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أوال  :الجهة المنظمة لفعاليات المبارزة في الدورة :
مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالتعاون مع االتحاد اإلماراتي للمبارزة و بإشراف اإلتحاد العربي للمبارزة.

ثانيا  :مكان و تاريخ إقامة الفعاليات :
تقام منافسات المبارزة في سالحي الفلوريه و اإلبيه سيدات – عمومي خالل الفترة من  5الى  2فبراير  8102في
مدينة الشارقة – اإلمارات .

ثالثا  :المشاركة في الدورة :
المشاركة في الدورة مفتوحة للدول العربية األعضاء في اإلتحاد العربي للمبارزة  ,بمعدل نادي واحد من كل دولة و في كل
سالح و أما بالنسبة إلى الدولة المضيفة  ,يحق لها المشاركة بناديين بعدد  4العبات لكل نادي.
يجب أن تكون الالعبات المشاركات بإسم النادي مسجالت بالنادي في الموسم الرياضي و يحملن جنسية بلد النادي.

رابعا  :نظام اللعب في الدورة :
تنظم الدورة طبقا للقانون الدولي المعمول به في البطوالت الرسمية لالتحاد الدولي ونظام االتحاد العربي للمبارزة .
القانون الدولي (أخر نسخه ) هو المعتمد في هذه الدورة ويطبق أحكامه في هذه المسابقات والحاله االستثنائيه في الشروط
يتم التصديق عليها مسبق باجتماع رؤساء الوفود حتى تلغى أو تعلن هذه االستثناءات رسميا عند اإلعالن عن المسابقه .

خامسا  :المسابقات :
 -1مسابقات الفردي -:

يحق لكل نادي المشاركه في المنافسات الفردية بعدد ال يزيد عن  4العبات لكل سالح .
في الدور االول تشكل المجموعات حسب عدد الالعبات المشاركات ان يراعى مبدأ الترتيب الدولي ثم الترتيب العربي
وعلى كل اتحاد ان يحدد في استمارات المشاركات تصنيف الالعبات المشاركات حسب ترتيبهم حتى تحاط اللجنة الفنية
علما بذلك .
 -2مسابقات الفرقي  -:تقام فعاليات الفرق بنظام خروج المغلوب المباشر ويتم الترتيب حسب النتائج الفردية

سادسا  -:االشراف على المنافسات -:
يسمي االتحاد العربي مشرفا عاما على المنافسات .

سابعا  -:اللجنة الفنية :
اللجنة الفنية مسؤوله عن اإلدارة الفنية لفعاليات المبارزة في الدورة وتتكون من رئيس اللجنة الفنية في االتحاد العربي
للمبارزة رئيسا وعضوا يسمى من اتحاد المبارزة االماراتي كدوله مضيفه وعدد من األعضاء يتم تسميتهم من االتحاد
العربي للمبارزة.

ثامنا  :التحكيم
يقوم باإلشرا ف على التحكيم لجنة الحكام وتتكون من رئيس لجنة الحكام في االتحاد العربي للمبارزة رئيسا وعضوا
يسمى من اتحاد المبارزة االماراتي كدوله مضيفه كما يمكن تسمية اكثر من حكم من االتحاد العربي للمبارزة حسب عدد
المشاركين .
تاسعا  -:ال يوجد احتراف في البطولة او استقدام العبات محترفات .
عاشرا  -:تطبق الالئحة الموحدة الهلية الالعبات حسب الالئحة االساسية الموحدة.
حادي عشر  -:تخضع البطولة لفحص المنشطات وبالتنسيق مع اللجنة الفنية .
ثاني عشر  -:تعتمد الفئة العمرية لالعبات لمن اكملت ستة عشر عاما فما فوق عند انطالق فعاليات البطوله .

ثالث عشر  :السكن و التنقالت :
يتحمل كل فريق السكن الخاص به على أن يوفر نادي السيدات االنتقال فقط.

رابع عشر  -:جدول المسابقات
األحد  4فبراير  :اإلجتماع الفني
الساعة  02:11تأكيد األسماء
المكان :الشارقه  /مقر فعاليات المبارزه

اإلثنين  5فبراير  :الفلوريه سيدات فردي
الساعة  - : 9:11بداية فحص المعدات
الساعة  – 01:11بداية دور المجموعة
الساعة  – 01:11الدور النهائي و توزيع الجوائز

الثالثاء  1فبراير  :ابيه سيدات فردي
الساعة  - : 9:11بداية فحص المعدات
الساعة  – 01:11بداية دور المجموعة
الساعة  – 01:11الدورالنهائي وتوزيع الجوائز

االربعاء  7فبراير  :فلوريه سيدات فردي
الساعة  - : 9:11بداية فحص المعدات
الساعة  – 01:11بداية دور المجموعة
الساعة  – 01:11الدورالنهائي وتوزيع الجوائز

الخميس  2فبراير  :ابيه وفلوريه سيدات فرق
الساعة  - : 9:11بداية فحص المعدات
الساعة  – 01:11بداية جدول فلوريه سيدات
الساعة  – 01:11بداية جدول ابيه سيدات
الساعة  – 01:11الدورالنهائي وتوزيع الجوائز

مالحظات هامة :
-

للجنة الفنية ان تعدل المواعيد الخاصة بجدول المسابقات.
يرافق وفد كل نادي مشارك حكم دولي وفي حاله عدم مرافقه حكم مع الوفد يلتزم الوفد المشارك بسداد مبلغ (011
دوالر) تكاليف الحكم البديل المكلف من قبل اللجنة المنظمة.

