهائً
ٌرجى الرجوع إلى القواعد العامة . ITPF
 .6االعتزار عن المشاركة
إذا تم االعتزار عن المشاركٌن من اتحاد وطنً بعد إرسال مشاركاتهم المحددة لٌ OCتم
الزام هذا  NFخاص بتعوٌض  OCلتؽطٌة النفقات التً تنفق فً توقعاتهم "أي السكن،
وإٌواء الخٌول ،وأٌة ترتٌبات أخرى" .

المادة  :118رئٌس الفرٌق
ٌرجى الرجوع إلى القواعد العامة . ITPF

المادة  :119إعالن البداٌة
ٌ .1جب ان ٌعلن رئٌس الفرٌق اإلدخاالت للمسابقات الرسمٌة وأسماء المشاركٌن فى
المسابقة الفردٌة جنبا إلى جنب مع الخٌول طبقا للتوقٌتات التً وضعتها  OCوفقا للقوانٌن.
فً حالة وقوع حادث أو مرض أحد أعضاء الفرٌق و  /أو جواد للمتسابق فً الفرٌق ،او هو
متسابق فردي و  /أو جواد قد تكون بدٌال للعضو فرٌق و  /أو الحصانٌ ،جب أن ٌتم اإلعالن
عن هذا من قبل رئٌس الفرٌق.
 .2اذا تم سحب متسابق  /الحصان ال ٌمكنة بعد ذلك المشاركة فً أي مسابقة أخرى فً الٌوم
نفسه ،لكنه قد ٌعود فً الٌوم التالً إذا كان الطبٌب أو طبٌب بٌطريٌ .شهد أن السبب
النسحابه لم ٌعد موجودا.

الفصل الخامس المسؤولٌن الرسمٌون ومتطلبات مٌدان المسابقة
المادة ( :)120الحكام
 .1هناك ثالث فئات من الحكام  :الحكم الدولً الرسمً المستوي االول والحكم الدولً
الرسمً المستوي الثانً والحكم المحلً
لجنة التحكٌم سوؾ ٌتم تعٌنها بمعرفة.ITPF
 .2تتألؾ لجنة حكام المسابقة من رئٌس وعدد من الحكام من الفئات المناسبة كما هو مطلوب
لكل مسابقة بحٌث ٌمكن إعطاء حكم عادل على المشاركٌن.
 .3لجنة الحكام هً المسؤولة عن التحكٌم الفنً لجمٌع المسابقات التً ٌعٌن علٌها ،وتسوٌة
جمٌع المشاكل التً قد تنشأ أثناء والٌتها القضائٌة.
 .4مدة والٌة لجنة الحكام تمتد من ساعة واحدة قبل بداٌة المسلبقة حتى نصؾ ساعة بعد
إعالن النتائج النهائٌة.
 .5لجنة التحكٌم ككل هً المسؤولة عن جمٌع القرارات إال عندما ٌنص على خالؾ ذلك فً
القواعد أو اللوائح.
 .6الحكم ٌحكم المسابقة لنهاٌتها لتكون عادلة لجمٌع المشاركٌن ،إال إذا حل محلة حكم اخر
لإلصابة أو المرض فً أي ظرؾ ؼٌر متوقع.
 .7االتحاد الدولً اللتقاط االوتاد  ITPFسوؾ ٌصدر الئحة باسماء الحكام و الرسمٌن
ٌ .8جب أن ٌكون أعضاء لجنة التحكٌم موضوعً فً أحكامهم وضع جانبا أي مشاعر
شخصٌة او مالحظات خارجٌة من الممكن ان ٌعرفوها قبل المسابقة
 .9فً حالة الشك ،او ؼموض التفسٌر ٌ ،جب أن تكون فائدة الشك لصالح المتسابق

المادة  :121القاضً األجنبً
ٌجب أن ٌكون الحكم األجنبً و المندوب التقنً .و سوؾ ٌكونا مسؤوالن بشكل عام عن ر
للمبارة.

المادة  :233لجنة االستئناؾ
لجنة االستئناؾ تنظر كل االعتراضات التً قد تؤثر على نتائج المسابقة من قبل اللجنة
المنظمة بالتشاور مع االتحاد الدولً اللتقاط االوتاد  ITPFلجمٌع المسابقات الدولٌة ،جمٌع
الشكاوى "االحتجاجات" ٌجب أن ٌقدم كتابة خالل نصؾ ساعة بعد إعالن النتائجٌ ،جب أن
تدفع رسوم ( USD 011أو ما ٌعادلها بالعملة المحلٌة) فً الوقت الذي ٌتم تقدٌم الشكوىفٌة.
وهذا الرسم ٌمكن رده إذا تم تأٌٌد االحتجاج.

المادة  :234تعٌٌن لجنة الحكام
ٌ .0عٌن رئٌس وأعضاء لجان التحكٌم للمبارٌات الدولٌة  NF / OCذات الصلة ،ما لم ٌنص
على خالؾ ذلك فً هذه القواعد الخاصة ٌالمٌاراة.

 .2األشخاص التالٌة ال ٌمكن تعٌنهم فً لجنة الحكام:
 2.0أي شخص قد ٌكون عرضة لتضارب المصالح ،على سبٌل المثال قرٌب إلىمنافس أو
المالك.
 2.2صاحب الجواد المشارك فً المسابقة.
 2.2منافس مشارك فً المسابقة.
 2.2رئس الفرٌق او مسؤول فرٌق من الذٌن اشتركوا فً المباراة.
 2.2اعضاء اللجنة البٌطرٌة.

المادة  235المندوب الفنً
 .0االتحاد الدولً اللتقاط االوتاد ،سوؾ ٌعد قائمة المندوبٌن الفنٌٌن الدولٌٌن الذٌن ٌمكن
تعٌنهم فً المبارٌات الدولٌة .
 .2الٌستطٌع رئٌس لجنة الحكام بدء المباراة حتً ٌقوم المندوب الفنً باالخطار بان المٌدان
جاهز لبدء المباراة بعد ذلك تصبح المسئولٌة لرئٌس لجنة الحكام .

المادة  :236قانونٌة المٌدان
ٌجب أن ٌطابق المٌدان لكافة االقواعد الواردة فً هذا القانون  ،فً جمٌع المسابقات التً تقام
تحت قوانٌن االتحاد الدولً اللتقاط االوتاد .ITPF

المادة  :237أبعاد المٌدان:
طول المضمارهو  211-021متر بما فً ذلك نقطة انطالق ،و المسافة بٌن خط البداٌة وخط
النهاٌة ،ومسافة األمان لوقوؾ الخٌول بعد خط النهاٌة.وٌنبؽً أن ٌكون طول المضمار
01متر بٌن خطً البداٌة والنهاٌة وذلك لجمٌع انواع المسابقات.

المادة ( :)238النتائج :
علً لجنة التحكٌم ان تقوم بتدوٌن جمٌع النتائج لكل المتسابقٌن وكذا أخطاء الزمن لكل
المتبارٌن فً كشوؾ العالن النتائج منها وعلً جمٌع اعضاء لجنة الحكام التوقٌع علٌه .
 .2مسجل النتائج ٌجب ان ٌجلس الً جوار رئٌس لجنة الحكام و ٌقوم بتسجٌل النتائج و فقا
لما ٌعلنة .

المادة  :239المٌقاتً
 .0من المستحسن استخدام أجهزة توقٌت الكترونٌة والتً سوؾ تبدأ تلقائٌا ،وٌتم اٌقافها
تلقائٌا عندما ٌتم قطع الشعاع الضوئً بمعرفة الجواد و فً مباراة الفرق و االزواج و
الطابور الهندي ٌتم اٌقاؾ التوقٌت ٌدوٌا مع اخر جواد .
 .2فً جمٌع المبارٌات الفردٌة سوؾ ٌقوم الجواد بقطع الشعاع الضوئً فً اجهزة التوقٌت
فً البداٌة و النهاٌة و المسافة بٌن البداٌة و النهاٌة  01متر.
 .2فً مباراة الفرق و االزواج و الطابور الهندي ٌتم اٌقاؾ التوقٌت ٌدوٌا مع اخر جواد .
 .2فً الطابور الهندي ٌتم تشؽٌل التوقٌت عند مرور اول جواد فً اتجاة الوتد الذي ٌبعد 01
مترا من خط البداٌة و عشرة امتار من خط النهاٌة  ،وفً مسابقات الفرق اذا سقط متسابق او
جواد او اكثر الي سبب و لم ٌتمكن من عبور خط النهاٌة سٌضاؾ للوقت المحدد لهذا الشوط
 6ثانٌة كتصوٌب للزمن.
ٌ .2جب علً مسجل التوقٌت ان ٌعد قوائم مكتوبة بالزمن المحقق فً جمٌع االشواط .
 .6فً حالة استخدام التوقٌت الٌدوي ٌتم تسجٌل التوقٌت بمعرفة اثنان من المٌقاتٌن وٌتم
احتساب المتوسط كنتٌجة رسمٌة للمتسابقٌن.

المادة :23:االذن بالبداٌة
ٌ .0تم وضع مساعد على الجانب اآلخر بمواجة لجنة التحكٌم من الجهة المواجهة للحكام .
 .2المساعد الموجود بمنطقة االهداؾ و معه علم باللونٌن االسود و البٌض العطاء اشارة
البدء للشوط بانزال العلم و ال ٌقوم بانزال العلم اال بناء علً اشارة من رئٌس لجنة الحكام ان
المٌدان جاهز للمباراة وان المتسابق فً وضعٌة تسمح لة باالنطالق .
 .2اذا قطع المتسابق خط البداٌة بدون الحصول علً االذن بالبداٌة سوؾ ٌتم استبعادة و فً
مبارة الفرق سوؾ ٌتم احتساب النتٌجة لباقً الفرٌق.
 .2وتقع على عاتق لجنة التحكٌم أن تقرر ما إذا كان المنافس قد بدأ بطرٌقة سلٌمة او خطأ .
ٌ .2جب أن ٌبدأ المنافسون خالل  021ثانٌة من إشارة البدء او ٌتم استبعادة من المباراة.

المادة 241المسار
ٌجب وضع مسارات واضحة على أرض المبارة تشٌر إلى الممر الذي ٌطلب من الخٌول ان
تسلكة طبقا لتقدٌر ٌ .OCجب على المتسابقٌن توجٌه خٌولهم الً المسار المطلوب مع حفظ
المسافات بٌن كل متسابق مع االخرٌن كما هو منصوص علٌه فً هذا االقانون .رئٌس
المساعدٌن للمٌدان و معه عدد مناسب من المساعدٌن مسئولٌن عن اعداد المسارات و

المحافظة علٌها فً حالة جٌدة و تثبٌت االوتاد و الحلقات و اللٌمون وما إلى ذلك  ،سٌتم
وضع رقم  0علً المسار االول دائما على الجانب األٌسر من الطرٌق بالقرب من لجنة الحكام
مربع .الممرات سٌتم وضع ارقام 2،2،2،علً باقً المسارات فً اتجاة منصة المتفرجٌن.

المادة  :242حلقة التجمٌع
وٌجب وضع مراقب بها وٌشرؾ علً احماء الخٌول ومسئول عن التأكد ان كل المتسابقٌن
ملتزوٌن بالقوانٌن وٌبلػ رئٌس لجنة الحكام باي مخالفة تحدث على الفور.

المادة  :243نفقات الرسمٌٌن
ٌقوم  / ITPFاواللجنة المنظمة بتؽطٌة نفقات السفر واإلقامة الكاملة والنقل المحلً لجمٌع
الرسمٌٌن ،الذٌن تم تعٌنهم من قبل االتحاد الدولً اللتقاط االوتاد .

المادة  :244االحتجاجات
سٌتم التعامل مع جمٌع أنواع االحتجاجات "االعتراضات والطعون ،الخ" وفقا للوائح االتحاد
الدولً اللتقاط االوتاد

المادة :245بدء المتسابق
 .0المتسابق ال ٌمكن ان ٌبدأ المسابقة قبل انزال علم االذن بالدخول  ،وان بدأ قبل االذن
ٌستبعد المتسابق و /أو فرٌقة من هذا الشوط.
 .2المتسابق الذي ال ٌتقدم الً مكان االحماء عشرة دقائق قبل موعدة ٌمكن ان ٌستبعد او
ٌنذر.
 .2إذا فشل متسابق فً مسابقة فردٌة لعبور خط البداٌة خالل  021ثانٌة من أجل البدء،
سوؾ ٌستبعد من هذا الشوط ،هذه القاعدة تنطبق أٌضا على الفرٌق .إن فشل احد المتسابقٌن
او اكثر خط البداٌة خالل  021ثانٌة من أجل البدء ،فان الفرٌق سوؾ ٌستبعد من هذا الشوط .

المادة  :246خط البداٌة
ٌتم وضع عالمة على خط االنطالق تؽطً عرض ما ٌعادل  2مسارات العلم األحمر على الٌمٌن
والعلم األبٌض على الٌسار،والمسافة بٌنهما  22 - 21مٌ .جب أن ٌتم ضبط توقٌت المعدات
اإللكترونٌة لبدء الساعة بدقة عند خط البداٌة وخط النهاٌة .إذا لم ٌتوفرالتوقٌت اللكترونً ،
ثم ٌمكن استخدام المعدات الٌدوٌة.

المادة  :247خط النهاٌة

ٌ .0مٌزخط النهاٌة بالعلم األحمر على االٌمٌن والعلم األبٌض على الٌسار 22 - 21 ،م عن
بعضها البعضٌ .جب أن ٌتم ضبط المعدات االلكترونٌة توقٌت لوقؾ عقارب الساعة بدقة إلى
خط النهاٌة..
 .2االشواط من خالل المساحة  22 - 21م وعلى األقل  21مترا ما وراء خط النهاٌة ٌجب أن
تقدم للسماح للمتسابقٌن باٌقاؾ خٌولهم قبل الخروج بطرٌقة منظمة.

المادة  :248مٌدان التدرٌب
منطقة تدرٌب قٌاس حوالً  011متر على األقل وتمٌز بشكل صحٌح ٌجب أن تقدم الحماء
الخٌولٌ .جب منع تواجد العامة بها وتشمل مسار واحد على األقل لممارسة التدرٌبٌ .جب
أن تكون فً محٌط منطقة التنظٌم وسٌتم السٌطرة علٌها من قبل مراقب الذي هو أٌضا
المسؤول عن ارتدأاؼطٌة الرأس الواقٌة  ،واللباس والسروج ،و السالح وما إلى ذلك من كل
متسابق قبل أن ٌتم السماح له للبدء.

المادة 249منطقة التجمٌع
منطقة التجمٌع ٌجب ان تحدد و تكون قرٌبة لمنطقة االحماء وبداٌة المباراة.

الفصل السادس :القواعد البٌطرٌة
المادة :24:اللجنة البٌطرٌة  /التفتٌش  /الفحص
ٌ .جب تعٌٌن اللجنة البٌطرٌة بمعرفة اللجنة المنظمة او االتحاد الوطنً

المادة 251الفحص البٌطري
وهو ٌجب ان ٌنتهً قبل بدء المباراة بساعة  ،و رئٌس لجنة الحكام اضافة الً االطباء
البٌطرٌٌن ٌجب ان ٌقوموا بفحص الخٌول اثناء الحركة و ٌجب علٌهم استبعاد اي جواد ٌعرج
او مصاب او كانت حركتة ؼٌر طبٌعٌة.

المادة  :252عرج جواد
لرئٌس لجنة الحكام ان ٌستبعد اي جواد من المسابقة فً حالة عرجة و هذا القرار ؼٌر قابل
للطعن و ٌمكن للمتسابق استبدال الجواد بالجواد االحتٌاطً او لمرة واحدة ٌمكن الرجوع الً
اللجنة المنظمة من اجل جواد جدٌد.

المادة 253اسعافات بٌطرٌٌة
ٌجب توفٌر االسعافات البٌطرٌة فً محٌط مكان المباراة مع مساعدات مشاركة والبٌطرٌة،
والحدادةٌ ،جب أن تكون بالقرب من المٌدان.

المادة  :254اإلسعافات األولٌة
إسعافات أولٌة و بها طبٌب مؤهل وٌجب توفٌرها فً محٌط خط النهاٌة ومزودة خٌمة،
ومعدات معالجة حاالت الطوارئ ،وسٌارة إسعاؾ داخل مكان قرٌب وهاتؾ.

الفصل السابع مواصفات المعدات
المادة 255الرمح والسٌؾ
ٌجب أن تكون جمٌع المتسابقٌن لدٌهم اسلحة ( السٌؾ أو الرمح )على النحو المنصوص
علٌه فً القواعد.
الرمح :الحد األدنى  2.2متر  -الحد األقصى  2.02متر .
و سن معدنٌة ملساء  ،من دون حواؾ مسننة أو حادة ٌمكن الرماح ٌكون من أي مادة.
السٌؾ :الحد األدنى  00سم - .الحد األقصى  01سم.
طول السٌؾ مع الطول العام ،ال تتجاوز  001سم .ال ٌسمح بوجود اجزاء حادة على المقبض.

المادة :256األوتاد
 .0أبعاد االأوتاد خشبٌة هً  21سم طوال  2.2 ،سمسكا ولكن سوؾ تختلؾ فً العرض 6
سم 2 / .سم 2.2 / .سم .اعتمادا على المرحلة من المسابقة .لجنة التحكٌم سوؾ تبذل كل
جهد ممكن لتحدٌد أوتاد من وزن وحجم موحد قدر اإلمكان من األوتاد المقدمة من قبل اللجنة
المنظمة و ال ٌمكن ا لالعتراض من قبل فرق  /المنافسٌن علً قٌاس االوتاد.
 .2من أجل منع األوتاد الخشبٌة من االنقسام و التفت ٌ ،جب أن تكون مربوطة باألسالك 2
سممن النهاٌة العلوٌة ومرة أخرى  02سم من الطرؾ السفلً و سوؾ تكون موضوعة فً
الماء قبل المنافسة.
 .2توضع األوتاد فً األرض بزاوٌة  61درجة من األفقً 00 ،سم اعلً سطح االرض وجه
الوتد ٌجب أن ٌكون باللون األبٌض أو رش طبقة من الجٌر االبٌض علٌة.
ٌ .2فضل ان تكون االوتاد من خشب النخٌل أو أي مادة لٌفٌة أخرى وٌجب بقدر اإلمكان أن
تكون متساوٌة فً الوزن وٌجب أن ال تنقسم عند اختراقها من الرمح /السٌؾ.
ٌ .2مكن استخدام أوتاد كرتون وٌجب أن تكون مصنوعة من طبقتٌن او أو أكثر من الكرتون
المموج و ٌتم لصقها معا حتً ٌصل سمكها االجمالً الً سمك من  2.2سم ..ستكون األحجام
على النحو المحدد لألوتاد خشبٌة.

المادة  :257تصمٌم المٌدان
ٌجب على اللجنة المنظمة التاكد من ان المٌدان و المعدات المستخدمة مطابقة للمواصفات
المحددة بمعرفة االتحاد الدولً اللتقاط االوتاد كما ٌلً- :

 .0طول المضمار :الحد األقصى  211متر الحد االدنً  021متر.
 .2عرض المٌدان الحد األقصى  22متر الحد االدنً  21متر
 .2ارتفاع الحاجز 0.2 :متر.
 .2عرض الحاجز :الحد األقصى من 21متر.
ٌ .2جب أن توضع عالمات وأعالم حمراء وبٌضاء فً خط مستقٌم لإلشارة إلى عرض المسار
وحاجز فً نهاٌة المضمارٌجب أن ٌكون نفس عرض المسار.
 .6فتحة فً نهاٌة الدورة قبل الحاجز سوؾ ٌتم استخدامها لخروج المتسابقٌن.
 .0بدء العلم ٌدل على موضع بداٌة الخط مع راٌة بٌضاء على العلم األٌسر واألحمر على
الٌمٌن.
 .0مسافة الحمل لالوتاد  01مترا وهً خط نهاٌة المضمار
ٌ .0جب أن ٌتم االعتراض ضد أي معدات أو تخطٌط المسار  21دقٌقة قبل بداٌة المبارة وان
لم ٌتم االعتراض قبل بدء المبارةٌ ،جب على جمٌع المنافسٌن استكمال المدى فً ظل الظروؾ
نفسها

المادة  :258قانوٌة المٌدان
 .0انها لٌست إلزامٌة بتحدٌد مسارات للخٌول ولكن من المستحسن خصوصا حٌن تتنافس
على الخٌول المعارة .أنها ٌنبؽً تدرٌبها ال تتوجة تلقائٌا فً خط مستقٌم نحو األوتاد أو
ؼٌرها من األشٌاء.
 .2إذا الحظت لجنة التحكٌم األرضً وجود معدات خاطئة أو خطٌرة أو التخطٌط ؼٌر الصحٌح
للمسار ،وٌجب أن تقدم تقرٌرا إلى اللجنة المنظمة وتصحٌح نفسها بالتشاور مع المندوب
الفنً قبل بدء المنافسة .فً حالة تلؾ المعدات خالل المباراة ٌجب تصحٌحها قبل ما ٌتم ادخال
المتسابق التالً.

المادة  :259بدء المتسابق
فً جمٌع األحوالٌ ،جب أن ٌكون المتسابقٌن على استعداد للبدء فور النداء علٌهم ،و اذا بدء
متسابق الشوط بدون اذن او فشل فً البدء لمدة  021ثانٌة ٌتم استبعادة من هذا الشوط فورا

المادة  :25:تصمٌم أوتاد
توضع األوتاد فً األرض مسافة متر  0.2عن بعضها البعض للطابور الهندي و  2متر من
الجوانب فً مبارٌات الفرق و االزواج عند استخدام الرماح أو السٌؾ .سٌتم وضع وتد واحد

على المسار فً مبارٌات الفردي وأربعة أوتاد فً أربعة مسارات لكل فرٌق فً منافسات
الفرق.

المادة  :261عدد االشواط
وقد تم تؽطٌة عدد أشواط لكل مبارة فً شروط كل مباراة إال المهارة فً األسلحة والتً
سوؾ ٌتم انطالقها فً شوط واحد فقط .ومع ذلك سوؾ ٌتقرر عدد االشواط من قبل اللجنة
المنظمة ،لجنة التحكٌم قبل المنافسة خالل االجتماع الفنً.

المادة  :262السرعة
ٌ .0طلب من المتسابقٌن لتؽطٌة المسافة بٌن خط البداٌة وخط النهاٌة بسرعة  021/011متر
فً الدقٌقة الواحدة وهذا ٌتوقؾ على السرعة المحددة (كل مسابقة ٌنبؽً أن ٌذكر السرعة فً
الجدول).
 .2تجاوز الوقت سوؾ ٌعاقب بخصم نصؾ نقطة لتجاوز الزمن المحدد لكل ثانٌة او جزء من
الثانٌة  ،لٌتم خصمها من النقاط المحققة من هذا الشوط  ،لنٌتم فرض أي عقوبة الوقت فً
حالة ال ٌوجد نتائج.
 .2اللجنة المنظمة ولجنة التحكٌم األرض لدٌها السلطة لتعدٌل الوقت المطلوب ألٌة حال .هذا
التعدٌل ٌنبؽً أن ٌنص على ما ٌلً:
أ .ارضٌة المٌدان
ب .ساللة الخٌول
ج .قدرة الخٌول
د .سالمة الفرسان والخٌول
ه .أي فئة من فئات المسابقة :كبار السن ،السٌدات ،شباب او اطفال

المادة  :263التعادل
 .0لتجنب إجهاد ال مبرر له على الخٌولٌ ،جب أن ٌكون هناك شوط إضافً واحد فقط لكل
مسابقة مع تقلٌل حجم الوتد الً  2.2سم  ،و إذا استمر التعادلٌ ،تم تحدٌد الفائز طبقا الخر
زمن محقق فً الشوط االضافً  ،و اذا استمر التعادل ٌتم الرجوع الً زمن اخر شوط فً
المبارة االصلٌة .
 .2فً مبارٌات الطابور الهندي ٌتم اجراء شوط ترجٌحً بسالح الرمح.
 .2فً مبارة االزواج ٌتم اجراء شوط ترجٌحً واحد بسالح السٌؾ.

المادة  :264منح نقاط  -أوتاد
 6نقاط :للحمل الوتد الخشبً على طول الطرٌق أو السقوط إلى األمام بعد  02مترا.
لمن الكارتون على طول الطرٌق أو السقوط إلى األمام تتجاوز  01م .قٌاس من النقطة التً
وضعت فٌها الوتد .
فً حالة انكسار الوتد  6نقاط كاملة .
 2نقاط :لحمل الوتد لمسافة اقل من المقررة.
 2نقاط :اصابة الوتد على وجهه ،ولكن لم ٌتم اخراجة من موقعه فً األرض.
مالحظاتٌ :جب اصابة الوتد على الوجة االمامً وٌترك عالمة على الوجةة (العالمات على
جانب أوتاد لٌست معدودة ).المشكوك فٌه من أوتاد ٌجب تسلٌمهم إلى لجنة التحكٌم.

المادة :265نقاط اخري و استبعادات
 .0المهارة فً نقاط األسلحة
 6نقاط :الوتد المحمول
الحلقة المحمولة فً الرمح
اصابة الدمٌة ( فً القلب )
 2نقاط :اصابة الوتدو اخراجة من موقعة
 2نقاط :لألماكن أخرى من الدمٌة.
اصابة البالون عند المحاولة االولً
القفزة السلٌمة بدون اخطا
 2نقاط :اصابة الوتد من الوجة دون اخراجة من االرض
االستبعادمن مهارة استخدام السالح
ا – االمتناع الثانً
ب -اسقاط المسدس
ج_ الخطأ فً خط السٌر
د عدم وضع المسدس فً الجراب

 .2الٌمون او الٌمون المطاطً
 6نقاط :قطع اللٌمون او ترك قطع بها (ٌجب أن تكون واضحة ومتمٌزة وبسبب استخدام
السٌؾ)  ،حمل االوتاد مثل باقً المسابقات .
 .2الحلقان و االوتاد

 6نقاط :حمل كل حلقة على الرمح  ،حمل االوتاد مثل باقً المسابقات

المالحق
الملحق االول :المٌدان لمبارٌات الفرق و االزواج و الفردي.
الملحق الثانً :المٌدان للطابور الهندي.
الملحق الثالث  :المٌدان للحلق و االوتاد
الملحق الرابع المٌدان للٌمون و االوتاد
الملحق الخامس المٌدان لمهارة استخدام السالح
الملحق اسادس التصمٌم للبالون فً مهارة استخدام السالح
الملحق السابع حامل الدمٌة فً مهارة استخدام السالح

الفصل الثامن المسابقات
المسابقات العادٌة
كل المسابقات العادٌة تجري فردي و فرق بسالحً السٌؾ و الرمح.

المادة  :266فردي الرمح
مسابقة فردي بالرمح
(أ) السرعة 011 :متر  /دقٌقة.
(ب) عدد الدورات اثنان ( Aو .)B
(ج) عدد االشواط :الحد األقصى  2أشواط لكل دورة.
الجولة االولً :االشواط االول والثانً على أوتاد  6سم والثالث على اوتاد  2سم.
الجولة الثانٌة :الشوط االول علً أوتاد  6سم والثانً والثالث على اوتاد  2سم.
(د) الحاصل علً افضل نقاط فً مجموع الدورتان سوؾ ٌحصل علً المركز االول و هكذا .
(ه) طول المضمار  01مترا من خط البداٌة لخط النهاٌة.
(و) مسافة الحمل لالوتاد الخشبٌة  02مترا و  01متر لالوتاد الكرتون.
(ز) أول وتد علً بعد  01مترا من خط البداٌة.
مالحظةٌ :جب ان ال ٌتجاوز ٌتجاوز عدد األشواط عن  0اشواط فً الٌوم الواحد  ،وبالتالً
ٌجب أن تكون جمٌع المسابقات العادٌة جولتٌن من  2أشواط ،أي  6 = 2 + 2واثنان أشواط
المسابقات الخاصة  0 = 2 + 6فً الٌوم .فً حالة التعادل لو حدث والحد األقصى لعدد
أشواط ال ٌتجاوز  01فً الٌوم.

المادة  :267فرق الرمح
هذه هً المنافسة فرق من اربعة متسابقٌن.
(أ) السرعة 021 :متر  /دقٌقة.
(ب) عدد الدورات اثنان ( Aو .)B
(ج) عدد االشواط :الحد األقصى  2أشواط لكل دورة.
الجولة االولً :االشواط االول والثانً على أوتاد  6سم والثالث على اوتاد  2سم.

الجولة الثانٌة :الشوط االول علً أوتاد  6سم والثانً والثالث على اوتاد  2سم.
(د) الفرٌق الحاصل علً افضل نقاط فً مجموع الدورتان لالربعة متسابقٌن سوؾ ٌحصل
علً المركز االول و هكذا .
(ه) طول المضمار  01مترا من خط البداٌة لخط النهاٌة.
(و) مسافة الحمل لالوتاد الخشبٌة  02مترا و  01متر لالوتاد الكرتون.
(ز) أول وتد علً بعد  01مترا من خط البداٌة.

المادة  :268فردي السٌؾ
مسابقة بسالح السٌؾ بنفس شروط وتكوٌن مباراة الفردي بسالح الرمح .

المادة  : 269فرق السٌؾ
مسابقة بسالح السٌؾ بنفس شروط وتكوٌن مباراة الفرق بسالح الرمح

المسابقات الخاصة
باإلضافة إلى المسابقات العادٌة المذكورة أعالهٌ ،مكن اضافة أي من المسابقات الخاصة
التالٌة فً الجدول حسب تقدٌر المنظمٌن.

المادة : 26:مباراة االزواج
مباراة االزواج علً شوطٌن الشوط االول بالرمح و الثانً بالسٌؾ وفقا للقواعد التالٌة
(أ) السرعة  021م  /دقٌقة
(ب) الجولتان علً اوتاد  6سم.
(ج) الزوج الحاصل علً اكبر عدد من النقاط هو الفائز بالمركز االول .
(ه) طول المضمار  01متر.

المادة  : 271الطابور الهندي( بالسٌؾ و الرمح )
تجري المسابقة علً شوطٌن االول بسالح الرمح و الثانً بسالح السٌفو الفرٌق الحاصل علً
اكبر مجموع من النقاط فً الجولتٌن هو الفرٌق الفائز بالمركز االول
أ .السرعة 021 :متر  /دقٌقة.

ب .الوقت المسموح به :على الرؼم من احتساب الوقت المسموح بة للطابور الهندي ،وٌجب
أن ٌكون بدل 01ثانٌة تلبً المسافة بٌن أوتاد (أي  0.2متر بٌن كل وتد) والمسافة المطلوبة
إلى الحفاظ علٌها بٌن  2الخٌول (أي  00مترا).
ج ٌتعٌن علً كل متباري ان ٌحصل علً الوتد المخصص لة طبقا لترتٌب الخروج للشوط و
لن تحتسب اٌة نقاط لمن ٌقوم بحمل وتد اخر ؼٌر الوتد المحدد لة .
د  .اذا اخفق متسابق فً حمل الوتد المخصص له ٌصبح هذا الوتد ال قٌمة لة ان حملة اي
متسابق اخر.

المادة  272الحلقتان و الوتد
مسابقة فردٌة من شوطان طبقا للشروط التالٌة:
أ -الشوط االول 6سم و الثانً 2سم .
ب -طول المضمار  01مترا .
ت -الحلقة االولً علً بعد  22متر من خط البداٌة و الثانٌة بعدها ب 02مترا .
ث -الوتد علً بعد  01مترا من خط البداٌة .
ج -قطر الحلقة من الداخل  6سم .
حٌ -جب حمل الحلقة فً سن الرمح للحصول علً النقاط .

المادة  : 273اللٌمون المطاط او اللٌمون و الوتد
أ -مماثلة للحلق و الوتد لكن بسالح السٌؾ و بدالمن الحلق ٌوضع اللٌمون او اللٌمون
المطاط وبنفس الشروط .
ب .ارتفاع اللٌمون  2.2متر من االرض المطاط اللٌمون .
ج – اللٌمونة االولً مع السٌؾ ٌسترٌح أفقٌا خلؾ الكتفٌن والٌد فً محاذاة الكتؾ عند
ارتفاع االختٌار ،الكوع تحت الٌد ،وقطع أفقٌا من الخلؾ إلى األمام.
ه .اللٌمونة الثانٌة :مع السٌؾ فً الكتؾ األٌسر ،وقطع أفقٌا من األمام إلى الخلؾ ،فً الرقبة
مع ارتفاع الكوع عالٌة مثل الٌد .لن ٌسمح للقطع النزولً أو "دفع" اللٌمون لن ٌمنح أي
نقطة
و .نقاط :الرجوع إلى المادة  022من نفس القانون.
المادة  :062المهارة فً األسلحة (انظر الملحق الخاص بها)
طرٌقة حساب نقاط الجزاء لتجاوز الزمن
تخصم نصؾ درجة من النتٌجة المحققة عن كل ثانٌة تجاوز عن الزمن المحدد او جزء من
الثانٌة .

