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 ذهـــبن

  1109يناير  0 سارية اعتبارا من الدولية اللتقاط االوتاد هذه القواعد

تحىىىىىىاد الىىىىىىدولي تفصىىىىىىيلية لالال قواعىىىىىىدال يحىىىىىىدد هىىىىىىذا الكتيىىىىىىب علىىىىىىى الىىىىىىر م مىىىىىىن أن

والالئحىىىىىىة  النظىىىىىىام ا ساسىىىىىىي مىىىىىىع تقىىىىىىرأ بىىىىىىاالقتران أن يجىىىىىىبفإنىىىىىى   اللتقىىىىىىاط االوتىىىىىىاد

 .البيطرية ةوالالئح العامة

فىىىىىي  هايمكىىىىىن تصىىىىىورالتىىىىىي  لكىىىىىل االحتمىىىىىاالت قاعىىىىىدة فيرتىىىىىو ولىىىىىيس مىىىىىن الممكىىىىىن

أو إذا  معىىىىىين، ظىىىىىرف مىىىىىع تحديىىىىىدا للتعامىىىىىل حكىىىىىم إذا لىىىىىم يكىىىىىن هنىىىىىا  ،هىىىىىذه القواعىىىىىد

، واضىىىىىح ظلىىىىىم يىىىىىلدي إلىىىىىى مىىىىىن شىىىىى ن  أن القاعىىىىىدة ذات الصىىىىىلة تفسىىىىىير أقىىىىىرب كىىىىىان

واللعىىىىىىب  علىىىىىىى أسىىىىىىام الحىىىىىىس السىىىىىىليم التخىىىىىىاذ قىىىىىىرار المسىىىىىىلولين واجىىىىىىبفمىىىىىىن 

 المتاحىىىىىىىة بمىىىىىىىا فىىىىىىىي ذلىىىىىىىد المسىىىىىىىاعدة التقنيىىىىىىىة جميىىىىىىىعام ، وذلىىىىىىىد باسىىىىىىىتخدالنظيىىىىىىىف

 تسىىىىىىجيل أن يكىىىىىىون الرسىىىىىىمي تسىىىىىىجيل الفيىىىىىىديويعتبىىىىىىر ) الرسىىىىىىمية تسىىىىىىجيالت الفيىىىىىىديو

مىىىىىىىن قبىىىىىىىل اللجنىىىىىىىة  وظفىىىىىىى  شىىىىىىىركةل الفيىىىىىىىديو التلفزيىىىىىىىون أو شىىىىىىىبكة تىىىىىىىم بواسىىىىىىىطة

 . هذه القواعد نية قدر اإلمكان مما يعكس (المنظمة
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 مقدمة االول الفصل

 امعـــــــــــ   100  المادة

باإلشىىىىىىارة إلىىىىىىى أوسىىىىىىع و نهىىىىىىج استشىىىىىىاري مىىىىىىن خىىىىىىالل تبنىىىىىىيتىىىىىىم اعىىىىىىدادها  هىىىىىىذه القواعىىىىىىد -0

 .التي تمارم التقاط االوتاد الدول معظم مارم فيكما تلقواعد اا حداث و

أجىىىىزاء مختلفىىىىة  مىىىىارم فىىىىيتىىىىي تال مختلىىىىف القواعىىىىد تبسىىىىيط مىىىىن أجىىىىلانون القىىىى تحديىىىىد تىىىىم - 2

جميىىىىىع  وهىىىىىذا سىىىىىيمكن. لتقىىىىىاط االوتىىىىىادحىىىىىاد الىىىىىدولي الاالت إطىىىىىار، وجعلهىىىىىا تحىىىىى  العىىىىىالم مىىىىىن

 والتنىىىىىىىافس علىىىىىىىى ةمشىىىىىىىترك قواعىىىىىىىد الحصىىىىىىىول علىىىىىىىى الممارسىىىىىىىة اللتقىىىىىىىاط االوتىىىىىىىاد البلىىىىىىىدان

 .متساويةقواعد شروط و

لكىىىىىل  دوجزمىىىى اختبىىىىىار مىىىىىن المسىىىىابقات التىىىىىي يىىىىتم فيهىىىىا هىىىىي واحىىىىدة التقىىىىاط االوتىىىىىاد مسىىىىابقة - 3

 ،خيىىىىلال حريىىىىة مىىىىن أجىىىىل إ بىىىىات تبىىىىارإنىىىى  اخ ،فىىىىي ظىىىىل ظىىىىروف مختلفىىىىة الفىىىىارمو لخيىىىىلا مىىىىن

 علىىىىىىى مقربىىىىىىة مىىىىىىن علىىىىىىى خىىىىىىط مسىىىىىىتقيم الجىىىىىىري فىىىىىىي والطاعىىىىىىة، سىىىىىىرعتها المهىىىىىىارة الطاقىىىىىىة،

 . العقباتو الدمى و يرها من الليمون، حلقاتال وتاد،اال

الوقىىىىىى   أو تجىىىىىىاوز، السىىىىىىيف، الىىىىىىرمح فقىىىىىىدان مثىىىىىىل عىىىىىىا االخطىىىىىىاءارتكىىىىىىب الفىىىىىىارم ب إذا - 4

 هىىىىىىذه النقىىىىىىاط سىىىىىىيتم خصىىىىىىمحيىىىىىى  , مىىىىىىل العقوبىىىىىىاتفعليىىىىىىة ان يتح، ومىىىىىىا إلىىىىىىى ذلىىىىىىد المسىىىىىىموح

مىىىىن  أكبىىىىر عىىىىدد الىىىىذي ينىىىىال المنىىىىافس المسىىىىابقة هىىىىو الفىىىىائز فىىىىي ،المحققىىىىة  قىىىىاطالن مىىىىنكعقوبىىىىة 

 .النقاط

ال و  .الحىىىىىىىدثبرنىىىىىىىامج موعىىىىىىىدها و فىىىىىىىي تحىىىىىىىدد بوضىىىىىىىوح يجىىىىىىىب أن كىىىىىىىل مسىىىىىىىابقة شىىىىىىىروط -5

التىىىىىىي  شىىىىىىروطال علىىىىىىى االتحىىىىىىاد الىىىىىىوطني وافىىىىىىق إال إذا مسىىىىىىابقات ال يمبتنظىىىىىى منظمىىىىىىونلل يسىىىىىىمح

 .اقامة المسابقاتيمكن  بموجبها

يىىىىىىتم  أن، مىىىىىىن ال ىىىىىىروري ولىىىىىىذلد .المنافسىىىىىىين لجميىىىىىىع عادلىىىىىىة المسىىىىىىابقاتان تكىىىىىىون  يجىىىىىىب - 6

 تتبىىىىىع، القواعىىىىىد التىىىىىي يجىىىىىب احتىىىىىرام لهىىىىىذا السىىىىىبب. لتنظيمهىىىىىا ومفصىىىىىلة قواعىىىىىد صىىىىىارمة وضىىىىىع

 ت التىىىىىىىي التعىىىىىىىديال بعالىىىىىىى أذن اللتقىىىىىىىاط االوتىىىىىىىاداالتحىىىىىىىاد الىىىىىىىدولي  باسىىىىىىىتثناء عنىىىىىىىدما يكىىىىىىىون

 .الظروف المحلية تبررها

 فىىىىي جميىىىىع المسىىىىابقات أكبىىىىر عىىىىدد مىىىىن النقىىىىاط يحىىىىرز الىىىىذي فريىىىىقال سىىىىيكون الفريىىىىق الفىىىىائز -7

سىىىىىىىواء الفىىىىىىىردي او  المسىىىىىىىابقات فىىىىىىىي جميىىىىىىىع متسىىىىىىىابقين 1النقىىىىىىىاط الحاصىىىىىىىل عليهىىىىىىىا  مجمىىىىىىىو )

 .معا لتحديد الفريق الفائز الفرق وت اف جميعا

فىىىىي جميىىىىع  أكبىىىىر عىىىىدد مىىىىن النقىىىىاط الىىىىذي يسىىىىجل سىىىىابقالمت يكىىىىون سىىىىوف الفىىىىائز المتسىىىىابق - 8

 .المسابقات
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 ريفاتالتعالقواعد و / اللوائح  الفصل الثاني

 والقواعد لوائحال  101 المادة

يىىىىىىىىتمكن بحيىىىىىىىى  تىىىىىىىىم اصىىىىىىىىدارها  لالتحىىىىىىىىاد الىىىىىىىىدولي اللتقىىىىىىىىاط االوتىىىىىىىىادالعامىىىىىىىىة  القواعىىىىىىىىد  - 0

فىىىىىي  بع ىىىىىها الىىىىىبعاضىىىىىد  تتنىىىىىافس أن االتحىىىىىادات الوطنيىىىىىة مختلىىىىىف مىىىىىنفىىىىىرق الو المنافسىىىىىين

 .عادلة ومتساوية ظل ظروف

 اللتقىىىىىىىاط االوتىىىىىىىاد  االتحىىىىىىىاد الىىىىىىىدولي لىىىىىىىوائح إلىىىىىىىى جنىىىىىىىب مىىىىىىىع جنىىىىىىىب القواعىىىىىىىد العامىىىىىىىة   - 1

 .االتحادات الوطنية التي تنظمها  جميع مسابقات التقاط االوتاد البيطرية تحكم

اد فىىىىىىي إعىىىىىىدو ا حىىىىىىداث فىىىىىىي إدارة حريىىىىىىة أقصىىىىىىى للجىىىىىىان المنظمىىىىىىة سىىىىىىمح  هىىىىىىذه الالئحىىىىىىة - 1

 .طبقا للظروف المختلفة بكل دولة برامجها

تطبيىىىىىىىق  مىىىىىىىن، باالشىىىىىىىترا  مىىىىىىىع اللجنىىىىىىىة المنظمىىىىىىىةالمسىىىىىىىلولة  هىىىىىىىي االتحىىىىىىىادات الوطنيىىىىىىىة – 1

 .االلتزامات المالية بما في ذلد جميع، القواعدالقوانين و جميع

 لتغطيىىىىىة التىىىىىي قىىىىىد تكىىىىىون ضىىىىىرورية التىىىىىدابير بعىىىىىااتخىىىىىاذ  اللجنىىىىىة المنظمىىىىىة مىىىىىن مسىىىىىلولية - 1

 .القانونيةالمالية و اماتااللتز

 ايكونىىىىىىىى سىىىىىىىىوف الحىىىىىىىىدث تنظىىىىىىىىيم وست ىىىىىىىىافة ال اللجنىىىىىىىىة المنظمىىىىىىىىةو   االتحىىىىىىىىاد الىىىىىىىىوطني – 6

 أو أي تسىىىىىىابقينوالم الخيىىىىىىول إصىىىىىىابات أو أي حىىىىىىادث قانونيىىىىىىة عىىىىىىن تبعىىىىىىات أي عىىىىىىن نمسىىىىىىلال

 .أو خسائر في الممتلكات أي ضرر أو طرف آخر
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  ريفاتالتع  102 المادة

" ألعىىىىىىىاب"اختبىىىىىىىار  أو، "بطولىىىىىىىة"، الكامىىىىىىىل إلىىىىىىىى االجتمىىىىىىىا يشىىىىىىىير " المسىىىىىىىابقة"صىىىىىىىطلح م - 0

 .اللجنة المنظمة شرافاتح  

سىىىىىاعة  تمتىىىىىد مىىىىىن المبىىىىىارة فتىىىىىرة، و ةواحىىىىىد أكثىىىىىر مىىىىىن أو واحىىىىىدة يمكىىىىىن تنظىىىىىيم" المبىىىىىاراة" - 1

 .النتائج النهائية بعد إعالنساعة  حتىو  ا ولخيل ال بداية واحدة قبل

 االتحىىىىىىاد الىىىىىىوطني اللجنىىىىىىة التىىىىىىي وافىىىىىىق عليهىىىىىىار إلىىىىىىى يشىىىىىىي"  اللجنىىىىىىة المنظمىىىىىىة"مصىىىىىىطلح   - 1

 .مسابقة أي  إدارة لتكون مسلولة عنعقدت و

فىىىىىىي  علىىىىىىى التىىىىىىوالي التىىىىىىي تقىىىىىىام باريىىىىىىاتالم إلىىىىىىى عىىىىىىدد مىىىىىىنيشىىىىىىير " المسىىىىىىابقة"مصىىىىىىطلح   -1

 .النهائي الترتيب أو التصنيف النهائي إلى تلدي ونتائجها مواقع مختلفة

أمىىىىىر  المنافسىىىىىين فىىىىىي يىىىىىتم وضىىىىىع التىىىىىي فرديىىىىىة فئىىىىىة كىىىىىليشىىىىىير إلىىىىىى " المبىىىىىاراة"مصىىىىىطلح   - 1

 .ميداليات / جوائز تمنحالتي قد الجدارة و من

 .النهايةخط البداية وخط  بين من المباراةيعني جزء "" الشوط"مصطلح   - 6

 .االرض خيلكتف او كفل اليلمس  عندما "خيلالسقوط "مصطلح  يتم تعريف  - 7

لىىىىىم  الىىىىىذي خيىىىىىلالعنىىىىىدما ينفصىىىىىل الفىىىىىارم عىىىىىن  "الفىىىىىارم سىىىىىقوط "مصىىىىىطلح  يىىىىىتم تعريىىىىىف - 8

شىىىىىكل مىىىىىن أشىىىىىكال  الحالىىىىىة  انىىىىىة يالمىىىىىس االرض او يحصىىىىىل علىىىىىي ايمثىىىىىل هىىىىىذه  فىىىىىي،  يسىىىىىقط

 .للعودة الي السرج الخارجية أو المساعدة الدعم
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 المسابقاتو الفعاليات  الفصل الثالث

 الوطنية المنافسات  101 المادة

. االتحاد الوطني للوائح وفقا الذين يشاركون ينالوطن المنافسين تقتصر على عادة ما الوطنية المنافسات

 هذه اقامةويمكن  االتحاد الوطنيبالمشاركة مع ضرورة الحصول علي موافقة  لمنافسين ا جانبليسمح 

اللتقاط االتحاد الدولي  قوانين تح  ا ف ل ولكن سيكون من الوطنية واللوائح وفقا للقواعد المنافسات

 .االوتاد

 الدولية المسابقات  101 المادة

اللتقاط االتحاد الدولي  من قبل المعتمدة  طبقا للقواعد و القانون الدوليتنظم  يجب أنالمسابقات الدولية  -0

أع اء كاملي  الذين هماالتحادات الوطنية جميع ا مم و من المنافسين مفتوحة أمام ويمكن أن تكوناالوتاد 

 .خاصة دعوة علىالحاصلين و أ وا ع اء المنتسبين الع وية

 .اللتقاط االوتاداالتحاد الدولي  وفقا لقواعد فقطقام ، ست الدوليةلمسابقات ا -1

 :هي  االتحاد الدولي اللتقاط االوتادالمسابقات الدولية المعتمدة من  -1

    .الت هيل لك م العالمبطوالت  -ب    .ك م العالمبطولة  -أ

   .للفردي بطولة العالم -د   .بطولة العالم الشاطئية  -ج

   .عام 10للشباب تح   بطولة العالم -و   .النسائيةبطولة العالم   -هـ

   .للرواد بطولة العالم  -ح  .عام  06للناشئين تح  بطولة العالم  -ز

 .  للجامعاتالعالم بطولة  -ي    .ةلعسكريابطولة العالم  -ط

 .ةدييبطوالت التقلال -ل    .للصداقةالبطوالت الدولية  - 

 

و في جميع االحوال  حدث دولي في أي متسابقين 5من  فريق واحدب بحد أقصى فقط تشار  كل دولة -1

احد الالعبين يمكن  ، وفي حالة اصابة متسابقين من كل دولة فقط هم المشاركين في كل مسابقةأربعة 

 .عب الخامس في حالة ال رورةالاستبدالة بال

 من المتسابقين في مباريات 1 بعدد أقصى تشار  بحدقد ، فريق كامل يمكن تسجيل، والتي ال اي دولة -1

 .مسابقة االزواجو الفردية باالشترا  في المسابقات فقط يسمح لهمو  بقةالمسافي  الفردي

يجب ان ( ت هيل ك م العالم و ك م العالم –االلعاب الشاطئية بطوالت  –تقليدية ال) مسابقة دولية كل -6

 : وهي(  8)  في الملحق رقم  كما هي مبينة مسابقات  مانيمن  تتكون

 . فرق الرمح  -ج   . بالرمح زوجيال – ب    . فردي الرمح - أ

 . السيف فرق -و   .بالسيف  زوجيال – هـ  . فردي السيف  - د

 . بالسيف( الليمون المطاطي ) الليمون  -ح  . الحلق بالرمح -ز

 . (لرمح و الثانية بالسيف الجولة االولي با) التتابع  -ط

في البطوالت الدولية بدعوات فقط هي  اللجنة المنظمة إضافتها من قبل ا خرى التي يمكن المنافسة -7

 .لعبةمناسبة لتكون الخيول  المهارة في استخدام السالح بشرط ان تكون لديها المعدات المناسبة و ان
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 مواصفات الخيل  105 المادة

لجنة متسابقين وال لحمل بما في  الكفاية ذا بنية قويةتكون واللتقاط االوتاد مناسبة  لالخيو يجب أن يكون

 .نهائي قرارهم يكونسوف بش ن هذه المس لة و انسيقرر البيطرية اللجنةمن مساعدة  مع التحكيم

 

 الخيل/ تغيير متسابق   106المادة 

تغيير الجواد يسمح بة فقط حي   باراة لما طوال ير مسموح بة  في فريق متسابقالأو  خيلال تغيير -0

 .ن استبدالة بموافقة لجنة الحكام الطبيب البيطري ، واذا اصيب متسابق يمك بناء علي موافقة

 بناء إال عادةبة  يسمح يجب أالالتغيير و خيول 1يجب ان يتكون كل فريق من خمسة متسابقين و  -1

 خيلمتسابق او عندما يصاب  الخاصة الظروف في ة الحكاملجن مع بالتشاور البيطرية لجنةال موافقة على

 خيلحالة كون الفريق قد استخدم الاالحتياطي للفريق و في  خيلشرا  المتسابق االحتياطي او اليمكن او

 .اخر من الخيول االحتياطي لمرة واحدة خيلعلي  االحتياطي يسمح للفريق بالحصول

 االربعةمن  فريق بالدة من محل ع و يحل ان ا لزم ا مرإذ الفارم االحتياطي للفريق يستطيع  -1

يمكنهم  لبلد ما فريق في المتسابقين 1 من 1 فقط وبعبارة أخرى، .المباراة هذا  خالل المشاركين

الذين سوف  باسماء المتسابقين االربعة لجنة التحكيم ويجب إبالغ، في المباراة  كل مسابقة في المشاركة

 أنها سوف أمرا مفرو ا من ، يتم أخذ  متسابقين 1فقط  دولةشارك  إذا .المقبلة المسابقة يشاركون في

 ي فريق آخر  ين م ال فريقلل حتياطياال عبال،البهلالء المتسابقين  المسابقات جميع تنافس في

 .اخرفريق  الستكمال 

 

   عدد المشاركات   107 المادة

لتحل  في حالة ال رورة. ي مباريات الفردي او الفرقسواء ف متسابق لكل ة واحد مشاركة سيتم قبول فقط

بخيلين  االشترا   تعتبر) .القائمة إدخاالت وليس من إدخال جديد يجب أن يكون  م خيل أو متسابق محل

 (.ركتينامشمختلفين 
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 الخيول ليالقسوة ع  101 المادة

إلى   ير ضروري إزعاجأي  يسبب أو خيلان المتسابق يقسو علي ال الحكاملجنة  رأي إذا كان في -0

 يعتبرخطرا علي االخرين خيل أو متسابق أو، (بالمهموز أو في الفم إما) القوة المفرطة، ويستخدم لخيلا

 .لخيلا القسوة علىعلى  المباراة و يعاقب من يستبعد لجنة التحكيم تقديرفي ظل 

 بداية في مرتين  كثر من باالستخدام ال يسمح ولكن مسابقات أي في استخدامةيمكن  الترويا سوط -1

 .بعد المتسابق من المباراةتبقسوة او اكثر من مرتين يس إذا تم استخدامها ولكن الشوط

من المسابقة  متسابقالجواد يستبعد الاو تشجيع   ضرب في( السيف او الرمح ) في حالة استخدام السالح 

 .تماما

 (لزوجيا/ الفريق ) تشكيل الفرق  109 المادة

عدد من المتبارين باستخدام اليد اليسري ولكن عليهم ان  مشاركةمتسابقين ويمكن  1فريق من يتكون ال

 .من المتسابقين 1 من ي الزوج ويتكونخيل ي عوا االوتاد علي الناحية اليسري لل

 عمر المتسابق  110 المادة

 06 جب أن يكوني ريالكب ةالدولي المباريات للمشاركة في يكون ملهالل متسابقال الحد ا دنى لعمر -0

 .(يوم اقامة البطولة في سنة من العمر 06 يصليجب أن ) عاما

لدول يحق ل ومع ذلد، .المسابقة في يوم عاما 11 تسابقينالم يكون عمر يجب أنالرواد مسابقة  -1

 الذين تقل أعمارهم عن االساتذة المتسابقين فريق تدرج فيأن  فقط عن طريق االتفاق المتبادل ا ع اء

 . سنة من العمر 11

  .في يوم المبارةسنة  06تح   و للناشئينعام  10لشباب تح  مسابقات االعمر المطلوب ل -1

 شدات الخيولالسالمة و معدات  111 المادة

 .ةالخوذ ىعل التقليدية العمامة ويمكن ارتداء ة رام صلبة للحمايةذين ارتداء خوقيجب علي المتساب -0

الركابات الحديد او زخم الركابات  ولن تربط يمكن استخدامهاأي نو   منفي حالة جيدة و سروج -1

ة معدات قد تشكل و يمنع استخدام اي ب ي وسيلة السروج أو الحصان من إلى أي جزء آخر الجلدية

 .او االخرين  متسابق أو الخيلخطورة علي ال

ال يجب خيل وج جيدة مالئمة للواللجام و سرو شداتهم المعتادة لخيولان ي ع المتسابقين علي ايجب  -1

 . من ينوب عنةأو  خيلمالد ال اإلذن من الحصول عليما لم يتم ة المسابقخالل  راللجامتغيي
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 ( رمحالسيف او ال )السالح فقدان   112المادة 

تحسب لة النقاط المحققة خالل االنتهاء  حتى، الشوط  من في أي وق  سالح المتسابق  كسر اذا -0

 .الشوط

 .في هذا الشوط النقاط احتسابسيتم  الهدف ضرب أ ناء السيف أوالرمح  ذا ما تم كسرإ -1

منافسات  في والشوط  لهذا أي نقاط لن تحتسب ل  النهاية و بدايةالبين اسقط المتسابق سالحة  إذا -1

 .باقي المتسابقين في الفريق تحتسب لهممن قبل فان النقاط المسجلة  الفرق

 متسابقالعموم النقاط المسجلة سوف تحتسب لل ىيعامل مثل كسر السالح ، وعلسسن الرمح  كسر -1

  .الوتد ىبشرط ان تكون هنا  عالمة عل

 

قسقوط   111 المادة ساب ت م  الخيل/  ال

في مباراة ، و  سوف يستبعد من هذا الشوطخالل احد االشواط  الخيلالمتسابق الذي يسقط او يسقط  -0

للزمن  واني  6مع اضافة االخرين  متسابقينط المحققة بواسطة الثال ة قاسوف تحتسب فقط الن الفرق

 .كتصويب للزمنالمحدد للمباراة 

ولن يتم السماح لة باعادة ،  المتسابق تقع على عاتق خيلانقطا  شدة ال مسلولية وفي جميع الحاالت -1

 . سوف يتم استبعاد المتسابق من هذا الشوط و الشوط

 

 بقات علي خيول مستعارةالمسا 111 المادة

 .الم يف االتحاد الوطني من خيول معارة على المسابقات أو الدولية يمكن اقامة المباريات  -0

خمسة  بحد أقصى)اللتقاط االوتاد مناسبةال الخيول العدد الالزم من توفيرب ستقوم اللجنة المنظمة -1

 (.االحتياطي خيلال بما في ذلد لكل فريق خيول

بالقرعة العلنية  المسابقة ا ولى من بدء ساعة على ا قل 11 قبلم قرعة توزيع الخيول يجب ان تت -1

 .أوال اجراء القرعة لخيول الدولة المست يفة وسيتم  ،لكل فريق العادلة

، ورئيس تسابقين، والم الفرق المشاركة ممثلي أو رؤساء الفرق منكل  بح ور القرعة اجراءيجب  -1

 .و المفوض الفني  ةالبيطري لجنةال ورئيس يملجنة التحك وأع اء
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من خالل أو  الخلفية االرجل ا رقام على كتابةإما ب بشكل صحيح معرفة الخيول يجب أن يكون -1

 في جميع أنحاء اللجام نفس هذا يجب استخدامو ، عادة المستخدم اللجام ارتداءيجب و الكترونية رقاقةال

تتم القرعة طبقا الرقام الرقاقة أن  وينبغيد ،من قبل المال للتغيير إلذنا ما لم يتم إعطاء الحدث ب كمل 

 .االلكترونية

 ىالقرعة و يحدد ترتيب باقي الدول بالقرعة و تحصل كل دولة عل الدولة الم يفة هي االولي في -6

 .واحد و تستمر القرعة لحين حصول كل دولة علي خمسة خيول  خيل

 خيل وجود في حال الستخدامها االحتياطية الخيول عدد معقول من إتاحة ةاللجنة المنظم يجب على -7

 .نهائياسيكون القرار الحكام ولجنة ر اقرو البيطري لطبيبا الئق طبقا لتقرير  ير

و مبين فيها المشاركات  االتحاد الدولي اللتقاط االوتاد يجب ان يكون للخيول جوازات صادرة من  -8

 .راجعة من رئيس اللجنة البيطرية و م  الدولية السابقة

 االسراج ويستثنى من هذا الخيول احماءويشمل ، واحدة ساعة من فترتين كحد أقصى وق  التدريب -9

 (.او فرق ديفرسواء  ستة أشواط من كحد أقصىمتسابق يسمح لل)، من الخيول

 

 مراسم تسليم الجوائز  115 المادة

 جراءاتاإل يجب أن تشمل ولكنها العرف المحلي جوائز والختامتتبع مراسم االفتتاح و تسليم ال -0

 :المواد التالية المنصوص عليها في

فتتاح وتوزيع حفل اال للمشاركة في اللتقاط االوتاد االتحاد الدولي ممثل الحكام ورئيس لجنة دعوة  يجب -

 .العالم ك م نهائياتو بطوالتال جميع في الختام ومراسم الجوائز

 . االحتفاالت كل هذه لح ور متسابقينال جميع عوةجب دي -
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 المسابقات المشاركة في  الفصل الرابع

 الدعوات  116المادة 

ويجب أن   بهم اتحاداتهم الوطنية الخاصة إلى ا جانب المنافسين الى مشاركةلل دعوات يجب أن ترسل 

 دعوات إلى يجب إرسالو المقدمةالتسهيالت ووالجدول الزمني  المسابقةواعد لق موجزا دعواتال تت من

 .الحدث من يوما على ا قل 91 قبل االتحادات الوطنية

 المشاركات  117المادة 

 من قبلالمشاركات  يجب إدخالهافي اي حدث دولي  دعووين للمشاركةلمتسابقين الما جميع -0

يجب أن لزمني، والجدول ا المحدد في يصل إلى الحد ا قصى، بحي   بهمالخاص االتحادات الوطنية 

 .اللجنة المنظمة تكون مقبولة من قبل

 للمشاركة في منافسات المتسابقين المدعويينا، عدد  في القواعد نص على خالف ذلدب إذا لم يتم -1

 قايسمالعلى  وينبغي أن تستندا لعاب و بطولة العالماإلقليمية والقارية، الرسمية و في المناسبات الفرق

دعوة الحرية ل لها اللجان المنظمة والمدرب، و متسابقين1). اللتقاط االوتادالدولي االتحاد  هاالتي وضع

 (رئيس البعثة  مثل شخص إضافي

، الرسمي في الفريق من العدد المسموح ب  اكثر والخيول من المنافسين عدد االتحاد الوطني ادخل إذا -1

 .المسابقات قبل بدء للفريق الرسمي يارها التي تم اخت والخيول المتسابقين علي رئيس الفريق تحديديجب 

 .(لالتحاد الدولي اللتقاط االوتاد القواعد العامةالرجو  إلى  يرجى) من حي  المبدأ دخاالتا -1

 .( لالتحاد الدولي اللتقاط االوتاد يرجى الرجو  إلى القواعد العامة )  االدخال النهائي -1

 مشاركاتهمت كيد  بعد إرسال اتحاد وطني من ةالمشارك ار عنذتم االعتإذا :  ار عن المشاركةذاالعت -6

 التي تنفق لتغطية النفقات اللجنة المنظمةتعويا ب االتحاد الوطني هذا يتم الزام لجنة المنظمةل محددةال

 " .ترتيبات أخرى وأية، الخيولإيواء السكن، وأي " توقعاتهم في

 رئيس الفريق   111المادة 

 . لالتحاد الدولي اللتقاط االوتاد العامة  لوائحو  إلى اليرجى الرج

 البدايةإعالن   119المادة 

 جنب الفردية المشاركين فى المسابقة وأسماء الرسمية للمسابقات تداخيلالرئيس الفريق يجب ان يعلن  -0

 .قوانينوفقا لل اللجنة المنظمة التي وضعتها طبقا للتوقيتات الخيولمع  إلى جنب

أو  فردي او هو متسابق  فريقال للمتسابق في  خيلأو  أحد أع اء الفريق مرض أو   حادثحالة وقو في

  .رئيس الفريق من قبل هذا يتم اإلعالن عن يجب أن ،لخيل ا أو ع و فريقلل تكون بديال قد خيل

قد كن  ، لفي اليوم نفس  أخرى في أي مسابقة المشاركة ذلد بعد ةيمكن ال لخيلا / اذا تم سحب متسابق -1

  .لم يعد موجودانسحاب  ال أن السبب ايشهدقد  طبيب بيطري أو إذا كان الطبيب في اليوم التالي يعود
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 االساسية  متطلبات ميدان المسابقةو الرسميون  الفصل الخامس

 الحكام 120  المادة

لرسمي المستوي الرسمي المستوي االول والحكم الدولي ا الدولي الحكم: من الحكام  الث فئات  هنا  - 0

 .االتحاد الدولي اللتقاط االوتاد بمعرفةسوف يتم تعينها   لجنة التحكيمو  والحكم المحليالثاني 

كما هو  المناسبة من الفئات الحكامعدد من واو المفوض الفني من رئيس  حكام المسابقةلجنة  تت لف  - 1

وفي جميع االحوال يجب ان يكون  على المشاركين حكم عادل يمكن إعطاء بحي  مسابقةلكل  مطلوب

 . االتحاد الدولي اللتقاط االوتادرئيس الحكام و المفوض الفني اجانب و معينين من 

جميع تسوية و عليها، يعين التيجميع المسابقات الفني ل التحكيم عن ةالمسلول هي  جنة الحكامل -1

 .واليتها الق ائية التي قد تنش  أ ناء المشاكل

النتائج  بعد إعالن ساعة  حتىو  قةالمساب بداية ساعة واحدة قبل تمتد من حكام الجنة والية ل مدة -1

 .النهائية

 أو في القواعد ينص على خالف ذلد عندما إال جميع القرارات عن ةالمسلول يه ككل لجنة التحكيم -1

 .اللوائح

أو صابة لإل حكم اخر ةحل محل إال إذا ،لمشاركينا لجميعتكون عادلة لنهايتها مسابقة لال الحكم يحكم -6

 . ير متوقع ظرف في أي المرض

 .ين يسوف يصدر الئحة باسماء الحكام و الرسم اللتقاط االوتاداالتحاد الدولي  - 7

شخصية او  أي مشاعر جانباضع و في أحكامهم موضوعي لجنة التحكيم أع اء يجب أن يكون- 8

 . مالحظات خارجية من الممكن ان يعرفوها قبل المسابقة

 . المتسابق  لصالح فائدة الشد، يجب أن تكون  او  موض التفسير، في حالة الشد - 9

 

 رئيس لجنة الحكام/ الخارجي لحكما  121المادة 

عن  بشكل عامن المسلو اكونيسوف و رئيس لجنة الحكام/ ا جنبي الحكملكل مبارة دولية  يجب أن يكون

 .لمبارةا

 

 لجنة االستئناف  122المادة 

تل ر على نتائج المسابقة من قبل اللجنة المنظمة بالتشاور التي قد عتراضات كل اال تنظرلجنة االستئناف 

 قدمتيجب أن " االحتجاجات"جميع الشكاوى  ،لجميع المسابقات الدولية اللتقاط االوتادمع االتحاد الدولي 

أو ما يعادلها بالعملة ) الردو 011يجب أن تدفع رسوم  ،خالل نصف ساعة بعد إعالن النتائج كتابة

 .إذا تم ت ييد االحتجاجرده  يجبوهذا الرسم ،فية في الوق  الذي يتم تقديم الشكوى( المحلية
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 جنة الحكاملتعيين : 121المادة 

يعين رئيس وأع اء لجان التحكيم تاد ويعين المفوض الفني بواسطة االتحاد الدولي اللتقاط االو -0

واالتحاد المحلي ويصدر عنهم بقرار من االتحاد الدولي اللتقاط طة اللجنة المنظمة بواسالدولية  للمباريات

 .اراةبالمبالخاصة ، ما لم ينص على خالف ذلد في هذه القواعد االوتاد 

 :ال يمكن تعينهم في لجنة الحكاما شخاص التالية  - 1

 .منافس أو المالدال ب إلىأي شخص قد يكون عرضة لت ارب المصالح، على سبيل المثال قري -

 .في المسابقة المشار  خيلالصاحب  -

 .في المسابقةمشار  منافس  -

 .اشتركوا في المباراةالذين  من مسلول فريقرئس الفريق او  -

 .اع اء اللجنة البيطرية -

 الفني المفوض   121المادة 

الفنيين الدوليين الذين يمكن تعينهم في  فوضينالم سوف يعد قائمة، لتقاط االوتاداالتحاد الدولي ال - 0

 . المباريات الدولية

 قانونية الميدان  125 المادة

، في جميع المسابقات التي تقام تح  قوانين  القانون االواردة في هذ القواعدلكافة ا الميدان يطابقيجب أن 

 .اللتقاط االوتاداالتحاد الدولي 

 الميدانأبعاد  126المادة 

البداية وخط النهاية، خط متر بما في ذلد نقطة انطالق، و المسافة بين  111-011هو م مارل الطو

 ايةدخطي البمتر بين  81طول الم مار وينبغي أن يكون .بعد خط النهاية لوقوف الخيولومسافة ا مان 

  .مترا 11الي  11والعرض من  وذلد لجميع انوا  المسابقات النهايةو

 نتائجال  127  المادة

أخطاء الزمن لكل المتبارين في  لدجميع النتائج لكل المتسابقين وكذان تقوم بتدوين لجنة التحكيم  علي

  .العالن النتائج منها وعلي جميع اع اء لجنة الحكام التوقيع علي   اتكشوف

 .علنة مسجل النتائج يجب ان يجلس الي جوار رئيس لجنة الحكام و يقوم بتسجيل النتائج و فقا لما ي
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 الميقاتي  121 المادة 

عندما يتم  ويتم ايقافها تلقائياوالتي سوف تبدأ تلقائيا،  الكترونية من المستحسن استخدام أجهزة توقي   -0

ايقاف التوقي  يدويا مع اخر  يتم التتابعزوجي وفي مباراة الفرق و الالخيل الشعا  ال وئي بمعرفة قطع 

 . خيل

بقطع الشعا  ال وئي في اجهزة التوقي  في البداية و  خيلالفردية سوف يقوم الالمباريات في جميع  -1

 .متر 81النهاية و المسافة بين البداية و النهاية 

 . خيلويا مع اخر يتم ايقاف التوقي  يد التتابعزوجي وفي مباراة الفرق و ال -1

قات الفرق اذا سقط ، وفي مسابالوتادافي اتجاة  خيلتشغيل التوقي  عند مرور اول يتم  التتابعفي  -1

 6للوق  المحدد لهذا الشوط  او اكثر الي سبب و لم يتمكن من عبور خط النهاية سي اف خيلمتسابق او 

عبروا خط النهاية راكبيين  و تحتسب للفريق النقاط المحققة لباقي الفريق و الذين كتصويب للزمن واني 

 . خيولهم

  .ن يعد قوائم مكتوبة بالزمن المحقق في جميع االشواط يجب علي مسجل التوقي  ا -1

يتم تسجيل التوقي  بمعرفة ا نان من الميقاتين ويتم احتساب   اليدوي يوقتفي حالة استخدام ال -6

 .المتوسط كنتيجة رسمية للمتسابقين

 

 االذن بالبداية 129المادة 

 . من الجهة المواجهة للحكام م لجنة التحكي ةهبمواجعلى الجانب اآلخر مساعد يتم وضع  -0

المساعد الموجود بمنطقة االهداف و مع  علم باللونين االسود و البيا العطاء اشارة البدء للشوط  -1

بانزال العلم و ال يقوم بانزال العلم اال بناء علي اشارة من رئيس لجنة الحكام ان الميدان جاهز للمباراة 

 .الق وان المتسابق في وضعية تسمح لة باالنط

اذا قطع المتسابق خط البداية بدون الحصول علي االذن بالبداية سوف يتم استبعادة و في مبارة الفرق  -1

 .سوف يتم احتساب النتيجة لباقي الفريق

   .بدأ بطريقة سليمة او خط  قد المتسابق وتقع على عاتق لجنة التحكيم أن تقرر ما إذا كان ا -1

 .لشوطاو يتم استبعادة من انية من إشارة البدء  ا 011خالل  المتسابقيجب أن يبدأ ا -1
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 رالمسا   110المادة 

الخيول ان تسلكة طبقا تشير إلى الممر الذي يطلب من  المبارة وضع مسارات واضحة على أرض يجب 

بين المسافات حفظ  مع المطلوب الي المسارتوجي  خيولهم  المتسابقينيجب على و اللجنة المنظمة لتقدير

رئيس المساعدين للميدان و مع  وعلى  ،القانونكما هو منصوص علي  في هذا ا مع االخرين متسابقكل 

ي  عدد مناسب من المساعدين مسئولين عن اعداد المسارات و المحافظة عليها في حالة جيدة و تثب

من االي دائما على الجانب علي المسار االول 0رقم  وضعسيتم ووما إلى ذلد  الليمونو االوتاد و الحلقات

و علي اال تقل المسافة عن خمسة امتار من سور الميدان حتي  منصة المتفرجينلطريق بالقرب من ل

والمسافة بين الحكام علي باقي المسارات في اتجاة منصة  1،1،1،ارقامسيتم وضع و   المسار االول

 .متر 1المسارات 

 منطقة االحماء  111المادة 

ين مالمتسابقين ملتزحماء الخيول ومسئول عن الت كد ان كل يجب وضع مراقب بها ويشرف علي ا

 .على الفور بالقوانين ويبلغ رئيس لجنة الحكام باي مخالفة تحدث

 الرسميين تكاليف  112المادة 

الذين تم تعينهم ، الرسميينطية نفقات السفر واإلقامة الكاملة والنقل المحلي لجميع اللجنة المنظمة بتغتقوم 

 .اللتقاط االوتادبالمشاركة مع االتحاد الدولي حاد الدولي اللتقاط االوتاد من قبل االت

 االحتجاجات  111المادة 

فقا للوائح االتحاد الدولي و" االعتراضات والطعون، الخ"جميع أنوا  االحتجاجات مع سيتم التعامل 

 اللتقاط االوتاد

 بدء المتسابق  111المادة 

ل االذن يستبعد المتسابق قبالمسابقة قبل انزال علم االذن بالدخول ، وان بدأ المتسابق ال يمكن ان يبدأ  -0

 .و فريقة من هذا الشوطأ

  .دقائق قبل موعدة يمكن ان يستبعد او ينذر عشربالمتسابق الذي ال يتقدم الي مكان االحماء  -1

سوف يستبعد من ل البدء،  انية من أج 011في مسابقة فردية لعبور خط البداية خالل  متسابقإذا فشل  -1

خط البداية  من اجتيازفشل احد المتسابقين او اكثرإن . فريقالهذه القاعدة تنطبق أي ا على هذا الشوط ،

 .فان الفريق سوف يستبعد من هذا الشوط  انية من أجل البدء،  011خالل 
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 خط البداية 115المادة 

والعلم ا بيا  اليمينالعلم ا حمر على مسارات  1يتم وضع عالمة على خط االنطالق تغطي عرض 

يجب أن يتم ضبط توقي  المعدات اإللكترونية لبدء الساعة بدقة . م 11 - 11 والمسافة بينهماعلى اليسار،

 .، يمكن استخدام المعدات اليدوية االلكترونيتوقي  لم يتوفرالإذا . عند خط البداية وخط النهاية

 خط النهاية  116المادة 

م عن بع ها  11 - 11والعلم ا بيا على اليسار،  اليمينالعلم ا حمر على ابط النهاية خيميز -0

 .خط النهاية فيتوقي  لوقف عقارب الساعة بدقة لليجب أن يتم ضبط المعدات االلكترونية . البعا

الخروج خيولهم قبل للمتسابقين بايقاف مترا ما وراء خط النهاية للسماح  11 يجب االلتزام بمسافة -1

 .بطريقة منظمة

 ميدان التدريب  117المادة 

يجب . الخيولالحماء  تقدممتر على ا قل وتميز بشكل صحيح يجب أن  011قيام حوالي  دريبمنطقة ت

يجب أن تكون في محيط منطقة . التدريبوتشمل مسار واحد على ا قل لممارسة بها  العامة  منع تواجد

 طية المتسابقين ال عن ارتدأالمسلول سيكون الذي هو أي ا  مراقبقبل تم السيطرة عليها من يالتنظيم و

 .قبل أن يتم السماح ل  للبدء متسابقوما إلى ذلد من كل  و السالح، واللبام والسروج،  الرأم الواقية

 منطقة التجميع 111المادة 

 قريبة لمنطقة االحماء وبداية المباراةمنطقة التجميع يجب ان تحدد و تكون 
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 البيطرية اللوائح لفصل السادسا

 الفحص/ التفتيش /  ةالبيطري اللجنة 119المادة 

ويعد قرار االتحاد الدولي اللتقاط  يجب تعيين اللجنة البيطرية بمعرفة اللجنة المنظمة او االتحاد الوطني

 .الوتاد قرار نهائيا 

 

 االولي فحص البيطريال  110المادة 

يجب ان يقوموا  رئيس لجنة الحكام اضافة الي االطباء البيطريينوة بساعة تهي قبل بدء المبارايجب ان ين

عرج او مصاب او كان  حركتة  ير خيل ب  ركة و يجب عليهم استبعاد اي بفحص الخيول ا ناء الح

 .طبيعية

 

 الخيلعرج   111المادة 

ر  ير قابل للطعن و عرج و هذا القراب   من المسابقة في حال خيلئيس لجنة الحكام ان يستبعد اي لر

الي اللجنة المنظمة من اجل  يمكن الرجو و لمرة واحدة االحتياطي  خيل بالخيللمتسابق استبدال اليمكن ل

 .في المسابقة التالية جديدخيل 

 

 بيطريةالسعافات اال  112 المادة

البيطرية،  اللجنة بينركة تمساعدات مشمكان المباراة مع البيطرية في محيط  االسعافاتيجب توفير 

 .الميدان، يجب أن تكون بالقرب من ذاء والح

 

 اإلسعافات األولية   111المادة 

خيمة، ومعدات معالجة بفي محيط خط النهاية ومزودة  هاطبيب ملهل ويجب توفيرو إسعافات أولية 

وفي حالة قيام السيارة بنقل احد  وهاتف قريب مكانداخل مجهزة حاالت الطوارئ، وسيارة إسعاف 

ا ناء المبارة يجب ان تتوقف المبارة لحين عودة السيارة في حالة عدم وجود سيارة اسعاف لمصابين ا

 .اخري 
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 دواتاأل مواصفات  الفصل السابع

 والسيف الرمح  111 المادة 

ى النحو علمثل السيف والرمح  لمسابقةاالمستخدمة في االدوات لديهم  المتسابقين كون جميع ييجب أن 

 :كالتالي المنصوص علي  في القواعد

معدنية ملساء ، من دون حواف مسننة  نمع س .متر  1.71الحد ا قصى  -متر  1.1الحد ا دنى  :الرمح

 .الرماح من أي مادةأن تكون أو حادة يمكن 

 . سم 91الحد ا قصى و سم 80الحد ا دنى طول حد السيف  :السيف

 .لى المقباع بوجود اجزاء حادةال يسمح . سم 001، ال تتجاوز المقبالسيف مع العام لطول ال

 

 وتادألا 115 المادة 

 ،  سم 1.1/ سم 1/ سم  6العرض  فيولكن سوف تختلف  كا سم 1.1، طوال  سم 11وتاد هي االأبعاد -0

لجنة التحكيم سوف تبذل كل جهد ممكن لتحديد أوتاد من وزن وحجم  ، مرحلة من المسابقةالاعتمادا على 

 اوفرق الالعتراض من قبل اال يمكن و اللجنة المنظمة وتاد المقدمة من قبلا موحد قدر اإلمكان من 

 .علي قيام االوتاد المنافسين

من النهاية  سم 1ا سال  ب مربوطة، يجب أن تكون   االنقسام و التفتوتاد من ا من أجل منع  -1

 .الماء قبل المنافسة موضوعة فيسوف تكون  من الطرف السفلي وسم  01العلوية ومرة أخرى 

يجب وتد وج  ال اعلي سطح االرض سم 07درجة من ا فقي،  61وتاد في ا رض بزاوية ا  توضع  -1

و يجوز للجنة الحكام ان تقوم بتغيير لون ،  طبقة من الجير االبيا عليةأن يكون باللون ا بيا أو رش 

 .الخ ..االوتاد بسبب عدم وضوح الرؤية في الصاالت المغلقة او لون رمال الم مار او اتجاة الشمس 

من خشب النخيل أو أي مادة ليفية أخرى ويجب بقدر اإلمكان أن تكون يف ل ان تكون االوتاد  -1

 .السيف /اختراقها من الرمحعند  تنقسم متساوية في الوزن ويجب أن ال 

المموج و أو أكثر من الكرتون  طبقتين او أوتاد كرتون ويجب أن تكون مصنوعة من يمكن استخدام  -1

ا حجام على النحو المحدد لألوتاد  ستكون.. سم 1.1سمد حتي يصل سمكها االجمالي الي معا  يتم لصقها

 . خشبية
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 الميدانتصميم   116المادة 

المعدات المستخدمة مطابقة للمواصفات المحددة بمعرفة التاكد من ان الميدان ويجب على اللجنة المنظمة 

- : كما يلياالتحاد الدولي اللتقاط االوتاد 

 .متر 011متر الحد االدني  111الحد ا قصى : الم مارطول  -0

 متر 11متر الحد االدني  11عرض الميدان الحد ا قصى  -1

 .متر 0.1: ارتفا  الحاجز -1

 .متر11الحد ا قصى من : عرض الحاجز -1

جز مسار وحااليجب أن توضع عالمات وأعالم حمراء وبي اء في خط مستقيم لإلشارة إلى عرض  -1

 .يجب أن يكون نفس عرض المسار الم مارفي نهاية 

 .الحاجز سوف يتم استخدامها لخروج المتسابقينتحة في نهاية الدورة قبل ف -6

 .ا يسر وا حمر على اليمين لجانببدء العلم يدل على موضع بداية الخط مع راية بي اء على ا -7

 .وهي خط نهاية الم مارمتر 01الخشبية  متر ولالوتاد 01الكرتونية مسافة الحمل لالوتاد  -8

وان لم يتم  المبارةدقيقة قبل بداية  11يجب أن يتم االعتراض ضد أي معدات أو تخطيط المسار  -9

 . نفسهافي ظل الظروف  لمسابقة ، يجب على جميع المنافسين استكمال المبارةقبل بدء ااالعتراض 

 

 تصميم المسار  117  المادة

مسارات للخيول ولكن من المستحسن خصوصا حين تتنافس على الخيول  بتحديدزامية انها ليس  إل -0

 .وتاد أو  يرها من ا شياءا تلقائيا في خط مستقيم نحو  توجةال عليتدريبها أنها ينبغي اي . المعارة

لمسار، ويجب لمعدات خاطئة أو خطيرة أو التخطيط  ير الصحيح  وجودلجنة التحكيم  الحظ إذا  -1

في و. ن تقدم تقريرا إلى اللجنة المنظمة وتصحيح نفسها بالتشاور مع المندوب الفني قبل بدء المنافسةأ

 .يتم ادخال المتسابق التاليقبل ما  ايجب تصحيحه المباراةحالة تلف المعدات خالل 

 

 لمتسابقبدء ا  111المادة 

واذا بدء متسابق  ور النداء عليهم ،فعلى استعداد للبدء  متسابقينيجب أن يكون ال في جميع ا حوال

 .  انية يتم استبعادة من هذا الشوط فورا  011الشوط بدون اذن او فشل في البدء لمدة 
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 وتاداألتصميم   119 المادة 

الجوانب في مباريات من متر  1و  للتتابععن بع ها البعا  0.1وتاد في ا رض مسافة متر ا توضع 

 في مباريات الفرديواحد على المسار وتد سيتم وضع . ح أو السيفالرم عند استخداماالزواج الفرق و

 .وأربعة أوتاد في أربعة مسارات لكل فريق في منافسات الفرق

و  سم 111و عرض  سم 711بعاد التالية  الطول وال راض االمان فان حفر تثبي  االوتاد تكون باال

 .نتصف تماما وتملئ الحفر برمال و يثب  الوتد في الم سم 111عمق 

 

 عدد االشواط 150  المادة

إال المهارة في ا سلحة والتي سوف يتم  شروط كل مباراةفي  مبارةوقد تم تغطية عدد أشواط لكل 

من قبل اللجنة المنظمة، لجنة التحكيم  عدد االشواطومع ذلد سوف يتقرر . واحد فقط انطالقها في شوط

 .الفنيجتما  االقبل المنافسة خالل 

 

 الزمن /السرعة  151ة الماد

 انية لمسابقات  6.1في زمن لتغطية المسافة بين خط البداية وخط النهاية  المتسابقينيطلب من  -0

 ) المحددةسرعة لل طبقا وهذا  انية لمسابقة التتابع   01 انية لمسابقات االزواج و الفرق و  7و  الفردي

 (.الجدول السرعة محددة في 

،  بخصم نصف نقطة لتجاوز الزمن المحدد لكل  انية او جزء من الثانيةاقب تجاوز الوق  سوف يع -1

 .فرض أي عقوبة الوق  في حالة ال يوجد نتائج لنيتم،  الشوطمن هذا  المحققةليتم خصمها من النقاط 

أن  ية حال هذا التعديل ينبغي ، المطلوب السرعة اللجنة المنظمة ولجنة التحكيم لديها السلطة لتعديل  -1

 :يلي يكون بسب مما

 قدرة الخيول. ج  ساللة الخيول. ب  ارضية الميدان. أ

 .ناشئينشباب او ،  ، السيداتالرواد :  أي فئة من فئات المسابقة. ـه سالمة الفرسان والخيول. د
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 التعادل  152المادة 

مع مسابقة لكل لتجنب اجهاد ال مبرر ل  علي الخيول ، يجب ان يكون هنا  شوط اضافي واحد فقط  -0

محقق في الشوط الزمن لليتم تحديد الفائز طبقا التعادل،  استمرإذا  ، و سم 1.1 ىالوتد التقليل حجم 

الشوط الترجيحي اما اذا كان التعادل بدون يتم الرجو  الي زمن في النقاط اذا استمر التعادل واالضافي 

  . نقاط يتم الرجو  لزمن اخر شوط في المباراة االصلية

 .الرمحب واحديتم اجراء شوط ترجيحي  التتابعفي مباريات  -1

 .السيفبيتم اجراء شوط ترجيحي واحد في مبارة االزواج  -1

 

 أوتاد -نقاط المنح   151المادة 

 .مترا 01للحمل الوتد على طول الطريق أو السقوط إلى ا مام بعد : قاطن 6 -0

نا  جزء في االرض او ال و ير مهم ان يكون هنا  سواء كان هنقاط كاملة  6في حالة انكسار الوتد 

 .جزء معلق بالسالح 

 .لحمل الوتد لمسافة اقل من المقررة: نقاط 1 -1

 .في ا رضموقع  من اخراجة  م يتمالوتد على وجه ، ولكن ل اصابة: نقاط 1 -1

وتاد الب أالعالمات على جان) الوجةويتر  عالمة على الوجة االمامي في الوتد  اصابةيجب : مالحظات

متسابق تقوم اللجنة بتدوين اسم الو أوتاد يجب تسليمهم إلى لجنة التحكيممن المشكو  في  ( محتسبةليس  

 .عليها للرجو  للوتد ان احتاج االمر 
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 المسابقات  الفصل الثامن

 المسابقات العادية*

 .السيف و الرمحرق بفردي و ف ىكل المسابقات العادية تجر

 

 رمح -دي فر 151المادة 

 مسابقة فردي بالرمح

 عدد االشواط  ال ة اشواط( ب)    . انية  6.1الزمن المحدد ( أ) 

 .سم 1الشوط الثال  علي أوتاد / .سم 6االشواط االول والثاني على أوتاد ( ج)

 .الحاصل علي اف ل نقاط في مجمو  الدورتان سوف يحصل علي المركز االول و هكذا ( د)

 . متر 01مسافة الحمل ( و) .مترا من خط البداية لخط النهاية 81طول الم مار ( ه)

 .مترا من خط البداية 71أول وتد علي بعد ( و)

 

 . اشواط في اليوم الواحد  8عدد ا شواط عن يجب ان ال يتجاوز : مالحظة

 

 رمح -فرق  155  المادة

 .يتكون الفريق من اربعة متسابقينحي  بفرق تكون منافسة ال

 عدد االشواط  ال ة اشواط( ب)  . انية  7ن المحدد الزم( أ)

 .سم 1الشوط الثال  علي أوتاد ،  سم 6االشواط االول والثاني على أوتاد ( ج)

 .الحاصل علي اف ل نقاط في مجمو  الدورتان سوف يحصل علي المركز االول و هكذا ( د)

 .مترا من خط البداية لخط النهاية 81طول الم مار ( ه)

 .مترا من خط البداية 71أول وتد علي بعد ( ز)  . متر 01فة الحمل مسا( و)

 

 سيف -فردي   156  المادة

 .مسابقة بسالح السيف بنفس شروط وتكوين مباراة الفردي بسالح الرمح 

 

 سيف -فرق   157المادة 

 مسابقة بسالح السيف بنفس شروط وتكوين مباراة الفرق بسالح الرمح 
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 المسابقات الخاصة*

باإلضافة إلى المسابقات العادية المذكورة أعاله، يمكن اضافة أي من المسابقات الخاصة التالية في 

 .الجدول حسب تقدير المنظمين

 

 رمح و سيف –زوجي   151المادة 

 :يةعلي شوطين الشوط االول بالرمح و الثاني بالسيف وفقا للقواعد التال زوجي تكونمباراة ال

 . انية 7متروالزمن المحدد  81يقة  و طول الم مار دق/ م  681السرعة ( أ)

 .سم 6الجولتان علي اوتاد ( ب)

 .الحاصل علي اكبر عدد من النقاط هو الفائز بالمركز االول  زوجيال (ج)

 .سم 1.1السيف علي اوتاد عرض ي واحد بفي حالة التعادل في النقاط يجري شوط ترجيح( د)

 

 (الرمح  بالسيف و) التتابع    159المادة 

السيف و الفريق الحاصل علي اكبر مجمو  من المسابقة علي شوطين االول بالرمح و الثاني ب ىتجر

 النقاط في الجولتين هو الفريق الفائز بالمركز االول 

 .دقيقة/ متر  681: السرعة ( أ)

تر بين كل م 0.1أي ) انية لتلبي المسافة بين ا وتاد  01الوق  المسموح  للتتابع، يجب أن يكون  ( ب)

 (.مترا 00أي )والمسافة المطلوب المحافظة  عليها بين  الخيول ( وتد

ان يحصل علي الوتد المخصص لة طبقا لترتيب الخروج للشوط و لن  سابقيتعين علي كل مت (ج)

 .تحتسب اية نقاط لمن يقوم بحمل وتد اخر  ير الوتد المحدد لة 

 .  يصبح هذا الوتد ال قيمة لة ان حملة اي متسابق اخراذا اخفق متسابق في حمل الوتد المخصص ل ( د)

 .سم 1.1في حالة التعادل في النقاط يجري شوط ترجيحي واحد بسالح الرمح علي اوتاد عرض  (هـ)

مترا في حالة استخدام االوتاد  61.1مترا في حالة استخدام االوتاد الخشبية و 61.1أول وتد علي بعد  ( و)

 .ةالكرتونية من خط البداي
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 رمح - حلقتين و وتد:  160المادة 

 :مسابقة فردية من شوطان طبقا للشروط التالية

 .سم 1,1سم و في حالة التعادل اوتاد  1سم و الثاني  6الشوط االول  اوتاد  ( أ)

 . انية  7للدقيقة و الزمن المحدد /م681مترا و السرعة  81طول الم مار  ( ب)

مترا  61مترا والوتد علي بعد  01ية و الثانية بعدها بمتر من خط البدا 11الحلقة االولي علي بعد  ( ج)

 .من خط البداية في حالةاستخدام االوتاد الخشبية

مترا  71مترا والوتد علي بعد  01متر من خط البداية و الثانية بعدها ب 11الحلقة االولي علي بعد  ( د)

 .من خط البداية في حالةاستخدام االوتاد الكرتون 

 .سم  6سم من االرض و قطرها من الداخل  111ارتفا  الحلقة ( هـ)

 .يجب حمل الحلقة في سن الرمح للحصول علي النقاط   ( و)

 

 سيف –الليمونتين ووتد  : 161المادة 

 .السيف و بدالمن الحلق يوضع الليمون او الليمون المطاط وبنفس الشروط الوتد لكن بق ومما لة للحل ( أ)

 .من االرض متر 1.1ارتفا  الليمون او الليمون المطاط  ( ب)

الليمونة االولي مع السيف يستريح أفقيا خلف الكتفين واليد في محاذاة الكتف عند ارتفا  االختيار،  ( ج)

 .الكو  تح  اليد، وقطع أفقيا من الخلف إلى ا مام

مع السيف في الكتف ا يسر، وقطع أفقيا من ا مام إلى الخلف، في الرقبة مع ارتفا  : الليمونة الثانية( د)

 .الليمون ، و كذا الوضعية الخاطئة للقطع لن يمنح اية نقاط " دفع"لكو  عالية مثل اليد، ا

 

 ز الزمن طريقة حساب نقاط الجزاء لتجاو :162المادة 

تخصم نصف درجة من النتيجة المحققة عن كل  انية تجاوز عن الزمن المحدد او جزء من الثانية في 

 .حال تجاوز الزمن المحدد للمبارة 
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70m 

 

 (1ملحق رقم )لفرق والزوجي والفردي المسابقة رسم الميدان 
 
 
 
 
 

 حاجز 
 

 
 
 
 

   العلم األحمر  العلم األبيض
 خط النهاية                                                                                                                     
 الميقاتي               
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 2m            2m            2m   
 
 80m 
                                              5m     5m     
                                
 
 
 
  
 
العلم األحمر   العلم األبيض                  
     الميقاتي                         
         البداية    
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 (2ملحق رقم )مسابقة التتابع لرسم الميدان 
 
 
 
 
 
 
 

 حاجز
 

 
 
 
 

   العلم األحمر  العلم األبيض
 خط النهاية                                                                                                                     
  الميقاتي               
  PEG 

  PEG 

   PEG 

   PEG  
   
 

 
 
 
 2m            2m            2m   
 
 80m 
       65m                              5m     5m     
                                
 
 
 
  
 
العلم األحمر   العلم األبيض                  
     الميقاتي                         
         البداية    
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 (3ملحق رقم )الحلق والليمون مسابقة رسم ميدان 
 
 
 
 
 
 
 

 حاجز
   

 
 
 

   العلم األحمر  العلم األبيض
 خط النهاية                                                                                                                     
 الميقاتي               
 
 
  PEG 
 
 
 

                               20m 

 
 

                                                             
                                15m 

 80m 
              

                                35m 

 
 
  
 
العلم األحمر   العلم األبيض                  
                          
         البداية    
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 4رسم توضيحي لحامل الحلق والليمون ملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 

1.8m 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              2.6m 

             2.2m 
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