الالئحة الفنية لمسابقات الرماية
دولة االمارات العربية المتحدة
دورة االلعاب الرابعة لالندية العربية للسيدات
الشارقة  12-2فبراير 2018

المراجع :
 قانون االتحاد الدولي للرماية.
 الالئحة العامة للدورة.
 الالئحة االساسية للدورة.

عام :
تقوم هذه الالئحة بتنظيم كافة التعليمات والترتيبات الفنية الخاصة بمسابقات الرماية المقامة ضمن فاعلياات
دورة االلعاب لالندية العربية للسيدات والتي تنظمها مؤسساة الشاارقة لرياضاة المار ة خاال الفتارة مان -2
 12فبراير 2018بإمارة الشارقة.

مسابقات الرماية بالدورة :
 – 1المسدس الهوائي  10متر سيدات
 – 2البندقية الهوائية  10متر سيدات
 – 3المسدس الرياضي  25متر سيدات

الالئحة العامة لمسابقات الرماية :
 – 1تقام جميع مسابقات الرماية طبقا للوائح االتحاد الدولي لرياضة الرماية  ISSFاالخيرة والخاصة
بالمسابقات اعالة.
 – 2اهلية الالعبات  :موضحة في الفقرة ( )4-1-6/4-1الصفحة ( )119من قانون االتحاد الادولي لرياضاة
الرماية مع مراعاة ما جاء بالالئحة العامة والالئحة االساسية للدورة.
 – 3الحقوق التجارية والرعاية  :موضحة في الفقرة ( )4.2-4.6.2الصفحة( )124-119من قانون االتحاد
الدولي لرياضة الرماية مع مراعاة ما جاء بالالئحة العامة والالئحة االساسية للدورة .
 – 4اماكن ملصقات العالمات  :حدد االتحاد الدولي لرياضة الرماية اماكن خاصة علي المالبس
المستخدمة بالرماية وبأحجام موضحة في الصفحة من ( )129-126من قانون االتحاد الدولي لرياضة
الرماية لوضع العالمات التجارية واالسماء والرموز.
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القواعد العامه لألمن والسالمة طبقاً لالئحة وتعليمات الدورة.
االمن والسالمة  :قواعد االمن والسالمة موضحة في الفقرة ()6.2.6 – 6.2الصفحة( )191 – 189من
الالئحة الفنية العامة لالتحاد الدولي لرياضة الرماية مع مراعاة االتي :
 – 1االلتزام بالتعليمات االمنية الخاصة بتداو االسلحة والذخائر.
 – 2اتباع تعليمات ونداءات ضباط الميدان اثناء التدريب والمسابقات.
 – 3االلتزام بالتوقيتات المحددة في برنامج المسابقات.
 – 4ارتداء واقيات العيون واالذن المصرح بها.
 – 5سيتم اصدار تعليمات امنية مفصلة الحقا وستوزع علي جميع الفرق المشاركة.

مياديين الرماية المقام عليها مسابقات الرماية:
 – 1تقام مسابقات المسدس والبندقية  10متر بميدان نادي سيدات الشارقة.
 – 2تقام مسابقة المسدس الرياضي  25متر بميدان نادي الذيد .

نظام اهداف الرماية :
 – 1ميدان  10متر
مياادان رمايااة النترونااي منااون ماان عاادد ( )14نقطااة رمااي مجهااز بنظااام يااركة بااولي ترون ا
سيدات الشارقة)
 – 2ميدان  25متر
ميدان رماية النتروني منون من عدد ( )24نقطة رمي بنظام يركة سويس اسنور

)نااادي

فحص االسلحة والمعدات :
 – 1تطبق قوانين االتحاد الدولي لرياضة الرماية بخصوص فحص واجازة االسلحة والمعدات والمالبس.
 – 2يتم اجراء الفحوصات االضافية خال او بعد االنتهاء من المسابقات طبقا لما يقرة القانون.
 – 3لجنة الحنام الخاصاة بفحاص االسالحة والمعادات والمالباس ساوف يباداء عملهاا قباا اجاراء المساابقات
وحتي نهاية اخر مسابقة.
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االجراءات العامة للمسابقات:
موضحة في الفقرة ( )6.11 – 6.11.10الصفحة ()262 – 256من قانون االتحاد الدولي للرماية.

االعطا والتوقيتات :
الفقرة ( )6.13 – 6.13.7الصفحة( )266- 265من قانون االتحاد الدولي لرياضة الرماية.

نظام كسر التعاد :
الفقرة ( )6.15الصفحة ( )272 – 271من قانون االتحاد الدولي لرياضة الرماية.

االعتراض واالحتجاج واالستئناف :
تطبق قواعد االتحاد الدولي لرياضة الرماية في هذا الشأن والموضحة في الفقرة ()6.16 – 6.16.8
الصفحة ( )275 – 272من قانون االتحاد الدولي للرماية.

نظام النهائيات للمسابقات :
 – 1يطبق قاانون النهائياات الجدياد لالتحااد الادولي لرياضاة الرماياة والموضاح فاي الفقارة (– 6.17.1.13
 )6.17الصفحة (.)279 – 275
 – 2نهائي المسدس الهوائي والبندقية الهوائية  10متر ( )6.17.2الصفحة (.)282 – 280
 – 3نهائيات المسدس  25متر سيدات  :الفقرة ( )6.17.5الصفحة) .)292 –288

الالئحة الفنية الخاصة بمسابقات البندقية الهوائية 10متر سيدات :
 – 1تستخدم البندقية الهوائية  10متر حسب المواصفات الموضحة في الفقارة ( )7.10الصافحة ( )348مان
قانون االتحاد الدولي لرياضة الرماية.
 – 2تستخدم المالبس والمعدات المعتمدة فقط طبقا لماا جااء فاي الفقارة ( )7.5.8.7 - 7.5الصافحة (– 333
 )335من قانون االتحاد الدولي لرياضة الرماية.
 -3عدد الطلقات  )40( :طلقة للمحتسب
 – 4زمن المسابقة :
  15دقيقة اختبار وتجهيز وضبط سالح.  50دقيقة زمن المسابقة (االهداف االلنترونية)ـــ  3ـــ
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الالئحة الفنية الخاصة بمسابقات المسدس الهوائي  10متر سيدات:
 – 1يستخدم المسدس الهوائي  10متر حسب المواصفات الموضحة في الفقرة ( )8.12الصفحة ( )377من
قانون االتحاد الدولي لرياضة الرماية.
 - 2تستخدم المعادات المعتمادة فقاط طبقاا لماا جااء فاي الفقارة ( )8.6.3 – 8.5الصافحة ( )361 – 359مان
قانون االتحاد الدولي لرياضة الرماية.
 – 3عدد الطلقات  )40( :طلقة
 – 4الزمن :
  15دقيقة تجهيز وضبط سالح 50 -دقيقة زمن المسابقة (االهداف االلنترونية)

الالئحة الفنية الخاصة بمسابقات المسدس  25متر سيدات:

 – 1يستخدم المسدس  25متر سايدات حساب المواصافات الموضاحة فاي الفقارة ( )8.12 – 8.13الصافحة
( )378 – 377من قانون االتحاد الدولي لرياضة الرماية.
 – 2تستخدم المعدات المعتمدة فقاط طبقااً لماا جااء فاي الفقارة ( )8.5 – 8.6.3الصافحة ( )361 – 359مان
قانون االتحاد الدولي لرياضة الرماية.
 – 3عدد الطلقات :
  30طلقة رمي بطيـئ  30طلقة رمي سريع ( خاطف ) – 4ازمنة المسابقات :
 5دقائق تجهيز للرمي البطيئ.
 3دقائق تجهيز للرمي السريع (الخاطف).
في الرمي البطيئ ترمي  6مجموعات في كا مجموعة  5طلقات بزمن  5دقائق لنا مجموعة
في الرمي الساريع (الخااطف) ترماي  6مجموعاات فاي كاا مجموعاة  5طلقاات وترماي طلقاة واحادة خاال
زمن تعرض الهدف لمدة  3ثواني
القواعد الخاصة بتنفيذ المسابقة موضحة في الفقرات ()8.9 - 8.8 – 8.7.6.4 – 8.7.6.2

نظام المشاركة:
 -1تشارك كا دولة بنادي واحد فقط في منافسات الرماية  ،ويشارك كا نادي بفريق واحاد فاي كاا مساابقة
منون من ( )3العبات كفرياق اساساي  ،والعبتاان احتيااطي للفرياق  ،وتشاارك الالعبتاان االحتياطيتاان
بالصفة الفردية  ،وتحتسب نتيجتها في الفردي فقط.
 -2طبق اًا لالئحااة العامااة لاادورة االلعاااب الرابعااة لالنديااة العربيااة للساايدات  :للدولااة المنظمااة حااق المشاااركة
بناديين في كا مساابقة مناون مان ( )3العباات كفرياق اساساي  ،والعبتاان احتيااطي للفرياق  ،وتشاارك
الالعبتان االحتياطيتان بالصفة الفردية  ،وتحتسب نتيجتها في الفردي فقط.
 -3يمنن استبدا الالعبة االساسية باالحتياط في الفريق حتي قبا انعقاد المؤتمر الفني لمسابقات الرماية .
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اعداد المشاركين :
عدد (  ) 1اداري  /ادارية الفريق
عدد (  ) 1مدرب بندقية
عدد (  ) 1مدرب مسدس
عدد (  )5العبة بندقية
عدد (  ) 1حنم مرافق
عدد (  ) 5العبة مسدس

سماء المشاركين :
 – 1يرسا النشف المبدئي بأعداد الوفد المشارك قبا تاريخ .2017/11/27
 – 2يرسااا النشااف النهااائي باالعااداد واالسااماء للمشاااركين قبااا تاااريخ  ،2017/12/11موضااحا بااه الوفااد
اإلداري والجهاز الفني والالعبات (فريق  +فردي ) في كا مسابقة.
 – 3يرسا كشف بالمطلوب لهم تأييرات دخو الي اللجنة المنظمة قبا تاريخ . 2017/12/11

الجوائز والميداليات :
 – 1يماانح درع التفااوق للفريااق الحااائز علااي اكباار عاادد ماان الميااداليات فااي جميااع مسااابقات الرمايااة وحسااب
النظام األولمبي.
 – 2يمنح الفريق الفائز بالمركز األو ميدالية ذهبية والمركز الثاني ميدالية فضاية والمركاز الثالاي ميدالياة
برونزية .
 – 3تمنح الالعبة الفائزة بالمركز األو ميدالية ذهبية والمركز الثاني ميدالية فضية والمركز الثالي ميدالياة
برونزية .
 – 4يشترط الحتساب نتائج الفرق ان يشارك عدد ( )4فرق علي األقا في كا مسابقة.
 – 5تتم مراسم التتويج يوميا حسب النظام وسوف يعلن عن التفاصيا في حينه.

األسلحة والذخائر:
 – 1ياااتم ارساااا كشاااف باألسااالحة موضاااحا باااه العااادد والناااوع واالسااام والعياااار ورقااام القطعاااة قباااا تااااريخ
.2017/12/11
 – 2ياااتم ارساااا كشاااف بالاااذخائر المساااتخدمة موضاااحا باااه النمياااة والعياااار والناااوع واالسااام قباااا تااااريخ
2017/12/11
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الوصو والمغادرة  :لضمان السهولة والدقة في إجراءات استقبا الوفود واتمام إجاراءات المغاادرة ياتم
تزويد اللجنة المنظمة بنشف بالمواعيد بوقت كاف موضحا به كافة التفاصيا.
اإلقامة  :سيتم اخطار األندية المشاركة من قبا اللجنة المنظمة بالخيارات المتاحة وليتسنى إتماام حجاوزات
السنن المطلوبة قبا انطالق الدورة بوقت كاف.
المواصالت  :سوف يتم توفير المواصالت من قبا اللجنة المنظمة لجميع الفرق.

التوقيتات الرئيسية :
 – 1االخطار بالمشاركة النهائية باالعداد واالسماء موضحا به الفريق والفردي 2017/12/31
 –2طلب التأييرات الالزمة .2017/12/31
 –3ارسا بيانات األسلحة والذخيرة .2018/1/1
 –4ارسا بيانات الوصو والمغادرة 2018/1/10

برنامج مسابقات الرماية:
 – 1البرنامج المفصا للمسابقات سيصدر الحقا.
 – 2ادناه البرنامج االولي العام للمسابقات.
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البرنامج العام للمسابقات
التوقيت

م

اليوم والتاريخ

المسابقة

1

الجمعه
2018/2/2

وصو الفرق
فحص معدات
االجتماع الفني

2

السبت
2018/2/3

3

االحد
2018/2/4

من

الي

نادي سيدات
الشارقة

تدريب رسمي للمسدس 10متر

9.00

14.00

مسابقة المسدس  10متر

9.00

14.00

تدريب رسمي بندقية  10متر

11.00

13.00

4

االثنين
2018/2/5

مسابقة البندقية  10متر

9.00

14.00

5

الثالثاء
2018/2/6

راحة للفرق

6

االربعاء
2018/2/7

تدريب رسمي مسدس  25متر

9.00

11.00

7

الخميس
2018/2/8
الجمعه
2018/2/9

مسابقة المسدس  25متر

9.00

14.00

8

مغادرة الوفود
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المنان

نادي سيدات
الشارقة
نادي سيدات
الشارقة
نادي سيدات
الشارقة

نادي الذيد
الثقافي
الرياضي
نادي الذيد
الثقافي
الرياضي

