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 ةــــــالبطول شــروط
 

أللعاب القوى والنصوص  العربيتقام البطولة العربية الثامنة أللعاب القوى للناشئين والناشئات وفق لوائح الاتحاد  1

 4242نوفمبر  42إلى  42أللعاب القوى في الفترة من  العالميالخاصة بأنظمة وقواعد الاتحاد 
 
 

 املشاركة دولتهميشارك في البطولة املتسابقون واملتسابقات واملمثلون التحاداتهم الوطنية الذين يتمتعون بجنسية  2
 

             ،م422الالعبة في مسابقتين فرديتين للمضمار يجب أن تكون واحدة منها فقط أطول من / إذا شارك الالعب  3

 أو العبات خارج املسابقات  وال يسمح بمشاركة العبين الحق أن يشارك في مسابقة مضمار واحد وأخرى في امليدانله 
 

       4222أي مواليد  4242ديسمبر  12في ( سنة 21أو  21) الالعبات الذين تبلغ أعمارهم/ ن ييشارك في البطولة الالعب 4

 (أللعاب القوى العالمي حسب قانون الاتحاد ) 4222و 
 

           جواز السفر هو الوثيقة الرسمية املعتمدة من قبل لجنة أهلية الالعبين للتأكد من أعمار الالعبين والالعبات،  5

 وال تقبل جوازات السفر الجماعية
 

يتحمل إلاتحاد املنظم جميع تكاليف التنقالت الداخلية للوفود املشاركة من املطار إلى مكان إلاقامة ومن و إلى أماكن  6

 والاجتماعاتالبطولة 
 

تعتبر هذه البطاقات و ، في البطولة يستخرج إلاتحاد املنظم بطاقات اعتماد رسمية لالعبين والالعبات وجميع العاملين 7

 الوقايةللدخول ألماكن إلاقامة واملشاركة داخل الفضاءات الرياضية واملعتمدة في التنقالت لضمان  الوثيقة الرسمية

 الصحية لكافة املشاركين
 

متسابقات من دولتين  /ال تعتمد في البرنامج الرسمي للبطولة املسابقات التي ال يؤكد الاشتراك فيها ثالثة متسابقين  8

 ة للمشاركةبعد استالم املوافقات النهائي

 وفي حال إلغاء أي مسابقة من برنامج البطولة يتّم إبالغ الدول املشاركة قبل أسبوع من بدء الاجتماع الفني للبطولة
 

    تشتمل مسابقات البطولة على نفس املسابقات املعتمدة ببرنامج بطوالت الاتحاد العربي أللعاب القوى للناشئين  9

 :وهي كالتالي 
 

 : مسابقـــة( 22)وعددها مسابقات الناشئين 

 م حواجز 222 –م حواجز 222 –مش ي  م22222 –م 1222 –م 2222 –م 222 –م 222 –م 422 –م 222

 القفز بالعصا –الوثب الثالثي  –الوثب الطويل  –الوثب العالي  –تتابع متنوع سباق  –م موانع 4222

  العشاري –إطاحة املطرقة  –رمي الرمح  –رمي القرص  –دفع الكرة 
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 : مسابقـــة( 22)مسابقات الناشئات وعددها 

 م حواجز222 –م حواجز 222 –مش ي  م2222 –م 1222 –م 2222 –م 222 –م 222 –م 422 –م 222

 القفز بالعصا  –الوثب الثالثي  –الوثب الطويل  –الوثب العالي  –تتابع متنوع  سباق –م موانع 4222

 السباعي–املطرقة رمي  –رمي الرمح  –رمي القرص  –دفع الكرة 
 

على مدار أيام البطولة طبقا للبرنامج املعتمد من إلاتحاد  يعد إلاتحاد املنظم للبطولة البرنامج الزمني للمسابقات 12

بداية ونهاية كل يوم )العربي أللعاب القوى، ويترك لإلتحاد املنظم تحديد املواعيد املختلفة إلقامة املسابقات 

 مع مالحظة عدم نقل أية مسابقة من يوم آلخر (بالساعات
 

أللعاب  العالميتحدد ارتفاعات الحواجز واملوانع وأوزان وأدوات الرمي للبطولة وفقا ملا هو معتمد من قبل الاتحاد  11

 القوى لفئة الناشئين والناشئات
 

تسجيل حديث للسالم الوطني  به( Flash Disc)أو ( CD)يصطحب كل وفد مشارك في البطولة قرص مضغوط  12

ويتم تسليمه إلى اللجنة املنظمة فور ( صم 222/صم 222)علمين لدولته مقاس  24الرسمي لبلده إضافة إلى عدد 

 وصول الوفد املشارك
 

تقوم اللجنة املنظمة للبطولة بإيجاد فنادق على مستويات متقاربة إلقامة الوفود املشاركة وتلتزم كافة املنتخبات  13

 اإلقامة في الفنادق التي تحددها لجنة التنظيم حتى تستفيد من كافة الخدمات املقدمة خالل هذه البطولةب
 

تتحمل الجامعة التونسية أللعاب القوى تكاليف التنقالت الداخلية للوفود املشاركة من وإلى املطار ومكان إلاقامة  14

و مصاريف إلاقامة  الاجتماعالفني والفتة  الاجتماعالخاصة بالبطولة وتجهيز صالة  والاجتماعاتوأماكن املسابقات 

 (الحكام الدوليين+ املندوبين إلاداري والفني + ألامانة العامة )وإلاعاشة لوفد إلاتحاد العربي 
 

الذي يحدده الاتحاد  في املكان( 4242نوفمبر  42)يعقد الاجتماع الفني للبطولة قبل انطالق البطولة بيوم واحد  15

 املستضيف ويفضل أن يكون صباحا حتى تتمكن سكرتارية البطولة من انهاء كشوف الالعبين والالعبات
 

يوم من  12استمارة املشاركة املبدئية في البطولة مع الحجز في الفنادق يجب أن تصل إلى اللجنة املنظمة قبل  16

 البطولة
 

أيام من الاجتماع  22تفاصيل الوصول واملغادرة يحب أن تصل إلى اللجنة املنظمة قبل  استمارة املشاركة النهائية مع 17

 الفني للبطولة
 

 التأكيد على جميع الدول املشاركة الحصول على تأشيرات الدخول الالزمة 18
 

التونسية املختصة للوقاية من فيروس  اتباع إلاجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكول الصحي املعتمد من قبل السلط 19

 21كوفيد 
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 ارتفاع احلواجز واملوانع يف مسابقات ألعاب القوى

 الناشئات للناشئني و
 

 الارتفـاع ةــــــــــــــالفئ املسابقـة

 صم 1164 ناشئات م حواجز222

 صم 1262 ناشئين م حواجز222

 صم 1164 ناشئات م حواجز222

 صم 2262 ناشئين م حواجز222

 صم 1164 ناشئات م موانع4222

 صم 2262 ناشئين م موانع4222

 
 أدوات الرمي يف مسابقات ألعاب القوى أوزان

 الناشئات للناشئني و
 

 

 ــــــةــــالفئــ

 اتــــــــــــــــــــــــــــاملسابق
 رمح مطرقة قرص كرة حديدية

 

ـــــالناشئ ــ ــ  اتــ

 

 

 كغ 1

 

 كغ 2

 

 كغ 1

 

 غ 222

 

ـــــالناشئي ــ ـــ  نــ

 

 

 كغ 2

 

 كغ 262

 

 كغ 2

 

 غ 122
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 ةــي للبطولـالفن اعـاالجتم
 

 

 ضمن شروط البطولة االجتماعم واحد ويتم اإلعالن عن مكان وموعد الفين للبطولة قبل إقامتها بيو االجتماعيعقد  1
 

املندوب الفين حبضور رئيس جلنة احلكام  االجتماعاملندوب اإلداري لإلحتاد العربي، ويف حال غيابه يرتأس  االجتماعيرتأس  2
 القاريني/ جلنة املنشطات وممثلو الدول املشاركة واحلكام الدوليني للدولة املنظمة وممثل 

 :الفقرات التالية االجتماعجدول أعمال يتضمن  3
 

  وترحيب من رئيس اإلحتاد املنظمتقديم 

  مندوب اإلحتاد العربي يف البطولةكلمة 

  الربنامج الزمين للبطولةعرض 

  املشاركة النهائية وشرح أسلوب إجراء القرعة والتأهيل لألدوار التالية جلميع املسابقاتتأكيد 

  جلنة اإلحتكام وحتديد مكان وجودها يف امللعب وتتكون من تشكيل: 

 (رئيسا)املندوب اإلداري للبطولة -
 (عضوا)املندوب الفين للبطولة -
 (عضوا)مندوب اإلحتاد املنظم للبطولة -
 (عضوان( )ATO)حكم ويفضل الدوليني أو القاريني  24عدد -
 (مقررا)سكرتري تعينه اللجنة املنظمة للبطولة -
 

  ون من جلنة أهلية الالعبني وتتكتشكيل: 
 

 (رئيسا)املندوب الفين للبطولة -
 (عضوا)املنظم للبطولة  اإلحتادمندوب -
 (عضوان) االجتماعاملشاركة يسميان أثناء  االحتاداتمن  24عدد -
 (قررام)األمانة العامة مندوب -
 إصدار التعليمات اخلاصة مبراقبة املنشطات-
 تسليم أرقام الصدر والظهر للمتسابقني-
 على مسارات سباقات املشي التعرف-
 الوثب والقفزحتديد مستويات البدء يف مسابقات -
 أسلوب التأهل لألدوار التالية والنهائي يف سباقات اجلري-
 مواعيد احلضور لغرفة املناداة والدخول للملعبحتديد -
 التغيب عن املشاركة يف املسابقات وإجراءاتها-
 دوبي الدول املشاركة يف االجتماعيف كل مسابقة وإذاعتها على منوالالعبات املشاركني حصر عدد الالعبني -
   الفين  االجتماعأثناء ( اإلضافة)وال جيوز التبديل أو التسجيل اجلديد  إحتادهتثبيت أو إلغاء أي مشارك من قبل -

 للبطولة
بديله، وكذلك أرقام بوجوب ارتداء القميص اخلاص باملنتخب الوطين لالعب أثناء املسابقات وال جيوز تالتأكيد -

 أو تعديل شكلها وحجمها، وعلى احلكام مراعاة ذلكالصدر والظهر املمنوحة من اللجنة املنظمة، وال جيوز تبديلها 

 


