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مع إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل يان، رئيس الدولة             
 عاماً للقراءة، وانطالقاً من دعم  صاحب          2016بتخصيص العام   "  حفظه اهللا "

ة رئيس جملس   السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدول            
حتدي "، للقراءة من خالل إطالق مشروع           "رعاه اهللا "الوزراء حاكم ديب      

حرصت مؤسسة حممد بن    .  ؛ لتشجيع القراءة لدى فئة الطالب     "القراءة العريب 
راشد آل مكتوم على ترسيخ دورها الرائد يف جمال تعزيز مسارات نشر ونقل              

ا فئة ذوي اإلعاقة اليت تعد        املعرفة، وإتاحتها لفئات اتمع كافة مبا فيه        
 . جزءاً ال يتجزأ من جمتمعنا

ومن خالل شراكتها مع نادي ديب للمعاقني، تسعى املؤسسة إىل تأكيد            
دورها اتمعي، واملسامهة بتنفيذ توجيهات قيادة دولتنا الرشيدة، اليت             

فة، مبا  تدعم فئات ذوي اإلعاقة، وتوفِّر  هلم كلَّ التسهيالت يف ااالت كا           
وجتسد الشراكة جزءاً من مشاريع      .  يسهم يف دجمهم مع بقية أفراد اتمع       

املؤسسة لتعزيز مكانة اللغة العربية، ودعم احملتوى العريب يف الفضاء                 
إضافة .  اإللكتروين وخاصة لدى األشخاص الذين ال يتقنون اللغة اإلجنليزية          

ؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم          إىل أنَّ هذا التعاون يؤكِّد على التزام م           
 . بدورها اتمعي حنو فئات اتمع كافة



ي للرماية بالقوس والسهم   الاتحاد الدو

 6

واليوم نضع بني أيديكم حصيلة هذا التعاون من الكتب املترمجة                 
              مقدسة على أن تلقوانني األلعاب الباراملبية الصيفية؛ حيث حترص املؤس

 على قوانني      بعناية، لتطلعكم     ومصممةً   ودقيقةً  لكم مطبوعاتٍ مبسطةً    
االحتادات الرياضية العاملية يف عددٍ من رياضات ذوي اإلعاقة، وتعرفكم               
بقوانني األلعاب الباراملبية الصيفية باللغة العربية، بشكلٍ يوفِّر املعلومات              

 . آملني أن تعم الفائدةُ على اجلميع. اخلاصة بقوانني هذه األلعاب

الكبري والداعمِ للرياضات     ونشكر نادي ديب للمعاقني على دوره             
والرياضيني من ذوي اإلعاقة، ونعدكم أن يتوسع التعاون مع النادي؛ ليشملَ            

 . مبادراتٍ أخرى متعلقة باملعرفة والتنمية والتدريب يف املستقبل القريب

 

 مجال بن حويرب               

 ؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم ملالعضو املنتدب
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<Ø’ËÖ]<oÖ^nÖ]I<l^ŠÊ^ß¹] 

3-1¹]íé¹^ÃÖ]l^ŠÊ^ß 

يتخذ االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم اإلجراءات                3-1-1
 :الالزمة لتنظيم املنافسات التالية

أقسام :  منافسات االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم          •
 .القوس املنعكس والقوس املركب

املنافسات يف الصاالت املغطاة التابعة لالحتاد الدويل               •
أقسام القوس  ):  اختيارية للشباب ( والسهم    للرماية بالقوس 

 .املنعكس والقوس املركب

املنافسات امليدانية التابعة لالحتاد الدويل للرماية بالقوس           •
أقسام القوس املستقيم والقوس    ):  اختيارية للشباب (والسهم  

 .املنعكس والقوس املركب

املنافسات الشبابية التابعة لالحتاد الدويل للرماية بالقوس            •
أقسام القوس املنعكس      ):  للشباب والناشئني  (لسهم   وا

 .والقوس املركب

منافسات ذوي اإلعاقة التابعة لالحتاد الدويل للرماية بالقوس          •
 .أقسام القوس املنعكس والقوس املركب: والسهم
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املنافسات الثالثية األبعاد التابعة لالحتاد الدويل للرماية              •
القوس الطويل  أقسام القوس التقليدي و     :  بالقوس والسهم 
 .والقوس املنعكس

رماية التصويب على اهلدف والرماية امليدانية ويف الصاالت          •
للمنافسات (أقسام القوس املستقيم       :  املغطاة للمحترفني  

جنباً إىل  (والقوس املنعكس والقوس املركب     )  امليدانية فقط 
 ).جنب مع فعاليات املتمرسني، إن أمكن

 :ريفها يف الفصول ذات الصلةوفيما يتعلق باألقسام كما مت تع

منافسات الرمي بالسهام الطائرة التابعة لالحتاد الدويل للرماية         •
 .بالقوس والسهم

منافسات الرماية مع التزجل التابعة لالحتاد الدويل للرماية              •
 .بالقوس والسهم

منافسات رماية السهام يف اخلالء التابعة لالحتاد الدويل               •
 .للرماية بالقوس والسهم

 

ى الرغم من البند املذكور أعاله، ليس من الضروري منح منافسة            وعل
 .دولية إذا قرر الس التنفيذي أن ذلك غري مناسب
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3-2íè…^ÏÖ]l^ŠÊ^ß¹] 

 جيوز لالحتادات القارية اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنظيم                 3-2-1
 .املنافسات القارية

3-3l^ŠÊ^ß¹]‚ÏÂ‚éÂ]çÚV 

لرمي بالرمح العاملية كل عامني على النحو            تعقد منافسات ا     3-3-1
 :التايل

 .منافسات الرماية العاملية يف السنوات الفردية •

 .منافسات الرماية امليدانية يف السنوات الزوجية •

 .منافسات الرماية يف الصاالت املغطاة يف السنوات الزوجية •

 .منافسات الرماية الشبابية يف السنوات الفردية •

 .السهام الطائرة يف السنوات الزوجيةمنافسات الرماية ب •

 .منافسات الرماية مع التزجل كل عام •

 .منافسات رماية السهام يف اخلالء يف السنوات الزوجية •

 .منافسات الرماية الثالثية األبعاد يف السنوات الفردية •

 .منافسات الرماية لذوي اإلعاقة يف السنوات الفردية •

 .ات الزوجيةمنافسات الرماية للمحترفني يف السنو •
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3-4l^ŠÊ^ß¹]Äè‡çi 

ميكن ألي احتاد مستعد الستضافة أي منافسة دولية وفقاً                    3-4-1
ملتطلبات االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم تقدمي مناقصة          
لألمني العام من خالل االحتاد العضو يف الدولة اليت من املقرر            

 .عقد املنافسة ا

 :ياً وتشمل ما يليتقدم املناقصة كتاب   3-4-2

 . مواعيد عقد املنافسة3-4-2-1

 . مكان عقد املنافسة3-4-2-2

 على عدم   -يف حدود املتوقع بصورة معقولة    - التأكيد   3-4-2-3
ظهور أي عقبات أمام الالعبني واملسؤولني من أي احتاد عضو             
مؤهل على أساس اجلنسية أو العِرق أو الدين أو السياسة أو                 

بتسهيل مرور املعدات واجلوائز من          ظهور عقبات تتعلق        
 .اجلمارك

 عقد مناقصة يوقع عليه مجيع األطراف ويصدق عليه           3-4-2-4
 .الس التنفيذي

 ضمان يفيد توفري مجيع التسهيالت واالمتثال جلميع           3-4-2-5
املواصفات اخلاصة بدليل التنظيم ذي الصلة الساري خالل توقيع         

 .عقد املناقصة

 يفيد املوافقة على النظام األساسي وقواعد         بيان كتايب  3-4-2-6
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االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم مبا يف ذلك قواعد                
 .السلوك واألخالق

 أي معلومات أخرى يطلبها االحتاد الدويل للرماية             3-4-2-7
 .بالقوس والسهم

تقع مسؤولية اختيار البلد املضيف من املناقصات املؤهلة على             3-4-3
 . التنفيذي، وذلك بعد إجراء حتقيق شاملعاتق الس

إذا مت تكليف أي احتاد عضو مبهمة تنظيم أي منافسة ومل يكن                 3-4-4
4-3املادة  قادراً على عقدها أو االلتزام أو الوفاء بالتزامه مبوجب          

، جيب حينها إخطار األمني العام ومجيع االحتادات األعضاء          2-
 .على الفور

عضو املضيف مسؤوالً عن مجيع         يكون االحتاد ال     3-4-4-1
النفقات الفعلية واملعقولة املتعلقة مباشرة بعجز االحتاد عن              

 .2-4-3املادة استضافة املنافسة أو الوفاء بالتزاماته مبوجب 

يتم تقرير إعادة التوزيع املمكن ألي منافسة من جانب الس              3-4-5
 .التنفيذي

كان عقد املنافسة    إذا رغب أي احتاد عضو يف تغيري م         3-4-5-1
جيوز له فقط القيام بذلك يف حاالت استثنائية فضالً عن املوافقة            

ويف حالة رفض جلنة التنسيق املوافقة      .  املسبقة من جلنة التنسيق   
على تغيري املكان يظل االحتاد العضو يف املكان األصلي أو يقوم           
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هذه ويف  .  االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم بإلغاء املنافسة      
احلالة، يكون االحتاد العضو مسؤوالً عن مجيع النفقات النامجة          

 .عن تغيري الدولة أو إلغاء املنافسة

جيوز أن حيدد املؤمتر حداً أقصى لرسوم القيد يف املنافسات               3-4-6
 .الدولية

3-5ì…]ý]ØÒ^éâ 

 :تنظم املنافسة اللجان التالية   3-5-1

 جلنة التنسيق •

 اللجنة املنظمة •

 :تتشكل جلنة التنسيق مما يلي  3-5-2

رئيس االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم أو نائبه، ومهمته             •
الرئيسية محاية مصاحل االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم           

 .بوجه عام

املندوب الفين ومهمته الرئيسية التأكد من كون النواحي الفنية              •
 .للمنافسة صحيحة

 .ملضيف أو نائبهرئيس االحتاد العضو ا •

 .رئيس اللجنة املنظمة •

األمني العام أو نائبه وتتمثل مهمته الرئيسية يف محاية مصاحل                •
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االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم فيما يتعلق بالتسويق              
والتليفزيون ووسائل اإلعالم ومجع املعلومات اخلاصة                

 .باملنافسات املستقبلية

ن جانب اللجنة املنظمة اليت تكون          تنظم املنافسات الدولية م      3-5-3
 :مسؤولة عما يلي

 .اإلشراف على الفعالية وإجرائها بصورة سلسة •

 .تطبيق القوانني واللوائح الداخلية •

تسوية أي خالف أو شكوى أو تظلم ال يتعلق بأي جلنة أخرى، أو              •
 .يئة احملكمني

اختاذ اإلجراءات يف حاالت الطوارئ للتأكد من إجراء املنافسة             •
صورة سلسة، ومحاية مسعة االحتاد الدويل للرماية بالقوس             ب

 .والسهم

اختاذ القرار يف املسائل األخرى اليت ال يشملها النظام األساسي             •
 .والقواعد

 .اإلشراف على تنظيم االحتفاالت •

يتم تعيني املندوب الفين من خالل االحتاد الدويل للرماية بالقوس            3-5-4
وفيما يلي  .   الفنية للمنافسات   والسهم لإلشراف على اجلوانب     

 :مسؤوليات املندوب الفين
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3-5-4-1  

 .التعاون الوثيق مع رئيس جلنة التنسيق ومع ممثل اللجنة املنظمة •

العمل بصفته موظف االتصال بني رئيس جلنة حتكيم املباريات            •
 .ومدير الرماية وجلنة التنسيق أو اللجنة املنظمة

 .تطبيقهاإخطار املنظمني بالقواعد وضرورة  •

تفقُّد املنشآت الرياضية واملعدات املقرر استخدامها خالل              •
 .املنافسة

التأكد أن مجيع االستعدادات تتوافق مع القواعد ودليل                    •
 .املنظمني

 .إخطار الس التنفيذي بالتقدم املُحرز يف اإلعداد للمنافسة •

 .اإلشراف على القرعة وحضورها •

 .تنظيم ورئاسة اجتماع مديري الفرق •

 .مان احترام القواعدض •

إخطار جلنة التنسيق بالتغيريات الضرورية يف محاية مصاحل                •
 .االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم وجودة املنافسة

تتوىل اللجنة املنظمة مسؤولية تنظيم املنافسة وتقوم بتنفيذ                 3-5-5
 .قرارات جلنة التنسيق

رماية بالقوس   يتواصل املنظمون مع االحتاد الدويل لل       3-5-5-1
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 يوماً من املنافسة إلخطارهم بعدد بطاقات اعتماد        60والسهم قبل   
 .الصحفيني املزمع استخدامها

تقدم اللجنة املنظمة تقريراً بشأن التقدم احملرز يف االستعدادات            3-5-6
 .إىل كل مؤمتر، خالل الفترة من تاريخ التوزيع وتاريخ املنافسة

مسؤولة مسؤولية كاملة عن اختاذ الترتيبات      تكون اللجنة املنظمة      3-5-7
 :املالية اخلاصة باملنافسة احملالة إليهم للقيام مبا يلي

 .حتديد مبلغ رسوم القيد يف املنافسة يف إطار ما حدده املؤمتر •

 .حتمل نفقات مراقبة مكافحة املنشطات •

جنة باالتفاق مع الل  -يقوم االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم         3-5-8
 بتنظيم األمور املتعلقة بالوجبات والسكن ووسائل النقل             -املنظمة

 .احمللية والضرورية للحكام، واليت يتحمل املنظمون نفقاا

خيطر األمني العام مجيع االحتادات األعضاء اليت قيدت                   3-5-9
جيب .  مشاركني يف املنافسة يف حالة عدم عقد املنافسة ألي فئة          

عضاء الذين قاموا بتقييد مشاركني باملنافسة       إخطار االحتادات األ  
 . يوماً قبل اليوم األول من الرمي40بالتغيريات خالل مدة أقصاها 

 يقوم االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم بتعيني مدقق نتائج            3-5-10
بغية مساعدة اللجنة املنظمة واملندوب، وتعيني مندوب فين             

سجيل النقاط والتحقق من     للتأكد من صحة املهام احملددة وت       
 .النتائج ونشر قوائم النتائج
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3-6l]çÂ‚Ö] 

 يتم توزيع الدعوات على االحتادات األعضاء املؤهلة للمنافسة             3-6-1
 .واملسؤولني الشرفيني والس التنفيذي واللجنة الدائمة املعنية

 قبل ستة أشهر على األقل من اليوم األول للمنافسة يصدر                  3-6-1-1
 :ن ما يلياملنظمو

 .دعوات االحتادات الدولية املؤهلة للمنافسة  •

 .معلومات مفصلة عن رسوم القيد باملنافسة  •

مناذج القيد األولية اليت تتطلب عدد املشاركني واملسؤولني              •
 .املتوقعني يف كل فعالية

مناذج القيد النهائية اليت تتطلب أمساء املشاركني املقيدين يف             •
 .سؤولنيكل فعالية، وأمساء امل

املعلومات املتعلقة بالسكن وترتيبات احلجز والوجبات                 •
 .والنفقات وغري ذلك

 يقوم املنظمون، قبل ثالثة أشهر على األقل من اليوم األول                3-6-1-2
للمنافسة، بإرسال تأكيد لالحتاد العضو املؤهل بأن املنافسات           

 .ستعقد حسبما أُعلن
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3-7ØérŠjÖ]l^f× 

 االحتادات األعضاء اليت تتمتع بسمعة طيبة تقييد           جيوز جلميع   3-7-1
 يف  6-1-3 إجراءات املؤمتر، املادة       1امللحق  راجع  (العبني  
 ).1الد 

 تقوم االحتادات األعضاء اليت ترغب يف تقييد العبني          3-7-1-1
 :يف املنافسة بالتسجيل على النحو التايل

د أقصاه   خالل موع  -تكون إلزامية -تقدمي طلبات تسجيل أولية       •
 . يوماً قبل اليوم األول من املنافسة90

تقوم االحتادات األعضاء اليت ترسل طلبات التسجيل النهائية اليت          •
) أربعة العبني بالنسبة للشباب   (تكون عبارة عن أكثر من العبني        

خمتلفني من األعضاء املشار إليهم يف طلبات التسجيل األولية            
 .لتنفيذيبدفع الغرامة اليت حيددها الس ا

 يوماً  40تتلقى الفرق اليت تقدم طلبات التسجيالت النهائية خالل           •
 .من رسوم القيد% 20قبل اليوم األول للمنافسة خصماً قيمته 

 20تسدد الفرق اليت قامت بالتسجيل بعد املوعد النهائي البالغ              •
 150يوماً أو أجرت تغيريات بعد هذا املوعد النهائي غرامة قدرها           

 .ريكياً نظري كل تغيري مت تغيريه أو العب مت تسجيلهدوالراً أم

ال يقبل االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم يف أي حال من              •
األحوال أي طلبات تسجيل بعد اجتماع مديري الفرق أو بعد               

 .التدريب الرمسي، أيهما أسبق
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 جيوز للمنظمني أو االحتاد الدويل للرماية بالقوس             3-7-1-2
بول طلبات التسجيل املقدمة بعد املوعد النهائي       والسهم رفض ق  

احملدد، ومع ذلك، إذا كان سبب التأخري يرجع إىل ظروف               
خارجة عن سيطرة االحتاد العضو املعين، جيوز أن يقبل                 
املنظمون أو االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم طلب               

وحيتفظ االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم        .  التسجيل هذا 
باحلق يف رفض أي طلب تسجيل مت تقدميه بعد املوعد النهائي             

 يوماً إذا كان هذا الطلب سيسبب تغيرياً يف الربنامج أو             20البالغ  
وتصدر مثل هذه القرارات من        .  أي مشكالت تنظيمية أخرى     

 .األمني العام بعد التشاور مع اللجنة املنظمة

 :يتضمن تقدمي مناذج طلب التسجيل ما يلي  3-7-2

امللحق راجع  (إعالن يفيد بأن االحتاد العضو يتمتع بسمعة طيبة           •
 ).1 يف الد 6-1-3إجراءات املؤمتر، املادة -1

 تغطية االحتاد العضو املعين جلميع نفقات الالعبني واملسؤولني           •
 .يف حالة املرض أو التعرض حلادث

توقيع مجيع الالعبني واملسؤولني على اتفاقية مكافحة املنشطات         •
 ).سيتم إدراج املرجع الصحيح يف أقرب وقت ممكن: راجع(

وإن مل يكن األمر كذلك فال جيوز أن يتأهل االحتاد العضو                 
 .للمشاركة يف املنافسة
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 يكون عدد الالعبني الذين جيوز قيدهم من جانب االحتاد العضو           3-7-3
 .حمدوداً

 يف املنافسات الدولية، ال جيوز ألي احتاد عضو أن            3-7-3-1
 .د أكثر من ثالثة العبني يف كل فئةيقي

 يتكون الفريق املختلط من العب من الرجال والعبة من          3-7-3-2
 .السيدات من نفس الفئة

 ال جيوز عقد املنافسة الدولية ألي فئة تعكس طلبات التسجيالت             3-7-4
وبالنسبة لفئات الشباب    .   فرداً وستة فرق    12األولية هلا أقل من       

حلد األدىن لألعداد مثانية أشخاص وأربعة       وذوي اإلعاقة يكون ا   
 .فرق

 إذا مت تسجيل عدد من الالعبني أو الفرق أقل من العدد             3-7-4-1
يسمح حينها  )  5-4جوالت  راجع  (املطلوب جلوالت املباراة      

 .باإلعفاء

لعدم تسجيل  "  إعفاء" ال تحتسب املباراة اليت يتم فيها          3-7-4-2
ن اجلوالت حبيث يتقدم العبون      عدد كافٍ من الالعبني يف أي م       

يتم تأهيل الالعب   .  من الفريق املنافس يف كل مباراة ذه اجلولة        
 .أو الفريق احلاصل على إعفاء للجولة التالية

 املباراة احملسومة بفوز املنافس هي املباراة اليت ال             3-7-4-3
حيضرها أحد الالعبني أو فريق من الفرق عند إصدار أمر إطالق             

أو املباراة اليت ال يكون أحد      )  ند إطالق السهم بالتناوب   ع(السهم  
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يطلق من  (الالعبني أو فريق من الفرق حاضراً يف بداية املباراة              
حيضر الالعب أو   ).  الالعبني أو الفريقني السهم يف نفس الوقت        

الفريق عند إصدار أمر اإلطالق أو حيضر عند اهلدف احملدد يف            
 .الفائز باملباراةبداية املباراة مث يتم إعالن 

 يسأل املنظمون عن تاريخ ميالد كل العب من فئة                3-7-4-4
 .الشباب وجيب تقدمي إثبات رمسي بذلك

3-8^ÛjÂ÷] 

 يصدر املنظمون االعتماد املناسب لكل مشارك أو مسؤول، وفقاً           3-8-1
للمبادئ التوجيهية لالحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم اخلاصة        

 :باالعتماد

 جيب محل إثبات االعتماد يف مجيع األوقات يف منطقة          3-8-1-1
 .املنافسة وجيب إظهاره عند طلب املسؤولني املناسبني ذلك

 ال يسمح إال حلاملي االعتماد املناسب فقط بالدخول           3-8-1-2
 .إىل األجزاء ذات الصلة مبنطقة املنافسة

3-9íŠÊ^ßÛ×Öíeç×Ş¹]Ðñ^mçÖ] 

 :سؤولني عن تقدمي الوثائق التالية يكون املنظمون م3-9-1

 برنامج البطولة الذي حيدد تواريخ وأوقات وأماكن             3-9-1-1
انعقاد مجيع املنافسات واالحتفاالت واملناسبات وخدمات             
االهتمام بالالعبني أو املسؤولني قبل املنافسة وخالهلا، تقدم             

 .جلنة التنسيق هذا الربنامج
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 والنتائج املتوسطة والنهائية يف      قائمة باملهام املستهدفة   3-9-1-2
 .مكان انعقاد املنافسة

 يقوم االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم بتوزيع            3-9-1-3
 .قائمة تفصيلية بالنتائج النهائية بعد الفعالية

3-10íè^Ú†Ö]†è‚Ú 

 . تعني جلنة احلكام مدير الرماية3-10-1

 ومساعداً واحداً أو     يعني املنظمون نائباً ملدير الرماية      3-10-1-1
 .أكثر، إن أمكن

 ال يتوىل مدير الرماية أو نائبه أو مساعده أي مهام                 3-10-1-2
 .أخرى خالل ساعات املنافسة وال يشاركون يف عملية الرمي

3-11íÖçŞfÖ]ÜéÓ íß¢ 

 .جيري التحكيم بواسطة جلنة حتكيم البطولة   3-11-1

ون هناك حكم واحد     بالنسبة للبطوالت الدولية، يك     3-11-1-1
على األقل لكل سبعة أهداف يف اجلولة التأهيلية مبنافسات               
مرمى األهداف وحكم واحد على األقل لكل أربعة أهداف يف             

 .اجلوالت التأهيلية باملنافسات امليدانية

 ويف الفعاليات األخرى، يكون هناك دائماً حكم             3-11-1-2
 حكم واحد   ولكل عشر ضربات مستهدفة يتم تعيني      .  واحد فقط 
 .على األقل
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 .جيري تعيني احلكام بواسطة جلنة احلكام  3-11-2

 تخطر جلنة احلكام األمني العام واملنظمني بأمساء          3-11-2-1
 يوماً قبل اليوم األول من       90احلكام املعينني خالل مدة أقصاها       

وتتلقى جلنة احلكام تأكيداً على إتاحة احلكام قبل            .  املنافسة
 .التعيني

 ال يتم تعيني أكثر من حكمني اثنني من أي احتاد                3-11-2-2
 .عضو، إن أمكن

 . تعني جلنة احلكام حاكماً واحداً إضافياً بصفته الرئيس3-11-3

 تتعاون جلنة حتكيم البطولة تعاوناً وثيقاً مع املندوب          3-11-3-1
 .الفين

يف املنافسات امليدانية، يتم توصيل كل حكم مبعدات             3-11-3-2
 ).14-1-1-8املادة رقم راجع ( باملوقع الرئيسي التوصيل

 يقدم الرئيس، بالنيابة عن جلنة حتكيم البطولة، تقريراً يتعلق               3-11-4
 .بالبطولة لألمني العام

3-12Ý^Ó£]l^éÖæöŠÚæÌñ^¾æ 

 تتمثل واجبات احلكام يف التأكد من إجراء البطولة وفقاً للنظام              3-12-1
 .ن اإلنصاف بني مجيع الالعبنياألساسي والقواعد، والتأكد م

 يتحقق احلكام من مجيع املسافات والتخطيط               3-12-1-1
الصحيح للنطاق أو املضمار، ومن أن أبعاد اهلدف تواجه مرمى           
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األهداف، ومن أن الواجهات يتم وضعها يف االرتفاع الصحيح           
من األرض، ومن أن مرمى األهداف يتم وضعها يف زاوية                 

 .موحدة

ق احلكام من وجود مجيع األدوات الالزمة يف          يتحق 3-12-1-2
 .مكان انعقاد املنافسة

 يتحقق احلكام من مجيع معدات الالعبني قبل بدء            3-12-1-3
 .البطولة ويف أي وقت أثناء املنافسة

 . يراقب احلكام سلوك الرمي والتهديف3-12-1-4

 يتشاور احلكام مع مدير الرماية ورئيس جلنة حتكيم           3-12-1-5
 .ة بشأن األسئلة اليت تثار فيما يتعلق بالرميالبطول

 يتعامل احلكام مع أي خالفات وتظلمات قد تنشأ             3-12-1-6
 .وحييلوا للجنة التظلمات إذا اقتضى األمر

 يقوم احلكام بتعليق الرمي عند الضرورة بسبب               3-12-1-7
األحوال اجلوية أو انقطاع التيار الكهربائي أو وقوع أي حادث              

غري ذلك من احلوادث األخرى، ولكن مع حماولة            صغري أو    
 .استكمال برنامج يومي يف ذلك اليوم، إن أمكن ذلك

 يقوم احلكام بالنظر يف الشكاوى ذات الصلة أو               3-12-1-8
الطلبات املقدمة من مدريب الفرق، عندما يقتضي األمر، واختاذ         

 تتخذ القرارات اجلماعية بأغلبية بسيطة من        .  اإلجراء املناسب 
 .ويف حالة التعادل يصوت الرئيس إلاء هذا التعادل. األصوات
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سلوك  يتناول احلكام األسئلة املعنية بسلوك الرمي أو          3-12-1-9
تقدم هذه األسئلة للحكام دون أي تأخري ال مربر له، وجيب     .  الالعب

يكون حكم احلكام أو جلنة     .  تقدميها يف أي فعالية قبل تسليم اجلوائز      
 ائياً، على النحو املعمول بهالتظلمات. 

 يتأكد احلكام قدر اإلمكان من أن الالعبني يلتزمون          3-12-1-10
بالنظام األساسي والقواعد فضالً عن التزامهم بالقرارات                 

 .والتوجيهات اليت يراها احلكام ضرورية

13-3l^Û×¿jÖ]íß¢ 

لجنة  تعني جلنة التظلمات املكونة من ثالثة أعضاء بواسطة ال              3-13-1
 .التنفيذية يف كل منافسة دولية

 .يكون القرار الصادر من جلنة التظلمات قراراً ائياً  3-13-2

 يتم تقدمي التظلمات املعارضة ألحكام احلكام كتابياً بواسطة              3-13-3
 .مديري الفرق أو مقدمي التظلم إذا مل يتم تعيني مدير للفريق

ندما جيري التأثري على    ع- يعبر عن نية تقدمي التظلم        3-13-3-1
 -تقدم الالعب يف إحدى مراحل املنافسة إىل املرحلة اليت تليها         

كتابياً، ويقَدم لرئيس جلنة التحكيم بالبطولة خالل مخس دقائق          
وخالل .  من اية اجلولة أو املباراة ذات الصلة، أيهما ينطبق           

لم ائيات جوالت املباراة، يتم تقدمي إخطار بنية تقدمي تظ             
خالل مخس دقائق من اية املباراة أو قبل بداية املباراة التالية،           

 .أيهما يأيت أوالً
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 دقيقة من   15 يقدم التظلم املكتوب إىل اللجنة خالل        3-13-3-2
 .اية املباراة أو اجلولة ذات الصلة، أيهما ينطبق

ررت  خيضع التظلم لرسوم تتم إعادا إذا مت قبول التظلم أو إذا ق             3-13-4
وحيدد الس التنفيذي املبلغ    .  جلنة التظلم أن التظلم مناسب    

 .على أساس سنوي

 ومبجرد قبول التظلم يتم التواصل مع مدير الفريق إلخطاره بقبول           3-13-5
 .التظلم وما هو موضوع التظلم

 ال يكون أعضاء اللجنة املنظمة أو األشخاص املشاركون يف               3-13-6
 .ظلمالبطولة مؤهلني للجنة الت

 تكون اللجنة متاحة يف مجيع األوقات أثناء املنافسة، مبا يف                3-13-7
وخالل منافسات لعب املباراة،      .  ذلك يوم التدريب الرمسي     

 .تكون اللجنة حاضرة ومتاحة يف مكان انعقاد املنافسة

 يتم تسجيل قرارات اللجنة وإخطار مقدم التظلم ورئيس جلنة               3-13-8
ا قبل بداية املرحلة التالية من          حتكيم البطولة واملنظمني      
 .املنافسة أو قبل تسليم اجلوائز

3-14ì]…^f¹]çfÎ]†Ú 

 يكون هناك مراقبون للمباراة للتأكُّد من أن كل هدف باملنافسة له             3-14-1
 .مراقب

 قد يكون املراقبون من الالعبني عندما يوجد أكثر            3-14-1-1
 املعينون من    ال يشترك املراقبون   .  من العب للهدف الواحد     
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جانب املنظمني وغري املشاركني يف الرمي يف أي مناقشة تتعلق           
يتم تعيني العبني من كل جمموعة يف املنافسة            .  بقيمة السهم 

 .امليدانية بصفتهم مراقبني

 يعمل املراقبون من غري الالعبني حتت إشراف              3-14-1-2
مسؤول واحد أو أكثر من املسؤولني املعينني بواسطة                   

 .، وهم املسؤولون عن اإلدارة الصحيحة للنقاطاملنظمني

 جيب تركيب لوحة نتائج إلكترونية أو أكثر من لوحة           3-14-1-3
حبجم كافٍ لعرض رقم اهلدف واالسم وكود اللجنة األوملبية           
الوطنية لالحتاد العضو والنقاط املتقدمة يف الثمان األوىل على           

 .األقل بكل فعالية

اإللكترونية، جيب أيضاً توفري        يف حالة النقاط         3-14-1-4
وتكون قيم األسهم واملعلومات املُدخلة      .  بطاقات نقاط يدوية  

 .على بطاقة النقاط اليدوية مرجعاً رمسياً

3-15êÚ†Ö]ˆÒ]†ÚíÂ†Î 

 خيصص املنظمون رقماً لكل العب، ويرتدي الالعبون هذه              3-15-1
ن من  األرقام ويظهروا يف الربنامج لتمكني اجلمهور واآلخري        

 .التمييز بينهم

 جيب أن يظل رقم الالعبني ثابتاً دون تغيري على مدار           3-15-1-1
 ).5-1-15-3املادة باستثناء (البطولة 
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 يتم تنظيم قرعة توزيع األهداف أو جمموعات الرمي          3-15-1-2
 .وأرقام الالعبني املعنيني إلكترونياً ومبوافقة املندوب الفين

واألقسام األخرى، حسبما ينطبق،    يتم توزيع الرجال والسيدات      
ويف البطوالت امليدانية والثالثية األبعاد يتم         .  بصورة منفصلة 

فصل الالعبني املنتمني لنفس الدولة بواسطة جمموعة واحدة            
على األقل أما يف البطوالت األخرى فيجوز وضع الالعبني                
املنتمني لنفس الدولة يف أهداف جماورة أو يف جمموعات               

 .الرمي

 يسمح باستبدال أي العب حىت اليوم السابق للتمرين          3-15-1-3
 .الرمسي

 جيوز أن حيضر مسؤولو الفريق والالعبون القرعة            3-15-1-4
 .ولكن ال يسمح هلم بالتحدث

 يف األلعاب األوملبية ومنافسات االحتاد الدويل             3-15-1-5
يمنح الالعبون يف اية جولة التصنيف      :  للرماية بالقوس والسهم  

أو اجلولة التأهيلية أرقام الالعبني استناداً إىل املراكز اليت حصلوا          
) 32،104  (64-1:  عليها يف جولة التصنيف أو اجلولة التأهيلية         

جيب ارتداء األرقام اخلاصة بالالعبني حىت         .  اخلاصة باألفراد 
 .اية املنافسة
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3-16Í]‚âù]î×Â°fÂøÖ]ˆÒ]†Ú°éÃiì^Âc 

 :بطوالت، يعاد تعيني مراكز الالعبني على النحو التايل يف ال 3-16-1

 بالنسبة للجوالت التأهيلية، جيوز للحكام تغيري             3-16-1-1
التعيني املستهدف، ومن ثَم ال يكون هناك أكثر من العب واحد            

وال جيوز يف أي حال     .  من نفس االحتاد العضو على هدف واحد      
فس االحتاد على هدف    من األحوال تعيني أكثر من العبني من ن         

 .واحد

 ويف بطوالت رمي اهلدف بالسهم، يتم تصنيف              3-16-1-2
 جداول لعب   4امللحق  راجع  (الالعبني يف جدول لعب املباراة       

 .وفقاً للمركز الذي وصلوا إليه يف اجلولة التأهيلية) املباراة

 يف البطوالت امليدانية لرمي القوس والسهم، بعد            3-16-1-3
 اجلولة التأهيلية وبعد كل جولة الحقة، وفقاً            اليوم األول من   

وجيب أن  .  للمركز الذي وصل إليه الالعب يف اجلولة السابقة          
يراعي املنظمون أن يكون هناك أكثر من العب واحد من نفس              

ومع ذلك، إذا تعذر ذلك، ال      .  االحتاد العضو يف جمموعة الرمي    
هلدف بأي  يتم تعيني أكثر من أي العبني من نفس االحتاد يف ا             

النهائية وقبل   (حال من األحوال باستثناء اجلوالت النهائية              
 ).النهائية

 يف منافسات الرمي الثالثية األبعاد، يعاد تعيني مراكز          3-16-1-4
الالعبني بعد اجلولة التأهيلية األوىل وبعد كل جولة الحقة                
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وفقاً للمركز الذي وصل إليه        )  وحىت اجلوالت قبل النهائية     (
16-3املادة   اجلولة السابقة ووفقاً للقواعد الواردة يف        الالعب يف 

-1-3. 

3-17l]‚Ã¹]“vÊ 

 يقوم املنظمون باختاذ اإلجراءات الالزمة يف اليوم السابق لليوم            3-17-1
األول للمنافسة ويف ميدان التمرين أو بالقرب منه، لكي يفحص          

يت احلكام مجيع املعدات مبا يف ذلك قطع الغيار وامللحقات ال         
ينوي كل العب استخدامها خالل املنافسة يف البطوالت العاملية         
واأللعاب األوملبية وغريها من األلعاب والفعاليات الدولية             

 .الكبرية

 ترتب الفرق حسب الترتيب األجبدي وجيب أن             3-17-1-1
 .يكون مجيع الالعبني برفقة مديري الفرق

أو تغيريها   جيوز أن يطلب احلكام تعديل املعدات          3-17-1-2
 .إذا وجدوها خمالفة لقواعد املعدات

3-18íÖçŞfÖ]l^è…^fÚì…æ 

 يكون تشكيل منافسات االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم            3-18-1
 :على النحو التايل

تتكون اجلولة التأهيلية من جولة       :  يف تقسيم القوس املنعكس     •
 .م تليها اجلولة األوملبية70مسافتها 
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تتكون اجلولة التأهيلية من جولة       :  س املركب يف تقسيم القو    •
م تليها جولة مباراة القوس        50القوس املركب اليت مسافتها        

 .املركب

 يكون التشكيل اخلاص ببطوالت القوس والسهم يف الصاالت             3-18-2
م 18املغطاة عبارة عن جولة تأهيلية مكونة من جولة مسافتها              

 .يليها جولة مباراة بالصالة املغطاة

 يكون التشكيل اخلاص بالبطوالت امليدانية لالحتاد الدويل              3-18-3
للرماية بالقوس والسهم عبارة عن جولة بطولة ميدانية تابعة               

 .لالحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم

 يكون التشكيل اخلاص بالبطوالت الثالثية األبعاد عبارة عن جولة          3-18-4
 .بطولة ثالثية األبعاد

3-18-5   جرى منافسات رمي القوس والسهم ليالً شريطة توفري          جيوز أن ت
ظروف إضاءة مناسبة متكن الالعبني من األداء يف ظل هذه                

 .اإلضاءة

 جيوز أن يقوم الرئيس بتعديل جدول املنافسات أو األلعاب                3-18-6
ويجرى هذا التعديل   .  للتكيف مع أيط منطقي للبث التليفزيوين      

يأخذ أي تعديل مصاحل       وجيب أن     .  بالتعاون مع املنظمني    
الالعبني يف االعتبار، بصفتها أولوية، ويتم إخطارهم بالتغيريات        

 .يف أقرب وقت ممكن
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3-19ÙçÒçiæÖ]æsÚ^ÞÖ] 

 يحدد الربنامج والربوتوكول بواسطة جلنة التنسيق ويتم نشرمها            3-19-1
 .يف الدعوة إىل املنافسات

 : يتضمن برنامج املنافسات3-19-1-1

 .اع مديري الفرقاجتم •

 .فحص املعدات •

 .األداء الرمسي •

 .حفل االفتتاح •

 .املنافسة •

 .حفالت تسليم اجلوائز •

 .احلفل اخلتامي •

جيب أن يعتمد جدول األعمال على عدد الالعبني لكل فئة                
 .وعلى املساحة املتاحة

 .جيب أن يكون الربنامج وفقاً للمبادئ التوجيهية لدليل املنظمني

3-20gÃ×Ö]á]‚éÚ 

  األلعاب األوملبية واملنافسات العامليةيف

 يف األلعاب األوملبية ومنافسات رمي القوس والسهم واملنافسات         3-20-1
الشبابية لرمي القوس والسهم ومنافسات ذوي اإلعاقة لرمي             
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القوس والسهم ومنافسات رمي القوس والسهم بالصاالت              
الية اخلاصة  املغطاة ومجيع الفعاليات الدولية، تطبق القواعد الت       

 :مبجال اللعب بالنهائيات

 : يسمح بالعناصر التالية لالعب3-20-1-1

 .قوسني •

معدات -11اجلزء رقم   -11ملحقات على النحو املدرج يف       •
 .3الد رقم  الالعبني يف

 :يسمح بالعناصر التالية ملسؤويل الفريق  3-20-1-2

 .جمموعة أحزمة حلمل ملحقات السهم لالعب أو الفريق •

ج من املناظري املكربة أو محدد املواقع مع حامل ذي             زو •
 .ثالث أرجل

 يف حالة سوء األحوال اجلوية جيوز استخدام أساليب          3-20-1-3
احلماية املمكنة باإلضافة إىل املالبس بناءً على موافقة املندوب           

أو رئيس جلنة حتكيم البطوالت، عند غياب            (الفين للفعالية    
 ).املندوب الفين

يف األلعاب األوملبية وبطوالت االحتاد الدويل للرماية بالقوس            3-20-2
والسهم اخلاصة مبنافسة املباريات جيوز أن يكون هناك ميدانا              

 .لعب، حيتوي كل منهما على هدفني
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4-1íè^Ú†Ö]Å]çÞ_ 

 :  تعقد منافسات الرماية بالسهم باألنواع التالية4-1-1

 .واء الطلقالرماية يف اهل •

 .الرماية يف الصاالت املغطاة •

 .الرماية امليدانية •

 .الرماية لذوي اإلعاقة •

 .الرماية مع اجلري •

 .رماية اهلدف بالسهم •

 .الرماية بالسهام الطائرة •

 .الرماية مع التزجل للمسافات البعيدة •

 3Dرماية  •

4-2l^òËÖ] 

 :تالية يقر االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم الفئات ال4-2-1

 .متدربات •

 .متدربني •
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 .ناشئات •

 .ناشئني •

 .رجال •

 .سيدات •

 .العبات حمترفات •

 .العبني حمترفني •

 الرماية  –  21الفصل  .  21فيما يتعلق بالرماية لذوي اإلعاقة راجع          •
 .3لذوي اإلعاقة يف الد رقم 

والناشئات، ميكن أن تنظم الفعاليات املنفصلة اخلاصة باملتدربات         4-2-2
 احملترفني،  لناشئني، والالعبات احملترفات والالعبني     واملتدربني ا 

 .يف قواعد الرماية امليدانية ورماية اهلدف

.  يف كل منافسة، جيوز لالعب أن ينافس فئة واحدة فقط          4-2-2-1
 . ويسري ذلك على مجيع الفئات اليت يكون مؤهالً فيها

دما  جيوز لالعب املشاركة يف فئات املتدربني يف البطوالت عن             4-2-3
 .تعقد املنافسة عند جتاوزه سبعة عشر عاماً أو عند إمتامها

 جيوز لالعب املشاركة يف فئة الناشئني يف البطوالت عندما تعقد             4-2-4
 .املنافسة عند جتاوزه عشرين عاماً أو عند إمتامها

 جيوز لالعب املشاركة يف فئات احملترفني يف البطوالت عندما             4-2-5
 .وزه مخسني عاماً أو عند إمتامهاتعقد املنافسة عند جتا
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4-3Ý^ŠÎù] 

 يصنف الالعبون املستخدمون لألنواع املختلفة من األقواس يف            4-3-1
ويقر االحتاد  .  أقسام منفصلة، كما ينافسون يف فعاليات منفصلة        

 :الدويل للرماية بالقوس والسهم األقسام التالية

 رماية اهلدف يف     3  راجع الد رقم  ( فيما يتعلق برماية اهلدف       4-3-2
 ):3الد رقم 

 .قسم القوس املنعكس •

 .قسم القوس املركب •

 ).فيما يتعلق جبولة القوس القياسي فقط(قسم القوس القياسي  •

 الرماية امليدانية   4راجع الد رقم    ( فيما يتعلق بالرماية امليدانية      4-3-3
 ):4 يف الد رقم 3Dوالـ 

 :فيما يتعلق باملنافسات

 .س املنعكسقسم القو •

 .قسم القوس املركب •

 .قسم القوس املستقيم •

 :فيما يتعلق باجلوالت الترفيهية

 .قسم القوس الطويل •

 .قسم القوس التقليدي •
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 جولة رماية إصابة       4-34راجع   ( فيما يتعلق بالرماية اهلدف           4-3-4
 ):اهلدف

 .قسم السهم املنعكس •

 .قسم السهم املركب •

إطالق السهم إىل أبعد     راجع  (د مدى    فيما يتعلق بالرماية إىل أبع      4-3-5
 ):مدى

 .قوس السهم املنعكس إلصابة اهلدف •

 .قوس سهم الرماية إىل أبعد مدى التقليدي •

 .قوس أمريكي طويل •

 .قوس إجنليزي طويل •

 .قوس الرماية إىل أبعد مدى املركب •

 .قوس اهلدف املركب •

 .قوس القدم •

الرماية -21لفصل  ا-21راجع  ( فيما يتعلق بالرماية لذوي اإلعاقة          4-3-6
 ):3لذوي اإلعاقة يف الد رقم 

 .قسم القوس املنعكس •

 .قسم السهم املركب •
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 قواعد  –راجع الد الرابع       (3D فيما يتعلق مبنافسات الرماية        4-3-7
 ): يف الد الرابع3Dالرماية امليدانية ومنافسات 

 .قسم القوس املركب •

 .قسم القوس الطويل •

 .قسم القوس املستقيم •

 .م القوس التقليديقس •

 جيوز لالعبني خوض املنافسة يف األقسام املختلفة من نفس                4-3-8
البطوالت وال ميكن حتت أي ظروف تعديل برنامج البطولة أو              

 .عقدها الستيعاب ذلك الالعب

4-4l^Ëéß’jÖ] 

 :على النحو التايل" بالتصنيف"يعرف املزج بني فئة ما وقسم 

 القوس املنعكس

RM عكس رجالالقوس املن  RW القوس املنعكس سيدات 

RJM القوس املنعكس ناشئون  RJW القوس املنعكس ناشئات 

RMM            القوس املنعكس
 حمترفون

 RMW القوس املنعكس حمترفات 

RCM متدربون املنعكس القوس  RCW القوس املنعكس متدربات 

 القوس املركب

CM القوس املركب رجال  CW القوس املركب سيدات 
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CJM القوس املركب ناشئون  CJW القوس املركب ناشئات 

CMM القوس املركب حمترفون  CMW القوس املركب حمترفات 

CCM القوس املركب متدربون  CCW القوس املركب متدربات 

 القوس املنعكس لذوي اإلعاقة

RMO     البطولة املفتوحة للقوس
 املنعكس رجال

 RWO  البطولة املفتوحة للقوس
 يدات املنعكس س

 القوس املركب لذوي اإلعاقة

CMO     البطولة املفتوحة للقوس
 املركب رجال

 CWO     البطولة املفتوحة للقوس املركب
 سيدات

 1 الفعاليات املفتوحة على الكراسي املتحركة

MW1     الفعاليات املفتوحة على
 الكراسي املتحركة 

)منافسات/ سباقات( 1رجال

 WW1    لكراسي الفعاليات املفتوحة على ا
/ سباقات( سيدات    1املتحركة  
 )منافسات 

 ضعاف البصر

VI2/3 2/3 البصر ضعاف  VI1  1 البصر ضعاف 

 القوس املستقيم

BM    منافسات القوس املستقيم
 رجال

 BW منافسات القوس املستقيم سيدات 

BJM    منافسات القوس املستقيم
 ناشئون

 BJW منافسات القوس املستقيم ناشئات 
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BCM سات القوس املستقيم   مناف
 متدربون

 BCW  منافسات القوس املستقيم
 متدربات

 القوس الطويل والقوس التقليدي

LM     منافسات القوس الطويل
 رجال

 LW منافسات القوس الطويل سيدات 

IM    منافسات القوس التقليدي
 رجال

 IW منافسات القوس التقليدي 
 سيدات

 

4-5l÷ç¢] 

 اهلواء الطلق جوالت الرماية يف 4-5-1

 يف دورة األلعاب األوملبية ال يسمح خبوض املنافسة          4-5-1-1
 . إال لقسم القوس املنعكس

 قوساً من مجيع       36 على     1440 حتتوي اجلولة       4-5-1-2
 :املسافات التالية ذا الترتيب

 . متراً للمتدربات واحملترفات30 و40 و50 و60 •

 .ترفات واحملترفني متراً للمتدربني والناشئات واحمل50 و60 و70 •

 . متراً للرجال والناشئني منهم50 و70و90  •

من املسافة  (ميكن الرمي على مسافات أيضاً بالترتيب العكسي          
 ).األقصر إىل األطول
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 60 و 70 و 90 سم للمسافات    122يستخدم وجه اهلدف الذي طوله      
، ويستخدم وجه اهلدف    ) متراً للمتدربات واحملترفات   50و(متراً  

خبالف ( متراً     30 و  40 و  50 سم للمسافات       80ه   الذي طول  
وجيوز استخدام واجهة اهلدف املتعدد     ).  املتدربات واحملترفات 

 . مترا50ً و40 و30 سم يف املسافات 80

 على اثنني من جوالت      1440 تضم اجلولة املزدوجة      4-5-2-3
 . بشكل متتابع1440الرمي 

 :مما يلي تتشكل جوالت اإلقصاء واجلوالت النهائية 4-5-1-4

إلزامياً يف  ( العبني   104جولة التصفية، حيث يتم تصنيف أفضل         •
وفقاً للمراكز اليت     )  االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم        

 خمطط  –  4امللحق    انظر(حصلوا عليها يف مرحلة التصفيات        
ويقوم الالعبون برمي السهام يف املباريات على       ).  لعب املباريات 

ل مباراة من األفضل من بني مخس       شكل جمموعات، وتتشكل ك   
جمموعات من األقواس الثالثة ذات التقوس املعاكس ومخس           

 .ايات أطراف األقواس املركبة

اجلولة النهائية، حيث يظل فيها مثانية من الالعبني متبقني من               •
جولة اإلقصاء، ومباريات الرمي الفردية، وحتتوي كل مباراة على   

ن السهام الثالثة يف مباريات     األفضل من بني مخس جمموعات م     
القوس املنعكس ومخس ايات من األقواس الثالثة ملباريات           

. القوس املركب، ويتم جتميعها يف مباريات امليدالية الذهبية           
ويف بطوالت العامل للرمي بالقوس والسهم ترمى السهام يف               
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ويطلق الالعبون سهماً واحداً       .  املباريات سهماً تلو اآلخر      
 .يف نفس الوقتبالتناوب 

ترمى السهام يف جولة تصفية الفرق بالتبادل يف الوقت نفسه يف              •
جمموعة من املباريات وتتشكل كل مباراة من فعاليات القوس            
املنعكس من األفضل من بني أربع جمموعات من ستة أسهم               

ويف فعاليات األقواس املركبة تتشكل من         )  اثنني لكل العب   (
يف النتيجة  )  اثنني لكل العب   (ة  أربع ايات من السهام الست      

 فريقاً وفقاً   16ني من    حيث يتم تصنيف أفضل ثالثة العب       –الكلية
ملراكزهم اليت حصلوا عليها على النحو الذي حيدده جمموع             

 –  4امللحق   راجع   (الدرجات الكلية يف اجلولة التأهيلية            
 )املخططات البيانية للعب املباريات

ية للفرق، حيث يتم تصفية الفرق       ترمى السهام يف اجلولة النهائ      •
األربعة من جولة يف العديد من املباريات، وتتشكل كل مباراة             
ملنافسات القوس املنعكس من األفضل من بني أربع جمموعات          

ويف فعاليات األقواس    )  اثنان لكل العب   (من السهام الستة      
اثنان لكل  (املركبة تتشكل من أربع ايات من األقواس الستة            

يف النتيجة التراكمية اليت يتم جتميعها يف مباريات               )  العب
ويف دورة األلعاب األوملبية، ومباريات     .  امليدالية الذهبية للفرق  

حصد املداليات والبطوالت العاملية للرمي بالسهم والقوس            
فضالً عن فعاليات كأس العامل ترمي الفرق بالتناوب يف قطاعات           

يات األخرى فإن رمي السهام      وفيما يتعلق بالفعال  .  السهم الثالثة 
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ويبدأ التوقيت وينتهي عندما يتخطى     .  بالتناوب يكون أمراً اختبارياً   
 .الالعب اخلط مبتر واحد

 حيث تتشكل   –ترمى السهام يف تصنيف جولة الفرق املختلطة           •
 فريقاً من الالعبني املصنفني يف املراتب األوىل وكذلك           16من  

ة وفقاً للمراكز اليت حصلوا      الالعبات من نفس االحتادات الوطني     
 يف اجلولة    عليها على النحو الذي حتدده جمموع دراجتهم           

يف نفس  )   خمططات لعب املباريات   –  4امللحق  راجع  (التأهيلية  
الوقت يف جمموعة من املباريات حيث تتشكل كل مباراة                 
لفعاليات القوس املنعكس من األفضل من بني أربع جمموعات           

ولفعاليات القوس املركب    )  لكل العب اثنان  (ألربعة أقواس    
يف النتيجة  )  اثنان لكل العب  (ألربعة ايات من األقواس األربعة      

 .التراكمية

جيوز تعديل التشكيل ليناسب املالعب واملواقع اخلاصة اليت            •
فمن الضروري إخطار االحتادات        .  تتسم باجلاذبية للرماية     

 .عاليةاألعضاء كل عام على األقل وذلك قبل ابتداء الف

فيما يتعلق مبنافسات القوس املنعكس، تسمى اجلولة باجلولة            •
 متراً  60( متراً    70األوملبية، وترمى السهام فيها على مسافة            

 122على وجه اهلدف الذي يبلغ طوله         )  للمتدربني واحملترفني 
سم، أما فيما يتعلق بالقوس املركب فتسمى اجلولة جبولة مباراة           

 متراً على    50سهام فيها على مسافة       القوس املركب، وترمى ال    
 .  سم واملكون من ست حلقات80وجه اهلدف الذي يبلغ طوله 
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يتشكل الفريق من أفضل ثالثة العبني حاصلني على املراكز                •
يف اجلولة التأهيلية إال إذا      )  أو اثنني يف الفريق املختلط     (األوىل  

على األقل  أخطر مدير الفريق مدير الرماية أو رئيس احلكام كتابياً          
قبل ساعة واحدة من بدء هذه اجلولة من املنافسة الستبدال                

ويؤدي انتهاك ما سبق إىل     .  العب آخر شارك يف اجلولة التأهيلية     
ويف حال استبدال الالعب، متنح امليداليات إىل        .  إقصاء الفريق 

الالعبني الذين رموا السهام يف جولة الفرق، وليس يف اجلولة             
 .التأهيلية

 تتشكل جولة اخلمسني متراً يف منافسات القوس               4-5-1-5
 . سم80 سهماً على وجه اهلدف الذي يبلغ طولة 72املركب من 

يف منافسات القوس     ( تتشكل جولة الستني متراً            4-5-1-6
 سهماً ترمى على مسافة     72للمتدربني واحملترفني من    )  املنعكس

 . سم122 متراً على وجه اهلدف الذي يبلغ طوله 60

يف منافسات القوس     ( تتشكل جولة السبعني متراً           4-5-1-7
 متراً على وجه     70 سهماً ترمى على مسافة         72من  )  املنعكس

 . سم122اهلدف الذي يبلغ طوله 

 . اإلغفال عمدا4-5-1-8ً

 سهماً ترمى على كلٍّ من      30 متر من    900 تتشكل جولة    4-5-1-9
لذي يبلغ   متراً على وجه اهلدف ا      40 و 50 و 60املسافات التالية   

 . سم122طوله 
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 سهماً ترمى على      36 تتشكل اجلولة القياسية من          4-5-1-10
 متراً، وترمى اية     30 سهماً على مسافة       36 متراً، و   50مسافة  

 راجع( سم   122السهام الثالثة على وجه اهلدف الذي يبلغ طوله          
 ). اجلولة القياسية34-8

ات الرمي على    تتشكل جولة مباراة املواجهة من مباري      4-5-1-11
راجع (.   سم 122 متراً على وجه اهلدف الذي يبلغ طوله         70مسافة  

 ). يف جولة مباراة املواجهة34-2

 ) جوالت األندية1-34راجع ( جوالت األندية 4-5-1-12

 الرمي  21 حتدد جوالت ضعاف البصر يف الفصل           4-5-1-13
 . 3بالسهم والقوس لذوي اإلعاقة يف الد رقم 

  القوس والسهم يف الصاالت املغطاة جوالت4-5-2

 سهماً على وجه    60 تتشكل جولة الثمانية عشر متراً من        4-5-2-1
 سم أو على وجه اهلدف الثالثي الذي            40اهلدف الذي طوله     

 . سم40طوله أيضاً 

 سهماً على   60 تتشكل جولة اخلمسة والعشرين متراً من        4-5-2-2
هلدف الثالثي الذي    سم أو على وجه ا     60وجه اهلدف الذي طوله     

 . سم60طوله أيضاً 

 تتشكل جولة القوس املركب من اجلولتني املذكورتني        4-5-2-3
أعاله برمي السهام يف سلسلة متتالية ابتداءً من جولة اخلمسة               

 .والعشرين متراً
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 ترمى السهام يف جولة املباراة على وجه اهلدف                4-5-2-4
اً، وتتشكل مما     متر 18 سم على مسافة       40الثالثي الذي طولة     

 :يلي

4-5-2-4-1 

جولة التصفية املتعلقة مبنافسات القوس املنعكس، حيث تشمل           •
 4امللحق رقم   راجع  ( العباً وفقاً ملراكزهم يف اجلولة التأهيلية         32
 العباً،  32  (3 خمطط لعب املباراة     4  – خمططات لعب املباراة     –

 سلسلة  ويطلق الالعبون السهام يف    ).  يسمح هلم بوقفات التأهب    
ن من املباريات يف جمموعات وتتشكل كل مباراة من األفضل م            

 .بني مخس جمموعات من السهام الثالثة

اجلولة النهائية ملنافسات القوس املنعكس، واليت خيوض فيها            •
الالعبون الثمانية املتأهلون من جولة التصفيات جمموعة من              

من بني  املباريات الفردية حبيث تتشكل كل مباراة من األفضل             
مخس جمموعات من السهام الثالثة، واليت يتم تتوجيها يف مباراة           

ويطلق الالعبون سهماً واحداً بالتناوب يف وقت        .  امليدالية الذهبية 
 .واحد

 جولة تصفية الفرق املتعلقة مبنافسات القوس املنعكس، حيث            •
 فريقاً وفقَا ملركزهم على      16يتم تصنيف ثالثة العبني من أفضل         

راجع (لذي حيدده جمموع درجام يف اجلولة التأهيلية           النحو ا 
 وخمطط لعب املباراة    5 خمططات لعب املباراة     –  4امللحق رقم   

، حيث يطلق هؤالء    ))فريق،، يسمح باإلعفاء  /   العباً 16  (4رقم  
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الالعبون سهامهم يف وقت واحد، وتتشكل كل مباراة من األفضل          
 ).اثنان لكل العب(من بني أربع جمموعات من السهام الستة 

جولة ائيات الفرق املتعلقة مبنافسات القوس املنعكس حيث            •
خيوضها أربعة فرق متبقية من جولة التصفية، حيث يطلق الالعبون          
سهامهم يف سلسلة من املباريات الفردية، وتتشكل كل مباراة من           

اثنان لكل  (األفضل من بني أربع جمموعات من السهام الستة              
 .وجيها يف مباراة امليدالية الذهبية للفرق، يتم تت)العب

4-5-2-4-2 

جولة التصفية ملنافسات القوس املندمج واليت يتم خالهلا تصنيف          •
 العباً وفقاً للمراكز اليت حصلوا عليها يف اجلولة التأهيلية                 32
، خمطط  4 خمططات لعب املباراة رقم       –  4امللحق رقم   راجع  (

ويطلق الالعبون  ).  )سمح باإلعفاء  العباً، ي  23  (3لعب املباراة رقم    
سهامهم يف سلسلة من املباريات يف جمموعات، وتتشكل كل             
مباراة من مخس ايات أطراف األقواس املركبة مع التسجيل              

 .التراكمي

جولة ائيات منافسات القوس املركب حيث خيوضها الالعبون           •
يف الثمانية املتأهلون يف جولة التصفيات، ويطلق الالعب سهامه          

جمموعة من املباريات الفردية، وتتشكل كل مباراة من مخس             
ايات أطراف األقواس املركبة مع التسجيل التراكمي واليت يتم           

ويطلق الالعبون سهماً واحداً    .  تتوجيها يف مباراة امليدالية الذهبية     
 .بالتناوب يف وقت واحد
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جولة تصفية الفرق ملنافسات القوس املركب حيث يتم تصنيف             •
 فريقاً وفقاً ملراكزهم اليت حصلوا عليها       16الثة العبني من أفضل     ث

على النحو الذي حيدده جمموع الدرجات يف اجلولة التأهيلية              
، خمطط لعب   5 خمططات لعب املباراة     –  4امللحق رقم   راجع  (

، ويطلق الالعبون    ))فريق، يسمح باإلعفاء   / العباً 16  (4املباراة  
من املباريات، وتتشكل املباراة من     سهامهم بالتناوب يف جمموعة     

 ). اثنان لكل العب(أربع ايات أطراف لألسهم الستة 

اجلولة النهائية للفرق املتعلقة مبنافسات القوس املركب، حيث           •
يشارك فيها الفرق األربعة املتبقون من جولة التصفية، حيث يرمي           

ل الالعبون سهامهم يف سلسلة من املباريات الفردية، وتتشكل ك          
، يتم  )اثنان لكل العب  (مباراة من أربع ايات من السهام الستة          
 .تتوجيها يف مباراة امليدالية الذهبية للفرق

 تعد أوجه اهلدف الثالثي إلزامية لبطوالت العامل للرمي          4-5-2-5
 .بالسهم والقوس يف الصاالت املغطاة

  تطلق السهام يف جولة مباراة املواجهة بشكل كامل على         4-5-2-6
 2-34راجع  ( سم   40وجه اهلدف الثالثي العمودي الذي يبلغ طوله        

 ).جولة مباراة املواجهة

 ). جوالت األندية1-34راجع ( جوالت األندية 4-5-2-7

 الالعبني  12-21 حتدد جوالت ضعاف البصر يف الفصل        4-5-2-8
 .3الذين يعانون من ضعف البصر يف الد رقم 
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 اية بالسهم والقوس اجلوالت امليدانية للرم4-5-3

 هدفاً  24 أو   20 أو   16 أو   12 تتكون اجلولة امليدانية من      4-5-3-1
وتوضع هذه األهداف   .  حيث يتم رمي ثالثة أسهم على كل هدف        

يف املضمار بالنظر إىل التحديات اليت تواجه حتقيق األهداف              
وتنص هذه املسافات   .  والتصويب حسبما تقتضي تقاليد االنضباط    

5-4، و 6-3-5-4، و 5-3-5-4مى اهلدف يف املواد     املتعلقة مبر 

وجيوز أن يكون املضمار حمدد املسار بشكل كامل أو غري           3-7-
ورمبا .  حمدد أو مزجياً من املسارات احملددة وغري احملددة           
 .يكون هناك عدد من األهداف املتتابعة واألهداف املروحية

ا،  جيوز استخدام نفس املضمار مرتني يف جولة م           4-5-3-1-1
 .إال يف البطوالت العاملية

 . كلما كان ذلك ممكناً يتم تركيب الوتد لقوس الرماية4-5-3-1-2

 أو  36 أو   32 أو   28 أو   24 تتكون جولة رأس السهم من        4-5-3-2
.  هدفاً، وهي جولتان كاملتان من اجلوالت امليدانية           44 أو    40

. 7-3-5-4، و 6-3-5-4 و 5-3-5-4وتنص املسافات يف املواد      
وز الرمي يف اجلوالت على األهداف احملددة املسار وغري            وجي

 .احملددة أو أي مزيج من األهداف احملددة املسار وغري احملددة

 هدفاً،  24 أو   20 أو   16 أو   12 تتكون جولة الغابات من       4-5-3-3
وترمى السهام يف اجلولة    .  مبا يصل إىل ثالثة أسهم على كل هدف       

 املسار ولكن رمبا ترمى على        عادة على األهداف غري احملددة      
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األهداف احملددة املسار بشرط أن تقع املسافات ضمن احلدود           
 .2-3-3-34املادة رقم  املنصوص عليها

 تتكون جولة البطوالت امليدانية للرمي بالسهم والقوس         4-5-3-4
 :مما يلي، إذ إا ال تشتمل على أهداف متتابعة أو مروحية

 اليت تتكون من جولتني ميدانيتني كل        اجلولة التأهيلية  4-5-3-4-1
 هدفاً، منها جولة ألهداف مبسارات حمددة يف        24منها تتكون من    

يف اليوم  )  مضمار طويل (اليوم األول من املنافسة وأخرى بدوا        
 .الثاين من املنافسة

 جولة التصفية يف اجلولة األوىل منها يشارك فيها              4-5-3-4-2
 هدفاً حمدد    16وتتكون من     العباً من كل تصنيف،         16أفضل  

بينما يشارك مثانية العبني يف       .  املسار، ثالثة أسهم لكل هدف      
اجلولة الثانية منها، وتتكون من مثانية أهداف حمددة املسار،              

 العبني  9 أو   17وإذا كان هناك أقل من        .  ثالثة أسهم لكل هدف    
 .يدخل مجيع الالعبني جولة التصفية احملددة لكل منهم

تكون اجلوالت النهائية اليت يشارك فيها أفضل أربعة         ت 4-5-3-4-3
وائيات نصف النهائية     (العبني يقومون بالرمي يف مباراتني           

 ثالثة أسهم    من أربعة أهداف حمددة املسار، تصويب        )  امليداليات
 ).9-3-5-4املادة رقم راجع (على كل هدف 

 يف اجلوالت نصف النهائية، ينافس الالعب             4-5-3-4-3-1
ل على املركز األول الالعب احلاصل على املركز الرابع،           احلاص

وينافس الالعب احلاصل على املركز الثاين الالعب احلاصل على         
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ويسري الالعبون األربعة يف جمموعة واحدة خالل        .  املركز الثالث 
ويف الدور نصف النهائي يرمي أوالً        .  املضمار ويرافقهم احلكم   

ة مث يصوب الزوج اآلخر بصفته      الزوج املتكون من العبني أو ثالث     
ويف ائيات امليداليات،    .  الزوج الثاين على مجيع األهداف       

يصوب أوالً الالعبون املنافسون يف مباراة امليدالية الربونزية على          
 .مجيع األهداف، تليها املباراة امليدالية الذهبية

 يف جوالت النهائية، يصوب الالعبون احلاصلون           4-5-3-4-3-2
 .ركزين األول والثاين من موضع التصويب األيسرعلى امل

من أفضل  )  ربع النهائية ( تتكون جولة تصفية الفرق        4-5-3-4-4
مثانبة فرق من كل فئة، يتكون كل فريق من ثالثة العبني؛ العب              

 .واحد من كل قسم

يف اهلدف األول، يقرر الفريق احلاصل على أعلى مركز من الذي             •
 يقوم الفرق احلاصل على أقل درجة           ومن ثَم .  يبدأ بالتصويب 

تراكمية بالتصويب أوالً على اهلدف التايل، وإذا تعادل الفريقان            
 .يصوب الفريق الذي بدأ املباراة أوالً

 يصنف الالعبون وفقاً للمراكز اليت حصلوا عليها          4-5-3-4-4-1
) أعلى ثالث درجات  (على النحو الذي حيدده جمموع الدرجات        

ويصوب .  وحيدد مدير الفريق تشكيل الفريق     .  ليةيف اجلولة التأهي  
الالعبون يف أربع مباريات، يف كل منها يتم التصويب على مثانية            

ويصوب كل العب سهماً واحداً على كل        .  أهداف حمددة املسار  
تتقدم الفرق  ).  لعب املباراة راجع  (هدف من الوتد اخلاصة بقسمه      

 .ائية للفرقالفائزة يف كل مسابقة جلولة املسابقة النه
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 تتشكل اجلوالت النهائية للفرق من أربعة فرق مؤهلة          4-5-3-4-5
من كل فئة، حتتوي على العب واحد من كل              )  نصف ائية (

 .قسم

يف اهلدف األول، يقرر الفريق احلاصل على أعلى مركز من الذي             •
ومِن ثَم يقوم الفرق احلاصل على أقل درجة             .  يبدأ بالتصويب 

 أوالً على اهلدف التايل، وإذا تعادل الفريقان          تراكمية بالتصويب 
 .يصوب الفريق الذي بدأ املباراة أوالً

 يصوب الالعبون السهام يف مباراتني ذوايت أربعة          4-5-3-4-5-1
ويصوب كل العب سهماً     .  أهداف حمددة املسار يف كل مباراة       

تصعد الفرق  .  واحداً على كل هدف من الوتد اخلاصة بقسمه           
مباراة امليدالية الذهبية، كما تصعد الفرق األخرى إىل         الفائزة إىل   

). املباريات النهائية حلصد امليداليات    (مباراة امليدالية الربونزية     
ويصوب الالعبون يف مباريات امليداليات على أربعة أهداف              

مباريات النهائيات الفردية ملعرفة     راجع  (إضافية حمددة املسار     
 ).طريقة التصويب
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  وحدة املضمار غري احملدد املسار4-5-3-5

الوتد األمحر 
ملتدريب القوس 

املنعكس والقوس 
 املركب

 املسافة باألمتار
الوتد األزرق ملتدريب القوس 
املنعكس والقوس املركب 
والقوس املستقيم والقوس 

 *التقليدي

 الوتد األصفر
ملتدريب القوس 

 املستقيم
والقوس 
 *الطويل

قطر وجه 
اهلدف 
 ربالسنتيمت

 عدد األهداف
 هدفاً يف 12

احلد األدىن 
واألقصى 
 لوحدة ما

 Ø 20 2-4 10 إىل 5 10 إىل 5 10 إىل 5

 Ø 40 2-4 15 إىل 10 20 إىل 10 25 إىل 15

 Ø 60 2-4 25 إىل 15 30 إىل 15 35 إىل 20

 Ø 80 2-4 35 إىل 20 45 إىل 30 55 إىل 53

  جوالت ترفيهية ميدانية   *

 مسافات أوجه األهداف لنفس احلجم بني              تتفاوت  4-5-3-5-1
الطويل واملتوسط والقصري، وينصح باستخدام أحجام خمتلفة من             

 .الدعامات
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  وحدة املضمار احملدد املسار4-5-3-6

الوتد األمحر 
ملتدريب القوس 

املنعكس والقوس 
 املركب

 املسافة باألمتار
الوتد األزرق ملتدريب 

القوس املنعكس 
ركب والقوس امل

والقوس املستقيم 
 *والقوس التقليدي

 الوتد األصفر
ملتدريب القوس 

 املستقيم
 *والقوس الطويل

قطر وجه 
اهلدف 
 بالسنتيمتر

 عدد األهداف
 هدفاً يف 12

احلد األدىن 
واألقصى 
 لوحدة ما

10 ،15 ،20 5 ،10 ،15 5 ،10 ،15 Ø 20 3 

20 ،25 ،30 15 ،20 ،25 10 ،15 ،20 Ø 40 3 

35 ،40 ،45 30 ،35،40 20 ،25 ،30 Ø 60 3 

50،55،60 40 ،45 ،50 30 ،35 ،40 Ø 80 3 

 جوالت ترفيهية ميدانية    *

 أو طرحها   2 جيوز تعديل مسافات اخلمسة أمتار بإضافة        4-5-3-6-1
 .إذا لزم األمر، ولكن تعرض املسافات اجلديدة املقيسة على الوتد

سار أن يكون وجه     ينصح يف اجلوالت ذات األهداف احملددة امل        
 .  سم60اهلدف مزدوجاً وطوله 

 هدفاً أُضيف هدف آخر للمسافات       16وإذا كان املضمار يتكون من       
ويف املضمار الذي   .  املتوسطة لكل حجم من أحجام وجه اهلدف        

 هدفاً يضاف هدفان للمسافات الطويلة والقصرية لكل          20يتكون من   
 .حجم من أحجام وجه اهلدف
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 البطوالت  –املضمار القصري   (ضمار احملدد املسار      وحدة امل  4-5-3-7
 )األخرى

الوتد األمحر 
ملتدريب القوس 

املنعكس 
 والقوس املركب

 املسافة باألمتار

الوتد األزرق ملتدريب 
القوس املنعكس 
والقوس املركب 
والقوس املستقيم 
 *والقوس التقليدي

 الوتد األصفر

ملتدريب القوس 
 املستقيم

والقوس 
 *الطويل

ر وجه قط
اهلدف 
 بالسنتيمتر

 عدد األهداف

 هدفاً يف 12
احلد األدىن 

واألقصى لوحدة 
 ما

 Ø 20 2-4 10 إىل 5 10 إىل 5 10 إىل 5

 Ø 40 2-4 15 إىل 10 20 إىل 10 25 إىل 15

 Ø 60 2-4 25 إىل 20 30 إىل 15 35 إىل 20

 Ø 80 2-4 35 إىل 30 45 إىل 30 55 إىل 53

 نيةجوالت ترفيهية ميدا   *

 قد تكون املسافات هي مجيع املسافات بني الفواصل            4-5-3-7-1
 .الزمنية احملددة

 .ومع ذلك تعلق املسافات الصحيحة على الوتد

 سم أو طرحها، كما     25 متراً بزيادة    15 إىل   5ويسمح يف املسافات بني     
 . متراً بزيادة متر واحد أو طرحه60 إىل 15يسمح يف املسافات بني 

 جوالت املسافات القصرية باستخدام األهداف املتتابعة          وقد يصوب يف   
 . هدفا12ًواألهداف املروحية جلميع أحجام وجه اهلدف لكل 
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عند استخدام األهداف املتتابعة واملروحية جيب أن يوضع على الوتد          
 .األول املسافات فحسب

يف اجلوالت احملددة املسار ينصح بأن يكون وجه اهلدف مزدوجاً             
 .سم 60وطوله 

 ).األهداف احملددة املسار فقط( وحدة جوالت التصفية 4-5-3-8

 . هدفاً يف جولة التصفية األوىل12 •

 . أهداف يف جولة التصفية الثانية8 •
 املسافة باملتر

 
الوتد األمحر ملباراة 
 القوس املنعكس
 والقوس املركب

الوتد األزرق 
ملباراة القوس 

 املستقيم

عدد 
 األوجه

قطر وجه اهلدف 
للجولة امليدانية 

 بالسنتيمتر

عدد 
 األهداف

جولة 
 التصفية

20 15 12 Ø 20 1 1 

30 25 4 Ø 40 1 1 

40 35 2 Ø 60 1 1 

50 40 1 Ø 80 1 1 

20 15 4 Ø 40 1 1& 2 
40 35 2 Ø 60 1 1& 2 
35 30 2 Ø 60 1 1& 2 
55 45 1 Ø 80 1 1& 2 
15 10 12 Ø 20 1 1& 2 
25 20 4 Ø 40 1 1& 2 
45 40 2 Ø 60 1 1& 2 
60 50 1 Ø 80 1 1& 2 
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 . تكون املسافات على النحو الوارد يف اجلدول4-5-3-8-1
ميكن تطبيق تعديل إضافة مترين أو طرحهما، ولكن توضح املسافة           

 .الصحيحة على الوتد

 سم أو طرحها، كما      25 متراً بزيادة    15 إىل   5يسمح يف املسافات بني      
 . متراً بزيادة متر واحد أو طرحه60 إىل 15يسمح يف املسافات بني 

 )وربع النهائيات للفرق( وحدة اجلولة النهائية 4-5-3-9

 . أهداف يف املسافات احملددة املسار8 •

. أثناء مباريات نصف النهائيات، توضع األهداف وفقاً لرغبة املنظمني           
 ومع ذلك يف اجلولة النهائية يكون اهلدف األخري األطول مسافة

 فة باملتراملسا
 

الوتد األمحر 
ملباراة القوس 

املنعكس 
والقوس املركب

الوتد األزرق 
ملباراة القوس 

 املستقيم

عدد 
 األوجه

قطر وجه اهلدف 
للجولة امليدانية 

 بالسنتيمتر

عدد 
 األهداف

 أهداف 8كل 
املستخدمني 

يف الربع 
 النهائي للفرق

20 15 12 Ø 20 1  تستخدم هذه
األهداف يف 

صف جولة ن
 النهائي

30 25 4 Ø 40 1 

40 35 2 Ø 60 1 

55 45 2 Ø 80 1 

15 10 12 Ø 20 1 

25 20 4 Ø 40 1 

45 40 2 Ø 60 1 

60 50 2 Ø 80 1 

تستخدم هذه 
األهداف يف 
 النهائيات
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 توضع األهداف بأي ترتيب شريطة أن تستخدم األهداف           4-5-3-9-1
ئي، وتستخدم األهداف األربعة    األربعة األوىل يف مباريات نصف النها      

 . سم80األخرية يف اجلولة النهائية، ويكون طول اهلدف األخري 

 يف اجلولة النهائية، تتشكل مجيع الفئات واألقسام على           4-5-3-9-2
 :شكل جمموعة وتشارك بالترتيب التايل

 .القوس املستقيم سيدات •
 .القوس املستقيم رجال •

 .القوس املنعكس سيدات •
 .عكس رجالالقوس املن •
 .القوس املركب سيدات •

 .القوس املركب رجال •

 يقرر املنظمون ما إذا كان التصويب يف اجلولة النهائية يف           4-5-3-9-3
شكل جولة واحد متواصلة، أو أنه جيب أن يكون هناك فواصل زمنية              

. بني اجلوالت نصف النهائية واجلوالت النهائية حلصد امليداليات            
ويف حالة التعادل   .  وعات بعد اهلدف الرابع   وجيرى إعادة تنظيم ام   

يف اجلوالت نصف النهائية ينبغي أن يقرر التعادل على اهلدف الرابع              
وقد يسمح املنظمون يف      .  قبل أن جيرى إعادة تنظيم اموعات        

التصنيفات املختلفة بالتصويب يف مضامري خمتلفة إلجناز املنافسة يف          
 .أسرع وقت ممكن

 .لترفيهية للرمي بالسهم والقوس اجلوالت ا4-3-5-10
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 . الرماية مع التزجل للمسافات البعيدة4-5-4

 الرماية مع التزجل جيمع بني التزجل والرمي بالسهم                4-5-4-1
 ) 35 الرماية مع التزجل يف الفصل رقم 35 الفصل35راجع (والقوس 

  جولة رماية اهلدف بالسهم4-5-5

 )رماية اهلدف(قاد  معدات مكان االنع4-4-34  راجع 4-5-5-1

  جوالت التسديد بالسهام الطائرة4-5-6

  التصويب بالسهام الطائرة5-34 راجع 4-5-6-1

 3D رماية 4-5-7

 3D جوالت بطوالت رماية 4-5-7-1

 من جولتني من اجلوالت التأهيلية تليها         3Dتتكون بطوالت رماية     
ني جولتان من جوالت التصفية واجلوالت النهائية لالعبني الفردي          

 . وجولة التصفيات واجلولة النهائية للفرق

اعتماداً على  ( خيطط املنظمون ثالثة أو أربعة مضامري        4-5-7-1-1
وبعد .   هدفاً جلميع اجلوالت التأهيلية        24لـ)  عدد املشاركني  

االنتهاء من اجلولة التأهيلية تتوجه األقسام إىل مضمار آخر غري               
 . املخصص للتصويب من قبل تلك األقسام

 هدفاً يف جولة     12 جيهز املنظمون ثالثة مضامري لـ        4-5-7-1-2
وفيما يتعلق جبولة التصفية الثانية تتوجه األقسام         .  التصفية األوىل 

إىل مضمار آخر غري املخصص للتصويب من قبل تلك األقسام،             
 . أهداف8كما أم سيستخدمون 
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  فيما يتعلق باجلوالت النهائية، جيهز مضمار مزود           4-5-7-1-3
) هدفان من األهداف احليوانية حسب رقم اهلدف       (بثمانية أهداف   

ومع ذلك، يكون لدى      .  باإلضافة إىل مدخل جيد للمشجعني       
املتأهلني للتصفيات النهائية إمكانية التحقق من مسافات املضامري          

وجيوز للمنظمني  .  من خالل منطقة املشجعني قبل بدء املنافسة         
النهائية والنهائية، سواء    وضع اخلطط الزمنية للجوالت نصف          

أكانت جولة واحدة أو جولتني، حيث يبدأ مجيع املشاركني                
 .بالتصويب على أول هدف) األفراد والفرق(

 : تتشكل املنافسات الفردية مما يلي4-5-7-1-4

 . جولتني من اجلوالت التأهيلية4-5-7-1-4-1

 . جولتني من جوالت التصفيات4-5-7-1-4-2

ة التصفية األوىل حيث يشارك فيها أفضل        يصوب الالعب يف جول    •
 العباً حسب التصنيف املؤهلني من اجلولتني التأهيليتني على           16
  هدفاً،12

 8يصوب الالعب يف جولة التصفية الثانية حيث يشارك فيها أفضل            •
 8العبني حسب التصنيف املؤهلني من جولة التصفية األوىل على           

 .أهداف

 9 يف جولة التصفية األوىل أو         العباً 17ويف حال وجود أقل من        •
العبني يف جولة التصفية الثانية يدخل مجيع الالعبني جولة                 

 .التصفية احملددة لكل منهم
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 يصوب الالعبون السهام يف اجلوالت النهائية            4-5-7-1-4-3
حيث يشارك فيها أفضل أربعة العبني حسب التصنيفات املؤهلني          

نصف النهائية وائيات      (يف جولة التصفيات الثانية يف مباراتني       
 :واليت تتشكل من أربعة أهداف يف كل منها) امليداليات

، ينافس الالعب احلاصل على     )نصف النهائية (يف املباراة األوىل     •
املركز األول الالعب احلاصل على املركز الرابع وينافس الالعب          

 .احلاصل على املركز الثاين الالعب احلاصل على املركز الثالث

 2ولة نصف النهائية يصوب الزوج املتكون من الالعب رقم          يف اجل  •
 4 والالعب رقم    1 أوالً، مث يصوب الالعب رقم        3والالعب رقم 

 .ثانياً على أهداف اجلولة نصف النهائية

يصوب الالعبون   )  ائيات امليداليات  (يف املباراة الثانية          •
اف، املتنافسون على امليدالية الربونزية أوالً على مجيع األهد            

 . يليهم املتنافسون يف مباراة امليدالية الذهبية

يف جولة النهائية، يصوب الالعبون احلاصلون على الركز األول             •
 .والثاين من موضع التصويب األيسر

يصوب اثنان من الالعبني املتنافسني يف أي من املباراتني يف وقت           •
 .واحد

نهائية اخلاصة  يبدأ الالعبون املختلفون يف التصنيفات اجلوالت ال        •
 :م حسب الترتيب التايل

o  قوس طويل رجال–قوس طويل سيدات  
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o  قوس تقليدي رجال-قوس تقليدي سيدات  

o  قوس مستقيم رجال–قوس مستقيم سيدات  

o  قوس مركب رجال–قوس مركب سيدات  

 .أو تصوب مجيع فئات السيدات أوالً مث يليهم مجيع فئات الرجال

 : منافسات الفرق4-5-7-1-5

وب كل فريق سهماً واحداً على كل هدف من وتد التصويب              يص
 .اخلاص بقسمه

التصفيات ربع   ( تتشكل جولة تصفية الفرق             4-5-7-1-5-1
من أفضل مثانية فرق يف كل فئة مت تأهيلها من جوليت               )  النهائية

 :التأهيل، تصوب الفرق على مثانية أهداف يف كلٍّ من

مباراة القوس   يتشكل الفريق من العب واحد من منافسي                  •
املركب، وواحد من منافسي مباراة القوس الطويل وآخر من               

 .منافسي القوس التقليدي أو القوس املستقيم

جيب أن يقوم تصنيف الفريق على نتائج أفضل العب وفقاً لكل               •
إذا كان قسم القوس التقليدي     .  (تصنيف بعد اجلولة التأهيلية الثانية    

ؤخذ النتيجة العالية ألغراض    والقوس املستقيم خيوض املنافسة ت     
وال يطلب من مدير الفريق اختيار أفضل العب يف كل          ).  التصنيف

 .تصنيف خلوض منافسات الفرق

تصنف الفرق وفقاً لتصنيف الفريق على النحو املنصوص عليه              •
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على أساس الترتيب الفردي لكل تصنيف بعد اجلولة التأهيلية              
 ،)2-4-1-7-5-4املادة راجع (الثانية 

 أول هدف، يقرر الفريق احلاصل على املركز األعلى من الذي           يف •
ومن مث يصوب الفريق احلاصل على أقل         .  سيبدأ تصويب السهم  

جمموع درجات أوالً على اهلدف التايل، ويف حال تعادل                 
يصوب الفريقان يف   .  الفريقني يصوب الفريق الذي بدأ املباراة أوالً      

يصوب كل العب   .  كل مباراة أربع مباريات على مثانية أهداف يف       
لعب راجع  (سهماً واحداً على كل هدف من الوتد اخلاص بقسمه           

تتقدم الفرق الفائزة يف كل مباراة جلولة املسابقة النهائية          )  املباراة
 .للفـرق

 :ترتيب التصويب •

: جبانب مجيع الفرق اليت بدأت التصويب على اهلدف األول          )  أ
، 6 و 3، يليهما الفرق رقم   5 رقم    والفريق 4يبدأ الفريق رقم    :  الدمج

 ويقرر الفريق احلاصل على املركز األعلى من الذي             8 و 1 و 7و
ومن مث ويقوم الفريق احلاصل على نتيجة        .  سيبدأ تصويب السهم  

تراكمية أقل بالتصويب أوالً على اهلدف التايل، وإذا تعادل                
دات تبدأ فرق السي  .  الفريقان يصوب أوالً الفريق الذي بدأ املباراة       

 .بالتصويب قبل فرق الرجال

جبانب مجيع الفرق اليت تصوب يف وقت واحد، تبدأ الفرق           )  ب
بالتصويب على األهداف احملددة هلا، ويصوب كلٌّ من فرق              

 .السيدات والرجال بنفس الترتيب عل النحو املذكور أعاله
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 .تتقدم الفرق الفائزة يف كل مباراة جلولة املسابقة النهائية للفـرق •
 تتشكل جوالت املسابقة النهائية للفـرق من أفضل        4-5-7-1-5-2

وختوض الفرق  .  ها يف جولة تصفية الفرق       لأربعة فرق مت تأهي     
 ).نصف النهائية والنهائيات(مباراتني يف كل منهما أربعة أهداف 

 :نصف النهائية: املباراة األوىل •
الزوج األول لبدء الدور نصف النهائي بالتصويب على اهلدف              

رقم (ول هو الفريق الذي حيتل املركز الثاين ضد الزوج الثالث            األ
ويف حال انتهاء الفرق من اهلدف األول يكون اهلدف             ).  3 و 2

األول متاحاً، ويبدأ الزوج التايل املتشكل من الفريق الرابع ضد             
 .الفريق األول الدور نصف النهائي اخلاص به

دأ التصويب على   يقرر الفريق صاحب املركز األعلى من الذي يب         
اهلدف األول، ومن مث يقوم الفريق احلاصل على نتيجة تراكمية             
أقل بالتصويب أوالً على اهلدف التايل، وإذا تعادل الفريقان                

يصوب كل العب يف الفريق     .  يصوب أوالً الفريق الذي بدأ املباراة     
 .سهماً واحداً فقط على كل هدف من وتد القسم اخلاص به

 :النهائيات: املباراة الثانية •
يصعد الفائزون إىل مباراة امليدالية الذهبية، واآلخرون إىل مباراة           

 ).ائيات حصد امليداليات(امليدالية الربونزية 
يصوب الفريق يف كلتا املباراتني على األهداف األربعة اإلضافية           

 ).مباريات النهائيات الفردية ملعرفة طريقة التصويبراجع (
 خمطط لعب املباراة يف املنافسات           :1الصورة رقم     راجع   (

 .)خمططات لعب املباراة) الفرق/ الفردية(امليدانية 
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/ فردي(خمطط لعب املباراة املتعلق باملنافسات امليدانية          :  1  الصورة رقم 
 )فرق
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  جوالت الرمي بالسهم والقوس مع اجلري4-5-8

اجلري من   تتكون جوالت الرمي بالسهم والقوس مع           4-5-8-1
 جوالت الرمي   7-37  راجع(الركض الريفي مع التصويب بالسهم       

 ).بالسهم والقوس مع اجلري

4-6l÷çŞfÖ]æl^éÖ^ÃËÖ] 

 الفعالية هي منافسة يقدم بشأا قائمة منفصلة بالنتائج وجمموعة             4-6-1
 .منفصلة من اجلوائز أو األلقاب

 .كثر البطولة هي منافسة منظمة تتكون من حدث أو أ4-6-2

 إذا تشكلت البطوالت من فعاليات مندرجة حتت أكثر           4-6-2-1
 يتبع الربنامج   1-4أنواع الرماية   على النحو احملدد يف      -من نوع   

 .الترتيب املنصوص عليه يف أنواع الرماية

4-7ÜãŠÖ]æŒçÏÖ^eêÚ†×Öíé¹^ÃÖ]l^éÖ^ÃËÖ] 

ن الفعاليات   ال ميكن إال للبطوالت املتشكلة من واحدة أو أكثر م           4-7-1
 . التالية احلصول على اعتراف رمسي من االحتاد الدويل للرماية

 : فيما يتعلق بنوع الرمي بالقوس والسهم يف اهلواء الطلق4-7-2

فيما يتعلق بفئات املتدربات، واملتدربني، والناشئات، والناشئني،        •
 :والسيدات، والرجال، واحملترفات، واحملترفني

o  1440جولة 

o  لفرق ل1440جولة 
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o  1400اجلولة املزدوجة 

o  للفرق1400اجلولة املزدوجة  

o  ملنافسات القوس املنعكس فقط( متراً 70جولة( 

o   ملنافسات القوس املنعكس   (متراً للمتدربني واحملترفني     60جولة
 )فقط

o  ملنافسات القوس املنعكس فقط( متراً للفرق 70جولة( 

o   ت القوس  ملنافسا( متراً لفرق املتدربني واحملترفني          60جولة
 )املنعكس فقط

o  ملنافسات القوس املنعكس فقط(اجلولة األوملبية( 

o             ملنافسات القوس   (اجلولة األوملبية للمتدربني واحملترفني
 )املنعكس فقط

o    ملنافسات القوس   ( متراً ملنافسات القوس املركب           50جولة
 )املركب فقط

o   ملنافسات القوس  ( متراً ملنافسات القوس املركب للفرق       50جولة
 )املركب فقط

o  ملنافسات القوس املركب فقط(جولة مباراة القوس املركب( 
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 : فيما يتعلق بنوع الرمي بالسهم والقوس يف الصاالت املغطاة4-7-3

فيما يتعلق بأقسام التصويب بالقوس املنعكس واملركب للمتدربات         •
 واملتدربني والناشئات والناشئني، والسيدات والرجال، واحملترفات         

 :فنيواحملتر

o  مترا18ًجولة . 

o  ا25ًجولةمتر . 

o اجلولة املشتركة. 

o جولة مباراة القوس املنعكس يف الصاالت املغطاة . 

o جولة مباراة القوس املركب يف الصاالت املغطاة. 

o جولة مباراة القوس املنعكس للفرق يف الصاالت املغطاة . 

o جولة مباراة القوس املركب للفرق يف الصاالت املغطاة. 

 :يما يتعلق بنوع الرماية امليدانية ف4-7-4

فيما يتعلق بأقسام القوس املستقيم والقوس املنعكس والقوس             •
املركب للمتدربات واملتدربني والناشئات والناشئني والسيدات         

 :والرجال واحملترفات واحملترفني

o جولة ميدانية . 

o جولة رأس السهم. 

o جولة البطولة العاملية. 
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 الفصل  35راجع  ( مع التزجل للمسافات البعيدة        فيما يتعلق بالرماية   4-7-5
 .35(الرماية مع التزجل 

 رماية اهلدف   4-34راجع  ( فيما يتعلق بنوع رماية اهلدف بالسهم،         4-7-6
 ). بالسهم

 الرماية بالسهام   5-34راجع  ( فيما يتعلق بنوع الرماية بالسهام الطائرة        4-7-7
 ).الطائرة

 قواعد الرماية    4راجع الد رقم       (3D فيما يتعلق بنوع رماية        4-7-8
 ).4يف الد رقم 3Dامليدانية ورماية 

 7-34  راجع( فيما يتعلق بنوع الرماية بالسهم والقوس مع اجلري             4-7-9
 ).الرماية مع اجلري

 –  21الفصل رقم   راجع  ( فيما يتعلق بنوع الرماية لذوي اإلعاقة          4-7-10
 ) 3الرماية لذوي اإلعاقة يف الد رقم 

4-8l÷çŞfÖ^eê†Ö]Í]Â÷] 

 يقر االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم رمسياً بالبطوالت               4-8-1
 :لواحد أو أكثر من األغراض التالية

، وخوض  )البطوالت العاملية (املنافسة على األلقاب العاملية         •
 .املنافسات

م البطولة األوملبية للرمي بالسه    (املنافسة على األلقاب األوملبية       •
 .وخوض املنافسات بشأا) والقوس
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البطولة الباراملبية للرمي بالسهم    (املنافسة على األلقاب الباراملبية      •
 . وخوض املنافسات للحصول عليها) والقوس

 .التصنيف العاملي •

 . املنافسة على جوائز األداء وتسجيل األرقام القياسية •

 .املنافسة لكسب التأهل األومليب والبارامليب •

 .شروط االعتراف الرمسي بالبطوالت 4-8-2

ىن احلصول على إقرار رمسي، جيب أن تتفق         س لكي يت  4-8-2-1
البطوالت مع معايري التنظيم املنصوص عليها يف املواد املختصة          

 : املتعلقة مبا يلي

 .التسجيل •

 .اإلعالن أو الدعوات •

مشاركة الالعبني من االحتادات األعضاء، الترتيب املتعلق                •
 ).قائمة األهداف واموعات(بالتصويب 

 .التحكيم •

 .إعالن النتائج •

 على االحتادات األعضاء الراغبني يف احلصول على            4-8-2-2
إقرار رمسي لبطولة ما، إعالم األمني العام قبل سبعة أيام من بداية            

 :املنافسة مبا يف ذلك

 .اسم البطولة ومكاا •
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 .الفعاليات اليت تشملها •

راك األفراد أو الفرق من االحتادات          إذا ما كان مسموحاً باشت        •
 .األخرى أم ال

 ويف حال وجود مدير الرماية وهيئة احملكمني املكونة          4-8-2-3
من ثالثة أعضاء يتم املوافقة على مجيع احلكام من االحتاد العضو           

 .اخلاص م أو من االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم

لتغيريات يف املعلومات    جيوز لألمني العام فقط قبول ا       4-8-2-4
 يف حال اإلخطار قبل سبعة    2-2-8-4املادة رقم   املطلوبة مبوجب   

 . أيام على األقل من اليوم األول للتصويب
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<Ø’ËÖ]<‹Ú^¤]II<íé‰^éÏÖ]<Ý^Î…ù]æ<h^ÏÖù] 

5-1íé¹^ÃÖ]l÷çŞfÖ]h^ÏÖ_ 

بطوالت االحتاد العاملي للرماية بالقوس والسهم اخلاصة                5-1-1
 :ت فئات القوس املنعكس واملركببتقسيما

 .البطولة العاملية للمتدربات •

 .البطولة العاملية للمتدربني •

 .البطولة العاملية لفريق املتدربات •

 .البطولة العاملية لفريق املتدربني •

 .البطولة العاملية لفرق املتدربني املختلط •

 .البطولة العاملية للناشئني •

 .اتالبطولة العاملية للناشئني من السيد •

 .البطولة العاملية لفريق الناشئات •

 .البطولة العاملية لفريق الناشئني •

 .البطولة العاملية لفريق الناشئني املختلط •

 .البطولة العاملية للسيدات •

 .البطولة العاملية للرجال •
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 .البطولة العاملية لفريق السيدات •

 .البطولة العاملية لفريق الرجال •

 .البطولة العاملية للفريق املختلط •

 .البطولة العاملية للمحترفات •

 .البطولة العاملية للمحترفني •

بطوالت رمي القوس والسهم العاملية بالصاالت املغطاة املتعلقة          5-1-2
 :بأقسام فئات القوس املنعكس واملركب

 .البطولة العاملية للناشئات •

 .البطولة العاملية للناشئني •

 .البطولة العاملية لفريق الناشئات •

 .املية لفريق الناشئنيالبطولة الع •

 .البطولة العاملية للسيدات •

 .البطولة العاملية للرجال •

 .البطولة العاملية لفريق السيدات •

 .البطولة العاملية لفريق الرجال •

 .البطولة العاملية للمحترفات •

 .البطولة العاملية للمحترفني •
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ام البطوالت امليدانية العاملية لرمي القوس والسهم اخلاصة بأقس           5-1-3
 :فئات القوس املستقيم واملنعكس واملركب

 : ألقاب البطوالت الفردية5-1-3-1

 .البطولة العاملية للمبتدئات •

 .البطولة العاملية للمبتدئني •

 .البطولة العاملية للسيدات •

 .البطولة العاملية للرجال •

 .البطولة العاملية للمحترفات •

 .البطولة العاملية للمحترفني •

منافسة فئات القوس املستقيم     ( الفرق     ألقاب بطوالت   5-1-3-2
 ):والقوس املنعكس والقوس املركب

 .البطوالت العاملية لفريق املبتدئات •

 .البطوالت العاملية لفريق املبتدئني •

 .البطولة العاملية لفريق السيدات •

 .البطولة العاملية لفريق الرجال •

 

ة بالتزجل يف    الرماي 35 الفصل   35راجع  ( منافسات الرماية مع التزجل      5-1-4
 ).35الفصل 
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 : منافسات الرمي الثالثي األبعاد5-1-5

 .البطولة العاملية للسيدات •

 .البطولة العاملية للرجال •

 .البطولة العاملية لفريق السيدات •

 .البطولة العاملية لفريق الرجال •

 ): الرمي بالسهام الطائرة5-34راجع : ( الرمي بالسهام الطائرة5-1-6

 . للمبتدئاتالبطوالت العاملية •

 .البطوالت العاملية للمبتدئني •

 .البطولة العاملية للسيدات •

 .البطولة العاملية للرجال •

 ). الرماية بالرمح يف اخلالء6-34راجع ( الرمي بالسهام يف اخلالء 5-1-7

 الرماية بالسهام    21راجع الفصل    ( الرماية بالسهام لذوي اإلعاقة        5-1-8
 ).3لذوي اإلعاقة يف الد 

 
5-2íé¹^ÃÖ]íé‰^éÏÖ]Ý^Î…ù]–Ìè†ÃjÖ] 

 يحدد أي رقم قياسي جديد عندما تكون النتيجة إذا كانت هناك                5-2-1
نقطة واحدة على األقل أعلى من الرقم القياسي احلايل، أو، يف             

 . سم1الرمي بالسهام الطائرة، إذا كان الرمي من مسافة أبعد من 
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 املنافسات اخلارجية لرمي     يف حالة التصويب املضبوط للهدف يف      5-2-2
 إصابات  10القوس والرمح، يتضمن الرقم القياسي اجلديد رقم          

 واحد على األقل أكثر من الرقم           Xالداخلية ويتطلب    )  عشرة(
 .القياسي احلايل

 
5-3íé¹^ÃÖ]íé‰^éÏÖ]Ý^Î…ù] 

 : هناك أرقام قياسية عاملية لكلٍّ مما يأيت5-3-1

س والسهم للمبتدئني واملبتدئات     يف منافسات رمي القو    5-3-1-1
والناشئني والناشئات والرجال والسيدات واحملترفني واحملترفات      

 :يف أقسام فئات القوس املنعكس والقوس املركب حسبما ينطبق

 ،14440جولة  •
 ). قوسا36ً( م 90 •
 ). قوسا36ً( م 70 •

 ). قوسا36ً( م 60 •
 ). سم122وجه ( م للمبتدئات واحملترفني 50 •
 ). سم80قوس يف وجه مسافتها  36( م 50 •

 . م للمبتدئات واحملترفني40 •
 ). قوسا36ً( م 30 •

جيوز حتقيق األرقام القياسية للمسافات املذكورة أعاله كجزء من               
 -144اجلولة 
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 ). قوسا72ً( م 70جولة  •
 ). قوسا72ً( م للمبتدئني واحملترفني 60جولة  •
 ).X 144 3( للفريق 1440جولة  •

 ). أقواسX72 3( م للفرق 70جولة  •
 ). أقواسX 72 3( م للمبتدئني 60جولة  •
 ). قوسا72ً( م للقوس املركب 50جولة  •

 ).72×3سهام ( م للقوس املركب 50جولة الفرق على مسافة  •
 ). سهما15ً(جولة املباراة الفردية املركبة  •
 ). سهما24ً(جولة مباراة الفرق املركبة  •

 ). سهما16ً(جولة الفرق املختلطة املركبة  •

 بالنسبة ملنافسات رمي السهام يف الصاالت املغطاة             5-3-1-2
للمبتدئني واملبتدئات واحملترفني واحملترفات والرجال               
والسيدات والناشئني والناشئات يف أقسام فئات القوس املنعكس          

 :واملركب

 . م25 •

 . م18 •

 ). سهما24ً(جولة مباراة الفرق للقوس املركب بالصاالت املغطاة  •

 15(الفردية للقوس املركب بالصاالت املغطاة          جولة املباراة     •
 ).سهماً
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 وبالنسبة للرمي بالسهام الطائرة للرجال والسيدات             5-3-1-3
والناشئني والناشئات يف فعاليات االحتاد الدويل للرماية بالقوس          

 فعاليات االحتاد الدويل للرماية        4-5-34والسهم املدرجة يف      
 .بالقوس والسهم

حتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم لذوي       ملنافسات اال  5-3-1-4
 رمي القوس والسهم لذوي اإلعاقة يف         21اإلعاقة، راجع اجلزء     

 .3الد 

5-4íé¹^ÃÖ]ê‰^éÏÖ]ÜÎ†Ö]l÷çŞe 

 : تعد البطوالت التالية تلقائياً بطوالت األرقام القياسية العاملية5-4-1

 .األلعاب األوملبية والباراملبية •

 .يةالبطوالت العامل •

 .بطوالت التصنيف العاملية •

ال تعد مجيع البطوالت األخرى تلقائياً بطوالت الرقم القياسي             
العاملي، ويلزم أن تستويف مجيع املتطلبات على النحو احملدد           

 .1-5-5 واملادة 2-8-4املادة يف 

 جيب أن تكون مجيع بطوالت الرمي صاحلة لالعتراف باألرقام              5-4-2
- األرقام القياسية العاملية      2-5احملدد يف   القياسية على النحو     

 .تعريف

 جيوز حتديد األرقام القياسية العاملية للفريق يف أي فعالية يكون              5-4-3
 .ا منافسة بني ثالث فرق من دول خمتلفة
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5-5íé¹^ÃÖ]íé‰^éÏÖ]Ý^Î…ù]î×ÂÐè‚’jÖ] 

بية  ميكن إطالق األرقام القياسية العاملية يف األلعاب األومل                5-5-1
ويتم التصديق على البطوالت العاملية وفعاليات           .  والباراملبية

وتكون األرقام  .  التصنيف العاملية تلقائياً حاملا تكون النقاط رمسية      
القياسية األخرى اليت يتم إطالقها يف البطوالت األخرى اليت               

 . خاضعة للتصديق من جانب األمني العام2-8-4للمادة متتثل 

ل النقاط احملرزة يف البطوالت األخرى إىل          يتم إرسا  5-5-1-1
وميكن أن  .   أيام بعد البطولة    10األمني العام خالل مدة أقصاها        

ويكون الطلب مرفقاً بإعالن من      .  يطلب أي شخص رقماً قياسياً     
 :االحتاد العضو الذي تنظَّم البطولة حتت مراقبته، مبا يف ذلك

 .اسم ووصف ومكان وتاريخ البطولة •

 أن البطولة انطلقت مبوجب قواعد االحتاد الدويل             تأكيد على  •
 . للرماية بالقوس والسهم

كان عضواً باالحتاد العضو يف      )  الالعبني(تأكيد على أن الالعب       •
 .ذلك الوقت

 ).الالعبني(اسم وجنسية وفئة الالعب  •

 .قائمة درجات كاملة •

تفاصيل الرقم القياسي املطلوب، وتكون مدعومة ببطاقة النتائج            •
 .لية أو نسخة موثقة بشكل صحيحاألص

تفاصيل التصنيف الدويل يف حالة املطالبات طلب أي العب من             •
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ذوي اإلعاقة رقماً قياسياً أو رقماً قياسياً لرمي الرمح اخلاص بذوي           
 .اإلعاقة

 يستعرض األمني العام الطلب اخلاص برقم قياسي              5-5-1-2
 .عاملي عند تسلُّمه

لقياسي العاملي عن طريق إحراز       إذا مت حتطيم الرقم ا       5-5-1-3
نقطتني متعادلتني أو أكثر يف نفس اليوم، يعلن حينها الالعبون               

 .الذين حيملون الرقم القياسي العاملي املشتركون

 يقدم حاملو الرقم القياسي العاملي مع شهادات يرد ا           5-5-1-4
 .كل من النتيجة ومركز الرقم القياسي

5-6¹æù]íé‰^éÏÖ]Ý^Î…ù]íéf 

 : يكون هناك أرقام قياسية أوملبية لكلٍّ مما يلي5-6-1

 :للرجال والسيدات:  الفعاليات الفردية5-6-1-1

 ). سهما72ً( م 70جولة مسافتها  •

 :للرجال والسيدات:  فعاليات الفرق5-6-1-2

 ).72×3سهام ( م 70جولة مسافتها  •

5-7íéf¹æù]íé‰^éÏÖ]Ý^Î…ù]î×ÂÐè‚’jÖ] 

تصديق على األرقام القياسية األوملبية تلقائياً حاملا كانت            يتم ال   5-7-1
 .النقاط رمسية
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<Ø’ËÖ]<Œ^ŠÖ]III<ð]ù]<ˆñ]çqæ<lbÊ^Ó¹]æ<l^éÖ]‚é¹] 

6-1l^éÖ]‚é¹] 

 تمنح ميداليات البطولة للحاصلني على املراكز األول والثاين               6-1-1
 .والثالث يف كل فعالية

6-2lbÊ^Ó¹]æˆñ]ç¢] 

لبطوالت الدولية، تمنح الشهادات ألعلى مثانية العبني             يف ا   6-2-1
 .فرديني يف كل فعالية

 يف مباريات البطولة، تمنح اجلوائز ألعلى ثالث العبني فرديني يف           6-2-2
 .اجلولة التأهيلية

 . جيوز للمنظمني منح جوائز أخرى وفقاً لتقديرهم6-2-2-1

6-3ð]ù]ˆñ]çq 

عب الذي حيقق الدرجات املعنية للمرة          تمنح جوائز األداء لال      6-3-1
 .لألوىل يف الفعالية املناسبة

 . ميكن طلب جائزة أداء واحدة فقط نظري كل درجة6-3-1-1

، يكون هناك جنوم تابعة لالحتاد الدويل        1440 فيما يتعلق باجلولة     6-3-2
للرماية بالقوس والسهم فيما يتعلق بالدرجات املُحرزة على              

 :النحو التايل
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جنمة االحتاد الدويل    :   قسم فئات القوس املنعكس       6-3-2-1
 :للرماية بالقوس والسهم على درع

  القوس املنعكس–جائزة جنوم االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم 

النجمة 
 البنفسجية

النجمة 
 الذهبية

النجمة 
 احلمراء

النجمة 
 الزرقاء

النجمة 
 السوداء

  جنمة

1400 1350 
 نقطة

 1000 نقطة1100 طة نق1200 1300
 نقطة

رجال 
 وسيدات

للمبتدئني واحملترفني بقسم القوس      :   جائزة النجمة الفضية     6-3-2-2
 املنعكس واملركب

 للقوس املنعكس واملركب: جائزة النجمة الفضية
النجمة 
 البنفسج

النجمة 
 الذهبية

النجمة 
 احلمراء

النجمة 
 الزرقاء

النجمة 
 السوداء

  جنمة

1400 1350 
 نقطة

 1100 نقطة1200 1300
 نقطة

1000 
 نقطة

رجال 
 وسيدات

 بالنسبة جلوالت رمي السهم على اهلدف، هناك جوائز خاصة               6-3-3
 :باهلدف

 تكون هذه الشارات ذات خلفية دائرية ملونة وتمنح نظري          6-3-3-1
 :الدرجات الواردة يف اجلدول أدناه ويف اجلوالت التالية

 ).املنعكس فقطفئة القوس ( م 70جولة على مسافة  •

 . م900جولة على مسافة  •
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 . م25جولة على مسافة  •

 . م18جولة على مسافة  •

لفئة القوس املركب   ( م   50جولة فئة القوس املركب على مسافة         •
 ).فقط

 القوس املركب+  القوس املنعكس -جائزة اهلدف 

 اهلدف أبيض أسود أزرق األمحر ذهيب أرجواين

  مترا70ًجولة  500 550 600 650 675 700

  متر900جولة  750 800 830 860 875 890

  مترا25ًجولة  500 525 550 575 585 595

  مترا18ًجولة  500 525 550 575 585 595

 جولة القوس  500 550 600 650 675 700

  مترا50ًاملركب 

 

 تكون هناك جوائز ذهبية لرمي األهداف لفئات املبتدئني             6-3-2-2
 :واحملترفني

 ).لفئة القوس املنعكس فقط( م 60ى مسافة جولة عل •
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 القوس املركب+  القوس املنعكس -جائزة اهلدف الفضي

على األبيض على األسود على األزرق على األمحر على الذهيب على األرجواين  اهلدف

 60جولة  500 550 600 650 675 700
 متراً

لوان،  ال جيوز سوى طلب جائزة رمي هدف واحدة جبميع األ            6-3-3-3
 .بغض النظر عن إطالق اجلولة

 بالنسبة جلولة رأس السهم، يكون هناك شارات رأس السهم التابعة           6-3-4
 :لالحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم

 تمنح هذه الشارات لفئة قسم القوس املنعكس على النحو                6-3-4-1
 :التايل

   هدفا24ً  هدفا28ً  هدفا32ً  هدفا36ً  هدفا40ً  هدفا44ً  هدفا48ً

سيدات رجال سيدات رجال سيدات رجال سيدات رجال سيدات رجال سيدات رجال سيدات رجال  

392 438 359 402 327 365 294 329 261 292 229 256 196 219 أخضر
454 488 416 447 378 407 341 366 303 325 265 285 227 244  بين

498 530 457 486 415 442 374 398 332 353 291 309 249 265 رمادي
558 582 512 534 465 485 419 437 372 388 326 340 279 291  أسود

604 626 554 574 503 522 453 470 403 417 352 365 302 313  أبيض

646 676 592 620 538 563 485 507 431 451 377 394 323 338  فضي

678 700 622 642 565 583 509 525 452 467 396 408 339 350  ذهيب
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  القوس املستقيم-شارات رأس السهم لالحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم 

   هدفا24ً    هدفا28ً  هدفاً 32   هدفا36ً   هدفا40ً   هدفا44ً  هدفا48ً

سيدات رجال سيدات رجال سيدات رجال سيدات رجال سيدات رجال سيدات رجال سيدات رجال  

364 382 334 350 303 318 273 287 243 255 212 223 182 191 أخضر

396 460 363 422 330 383 297 345 264 307 231 268 198 230  بين

452 500 414 458 377 417 339 375 301 333 264 292 226 250 رمادي

500 546 458 501 417 455 375 410 333 364 292 319 250 273  أسود

550 588 504 539 458 490 413 441 367 392 321 343 275 294  أبيض

598 632 548 579 498 527 449 474 399 421 349 369 299 316  فضي

624 670 572 614 520 558 468 503 416 447 364 391 312 335  ذهيب

  القوس املركب-شارات رأس السهم لالحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم 

   هدفا24ً    هدفا28ً  هدفاً 32  فاً هد36   هدفا40ً   هدفا44ً  هدفا48ً

سيدات رجال سيدات رجال سيدات رجال سيدات رجال سيدات رجال سيدات رجال سيدات رجال  

550 584 504 535 458 487 413 438 367 389 321 341 أخضر 292 275

602 626 552 574 502 522 452 470 401 417 351 365  بين 313 301

636 662 583 607 530 552 477 497 424 441 371 386 رمادي 331 318

676 702 620 644 563 585 507 527 451 468 394 410  أسود 351 338

714 742 655 680 595 618 536 557 476 495 417 433 أبيض 371 357

754 778 691 713 628 648 566 584 503 519 440 454  فضي 389 377

776 798 711 732 647 665 582 599 517 532 453 466  ذهيب 399 388
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 تمنح هذه الشارات لفئة قسم القوس املستقيم على              6-3-4-2
 :النحو التايل

 تمنح هذه الشارات لفئة قسم القوس املركب على               6-3-4-3
 :النحو التايل

 جيوز أن حيصل املبتدئون على شارات رأس السهم             6-3-4-4
وجيوز أن حيصل    .  ماخلضراء والبنية يف اجلوالت اخلاصة         

الناشئون على مجيع شارات رأس السهم طاملا قاموا بالتصويب            
 .من على نفس املسافات وذلك للرجال والسيدات

 

6-4ð]ù]ˆñ]çœí‘^¤]l^éÖ^ÃËÖ] 

 ميكن احلصول على جوائز النجمة بناءً على النقاط احملرزة يف               6-4-1
 الثنائية  1440ة   اخلاصة جبول   1440 أو يف اجلولة       1440اجلولة  

 . اخلاص بطلبات اجلوائز5-6عندما تنظم وفقاً للبند 

 ميكن احلصول على جوائز األداء يف البطوالت اليت تنظمها                 6-4-2
االحتادات األعضاء واملعترف ا من االحتاد الدويل للرماية              

اخلاص باالعتراف الرمسي    -408البند  راجع  (بالقوس والسهم    
 له االحتاد العضو رسوماً حيددها           ، الذي يسدد    )بالبطوالت

 .الس التنفيذي يف نطاق املبلغ األقصى الذي حيدده املؤمتر
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6-5ˆñ]ç¢]l^f×V 

 ترسل إمدادات جوائز األداء إىل االحتادات األعضاء بالعدد                6-5-1
 .املطلوب، باستثناء جوائز األداء ذات القيمة املرتفعة

 :ات القيمة املرتفعة فيما يلي جوائز األداء ذ6-5-1-1

  جائزة جنمة ذهبية1400 و1350 •

 ذهبية: جوائز رماية بنفسجية •

 .شارات رأس السهم فضية •

 : يكون االحتاد العضو مسؤوالً عما يلي6-5-2

 سداد نظري هذه اجلوائز السعر الذي يعتمده الس             6-5-2-1
 .التنفيذي

اص  تسجيل االسم أو الوصف أو املكان أو التاريخ اخل          6-5-2-2
 .بالبطولة

 التحقُّق من إطالق البطولة وفقاً لقواعد االحتاد الدويل           6-5-2-3
 .للرماية بالقوس والسهم

 التحقق من أن مجيع الالعبني الذين مت تقدمي طلبام            6-5-2-4
 .تابعون لالحتاد العضو يف وقت البطولة

 التحقق من صحة بطاقات النتائج األصلية أو نسخة              6-5-2-5
 .رة صحيحة جيب إرفاقها مع كل طلبموثقة بصو
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 جيب إرسال طلبات اجلوائز ذات القيمة املرتفعة لألمني العام               6-5-3
 .بالنيابة عن مقدمي الطلبات بواسطة االحتاد العضو التابعني له

 : ويكون الطلب6-5-3-1

 .متضمناً اسم وفئة مقدمي الطلب •

 .متضمناً أمساء وأماكن وتواريخ الفعالية •

5-6 واملادة   4-2-5-6املادة   و 3-2-5-6ن ميتثل للمادة    مزوداً ببيا  •

-2-5. 

مصحوباً ببطاقة النتائج األصلية أو نسخة موثقة بصورة صحيحة              •
 .وقائمة نتائج كاملة

يف حالة موافقته على الوثائق        - يحيل األمني العام        6-5-3-2
 جوائز األداء بواسطة االحتاد العضو املسؤول عن سداد         -املتسلَّمة
م احملددة من جانب الس التنفيذي ويقوم بنشر القوائم          الرسو

 .بصورة دورية



ي للرماية بالقوس والسهم   الاتحاد الدو

 100

Ø’ËÖ]<Äe^ŠÖ]<II<<gÃ×¹]<Üé¿ßi–êÚ†Ö]<l÷çq< 

 

7-1gÃ×¹]¼éŞ¡ 

 : جيب أن ميتثل امللعب للشروط التالية7-1-1

.  درجة 90 يتم تصميم امللعب بزوايا قياس كل منها             7-1-1-1
تباراً من اليت تقع عمودياً     وجيب قياس كل مسافة بصورة دقيقة اع       

 .حتت كل وجه رمي وحىت خط الرمي

±م  50/40/30سم،  30±  م  90/70/60وما يسمح به يف املسافات      
 .سم10± م 25/18سم، و15

 م على األقل     5 جيب متييز خط االنتظار عند مسافة           7-1-1-2
 م على    3خلف خط الرمي يف املالعب اخلارجية وعند مسافة             

وجيب متييز خط وسائل اإلعالم على      .  املغطاةاألقل يف املالعب    
 . م أمام خط االنتظار1مسافة 

 يتم ختطيط مرمي اهلدف يف املالعب اخلارجية عند            7-1-1-3
 درجات  10 إىل   0 درجة عمودياً ومن     15 إىل   10زاوية قياسها من    

يف املالعب املغطاة، ولكن جيب ختطيط مجيع خطوط مرمي            
 .األهداف بنفس الزاوية



ي للرماية بالقوس والسهم  الاتحاد الدو

 101

 جيب أن يبدو ارتفاع مراكز واجهات الرمي يف خط               7-1-1-4
 .مرمى اهلدف مستقيماً طوال الوقت

 جيب ختصيص ملعب واحد جلميع الالعبني املدرجني        7-1-1-5
 .يف فئة واحدة

 يتم ختصيص ثالثة العبني لكل هدف حسبما ميكن             7-1-1-6
ويف حالة عدم استيعاب امللعب لذلك يتم ختصيص أربعة          .  ذلك

 . حبد أقصى لكل مرمى هدفالعبني

 جيب أن تكون هناك عالمة على خط الرمي املقابل لكل    7-1-1-7
ويكون هناك أيضاً رقم مقابل لرقم        .  مرمى هدف بصورة مباشرة    

ويف حالة تصويب    .   م أمام خط الرمي      2 و 1مرمى اهلدف بني     
العبني أو أكثر على مرمى اهلدف يف نفس الوقت يتم متييز مواقع             

 على األقل   2 سم 80وتكون هناك مساحة     .  خط الرمي الرمي على   
وعند منافسة العبني على الكراسي املتحركة       .  مكفولة لكل العب  

 )3 يف الد 4-11-21املادة . (جيب حينها توفري مساحة إضافية

1 يتم تقسيم امللعب إىل حارات الرمي اليت حتتوى من            7-1-1-8

ريق رسم خطوط   ويتم متييز هذه احلارات عن ط     .   مرمى هدف  4-
 .متتد بزوايا قائمة من خط الرمي وحىت خط اهلدف

 م  3 يتم متييز اخلط املوازي خلط الرمي خبط قياسه              7-1-1-9
 .أمام خط الرمي
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 جيب إقامة احلواجز املناسبة للجمهور وذلك للحفاظ         7-1-1-10
وجيب إيالء االعتبار ألي ارتباكات قد        .  على سالمة املشجعني   

   اء حركة األشخاص وما شابه خلف مرمى           حتدث لالعبني جر
 .اهلدف

 م على   20ويف املالعب اخلارجية، تكون هذه احلواجز على بعد          
.  م 90األقل من جوانب اهلدف األول واألخري احملدد على مسافة          

وجيوز تقليص هذه املسافة يف خط مستقيم وحىت مسافة ال تقل             
 مسافتها  وحيافظ ذلك على حافة   .   م من حواف خط الرمي     10عن  

.  م 30 م تقريباً من خط الرمي عند نقل مرمى اهلدف ملسافة               13
 م على األقل خلف خط االنتظار،         10وتقع احلواجز عند مسافة      

 م على األقل عند اجلانب اآلخر        50وتحدد احلواجز على مسافة      
ويساعد ذلك على إجياد    .   م 90من خط الرمي الواقع على مسافة        

 م عند نقل مرمى األهداف لألمام عند          110منطقة آمنة تزيد عن      
 م يف حالة     50جيوز تقليص مسافة األمان البالغة        .   م 30مسافة  

نصب حواجز خلفية كافية مثل الشبكات العملية أو صف أو أي              
وجيب أن  ).  وال يتم نصب سياج قابل لالختراق        (جهاز مشابه    

تكون احلواجز اخللفية أعلى بدرجة كافية إليقاف السهام اليت              
 . م90أخطأت قمة مرمى اهلدف عند مسافة 

يف املالعب الداخلية، حيث يكون حجم قاعة امللعب حمدداً يتم          
نصب حواجز مناسبة حول نطاق امللعب إلبقاء املشجعني يف              

 م على األقل من       10وتكون هذه احلواجز على مسافة        .  اخللف
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 م على األقل خلف خط       5حواف خط الرمي وتكون على مسافة        
وال يسمح بوجود مشجعني على اجلانب اآلخر من خط          .  اراالنتظ
وعندما ال يتطلب حجم قاعة اللعب نصب احلواجز               .  الرمي

اجلانبية ال يسمح بوجود مشجعني على اجلانب اآلخر من احلاجز           
خطوط نطاق   :  2الصورة   راجع   .  (الواقع خلف خط االنتظار      

 )امللعب
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 خط الرمي -1  حاجز املشجعني-5

 خط االنتظار -2  احلكام مقاعد-6

 منطقة املعدات -3 الرقمية/  الساعات املضيئة-7

 منطقة املتنافسني -4 مدير الرماية منصة -8

 خطوط نطاق امللعب: 2الصورة 

 يف جوالت التصفية، جيب ترتيب مرامي األهداف            7-1-1-11
 .ترتيباً زوجياً بصورة متقاربة

 القوس املركب يكون     يف اجلوالت األوملبية وجوالت    7-1-1-12
ميدان التدريب متاحاً على جانب ميدان املنافسة، حبيث يتمكن           
الالعبون املشاركون يف املنافسة من التمرن خالل اجلوالت              

 .النهائية وجوالت التصفية

 وبالنسبة جلوالت الفرق جيب رسم خط يف غاية               7-1-1-13
 وجيب أن يكون عرض   .   م خلف خط الرمي    1الوضوح على مسافة    

 . سم على األقل3هذا اخلط 

 ويف جوالت الفرق، تكون هناك منطقة لالعبني يتم            7-1-1-14
م، مما يسمح مبساحة معقولة لالعبني      1متييزها خلف اخلط البالغ     

الثالثة ومعدام، وتكون هناك كذلك منطقة للمدرب خلف              
ويف حالة توافر مساحة تكون هناك أيضاً منطقة           .  منطقة الالعبني 

 .يزة للحكم املوجود بني الفريقني املتنافسنيصغرية مم
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7-2½^ÏßÖ]ØérŠiÐ^ßÚæ^ÏÃÞ÷]á^ÓÚl]‚ÃÚ 

 )الدعامات( مرامي األهداف 7-2-1

جيب أن يكون حجم مقدمة مرمى اهلدف، سواء أكانت مستديرة           
أو مربعة، كبرية بشكل كافٍ لضمان أن أي سهم يصطدم مبرمى              

ملنطقة التصويب يظل يف       اهلدف ويتجاوز احلافة اخلارجية         
وتظل السهام املصطدمة جزءاً ال يتجزأ من املرمى              .  املرمى

 .للسماح بالتصويب الصحيح

 جيب أن تدعم مرامي األهداف بدعامات تكون مثبتة             7-2-1-1
. بشكل آمن يف األرض ملنعها من الوقوع ألسفل أو على اجلانب           

اصة به  وجيب تغطية أي جزء من مرمى اهلدف أو الدعامات اخل           
وجيب احلرص من تعرض السهام      .  اليت يحتمل أن تتلف السهم     

اليت متر من خالل مرمى اهلدف للتلف بواسطة الدعائم، خاصة            
: 3راجع الصورة   .  عند تثبيت أكثر من وجه رمي على مرمى اهلدف        

تركيب :  4تركيب مرمى اهلدف يف املالعب اخلارجية والصورة          
 .خليةمرمى اهلدف يف املالعب الدا
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 اخلارجية تركيب مرمى اهلدف باملالعب :3الصورة 
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 تركيب مرمى اهلدف باملالعب الداخلية: 4الصورة 

ويكون .   يكون لكل مرمى من مرامي اهلدف رقم هدف         7-2-1-2
يف اجلوالت باملالعب    ( سم على األقل       30طول هذه األرقام     

) يف اجلوالت باملالعب املغطاة   (قل   سم على األ   15و)  اخلارجية
جنباً إىل جنب مع أرقام مطلية باللون األسود على خلفية باللون              
األصفر، بالتبادل مع أرقام مطلية باللون األصفر على خلفية باللون          
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رقم واحد باللون األسود على خلفية صفراء ورقم         :  مثال(األسود  
 يتم تثبيت أرقام     ). باللون األصفر على خلفية سوداء وما شابه          2

األهداف فوق أو حتت مركز كلٍّ من مرامي اهلدف، حبيث تكون            
 .واضحة لوجه رمي اهلدف

  أوجه رمي اهلدف7-2-2

 :هناك مخسة من أوجه اهلدف باملالعب الداخلية       

 . سم122 سم بقطر 122وجه هدف طوله  •

 . سم80 سم بقطر 80وجه هدف طوله  •

للتركيب املتعدد مع مناطق     (م   س 80  6-دائرة وجه هدف طوهلا       •
 ،)10-5األهداف  تسجيل

للتركيب املتعدد مع مناطق     ( سم   80  5-دائرة وجه هدف طوهلا       •
 ).2015، سيتم وقفه يف 10-6تسجيل األهداف 

 .وجه هدف إصابة اهلدف وجتاوزه يف اجلوالت األكادميية •

 :هناك عشرة من أوجه اهلدف باملالعب املغطاة

 . سم60وجه هدف بقطر  •

 . سم60وجه هدف ثالثي على شكل مثلث طوله  •

 . سم60وجه هدف ثالثي عمودي طوله  •

 . سم40وجه هدف بقطر  •
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 . سم40وجه هدف ثالثي على شكل مثلث طوله  •

 . سم40وجه هدف ثالثي عمودي طوله  •

 . سم40وجه هدف ثالثي على شكل مثلث للقوس املنعكس طوله  •

 . سم40طوله وجه هدف ثالثي على شكل مثلث للقوس املركب  •

 . سم40وجه هدف ثالثي عمودي للقوس املنعكس طوله  •

 . سم40وجه هدف ثالثي على شكل مثلث للقوس املركب طوله  •

ال جيوز سوى استخدام أوجه اهلدف املقدمة من مصنع لديه ترخيص            
من االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم يف منافسات االحتاد الدويل                

 .للرماية بالقوس والسهم

 : الوصف7-2-2-1

 سم و  60م و ـــ س 80 سم و  122تنقسم أوجه اهلدف البالغ قطرها       
 سم إىل مخس مناطق ملونة متحدة املراكز، مرتبة من املركز             40

، واألمحر،  )الذهيب(األصفر  :  إىل اخلارج على النحو التايل       
وينقسم كل لون بواسطة     .  واألزرق الفاتح، واألسود، واألبيض    

 متساويتني من حيث العرض حبيث يسمح        خط رفيع إىل منطقتني   
 مناطق متساوية عرضاً لتسجيل األهداف عند           10ذلك بتكوين    

 :قياسها من مركز منطقة اللون األصفر

 . سم122 وقطره 6-1وجه هدف طوله  •

 . سم80 سم وقطره 4وجه هدف طوله  •



ي للرماية بالقوس والسهم   الاتحاد الدو

 110

 . سم60 سم وقطره 3وجه هدف طوله  •

 . سم40 سم وقطره 2وجه هدف طوله  •

وط الفاصلة داخل منطقة تسجيل األهداف بالكامل يف         تكون اخلط 
وال تكون هناك خطوط فاصلة بني منطقة األزرق         .  مجيع األحوال 

الفاتح ومنطقة اللون األسود وال بني منطقة اللون األبيض ومنطقة            
ويحدد اخلط الذي مييز احلافة اخلارجية ذات اللون        .  اللون األسود 

وال يتعدى عرض   .  ل األهداف األبيض بالكامل داخل منطقة تسجي    
.  مل على أوجه املرمى     2اخلط الرفيع الفاصل واخلط اخلارجي       

وال تتعدى خطوط   .  صغرية(+)  ويحدد مركز وجه اهلدف بعالمة       
 10ويلزم وجود دائرة    .   مل طوالً  4 مل عرضاً أو     1عالمة الصليب   

) على بطاقات تسجيل النتيجة   ×  اليت يتم متييزها بعالمة     (الداخلية  
 سم  4 سم وبقطر    122 سم لوجه املرمى بطول       1-6البالغ قطرها   

 سم للمساعدة يف حتديد تعادالت النقاط         80لوجه هدف طوله     
ويف فعاليات القوس املركب باملالعب املغطاة       .  خالل التصنيف 

 2 سم وبقطر    60 على وجه املرمى     2 سم 3 مبساحة   10تكون الدائرة   
 . سم40سم لوجه املرمى 

 80 مبساحة   6خلارجية، جيوز استخدام وجه الدائرة      يف املالعب ا   •
ويف منافسات االحتاد    .   م 30 م و   40 م و   50 على مساحة      2سم

تركيب   (6الدويل للرماية بالقوس والسهم يكون وجه الدائرة             
 ويكون للدوائر نفس أبعاد  2 م 30 و 2 م 50إلزامياً على مساحة    )  مثلثي

 مناطق تسجيل     سم، ولكن مع إزالة       80األوجه البالغ طوهلا      



ي للرماية بالقوس والسهم  الاتحاد الدو

 111

وتكون أدىن منطقة لتسجيل األهداف هي       .  1 إىل   5األهداف من   
 .6منطقة اللون األزرق الفاتح 

جيوز استخدام األوجه الثالثية على النحو      :  ويف املالعب املغطاة   •
بالنسبة جلوالت املباراة داخل املالعب املغطاة جيوز           :  التايل

ألوجه الثالثية  وتكون ا .   سم 40استخدام الوجه الثالثي بطول        
املالعب العمودية للوجه املنعكس واملركب إلزامية يف منافسات         

املغطاة التابعة لالحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم، وتكون هلذه           
األوجه نفس أبعاد األوجه االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم              

 سم على الترتيب، ولكن مع إزالة مناطق تسجيل           40 سم و  60بطول  
وتكون أدىن منطقة لتسجيل األهداف هي منطقة       .  1 إىل   5األهداف من   

 .6اللون األزرق الفاتح 

تتكون كل جمموعة من ثالثة أوجه صغرية خبلفية بيضاء يتم ترتيبها            •
يف منط ثالثي بصورة متماثلة مبراكز يف أسفل اليسار ويف اجلزء             

. العلوي ويف أسفل اليمني على الترتيب أو يف صف عمودي               
 سم تقريباً من بعضها     32تكون مراكز املناطق الذهبية على مسافة       و

 سم من بعضها على األوجه      22 سم ومسافة    60على األوجه بطول    
وهناك فرق بني األوجه الثالثية املنتظمة واألوجه         .   سم 40بطول  

وسيختلف .   سم للوجه املنعكس والوجه املركب     40الثالثية بطول   
يف حجم الدائرة   )  الثالثي والعمودي ( سم   40الوجه الثالثي بطول    

 ملم، 40 بسمك 10 سم دائرة   40يكون للوجه املنعكس بطول     :  10
 ملم، والوجه   20 بسمك   10 سم دائرة    40والوجه املنعكس بطول    
 .10الثالثي املركب دائرتني 
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 : مواصفات األلوان وقيم تسجيل األهداف7-2-2-2

 قيم تسجيل األهداف األلوان رمز لون بانتون

107U 10 أصفر 

107U 9 أصفر 

032U 8 أمحر 

032U 7 أمحر 

306U 6 أزرق فاتح 

306U 5 أزرق فاتح 

 4 أسود أسود معاحل

 3 أسود أسود معاحل

 2 أبيض 

 1 أبيض 

 
 : املسافات املسموح ا يف القياس7-2-2-3

جيب قياس وجه اهلدف بامللعب اخلارجي بواسطة استخدام قطر          
وال .  ة وضم كلٍّ من مناطق تسجيل األهداف          كل دائرة منفصل   

 ملم ملناطق تسجيل     1تتعدى املسافة املسموح ا يف كل قطر          
 ملم ملناطق   2 ومنطقة التسديد وال تتعدى      8 و 9 و 10األهداف رقم   

 .تسجيل األهداف األخرى اليت تقاس من خالل املركز
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املسافات املسموح ا 
 باملليمتر

 قةاملنط األقطار بالسنتيمتر

 10الداخلية  6.1 4 1

1 8 12.2 10 

1 16 24.4 9 

1 24 36.3 8 

2 32 48.8 7 

2 40 61 6 

2 48 73.2 5 

2 56 85.4 4 

2 64 97.6 3 

2 72 109.8 2 

2 80 122 1 

 

يف املالعب املغطاة، يتم قياس وجه اهلدف بواسطة استخدام قطر كل           
ال تتعدى املسافات    .  دافدائرة منفصلة تضم كالً من مناطق تسجيل األه           

 ملم  2، و 8 و 9 و 10داف  ــ ملم ملناطق تسجيل األه    1املسموح ا لكل قطر     
 .ملناطق تسجيل األهداف األخرى عند قياسها من خالل املركز
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املسافات املسموح ا  األقطار بالسنتيمتر
 باملليمتر

40 60 

 املنطقة

 10املركبة  3 2 1

 10املنعكسة  6 4 1

1 8 12 9 

1 12 18 8 

2 16 24 7 

2 20 30 6 

2 24 36 5 

2 28 42 4 

2 32 48 3 

2 36 54 2 

2 40 60 1 

 نقاط،  10 الداخلية   10يف أقسام فئات القوس املركب، تسجل الدائرة         
 نقاط، شريطة أن يكون وجه القوس       9ويسجل باقي منطقة التسجيل الصفراء      

يستخدم .  ن التسديدات املنعكسة  ، مع الالعبني الذين يستخدمو    W1املركب  
راجع (، راجع الرسم    10 سم لوجه اهلدف بدائرة       4القوس املنعكس بطول    

 ). 10 إىل 1وجه اهلدف مبناطق تسجيل األهداف من : 5الصورة 
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 وجه هدف مناطق تسجيل األهداف: 5 الصورة
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 :دميية وجه هدف إصابة اهلدف وجتاوزه يف اجلوالت األكا7-2-2-4

 يكون وجه اهلدف يف اجلولة األكادميية هدف             7-2-2-4-1
منطقة تسديد للهدف،    :  تسديد أو جتاوز مكوناً من منطقتني        

 .ومنطقة جتاوزه

التسديد اخلاصة بوجه اهلدف    )  مركز( يكون ملنطقة    7-2-2-4-2
 . سم24.4 م قطر 70ملسافة 

ون لون بانت ( يكون لون منطقة تسديد اهلدف أصفر         7-2-2-4-3
107U.( 

لون بانتون  ( يكون لون منطقة جتاوز اهلدف أمحر         7-2-2-4-4
032U.( 

  املادة املصنوع منها أوجه اهلدف7-2-2-5

جيوز أن تصنع أوجه اهلدف من الورق أو من أي مادة أخرى                
وتكون مجيع األوجه املستخدمة يف نفس تصنيف            .  مناسبة

 .املنافسة أوجهاً موحدة من حيث اللون واملادة

حجم وجه اهلدف يف املسافات املختلفة وتركيب وجه اهلدف            7-2-3
 .يف املالعب اخلارجية

 70 م و  90سم للمسافات   122ول  ـــهدف بط ـيتم استخدام وجه ال   
ويستخدم وجه  ).   م للمبتدئات واحملترفات     50و( م    60م و 

 م باستثناء    30 م و   40 م و   50 سم للمسافات     80اهلدف بطول    
 .جوالت القوس العادي
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 سم فوق األرض     130 يكون ارتفاع مركز وجه اهلدف         7-2-3-1
وال تتعدى املسافة املسموح ا     .  كما يتم قياسه من مركز األرض     

 . سم5

 عند استخدام الوجه الثالثي املتعدد املراكز املثبت            7-2-3-2
 م أو تركيب وجه ذي      30 م و  40 م و  50بطول  )   دوائر 6 إىل   5من  (

ة القصوى فوق أرض مركز الوجه          أربع مراكز، تكون املساف     
 سم، وتكون املسافة القصوى فوق أرض         172األعلى  )  األوجه(

وتكون املسافة الدنيا بني مناطق        .   سم 90مركز األوجه الدنيا      
 . سم2تسجيل الوجهني عند نفس االرتفاع 

)  دوائر 5( عند استخدام التركيب األفقي للوجه املركزي        7-2-3-3
 5  ±( سم   130اكز األوجه على مسافة       م تكون مر    30عند مسافة   

 2وتكون املسافة الدنيا بني مناطق التسجيل         .  فوق األرض )  سم
 .سم

 : تركيب أوجه اهلدف ملباريات القوس املركب7-2-3-4

 سم على   80 حلقات وبطول     6توضع أوجه اهلدف املكونة من        
 :اهلدف كما يلي

واحد يوضع وجه   )  ال يوجد رمي بالتناوب    (يف جوالت التصفية      •
ثالثة سهام يطلقها    (بشكل أفقي على اجلانب األيسر للمركز            

ووجه واحد على اجلانب األمين        )  الالعب يف اجلانب األيسر     
 ).ثالثة سهام يطلقها الالعب يف اجلانب األمين(للمركز 
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يوضع وجه واحد على كل      )  يوجد رمي بالتناوب  (ويف النهائيات    •
 .هدف

 يكون لكل فريق هدف واحد      يف مباريات الفرق والفرق املختلطة     •
بوجهني يتم تركيبهما بشكل أفقي على اهلدف أو وجه واحد                 

الصورة راجع  )  (للفرق املختلطة (أو سهمني   )  للفرق(لثالثة سهام   
جيوز لالعبني يف   ).  10-5×2وجه هدف ملناطق تسجيل اهلدف      :  6

أي فريق االقتراع على أي وجه لرمي اهلدف شريطة أن يكون لكل             
 ).للفرق املختلطة(أو سهمان ) للفرق( سهام هدف ثالثة

بالنسبة للفرق والفرق املختلطة يتم إطالق منافسة التصويب على            •
 .وجه هدف واحد

 

 

 

 

 

 

 

 10-5×2وجه هدف مناطق تسجيل األهداف : 6 الصورة
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 حجم وجه اهلدف يف املسافات املختلفة وتركيب الوجه يف                7-2-4
 25أللعاب املغطاة عند مسافة     يف الرمي داخل ا   :  املالعب املغطاة 

 18وبالنسبة للمسافة   .   سم 60م جيب استخدام وجه اهلدف بطول        
 . سم40م جيب استخدام وجه اهلدف بطول 

 : اجلوالت وأوجه اهلدف7-2-4-1

يف جوالت املباريات باملالعب املغطاة جيب استخدام األوجه           
صفية يتم  ويف اجلوالت النهائية وجوالت الت    .   سم 40الثالثية بطول   

وتكون .  هدفتركيب األوجه يف شكل زوجي على كل مرمى              
األوجه الثالثية العمودية إلزامية ملنافسات املالعب املغطاة التابعة              

ويرجع اختيار استخدام األوجه    .  لالحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم    
 مجيع املنافسات األخرى للمنظمني الذين         الفردية أو الثالثية يف    

م السماح لالعبني يف نفس الفئة والقسم بالرمي على نوع           جيوز هل 
 .خمتلف من األوجه

 : تركيب وجه واحد أو زوج من األوجه7-2-4-1-1

يكون مركز الوجه الفردي أو مركز الوجه األوسط للوجه الثالثي             
وعند استخدام األوجه الثالثية     .   سم فوق األرض    130العمودي  

.  املركزين األدنيني لألوجه الثالثية املثلثة الشكل يشري االرتفاع إىل    
وعند استخدام زوج من األوجه تكون املسافة الدنيا بني مناطق              

 سم تكون   60ولألوجه بطول   .   سم 10تسجيل األهداف للوجهني    
 . سم على األقل بني منطقيت تسجيل األهداف2املسافة 
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 سم أو األوجه      40 تركيب األوجه الفردية بطول          7-2-4-1-2
 :املثلثة الشكلالثالثية 

 سم يكون االرتفاع األقصى       40يف حالة األوجه األربعة بطول         
وتكون مراكز األوجه الدنيا     .   سم فوق األرض    162لألوجه العليا   

ويف حالة األوجه الثالثية املثلثة     .   سم على األقل فوق األرض     100
 سم، يشري االرتفاع األقصى إىل مراكز األوجه           40الشكل بطول   

وتكون .  الرتفاع األدىن إىل املراكز الدنيا لألوجه الثالثية      الثالثية وا 
 سم  10املسافة الدنيا بني مناطق التسجيل اخلاصة بوجهي اهلدف          

يوضع كل وجه على الربع اخلاص به يف مرمى         .  عند نفس االرتفاع  
 سم يف املالعب     40  4×4وجه هدف   :  7الصورة  راجع  (اهلدف  
4:  8الثالثي املثلث الشكل    الصورة وجه اهلدف    راجع  (و)  املغطاة

 ). للمالعب املغطاة4×

 

 

 

 

 

 

  سم للمالعب الداخلية40 بطول 4×4وجه هدف : 7الصورة 
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  للمالعب الداخلية4×4 وجه هدف ثالثي مثلث الشكل :8الصورة 

  التصميم اخلاص باألوجه األربعة الثالثية باملالعب           7-2-4-1-3
 :الداخلية

 سم تكون مراكز     40لثالثية األربعة بطول     عند استخدام األوجه ا    
ومع األوجه األربعة    .   سم فوق األرض     130األوجه الوسطى    

 سم على األقل بني مناطق تسجيل        10الثالثية تكون هناك مساحة      
 سم حبد أقصى بني     2األهداف بالعمودين الثاين والثالث، ومسافة      

ين مناطق تسجيل األهداف بالعمودين األول والثاين والعمود            
 .الثالث والرابع

يف الفعاليات الفردية وفعاليات      (ومع األوجه األربعة العمودية        
 سم على األقل بني مناطق تسجيل       25، تكون هناك مساحة     )الفرق

 .األهداف بكل عمود
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منافسة التصويب  (ومع الوجه الثالثي العمودي املصمم عامودياً         
 .فوق األرض سم 130، يكون ارتفاع مركز الوجه العمودي )للفرق

 سم لتحديد    2± ال تتعدى املسافة املسموح ا           7-2-4-1-4
 .مواقع أوجه اهلدف

 : معدات ضبط الوقت7-2-5

 .صوتية ومرئية

 ):1-1-10املادة راجع (يتحكم مدير الرماية فيما يلي 

بداية واية كل وقت حمدد بواسطة صافرة أو أي مؤشر صويت               •
 .آخر

ات رقمية أو أضواء أو أعالم أو        اية الوقت احملدد بواسطة ساع     •
لوحات أو أي مؤشر مرئي بسيط فضالً عن اإلشارة املسموعة               

 .املُشار إليها أعاله

 يف حالة وجود أي تباين بسيط بني معدات ضبط الوقت           7-2-5-1
 .الصوتية واملرئية، تكون األولوية ملعدات ضبط الوقت الصوتية

 : جيوز استخدام املعدات التالية7-2-5-2

 :ألضواءا •

o               يكون لون األضواء أمحر وأصفر وأخضر على الترتيب حبيث
وجيب أن تكون اإلضاءة متزامنة وال        .  يكون األمحر يف املقدمة    

جيوز تشغيل لونني خمتلفني يف نفس الوقت بأي حال من                   
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ويف البطوالت، ترتبط اإلضاءة باملعدات الصوتية           .  األحوال
 متزامناً مع تغيري     حبيث يكون الصوت األول للمعدات الصوتية        
 .الضوء األمحر ووصول الساعة الرقمية للصفر

 :الساعات الرقمية •

o             عندما يتم ضبط الوقت بواسطة استخدام الساعات الرقمية يكون
 سم على األقل وجيب أن      20ارتفاع األرقام املوجودة على الساعة      

وجيب أن تكون   .   م 100تكون باللون األمحر الواضح وعلى مسافة       
. اعات قابلة لإليقاف والضبط بسرعة عندما يقتضي األمر         هذه الس 

وتكون مجيع املتطلبات   .  وتعمل الساعة بالبدء من العد التنازيل       
 .األخرى نفس متطلبات األضواء

o عند استخدام الساعات الرقمية تكون األضواء إلزامية. 

o              يف حالة استخدام كال النظامني جيب حينها أن يكونا متزامنني .
 .جود تناقض تكون األولوية للساعة الرقميةويف حالة و

جيب وضع اإلشارات البصرية على كل جانيب امللعب ويف مسار            •
 عند أي مسافة أقصر من      -عند الضرورة -واضح بني مرامي اهلدف     

 م على خط الرمي، حبيث تكون مرئية جلميع الالعبني سواء              30
 .الذين يستخدمون اليد اليمىن أو اليسرى

 :باراةمؤشرات لعب امل •

o            عند انطالق املباراة بالتناوب تكون هناك أضواء محراء أو خضراء
منفصلة أو ساعات عد تنازيل أو غري ذلك من اإلشارات البصرية             

 .األخرى لكل العب لتحديد من عليه الدور يف الرمي
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 :معدات الطوارئ •

o               ،يف حالة التحكم يف الوقت احملدد بواسطة معدات كهربائية
 األعالم أو غري ذلك من املؤشرات اليدوية            تكون اللوحات أو   

 .األخرى متاحة يف حالة تعطل املعدات األخرى

o              يف حالة التحكم يف الوقت احملدد يدوياً بواسطة لوحات تكون
وجيب تركيبها بطريقة آمنة    .   سم 80× سم   120أبعاد هذه اللوحات    

ملقاومة أي رياح، وجيب أن يكون من السهل تدويرها إلظهار كال           
 .انبنياجل

يكون لون أحد جانيب كل لوحة من اللوحات أخضر ويكون                 
 .اجلانب املعاكس باللون األصفر

 تعد الساعات الرقمية أو األضواء ومعدات الطوارئ إلزامية يف               •
 .الفعاليات الدولية

 : معدات أخرى7-2-6

تعد املعدات املبينة يف الالئحة الداخلية إلزامية يف الفعاليات              
 . ا يف البطوالت األخرى املهمةالدولية ويوصى

 . جيب على مجيع الالعبني ارتداء األرقام اخلاصة م7-2-6-1

 يتعني وجود جهاز لإلشارة إىل ترتيب الرمي يف حالة             7-2-6-2
وجيب أن تكون    .  عدم رمي مجيع الالعبني يف نفس الوقت           

اخلطابات كبرية بصورة كافية لكي يقرأها مجيع الالعبني من مواقع          
 .لرمي اخلاصة ما
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 جيب توفري لوحة نتائج خاصة بااميع التراكمية بعد            7-2-6-3
كل اية مباراة، لكل مخسة العبني بكل فئة على األقل وفصل               

 .نتائج التأهيل

 يف جوالت املباريات األوملبية وامعة والداخلية يتم        7-2-6-4
عرض لوحة اسم حتمل رقم الالعب أو امسه يف الفعاليات                  
الفردية، أو االسم املختصر الرمسي اخلاص بالفريق أمام خط              

 .الرمي

 يف اجلوالت التأهيلية يتم عرض جهاز توضيح النتيجة            7-2-6-5
 .أسفل املرمى إلظهار األرقام الثالثة

 يف جولة النهائيات ختصص لوحة نتائج يتم تشغيلها عن           7-2-6-6
ات تخصص  ، فضالً عن مساف   )أو فريق (بعد، واحدة لكل العب      

لدرجات األسهم الثالثة الفردية والنتيجة النهائية أو جمموعات لكل         
ويكون هناك أيضاً توفري مساحات السم الالعب وبلده أو           .  مباراة

 .اسم البلد يف منافسة الفرق

 جيوز وضع الستائر املستخدمة يف جوالت النهائيات            7-2-6-7
طة احلكام   ويتم استخدامها بواس    .  بالقرب من مرامي األهداف      

 .ومراقيب املباراة وممثلي الالعبني

املصنوعة - يتم وضع أعالم الرياح باملالعب اخلارجية          7-2-6-8
لتكون )  مثل اللون األصفر  (من أي مادة خفيفة وتكون بلون مرئي         

وجيب .   فوق مركز كل مرمى من مرامي الرياح         -مؤشرات للرياح 
دف، أيهما   سم فوق املرمى أو رقم اهل         40وضعها على مسافة     
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 سم يف   25 سم وال يقل عن       30وال يزيد مقاس األعالم عن    .  أعلى
 .أي بعد من األبعاد

 وضع أقماع الرياح باملالعب اخلارجية على كلٍّ من              7-2-6-9
جانيب امللعب وواحدة يف الوسط عندما يكون هناك انقسام بني كال          

م فوق   س 3.5 سم و  2.5يتم وضع أقماع الرياح بني ارتفاع       .  اجلانبني
 .األرض

 ختصيص منصة مرتفعة مزودة مبرافق للجلوس ملدير          7-2-6-10
 .الرماية

 . نظام صوت وأجهزة راديو السلكية7-2-6-11

 يف املالعب اخلارجية خبالف مالعب النهائيات أو            7-2-6-12
منطقة النهائيات بامللعب الرئيسي، يتم وضع عدد كافٍ من                 

 جلميع الالعبني ومديري     الكراسي أو املقاعد خلف خط االنتظار      
وجيب وضع الكراسي   .  الفرق واملدربني وغريهم من املسؤولني     

اخلاصة باحلكام، باإلضافة إىل توفري بعض سبل احلماية من                
الطقس، يف األماكن املناسبة على طول خط االنتظار يف املالعب           

 .اليت تجرى فيها اجلوالت النهائية وجوالت التصفية

ستخدام نظام التسجيل اآليل إال يف جوالت         ال جيوز ا   7-2-6-13
 .النهائيات

 جيوز تركيب كامريا تليفزيونيه بقطر صغري يف وسط             7-2-6-14
مرمى اهلدف أو وجه اهلدف وذلك عكس ما حيدث عند عقد                

 .منافسة التصويب
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<Ø’ËÖ]<àÚ^nÖ]<V<gÃ×¹]<Üé¿ßi–íè^Ú†Ö]<á]‚éÚ< 

8-1gÃ×Ö]…^Û–Ú¼éŞ¡ 

ر اللعب حبيث ميكن الوصول ملواقع الرمي           جيب تنظيم مضما    8-1-1
واألهداف دون صعوبة تذكر، ودون حدوث خماطر أو إضاعة             

 . وجيب أن تكون مضامري اللعب حمدودة بقدر اإلمكان. للوقت

منطقة ( جيب أال تزيد مسافة السري من املنطقة املركزية           8-1-1-1
  دقيقة من السري    15 كم أو عن       1إىل أبعد هدف عن       )  التجمع
 .العادي

 جيب على صناع املضمار جتهيز ممرات آمنة للحكام            8-1-1-2
) املضامري(وطاقم طيب والسماح بنقل املعدات حول املضمار           

 .أثناء أداء الرمي

يف ارتفاع أعلى   )  املضامري( جيب عدم وضع املضمار       8-1-1-3
م فوق مستوى البحر وأال يتعدى الفرق األقصى بني أعلى          1800من  

 . م100قطة يف املضمار وأدىن ن

 يتم وضع األهداف على النحو املنصوص عليه يف               8-1-1-4
 على هذا الترتيب للسماح بالتنوع        3-5-4جوالت ملعب الرمي     

ويف اجلوالت النهائية    .  األقصى واالستخدام األفضل للتضاريس    
يتم وضع مرمى هدف جنباً إىل جنب على كل هدف حبيث يوضع            
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 . سم80 سم أو 60عليه وجه هدف ارتفاعه 

 يف مجيع األهداف، يوضع وتد للرمي عند كل مسافة            8-1-1-5
بطريقة تسمح لالعبني على األقل بالرمي يف نفس الوقت من كال             

 .جهيت وتد الرمي

 جيب متييز أوتاد الرمي مبسافة يف حالة رمي املسافات           8-1-1-6
وتكون أوتاد الرمي بألوان خمتلفة، تتطابق مع كل              .  احملددة

 :موعة من الفئات على النحو التايلجم

اللون األزرق لفئة القوس املستقيم واملنعكس للمبتدئني واملركب         •
 .للمبتدئني

 .اللون األمحر لفئة القوس املنعكس واملركب •

 .اللون األصفر لفئة القوس املستقيم للمبتدئني •

 : واملسافات املسموح ا8-1-1-7

 . سم25±  م أو أقل 15للمسافات  •

 . م1±  م 60-15 بني اتللمساف •

 5-3-5-4املادة  ومع ذلك، جيوز تعديل املسافات الواردة يف           
سافة ويتم متييز امل  .   م 2± إىل   7-3-5-4 واملادة   6-3-5-4واملادة  

 .الصحيحة على وتد الرمي

.  م فوق األرض   2  –  1.5وجيب قياس املسافة يف اهلواء حبوايل        
املا تستويف شروط   وميكن استخدام مجيع أنواع معدات القياس ط      

 .املسافات املسموح ا
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 سم على األقل خارج        5 تتيح املرامي حافة طوهلا          8-1-1-8
وال يكون أي   .  املنطقة الدنيا للتسجيل بأوجه اهلدف املثبتة عليها       

ويف مجيع  .   سم من األرض   15وجه هدف يف أي نقطة أقل من          
املسافات، بغض النظر عن التضاريس، جيب وضع الدعامات            

مودياً بصورة منطقية مع خط رؤية الالعب من وتد الرمي حبيث            ع
راجع :  على سبيل املثال   (تظهر الصورة الكاملة لوجه اهلدف          

 ). سم اخلاص بامللعب60 و80وجه اهلدف : 9الصورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سم اخلاص بامللعب60 و80وجه اهلدف : 9 الصورة
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كون األرقام أقل   وال ت .   يتم ترقيم مجيع األهداف بالتتابع     8-1-1-9
 سم طولً،ا وتكون باللون األسود على خلفية صفراء أو             20من  

 -  5باللون األصفر على خلفية سوداء، ويتم وضعها على ارتفاع            
 . م قبل الوصول إىل أوتاد الرمي اخلاصة ذا اهلدف10

 تعمل األرقام كذلك عمل منطقة االنتظار لالعيب              8-1-1-10
وميكن أن  .  نتظرة لدورها يف الرمي    امل)  اموعات(اموعة  

تكون األرقام األخرى موعة الرمي أمام لوحة األرقام                  
وجيب أن يكون ممكناً من      .  للمساعدة يف التظليل بقدر اإلمكان     

 .منطقة االنتظار رؤية أي شخص جيلس على الوتد

 ال يتم وضع األوجه فوق أي وجه واسع وال تكون               8-1-1-11
ملرامي أو يف املقدمة ميكن استخدامها       هناك أي عالمات على ا     

 .كنقاط للهدف

 يتم وضع إشارات االجتاهات بوضوح وبصورة مرئية          8-1-1-12
حبيث حتدد املكان املخصص من هدف هلدف عند مسافات              

 .كافية لضمان احلركة اآلمنة والسهلة على طول املضمار

 توضع حواجز مناسبة حول املضمار، عند عندما             8-1-1-13
األمر، إلبقاء املشجعني على مسافة آمنة وتوفري أفضل            يقتضي  

وال يسمح إال لألشخاص    .  رؤية ممكنة للمنافسة يف نفس الوقت      
الذين حيملون اعتماداً صحيحاً بالوجود يف املضمار داخل                

 .احلواجز
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 : وجيب أن حتتوي منطقة التجمع على ما يلي8-1-1-14

كيم البطولة  جهاز اتصال يسمح بالتواصل مع رئيس جلنة حت              •
 .واملنظمني

 .مأوى مناسب ملسؤويل الفريق •

 .مأوى منفصل للجنة التظلمات ورئيس جلنة التحكيم •

 .مأوى حتت احلراسة للمعدات وقطع الغيار اخلاصة بالالعبني •

) نقاط(األهداف التدريبية خالل أيام املنافسة بالقرب من نقطة              •
 .التجمع لالعبني

 .مرافق االستراحة •

 .املراحيض •

وتكون جاهزة  )  املضامري( يتم االنتهاء من املضمار        8-1-1-15
ويف .   ساعة قبل بدء الرمي        16للفحص خالل مدة أقصاها         

البطوالت الدولية، جيب أن تكون املضامري جاهزة جنباً إىل جنب          
مع التفاصيل اخلاصة بأي تعديالت تجرى على هذه املضامري              

لتأهيلية، يف موعد    املعدة لالستخدام يف اجلوالت النهائية أو ا         
 .أقصاه صباح اليومني السابقني لبدء الرمي
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8-2Í]‚âù]ØérŠiÐ^ßÚæíŠÊ^ß¹]^ÏÃÞ]á^ÓÚl]‚ÃÚ 

 . وجه اهلدف8-2-1

 :هناك أربع أوجه للهدف

 . سم80وجه طوله  •

 . سم60وجه طوله  •

 . سم40وجه طوله  •

 . سم20وجه طوله  •

اسطة شركة مصنعة لديها     ال يستخدم سوى هذه األوجه املُصنعة بو         
ترخيص من االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم يف منافسات االحتاد               

 .الدويل للرماية بالقوس والسهم

 . الوصف8-2-1-1

يتكون وجه اهلدف من نقطة مركزية باللون األصفر وأربع مناطق             
 .متساوية لتسجيل األهداف

نقسم املنطقة   وتكون خلفية وجه اهلدف باللون األبيض، وت             
 6وتسجل احللقة الداخلية     .  الصفراء إىل منطقيت تسجيل أهداف      

 .5واملنطقة الصفراء اخلارجية 

.  ملم على األكثر    1وتنقسم املنطقتان بواسطة خط أسود بعرض          
وتنقسم منطقتا تسجيل اهلدف     .  ويكون باقي الوجه باللون األسود     

 .ثر ملم على األك1األربع بواسطة خطوط بيضاء عرضها 
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وتكون أي خطوط فاصلة يف مناطق تسجيل األهداف العليا،                
وال تتعدى  ).  صليب(صغرية  (+)  ويحدد مركز وجه اهلدف بعالمة      

 . ملم طوال4ً ملم عرضاً و1خطوط الصليب 

وجه هدف منطقة تسجيل    :  10الصورة  راجع  (رسم وجه امللعب    
 ). اخلاصة بامللعب6-1األهداف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وجه هدف منطقة التهديف للجوالت امليدانية6-1: 10الصورة رقم 
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 .قيم تسجيل األهداف، موصفات األلوان، التفاوتات املسموح ا 8-2-1-2

 قطر الوجوه ومناطق التهديف بالسنتيمتر

التفاوتات  األلوان النقاط القطر 

  80 60 40 20   
 أصفر  6 2  4  6  8   1

1   16  12  أصفر  5 4  8 

1   32  24  16  أسود 4 8 

2   48  36  24  12  أسود 3

2   64  48  32  16  أسود 2

2   80  60  40  20  أسود 1

 

  تثبيت األهداف8-2-1-3

 . سم يف كل مرمى على شكل مربع40 أهداف يبلغ طوهلا 4يوضع  •

 سم يف أربعة أعمدة من ثالثة          20 هدفاً يبلغ طوهلا       12يوضع   •
 هدف الوجه الثالثي       3  ×4:  11قم   راجع الصورة ر    (راجع   (

 ،))للجوالت امليدانية

يف اجلوالت احملددة املسار، ينصح     :   سم 60أهداف يبلغ طوهلا     •
 سم، وتشكل    60بوضع األهداف املزدوجة اليت يبلغ طوهلا            

 .مراكزها خطاً أفقياً
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 سم على أي     40 سم و  20جيوز أن يتم وضع أوجه يبلغ طوهلا            •
أي وجه أو عمود يقوم الالعب         زاوية على أن يكون واضحاً         

 .بالتسديد حنوه

 

 

 

 

 

 

 

 

  هدف الوجه الثالثي للجوالت امليدانية3 × 4 :11الصورة رقم 
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<Ø’ËÖ]Ä‰^jÖ]<V<gÃ×¹]<Üé¿ßi–<ŒçÏÖ]æ<ÜãŠÖ^e<êÚ†Ö]<l÷çq<
^Ãeù]<íémønÖ]<3D 

9-1…^Û–¹]¼éŞ¡ 

مي  جيب تنظيم مضمار اللعب حبيث ميكن الوصول ملواقع الر             9-1-1
واألهداف دون صعوبة تذكر، ودون حدوث خماطر أو إضاعة             

وتكون مضامري اللعب الثالثية األبعاد حمدودة بقدر             .  للوقت
 .اإلمكان

منطقة ( جيب أال تزيد مسافة السري من املنطقة املركزية           9-1-1-1
 دقيقة من السري     15 كم أو عن       1إىل أبعد هدف عن       )  التجمع
 .العادي

9-1-1-2    اع املضمار جتهيز ممرات آمنة للحكام        جيب على صن
) املضامري(وطاقم طيب والسماح بنقل املعدات حول املضمار           

 .أثناء أداء الرمي

يف ارتفاع أعلى   )  املضامري( جيب عدم وضع املضمار       9-1-1-3
م فوق مستوى البحر، وأال يتعدى الفرق األقصى بني             1800من  

 . م100أعلى وأدىن نقطة يف املضمار 

9املادة رقم    يتم ختطيط األهداف املنصوص عليها يف         9-1-1-4

 ذا النظام كي يؤخذ يف االعتبار فقط املسافات غري                .2-1-
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 املعلومة للسماح بالتنوع األقصى واالستخدام األفضل للتضاريس،       
 .مع حتقيق توازن عادل بني مسافات وأحجام منطقة التهديف

4" اموعة   حجم( يف جمسمات احليوانات الصغرية       9-1-1-5

، يضع املنظمون هدفني من جمسمات احليوانات جبوار                ")
يقف الالعب على اجلانب األيسر حال تصويبه عليه،           .  بعضهما

 .ويقف على اجلانب األمين عند تصويبه عليه

، يرغب  3، و 2، و 1جلميع جمموعات جمسمات احليوانات رقم        •
 .املنظم يف إضافة هدف على شكل جمسم حيواين آخر

 توضع أهداف اسمات احليوانية بطريقة تظهر اهلدف        9-1-1-6
 .بالكامل جلميع الالعبني

 : املسافات غري املعلومة فقط– مسافات التصويب 9-1-1-7

  الوتد األمحر9-1-1-7-1

 . مترا45ًرجال وسيدات فئة القوس املركب، أقصى مسافة  •

  الوتد األزرق9-1-1-7-2

 .رجال وسيدات فئة القوس املستقيم •

 .رجال وسيدات فئة القوس الطويل •

 . مترا30ًرجال وسيدات فئة القوس التقليدي، أقصى مسافة  •

 إىل أربع جمموعات على       3D جيوز تقسيم أهداف       9-1-1-7-3
  11/10/8أساس حجم الدوائر ذات األحجام 
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اموعة  4اموعة رقم 
  3رقم 

اموعة 
 2رقم 

  1اموعة رقم 

 120  – 
  ملم200

201-
  ملم 250

  حجم11/10/8  ملم250

جيب أال يقل طول األرقام      .   ترقم مجيع األهداف بالتتابع     9-1-1-8
 سم، وجيوز أن يوضع اللون األسود على األصفر والعكس،            20عن  

 أمتار قبل املرمى باإلضافة إىل صورة        10 إىل   5وتوضع على بعد من     
 .هدف جمسم احليوان

ف كمنطقة انتظار أولية لالعيب       تعمل أيضاً أرقام األهدا     9-1-1-8-1
ومن منطقة االنتظار   .  اموعات التالية النتظار دورهم يف التصويب      

من املمكن معرفة ما إذا كان مجيع الالعبني يقفون على وتد التصويب            
 .أم ال

 عندما حيرر الوتد، تستطيع اموعة التقدم إىل املرمى            9-1-1-9
منطقة انتظار ثانوية حىت يصبح      ك –باإلضافة إىل صورة جمسم احليوان      

 .اهلدف حراً

 توضع إشارات االجتاهات املرئية بوضوح وتشري إىل              9-1-1-10
التوجيه من هدف إىل هدف على مسافات كافية لضمان احلركة اآلمنة            

 .والسهلة على طول املضمار

  توضع احلواجز املناسبة حول املضمار، حيثما كان ذلك          9-1-1-11
املشجعني على مسافة آمنة وتوفري أفضل رؤية ممكنة         ضرورياً، إلبقاء   
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وال يسمح إال لألشخاص الذين حيملون        .  للمنافسة يف نفس الوقت    
 .اعتماداً صحيحاً بالوجود يف املضمار داخل احلواجز

 : جيب أن حتتوي منطقة التجمع على ما يلي9-1-1-12

نة جهاز اتصال يسمح بالتواصل مع رئيس جلنة حتكيم البطولة وجل              •
 .التحكيم واملندوب الفين واملنظمني

 .مأوى مناسب ملسؤويل الفريق •

مأوى منفصل هليئة احملكمني ورئيس جلنة حتكيم البطوالت                  •
 .واملندوب الفين

 .مأوى حتت احلراسة للمعدات وقطع الغيار اخلاصة بالالعبني •

تنظم بعض أهداف اإلمحاء خالل أيام املنافسة بالقرب من نقطة                  •
 .ع لالعبنيالتجم) نقاط(

 . استخدام ملعب التمرين بصفته ملعباً لإلمحاء •

 .مرافق االستراحة •

 .مراحيض •

وتكون جاهزة  )  املضامري  (3D يتم االنتهاء من املضمار        9-1-1-13
ويف البطوالت  .   ساعة قبل بدء الرمي     16للفحص خالل مدة أقصاها      

ني الدولية جيب أن تكون املضامري جاهزة يف موعد أقصاه صباح اليوم          
 . السابقني لبدء الرمي، باستثناء املضامري اليت مت تعديلها
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9-2Ìè‚ãjÖ]Ð^ßÚæ^ÏÃÞ÷]á^ÓÚl]‚ÃÚ 

 .3D أهداف على شكل جمسم حيوانات يف رماية 2-9-1

وتستخدم أهداف على شكل    .  املضامري غري حمددة املسار فحسب    
وتكون األهداف ذات أبعاد ثالثية تظهر يف            .  جمسم حيوانات 

. موعة كبرية من أشكال احليوانات ذات األحجام املختلفة            جم
وتعد أرقام جمسمات احليوانات املستخدمة واحلجم اخلاص بكل        

تقع اخلطوط الفاصلة بني .  منها وحجم مناطق التهديف غري موحدة     
وخيتلف لون جسم   .  مناطق التهديف ضمن مناطق التهديف العالية     

 . اختيارهاسم وفقاً سم احليوان الذي مت

 . مناطق التهديف9-2-2

يقسم هدف اسم احليواين إىل أربع مناطق ديف حتمل               
يسجل السهم الذي يلمس اخلط     ).  5،  8،  10،  11(األرقام التالية   

الفاصل بني منطقيت ديف أو خط احلدود ملنطقة التهديف أعلى          
 .قيمة

% 25  حوايل  (10 نقطة للدائرة الصغرية يف منتصف الدائرة رقم         11 •
 ).10ملنطقة الدائرة رقم 

 . نقاط للدائرة الكربى داخل املنطقة احليوية10 •

مثاين نقاط للمس السهم للمنطقة احليوية خارج دائرة النقاط                •
 .العشرة

 .النقاط اخلمسة املتبقية ملنطقة لون اجلسم •
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الذي مل يلمس منطقة لون جسم        -ال يتم احتساب إصابة السهم         •
فر أو ارتداده أو أي اخفاق يف إصابة             للقرن أو احلا     -احليوان
 ).M. (اهلدف

 . صور اسمات احليوانية9-2-3

 أمتار من وتد التصويب توضع التسديدة        10  -  5على بعد حوايل    
لتوضيح صورة جمسم احليوان لذلك اهلدف مبا يف ذلك اخلطوط          

 .ومواضع مناطق التهديف
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†^ÃÖ]<Ø’ËÖ]<V<gèç’jÖ]<íÚø‰æ<íe^Î…
]<íè^Ú…<»Í‚ 

10-1íè^Ú†Ö]†è‚Ú°éÃiÜjèJ 

 كلما كان ذلك ممكناً يعين حكم وال حيق له املشاركة يف                  10-1-1
 .التصويب

 جيوز تعيني مساعدين حسب الضرورة بناءً على تقدير املنظمني          10-1-2
 .ملساعدة مدير الرماية يف تنفيذ مجيع املهام

10-2¹]íÚøŠÖ]e]‚iÄé¶íè^Ú†Ö]†è‚Ú„ËßèHíè…æ†•^â]†èÖ]íÖçÏÃ
Ý^ã¹]ØÛiæV 

 التحكم يف التصويب، ولوائح تنظيم توقيت انتهاء املباراة                 10-2-1
 . والترتيب حيث يقف الالعبون على خط التصويب

 ممارسة الرقابة على استخدام األجهزة السمعية وأنشطة                   10-2-2
 .املصورين، واملتفرجني حبيث ال يشعر الالعبون باإلزعاج

 ضمان بقاء املتفرجني وراء احلواجز اليت حتيط مبكان انعقاد               10-2-3
 .املنافسة

 ويف حال الطوارئ، يطلق جمموعة ليس أقل من مخس إشارات            10-2-4
وإذا مت إيقاف التصويب    .  صوتية جلميع منافسات الرماية لوقفها     
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يف أي اية من ائيات الفعالية ألي سبب من األسباب تعطَى             
 . واحدة مبواصلة التصويبإشارة صوتية

 سلطة متديد    -بالتشاور مع احلكام   – يكون لدى مدير الرماية         10-2-5
ويتم إخطار الالعبني بأي    .  الوقت احملدد يف الظروف االستثنائية    

ويف هذه احلاالت تشمل    .  األحكام اخلاصة قبل سرياا   من هذه   
 حال  ويف.  قائمة النتائج النهائية األحكام اخلاصة وأسباب ذلك        

 ثانية اخلاصة     30استخدام مراقبة التوقيت البصري تظل الـ           
 .بالتحذير دون تغيري

 يعمل مصورو االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم                    10-2-6
والفوتوغرافيون ذوو الصلة املدربون واملعينون داخل حواجز          

وحيدد املندوب  .  10-1-1-7املادة  املتفرجني املوضحة يف     
وتكون تدابري السالمة حتت مسؤوليته،          الفين مراكزهم،      

ويرتدون زي االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم إشارة إىل          
 .أن هلم هذا احلق
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ÜÎ…Ðv×¹]1ê¹^ÃÖ]Ìéß’jÖ]l÷çŞe 

 

íé‰^éÏÖ]è^Ã¹]àÚîÞù]‚£] 

إمكانية الوصول جلميع الالعبني واملعدات الرياضية اخلاصة م           1-1
 .يف البلد

ال يقل عن اثنني من قضاة االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم              1-2
 . أو جلنة احلكام املعينني

 .يقوم املندوب الفين بالفحص واملراجعة  1-3

 .البطولة املعتمدة واملؤمنة من قبل االحتاد القاري املختص  1-4

 جيب على املنظمني توفري املعلومات التالية للرامي من أجل                1-5
ضمان عدم وجود معلومات مكررة بشأن الرماة يف قاعدة                  

 :البيانات

 .رقم اهلوية •

 ).اسم العائلة، االسم األول(االسم  •

 .الفئة •

 ).سنة/شهر/يوم(تاريخ امليالد  •

 .اختصار االحتاد العضو •
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تقَدم النتائج يف الشكل املطلوب لدى االحتاد الدويل للرماية                1-6
 .راف عليها من قبل مسؤول يف البطولةبالقوس والسهم، ويتم اإلش

ê¹^ÃÖ]Ìéß’jÖ]l÷çŞeÜè‚Ïi 

تقَدم االحتادات األعضاء طلبات للحصول على بطوالت التصنيف          2-1
. العاملي عن طريق االحتاد القاري املختص باالستمارة املناسبة          

وميكن استضافة ما   .  وال يتم قبول أي أشكال أخرى من الطلبات         
 .الت لكل احتاد قاري يف العام بطو6يصل إىل 

يقوم االحتاد القاري البطولة إىل مكتب االحتاد الدويل للرماية                2-2
بالقوس والسهم على األقل قبل ستة أشهر من تاريخ بطولة                  
التصنيف العاملي اليت يتم مراجعتها من قبل منسق التصنيف                

 .العاملي

 .تقوم اللجنة التنفيذية بإاء اجلدول الزمين  2-3

ê¹^ÃÖ]Ìéß’jÖ]íÖ^u 

تسري حالة التصنيف العاملي التلقائي على األلعاب األوملبية                3-1
 .وبطوالت العامل ومراحل كأس العامل

فيما يتعلق بالبطوالت اليت مل يعترف ا تلقائياً فمن املستحسن               3-2
أال يكون رئيس جلنة القضاة للبطوالت من االحتاد العضو                  

كون البقية من جلنة القضاة للبطوالت من         وجيوز أن ت  .  املضيف
القضاة الوطنني أو القاريني أو التابعني لالحتاد الدويل للرماية              
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ويتم ترتيب املناصب   .  بالقوس والسهم من االحتاد العضو املعين     
من خارج االحتاد العضو من قبل االحتاد القاري بالتنسيق مع جلنة           

 .القضاة

 .ينصح بتعيني مندوب فين  3-3

يدفع االحتاد القاري تكاليف الزيارات األولية والالحقة من قبل            
ويف كلتا  .   املنظمني –يف حال رفض االحتاد القاري    -املندوب أو   

احلالتني، ال يتحمل االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم أي            
 .تكاليف

ويوصى بأن يكون الربنامج املستخدم إلدارة النتائج هو نظام                 3-4
لرمسي لالحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم، وجيب         النتائج ا 

أن تتطابق مع معايري االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم                
 .وخدمات املعلومات والنتائج األوملبية
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ÜÎ…Ðv×¹]2íéf¹æù]h^ÃÖúÖí‘^¤]½æ†Ö] 

 

ëˆÖ]xñ]çÖ 

 3لوائح الزي يف الد رقم  20الفصل . 20 راجع

gÃ×¹] 

 .امللعب. 20-3 اجعر
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ÜÎ…Ðv×¹]3íémønÖ]^Ãeù]l÷çŞe3DêÖæ‚Ö]^ øÖ
ÜãŠÖ]æŒçÏÖ^eíè^Ú†×Ö 

 

  لالحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم3Dبطوالت األبعاد الثالثية 

 الربنامج  –التسجيل 

 : برنامج البطوالت العاملية2-1 طلبات التسجيل7-3 التسجيل راجع 1-1

 لاليوم األو

 .التدريب الرمسي •

 .فحص املعدات •

 .اجتماع مديري الفرق •

 .حفل االفتتاح •

 اليوم الثاين

 .اجلولة التأهيلية األوىل •

 اليوم الثالث

 .اجلولة التأهيلية الثانية •
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 اليوم الرابع

 .جولة التصفية •

 .لألفراد والفرق •

 :ترتيب التصويب

 .جولة التصفية األوىل لألفراد •

 .جولة التصفية للفرق •

 .لتصفية الثانية لألفرادجولة ا •

 اليوم اخلامس

 .جوالت نصف النهائي والنهائي لألفراد والفرق •

 . احلفل اخلتامي/ امليدالية •

 .قاعة االحتفاالت •

  منافسات الفرق  1-3

 جيوز مشاركة فريق واحد من السيدات وفريق واحد من               1-3-1
 .الرجال لكل احتاد عضو

 1-5-1-7-5-4املادة  تشكيل الفريق راجع 1-3-2

 ما مل ينص على ذلك بوضوح ضمن القواعد املتعلقة                  1-3-3
على -3 تسري قواعد الفصل رقم           3Dبأهداف األبعاد الثالثية       

 .بطوالت األبعاد الثالثية
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ÜÎ…Ðv×¹]4ì]…^f¹]gÃÖl^ŞŞ§ 

 

ì]…^f¹]gÃÖl^ŞŞ§1_E104ð^ËÂý^exÛŠèH°fÂ÷D 

 العبني، يسمح    104(أ  1باراة  خمطط لعب امل   :  12الصورة رقم    راجع  (
 ))باإلعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) العبني، يسمح باإلعفاء104(أ 1خمطط لعب املباراة : 12الصورة رقم 
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ÜÎ…ì]…^f¹]gÃÖ¼Ş§1hE64ð^ËÂý^exÛŠèHğ̂fÂ÷D 

 العباً يسمح    64  (2خمطط لعب املباراة رقم        :  14الصورة رقم    راجع  (
 ))باإلعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الية امليد

 الذهبية

امليدالية 

 الربونزية

1/4 نصف  1/8 1/16 1/24 1/48 

      النها جوالت التصفية 

 ) العبني، يسمح باإلعفاء104(أ 1خمطط لعب املباراة : 13الصورة رقم 
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ÜÎ…ì]…^f¹]gÃÖ¼Ş§2E64ð^ËÂý^exÛŠèHğ̂fÂ÷D 

 العباً يسمح    64  (2خمطط لعب املباراة رقم        :  14الصورة رقم    راجع  (
 ))باإلعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/32 1/16 1/8 نصف  امليدالية الربونزية امليدالية الذهبية

 النها جوالت التصفية 

1/4

    

 ) العباً، يسمح باإلعفاء64 (2خمطط لعب املباراة رقم : 14الصورة رقم 
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ÜÎ…ì]…^f¹]gÃÖ¼Ş§3E32ð^ËÂý^exÛŠèHğ̂fÂ÷D 

 العباً، يسمح   32  (3خمطط لعب املباراة رقم      :  15رقم  الصورة  راجع  (
 ))باإلعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امليدالية 

 الذهبية

 1/16 1/8 1/8 نصف  امليدالية الربونزية

 النها جوالت التصفية 

1/4 

 

   

 ) العباً، يسمح باإلعفاء32 (3خمطط لعب املباراة رقم : 15الصورة رقم 
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ÜÎ…ì]…^f¹]gÃÖ¼Ş§4E16÷ğ̂fÂKð^ËÂý^exÛŠèHğ̂Ïè†ÊD 

فريقاً، /   العباً 16  (4خمطط لعب املباراة رقم      :  16الصورة رقم   راجع  (
 ))يسمح باإلعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )فريقاً، يسمح باإلعفاء/  العبا16ً (4خمطط املباراة رقم : 16الصورة رقم 
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íéÞ]‚é¹]l÷ç¢^eÐ×Ãj¹]ì]…^f¹]gÃÖ¼Ş§Eíè†ËÖ]KÑ†ËÖ]D 

خمطط لعب املباراة املتعلق باجلوالت امليدانية       :  17الصورة رقم   راجع  (
 ))الفرق/ الفردية(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )الفرق/ الفردية(خمطط لعب املباراة املتعلق باجلوالت امليدانية : 17 الصورة رقم
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íéf¹æù]h^ÃÖù]ì]…^fÚgÃÖ¼Ş§E64ð^ËÂý^exÛŠèHğ̂fÂ÷D 

 العباً،  64(خمطط لعب مباراة األلعاب األوملبية      :  18الصورة رقم   راجع  (
 ))يسمح باإلعفاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/32 1/16 1/8 نصف  امليدالية الربونزية امليدالية الذهبية

النها جوالت التصفية 

1/4 

    

 ) العباً، يسمح باإلعفاء64(خمطط لعب مباراة األلعاب األوملبية : 18الصورة رقم 
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oÖ^nÖ]h^fÖ] 
ÜãŠÖ]æŒçÏÖ^eíè^Ú†Ö] 
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Ø’ËÖ]{{†Âë^£]°fÂøÖ]l]‚ÃÚ 

حتدد هذه املادة أنواع املعدات اليت يسمح لالعبني باستخدامها يف              
الرمي يف املنافسات الدولية للرماية بالقوس والسهم، حيث يتحمل الالعب            

 .مسؤولية استخدام املعدات اليت تتوافق مع القواعد

استخدام أي العب معدات خمالفة لقواعد املنافسات الدولية         يف حال   
 . للرماية بالقوس والسهم يحرم من نقاطه

يوضح أدناه القواعد اخلاصة اليت تنطبق على كل قسم، وتليها القواعد            
 .اليت تنطبق على مجيع األقسام

 رياضة الرماية بالقوس      21أما القواعد املنصوص عليها يف الفصل           
 اإلعاقة فال تنطبق إال يف حال قواعد ضبط السلوك، وتعطى              والسهم لذوي 

 .األولية يف أي حالة نزاع

11-1 

 :بالنسبة لقسم التقوس، يسمح بالبنود اآلتية 

أي نوع من أنواع األقواس شريطة أن يتوافق مع املعىن الشائع               11-1-1
: املستخدم يف الرماية بالقوس والسهم، مبعىن       "  قوس"لكلمة  

ال يوجد نوع معني    (ورافعة السهم   )  قبضة( من مقبض    أداة تتكون 
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وذراعني مرنتني تنتهي كل منهما بنقطة وتر السهم يف             )  للرماية
القوس، جيهز القوس لالستخدام بواسطة وتر واحد متصل              
مباشرة بالفَرض يف كل طرف، ويف عملية الرمي، يمسك بيد              

يد ، يف حني تسحب أصابع ال      )قبضته(واحدة من خالل مقبضه      
 .األخرى الوتر وحترره

يسمح برفوف السهم اخلاصة بالقوس املتعدد األلوان         11-1-1-1
والعالمات التجارية املوجودة داخل الذراع العلوية والسفلية أو          

 .على رف السهم

يسمح برفوف السهم اليت حتتوي على دعامة،               11-1-1-2
 . شريطة عدم ملس يد الالعب أو معصمه باستمرار

 .وتار بأي عدد من اجلدائلاأل 11-1-2

جيوز أن تكون ذات ألوان ومواد خمتلفة وخمتارة              11-1-2-1
جيوز أن يكون هلا مركز ليتوافق مع أصابع               .  هلذا الغرض  

السحب، وجيوز إضافة نقطة الفَرض اليت تالئم فَرض السهم،            
عند الضرورة، ولتحديد هذه النقطة، جيوز وضع فرض أو               

ن طريف وتر القوس توجد حلقة توضع        ويف اية كلٍّ م   .  فرضني
ويسمح بإضافة أداة    .  يف الفَرض اخلاص بالقوس عند التثبيت        

جيب أال  .  مرفقة واحدة على الوتر لتكون عالمة للفم أو األنف          
تنتهي األداة املساعدة عند الوتر يف حدود رؤية الالعب أثناء              

ال جيوز أن يساعد وتر القوس بأي شكل من            .  السحب الكامل 
شكال يف الرمي أثناء استخدام ثقب املنظار أو وضع العالمات          األ

 .أو بأي طريقة أخرى
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 . مسند السهم القابل للضبط 11-1-3

جيوز استخدام أي زر ضغط متحرك أو نقطة ضغط             11-1-3-1
أو لوحة السهم على القوس، شريطة أال تكون كهربائية أو                  

ال يتم  .   الرمي إلكترونية، وأال تقدم أي أداة مساعدة إضافية يف         
يف ( سم   4وضع نقطة الضغط إىل الوراء على مسافة تزيد عن             

 ).النقطة احملورية(من عنق مقبض القوس ) املالعب املغلقة

أو املسموع شريطة أال    /جيوز استخدام مؤشر التحقق املرئي و        11-1-4
 . يكون كهربائياً أو إلكترونياً

تخدام أكثر من أداة يف      يسمح مبنظار القوس، لكن ال جيوز اس         11-1-5
 .أي وقت

ال جيوز إدراج منظار أو عدسة أو أي جهاز مكرب، أو             11-1-5-1
أجهزة قياس املناسيب اإللكترونية أو الكهربائية، وال جيوز أن            

 .تزود بأكثر من نقطة واحدة للرؤية

ال جيوز أن يزيد الطول الكلي لدائرة أو نقطة                   11-1-5-2
اة، أو دبوس التصويب أو غريها من        األنبوب، أو القن  (التصويب  

 .  سم يف خط رؤية الالعب2عن ) املكونات املمتدة املشاة

جيوز إرفاق أداة التصويب بالقوس لغرض التصويب          11-1-5-3
الذي يسمح بضبط احنراف السهم بفعل اهلواء، باإلضافة إىل             

 : حتديد االرتفاع، وخيضع ذلك لألحكام اآلتية

 .لقوسيسمح بإحلاق منظار ا •
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جيوز تركيب لوحة أو شريط مع وضع عالمات املسافة من أداة              •
التصويب كموجه للرمي، ولكن ال جيوز بأي حال من األحوال            

 .تقدمي أي أدوات مساعدة إضافية

جيوز .  جيوز أن تكون نقطة التصويب دبوساً من األلياف البصرية          •
  سم شريطة  2أن يزيد الطول الكلي لدبوس األلياف البصرية عن          

أن يكون أحد الطرفني خارج خط رؤية الالعب يف السحب                
الكامل، يف حني ال يزيد اجلزء الداخلي خلط رؤية الالعب عن            

وال ميكن أن يزود إال      .   سم يف اخلط املستقيم قبل التقويس        2
يقاس دبوس  .  بنقطة تصويب مضيئة واحدة يف السحب الكامل        

 .األلياف البصرية بطريقة مستقلة عن األنبوب

يسمح بتثبيت عصا االتزان األمامية ومعوضات احنراف الطريان            11-1-6
 . على القوس

 :وال جيوز هلا أن 11-1-6-1

 .تستخدم كموجه للوتر •

 .تالمس أي شيء ما عدا القوس •

 .تشكل أي خطر أو عرقلة لالعبني اآلخرين •

يسمح باستخدام أي نوع من أنواع األقواس شريطة أن يتوافق مع              11-1-7
املستخدم يف الرمي بالقوس       "  قوس" الشائع لكلمة       املعىن

والسهم، وأال تسبب الضرر غري املربر لوجهة اهلدف أو نقطة             
 .النهاية
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، وقاعدة وريش   )نقطة(يتكون السهم من رمح ورأس        11-1-7-1
ال يزيد  .  السهم، وميكن استخدام العرف على حسب الرغبة          

أغلفة األسهم  ال تعد    ( مم    9.3القطر األعظم لرمح السهم عن        
 سم باجتاه نقطة السهم     22جزءاً من هذا التحديد طاملا مل تزد عن         

 -قاعدة السهم حيث مكان الوتر      -عند قياسها من حفرة عنق         
) نقاط(؛ وميكن أن تصل رؤوس          )القاعدة يف اية الغالف     

توضع عالمة على مجيع األسهم     .   مم حبد أقصى   9.4السهم إىل   
ه أو األحرف األوىل من امسه على   اخلاصة بكل العب لكتابة امس    

وجيب أن تكون مجيع األسهم املستخدمة مطابقة وحتمل        .  الرمح
وال .  نفس منط وألوان ريش السهم والقاعدة والعرف، إن وجد          

قاعدة السهم املضاءة     (يسمح باستخدام فتحة قائِفَةُ السهم            
 ).كهربائياً أو إلكترونياً

على شكل فراغات أو جتاويف      يسمح باستخدام واقي األصابع        11-1-8
لألصابع أو قفازات أو لوحة أو شريط الرمي لسحب الوتر                  
وإطالق السهم، شريطة أال تتضمن أي جهاز يساعد الالعب يف           

 .سحب أو حترير الوتر

 جيوز استخدام الفاصل بني األصابع ملنع تعثر                11-1-8-1
السهم، ويسمح باستخدام لوحة التثبيت أو جهاز مشابه مرفق             

بالنسبة ملقبض القوس   .  لغرض التثبيت )  شريط(واقي األصابع   ب
والقفازات العادية، جيوز ارتداء قفاز من قسمني أو عنصر مشابه           

 . على أال يكون متصالً بقبضة القوس
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 جيوز استخدام النظارات والتلسكوبات وغريها من أدوات                11-1-9
 :املساعدة املرئية لرمي السهام

 .ل أي عرقلة لالعبني اآلخرين شريطة أال تشك11-1-9-1

 يتم ضبط النطاقات حبيث ال يكون اجلزء األعلى              11-1-9-2
 .للنطاق أعلى من إبط الالعب

 جيوز استخدام النظارات الطبية ونظارات الرماية             11-1-9-3
وال جيوز ألي منها أن تكون مزودة بعدسة         .  والنظارات الشمسية 

 جيوز وضع أي     ذات فتحة صغرية أو أي أجهزة مشاة، وال          
 . عالمة ميكن أن تساعد أثناء الرمي

 جيب على الالعب تغطية نظارات العني غري                  11-1-9-4
املستخدمة يف الرمي، ومن مث تغطيتها بالكامل أو وضع شريط            

 . أو رقعة عليها

 : يسمح بامللحقات اليت11-1-10

 يتضمن واقي الصدر والذراع، أو رباطاً وحزام              11-1-10-1
ال جيوز بروز    .  اجلعبة اليت توضع على األرض       األسهم أو    

.  سم فوق سطح األرض     1عالمات وضع األقدام مبا يزيد عن         
يسمح بأدوات رفع القدم أو جزء منها املتصلة باحلذاء أو                  
املنفصلة عنه، شريطة أال تشكل هذه األدوات عرقلة لالعبني             

سم عن موضع 2اآلخرين يف موقع خط الرمي أو يزيد بروزها عن         
ويسمح أيضاً باستخدام أدوات تثبيت ومنع      .  صمة حذاء الالعب  ب
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غري (وجيوز تثبيت مؤشرات الرياح     .  حترك ذراع القوس املطاطية   
يف املعدات املستخدمة على خط        )  الكهربائية أو اإللكترونية   

كما جيوز استخدام مؤشرات      ).  مثل األشرطة اخلفيفة   (الرمي  
  .الرياح اإللكترونية خلف خط االنتظار

11-2 

بالنسبة لقسم القوس املركب يتم توصيف املعدات اآلتية،              
ويسمح جبميع أنواع األجهزة اإلضافية، ما مل تكن كهربائية أو             
إلكترونية أو خترق قواعد السالمة أو تحدث تشويشاً غري عادل             

 .على الالعبني اآلخرين

ع الذي ميكن أن تكون رافعة السهم لنو        - يعد القوس املركب       11-2-1
 أحد األقواس املستخدمة يف السحب املتنوع ميكانيكياً          -الرمي

يثبت القوس لالستخدام    .  عن طريق نظام البكرات أو الكامات       
بواسطة األوتار املتصلة مباشرة بالكامات، ويتوافق الفَرض             
اخلاص بذراعي القوس أو بكابالت القوس أو بطريقة أخرى مع            

 .املنصوص عليه

 60د األقصى لوزن سحب الذروة عن          أال يزيد احل    11-2-1-1
 . رطالً

 . يسمح باستخدام واقي الكابل11-2-1-2

 يسمح باستخدام كابالت التثبيت أو التقسيم، شريطة         11-2-1-3
 .أال تلمس يد الالعب أو معصمه أو ذراع القوس
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 من جدائل متعددة    -من أي نوع  - يتكون وتر القوس     11-2-1-4
مل امللحقات األخرى عالمة الفم     لتتوافق مع نقاط التثبيت، وتش    

أو األنف، وحفرة التصويب، وجهاز أداة التصويب عرب الثقب            
 .، وبكرة وتر القوس، وغريها)ثقب تثبيت السهم بشكل مستقيم(

 توضع نقط ضغط مسند السهم القابلة للضبط إىل              11-2-1-5
من عنق  )  يف املالعب املغلقة  ( سم   6الوراء بشكل ال يزيد عن       

 ).لنقطة احملورية للقوسا(املقبض 

 جيب أال تلمس عصا االتزان األمامية أي شيء ما عدا           11-2-1-6
 .القوس

 ميكن استخدام مؤشرات التحقق من السحب السمعية           11-2-2
 .أو املرئية/و

 . ترفق أداة تصويب القوس به11-2-3

 يسمح بضبط احنراف السهم بفعل اهلواء، باإلضافة          11-2-3-1
ع، كما جيوز أن حيتوي أيضاً على قياس             إىل حتديد االرتفا   

 .أو املوشور/أو العدسة املكربة و/املناسيب و

 جيوز أن تكون نقاط التصويب ودبوس تصويب من           11-2-3-2
جيب أال  .  أو عصا مضيئة مبادة كيميائية       /األلياف البصرية و   

 .تتسبب العصا املضيئة يف إزعاج الالعبني اآلخرين

ة املساعدة إلطالق السهم، شريطة      جيوز استخدام األدا   11-2-4
وجيوز استخدام أي نوع من     .  أال تكون متصلة بالقوس بأي طريقة     
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 .أنواع واقي األصابع

 : تطبق التقييدات اآلتية11-2-5

 1-7-1-11، واملادة 7-1-11املادة  •

 1-8-1-11املادة  •

، 2-9-1-11 على النحو احملدد من خالل املادة           9-1-11املادة   •
 3-9-1-11واملادة 

 1-10-1-11املادة  •

ميكن استخدام أدوات التصويب املضيئة عرب الثقب يف أقسام              •
القوس املركب على أال حتتوي تلك األدوات على أي جهاز               

 .كهربائي أو إلكتروين

11-3 

 :بالنسبة لالعبني يف كال القسمني، ال يسمح باستخدام املعدات اآلتية

 .ن تركيبه على معدات الالعبأي جهاز كهربائي أو إلكتروين ميك 11-3-1

أي جهاز اتصال إلكتروين أو مساعات أو أجهزة حد من                    11-3-2
 .الضوضاء أمام خط االنتظار

 بالنسبة لأللعاب األوملبية، ال يسمح باستخدام أي جهاز اتصال            11-3-3
إلكتروين داخل ميدان املنافسة، ما مل يكن مطلوباً بواسطة اللجنة          

 .املنظمة
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12-1 

يطلق كل العب أسهمه يف ايات ثالثة أو ستة أسهم ما مل حيدد                   
 .بشكل خمتلف

 :يف املالعب املفتوحة

اجلوالت التأهيلية للمسافات الطويلة واألوملبية واملركبة بستة           •
 .أسهم

إلزامي يف املسابقات    (  مسافات قصرية بثالثة أو ستة أسهم            •
 ).الدولية

 . باريات فردية بثالثة أسهمم •

 : يف املالعب املغلقة

 .مجيع املسافات بثالثة أسهم •

 .مباريات فردية بثالثة أسهم •

 يف يوم واحد أو يومني         1440 ميكن أن تبدأ اجلولة         12-1-1
إذا بدأت اجلولة خالل يومني تبدأ أطول مسافتني يف            .  متتاليني

 .و العكساليوم األول وأقصر مسافتني يف اليوم الثاين أ
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 . املضاعفة على مدار أيام متتالية1440  تلعب اجلولة 12-1-2

 4-1-5-4املادة    تبدأ اجلولة األوملبية حسبما يرد يف           12-1-3
 .يف الباب الثاين

1-5-4املادة   تبدأ جولة املنافسة املركبة حسبما يرد يف         12-1-4

 . يف الباب الثاين4-

12-2 

 . دفمة مهلة زمنية لرمي الالعب اهلـث

 الوقت األقصى املسموح به لالعب لرمي اية ثالثة أسهم          12-2-1
كما أن الوقت األقصى املسموح به لالعب لرمي اية         .  هو دقيقتان 

 .ستة أسهم هو أربع دقائق

 يتسبب رمي السهم قبل بدء اإلشارة أو بعد توقفها أو                 12-2-2
السهم خارج تسلسل الرمي املتتايل لالعب أو الفريق يف خسارة             

 .ذي النقاط العليا لتلك النهاية اليت سجلت على أا فائتة

 إذا سحب الالعب القوس مع السهم يف ميدان املنافسة             12-2-3
اليت تكون بعد    -بعد إغالق مدير الرماية جلسة التدريب رمسياً           

 أو قبل بدء الرمي أو خالل فترات                -سحب سهام التدريب    
ت ورمى السهم عمداً أو غري        االستراحة بني املسافات أو اجلوال     

ذلك يتسبب الالعب يف خسارة السهم األعلى نتيجة للنهاية                 
 .املسجلة املقبلة
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ثالثة أو ستة أسهم    (يدخل املسجل قيم مجيع األسهم لتلك النهاية        
ويدون .  ولكن يلغى السهم ذو النتيجة العليا     )  حسبما تقتضي احلالة  

 . احلكم والالعب املعينهذا اإلدخال على بطاقة النقاط بواسطة

 املوثقة  -خالل جولة التأهيل  - ويف حال تعطل املعدات       12-2-4
بواسطة احلكم أو وجود مشكلة طبية موثقة بواسطة املوظفني               
الطبيني ميكن أن يعطى وقتاً إضافياً للقيام باإلصالحات الضرورية           
 أو تغيري املعدات املتعطلة أو حىت يتسىن للموظفني الطبيني حتديد         

املشكلة وتقرير إن كان الالعب قادراً على متابعة املنافسة دون               
 15لكن الوقت األقصى لتجهيز األسهم لرميها هو          .  مساعدة أم ال  

كما جيهز الالعب    ).  يليه األمر املعتاد بالرمي والتوقيت      (دقيقة  
العدد املناسب للسهام يف أقرب فرصة ممكنة حتت إشراف                 

 .احلكم

ل املعدات ينادي الالعب احلكم أثناء          يف حال تعطُّ    12-2-4-1
 . التراجع عن خط الرمي

 ميكن تغيري أمر الرمي بشكل مؤقت لغرض إصالح                 12-2-5
 .املعدات أو للعالج الطيب

  يف اجلولة األوملبية أو املركبة أو املنافسة الداخلية ال               12-2-6
يسمح بأي وقت إضايف لتعطل املعدات أو عالج املشاكل الطبية،          

 جيوز لالعب املعين مغادرة خط الرمي حلل املسألة والعودة          ولكن
ويف .  املتبقية يف حال السماح مبهلة زمنية      )  األسهم(  لرمي السهم   

 .الرمي يف هذه األثناء) أفراد آخرين( حالة الفريق ميكن لفرد 
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 ال تسجل سهام الالعبني املفردين أو الفريق مبنافسات             12-2-7
ويف األنشطة  .  مون للجولة املقبلة   التأهب أو االنسحاب ويتقد     

الدولية جيوز أن يتدربوا يف ميدان التدريب أو اجلزء غري املستخدم           
أما بالنسبة للمنافسات األخرى فيمكنهم         .  من ميدان املنافسة    

 .التدرب على أهداف معينة ما مل يتوفر ميدان تدريب جماور

 ثالثة   ينحصر التدريب على املنافسة خالل التأهب على          12-2-8
أسهم لكل اية واحلد األقصى لثالث جمموعات للتقوس ومخس         

وإن رمى الالعب أكثر من ثالثة أسهم يف اية بعد .  ايات للمركبة 
إنذار احلكم ميكن أن يحرم الالعب من املزيد من التدريب يف               
ميدان املنافسة ولكن ال ينبغي أن يؤثر أي انتهاك على املباراة                 

 .املقبلة

12-3 

 .ال جيوز لالعبني رفع ذراع القوس حىت إعطاء اإلشارة ببدء الرمي

12-4 

باستثناء األشخاص ذوي اإلعاقة، يرمي الالعبون من موقع الوقوف         
 . وبدون دعم، بأجسادهم فوق خط الرمي

12-5 

 .ال جيوز حتت أي ظرف إعادة رمي السهم

 :  ال يعد السهم قد رمي يف احلاالت التالية12-5-1
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 السهم من القوس، أو سوء الرمي، أو وقوع جزء من                سقوط •
 أمتار بشرط أال    3عصا السهم يف املنطقة بني خط الرمي وخط الـ        

 .يرتد السهم

مواجهة اهلدف أو اجتياز أقواس األمخص، وميكن للحكام               •
ويمنح الوقت الكايف لرمي     .  اختاذ املعايري اليت يروا مناسبة      

انزلق األمخص فقط يترك      إذا  .  العدد ذي الصلة من األسهم       
 .للحكام قرار اإلجراء الذي يتعني اختاذه، إن وجد

12-6 

عندما يكون الالعب على خط الرمي ميكنه تلقي معلومات تدريبية غري            
 .إلكترونية من مدير الفريق شريطة أال يزعج هذا الالعبني اآلخرين

 يف حال الفريق، ميكن لالعبني واملدرب مساعدة بعضهم         12-6-1
وميكن للمدرب خالل   .  لفظياً سواء كانوا على خط الرمي أم ال          

 .الرمي التوجيه فقط من مربع املدرب

12-7 

ميكن أن  .  ال جيوز ألي العب ملس معدات اآلخرين دون موافقتهم           
 .تؤدي حاالت خطرية إىل تطبيق العقوبات

12-8 

 .ال يسمح بالتدخني يف منطقة الالعب أو أمامها
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12-9 

دير الرماية إذا قام الالعب أثناء سحب وتر قوسه للخلف                  ينبه م 
باستخدام أي تقنية ميكن أن تسمح للسهم إن أطلق باخلطأ يف رأي                 

منطقة جتاوز  (احلكام أن يطري خارج منطقة األمان أو جتهيزات األمان           
وإذا استمر الالعب يف استخدام هذه      ).  إخل...  اهلدف والشبكة واجلدار  

من أجل  –رئيس جلنة حتكيم البطولة أو مدير الرماية         التقنية يطلب منه    
 . وقف الرمي على الفور ومغادرة امليدان-السالمة

12-10 

ال جيوز ألي العب سحب قوسه بسهم أو بدون سهم إال عند وقوفه                
ويف حال استخدام سهم يصوب الالعب حنو مرمى          .  على خط الرمي  

 . م مرمى اهلدف وخلفهاهلدف ولكن بعد أن يتبني أن النطاق واضح أما
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13-1 

 –بالنسبة للمالعب املفتوحة  -ميكن أن يصوب العب أو اثنان أو ثالثة         
 .جتاه مرمى اهلدف ذاته يف آنٍ واحد

 إذا صوب أربعة العبني بشكل ثنائي على مرمى اهلدف، فإن             13-1-1
أ ب، أ   – ج د، ج د      –أ ب   :  نحو التايل التناوب جيب أن يكون على ال     

 . ج د إخل–ب 

 باستثناء الالعبني، جيب أن يكون الوقوف على خط الرمي من           13-1-2
خالل اتفاق ثنائي شريطة أن خيرب كل الالعبني على مرمى اهلدف                 

 .احلكم قبل بدء اال

إذا مل تتم املوافقة جيب أن يكون الوقوف على خط الرمي يف حالة                 
عبني أو ثالثة أو أربعة يصوبون على لوحة اهلدف ذاا على             وجود ال 

 :النحو التايل

 .يصوب الالعب أ جهة اليسار، والالعب ب جهة اليمني -

يصوب الالعب أ جهة اليسار، الالعب ب يف املنتصف،                  -
 .والالعب ج جهة اليمني
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يصوب الالعبان أ، ج جهة اليسار، والالعبان ب، د جهة                   -
 . أ ب و ج د بالتناوباليمني، يف حني يصوب

إذا مل حيدث اتفاق جيب أن حتدد املواقع على خط الرمي يف حالة                
 :التصويب على هياكل  متعددة على النحو التايل

حني يصوب العبان على وجهني جيب أن يصوب الالعب أ على            -
 .الوجه األيسر والالعب ب على الوجه األمين

 أن يصوب    حني يصوب ثالثة العبني على ثالثة أوجه جيب             -
الالعب أ جتاه الوجه األيسر السفلي، والالعب ب جتاه الوجه             

 .العلوي، والالعب ج جتاه الوجه األمين السفلي

حني يصوب أربعة العبني جتاه أربعة أوجه جيب أن يصوب                 -
الالعب أ جتاه الوجه األيسر العلوي، والالعب ب جتاه الوجه             

ر السفلي،   األمين العلوي، والالعب ج جتاه الوجه األيس             
 .والالعب د جتاه الوجه األمين السفلي

حني يصوب أربعة العبني جتاه أربعة أوجه ثالثية عمودية جيب             -
أن يصوب الالعب أ جتاه العمود األول، والالعب ب جتاه                
العمود الثالث، والالعب ج جتاه العمود الثاين، والالعب د جتاه          

 .وبالعمود الرابع، يف حني يصوب أ ب و ج د بالتنا

أثناء مسابقات فريق املالعب املغلقة ويف حالة استخدام أوجه ثالثية            
مثلثية الشكل، فعلى كل فرد بالفريق أن يصوب سهميه بأي ترتيبٍ على            

 .أن يكون كل سهم يف منطقة تسديد خمتلفة
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 أثناء منافسات الفرق يف املالعب املغلقة جيب أن يوجد               13-1-3
الة استخدام األوجه الثالثية املثلثية      وجهان ثالثيان لكل فريق، ويف ح      

الشكل فإن املراكز املنخفضة جيب أن تكون أعلى من األرضية مبسافة           
 . سم130

أو ( جيب أن يتكون الفريق من أعلى ثالثة العبني يف الترتيب             13-1-4
حسب جولة التأهيل إال إذا أخطر مدير       )  اثنني يف حالة الفريق املختلط    

أو رئيس احلكام كتابة قبل بدء تلك اجلولة بساعة           الفريق مدير الرماية    
ويف .  على األقل باستبدال العب آخر كان متسابقاً يف جولة الـتأهيل            

حالة االستبدال جيب أن تسلم امليداليات فقط إىل الالعبني الذين قاموا           
وأي إخالل مبا سلف     .  بالرمي يف جولة الفريق وليس جولة التأهيل         

 .هل الفريقذكره سينجم عنه عدم تأ

13-2 

يف املنافسات الدولية، كأس العامل للرماية بالقوس والسهم ويف                
 :املسابقات األخرى الكربى 

 يف منافسات مباريات اجلوالت الفردية يف املالعب املغلقة           13-2-1
 :واملركبات واألوملبياد

أثناء مباريات جولة التصفيات والنهائيات جيب أن يصوب                 •
جتاه )  من الرسم البياين  (لوي لكل ثنائي     الالعب على اخلط الع    

الرسم البياين  :  1انظر صورة    (اجلانب األيسر من هذه املباراة        
 )). العبني، مع السماح بوقفات التأهب104(ملباراة ا أ 
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يكون حتديد هدف كل جولة يف هذه املسابقة من اختيار                   
 .املنظمني

 1/16،  1/24،  1/32،  1/48يف جوالت التصفيات يف األدوار        •
جيب أن يوجد العبان لكل       )  أيضاً بالنسبة للمالعب املغلقة     (

 جيب أن يصوب كل  1/8مرمى هدف يف جوالت تصفيات الدور       
العب باجتاه مرمى هدف منفصل، وجيب أن يذهب الالعبون            

 .إىل مرمى اهلدف للتسديد وجتميع األسهم

ب جي)  املباريات الفردية، الرماية التنبيهية   (يف جوالت النهائيات     •
أن يصوب كل العب باجتاه مرمى هدف منفصل، وجيب أال               

يعني كل  .  يذهب إىل مرمى اهلدف للتسديد وجتميع األسهم          
العب وكيالً على أن تكون وظيفته مالحظة التسديدات املسجلة          

وجيب أن تعاد األسهم إىل الالعب عند        .  ويقوم بسحب األسهم  
 .إمتام كل اية جولة عقب اية جولة الثانية

 املباريات الفردية مع الرماية التنبيهية، جيب على الالعب ذي          يف •
املركز املتقدم يف جولة التأهيل أن يقرر تنظيم الرماية يف أول               

جيب أن يصوب الالعب ذو املركز املتأخر بأقل           .  اية جولة 
نقاط تسديدية وجمموع تراكمي متراجع أو منخفض للمركب أوالً      

يف حالة ارتباط الالعبني فإن الالعب        و.  يف اية اجلولة التالية    
الذي يصوب أوالً يف أول اية جولة يصوب أوالً يف اية                  

 .اجلولة التالية أو يف اية التصويب
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 العبني، مع السماح بوقفات     104( أ   1رسم بياين ملباريات      :  1الصورة رقم   
 )التأهب
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ب كل الفرق يف      يف حالة تصوي   ( يف منافسات الفريق        13-2-2
 ):الوقت ذاته

. اليسار للمباريات جيب أن يتبع خمطط املباريات        /  موقع اليمني  •
من (جيب أن يصوب الفريق يف اخلط العلوي لكل ثنائي                    

 .جتاه اليسار للمباراة) املخطط

 .يكون حتديد اهلدف لكل جولة من املسابقة من اختيار املنظمني •

ا والالعبون خلف خط الـ    جيب أن تبدأ كل الفرق ائيات مباريا       •
 م حني   1والالعب األول هو من ميكنه فقط أن يعرب خط الـ           .   م 1

 .يقوم مدير الرماية بإعطاء اإلشارة ببدء املباراة

جيب أن يصوب الالعبون يف الفريق بسهمني كل منهما يف ترتيب             •
 .من اختيارهم اخلاص

ي جيب أن يشغل أحد الالعبني خط الرماية، يف حني يكون باق               •
جيب أال يكون أكثر من العب واحد         .  م1الالعبني خلف خط الـ    
 . م1يف أي مرة أمام خط الـ

جيب على العيب الكراسي املتحركة أن يبقوا عند خط الرماية                •
خالل املباراة، وأن يقوموا بتوضيح إاء الرماية برفع إحدى               

 رياضة الرمي بالسهم والقوس      21انظر فصل   (اليدين فوق الرأس    
 ). إلعاقةلذوي ا

 جيب أال يرتع الالعبون أسهمهم من جعام أثناء التحرك لألمام             •
 .من أجل التصويب إال إذا كانوا عند خط الرماية
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 15يتم التعامل مع اإلخالل بقواعد منافسة الفرق وفقاً للفصل                •
 .النتائج املترتبة على خرق القواعد

 ):نبيهيةالرماية الت( يف جوالت ائيات منافسة الفرق 13-2-3

 جيب على كل الفرق أن تبدأ كل اية ملبارياا يف أثناء وجود                •
 .  م1العبيها خلف خط الـ

جيب أن يقرر الفريق ذو املركز املتقدم يف جولة التأهيل تنظيم               •
وعلى الفريق ذي التسديدات األقل يف         .  الرماية للنهاية األوىل   

 كانت الفرق    وإذا.  جمموعها أن يصوب أوالً يف النهاية التالية          
 .مرتبطة فإن الفريق الذى بدأ املباراة عليه أن يصوب أوالً

لكل فريق أن يناوب بني أعضائه بعد كل تصويبه حىت يتمكن كل               •
 .فرد من تصويب سهم واحد يف كل مرحلة يف املناوبة

) اثنني للفريق املختلط   (حني يصوب الفريق األول ثالثة أسهم           •
قف ساعة هذا الفريق عارضة      م تتو 1ويعود الالعب خلف خط الـ     

 .الوقت املتبقي

  حني يعرض تسديد السهم األخري للفريق األول على لوحة                 •
التسديد تبدأ ساعة الفريق الثاين، ويكون بإمكان الالعب األول يف          

 .م ويبدأ يف الرماية1ذلك الفريق أن يعرب خط الـ

ق أربعة للفري (يتكرر هذا حىت يتمكن كل فريق من رمي ستة أسهم            •
 . أو ينفد الوقت احملدد) املختلط
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الفريق الذي قام بالرمي أوالً يف املباراة عليه أن يبدأ يف تصويب               •
رمية النهاية، وجيب أن يبدأ التناوب بني الفرق عقب كل رمية                

 .سهم

13-3 

 :يف دورات أخرى

 : جولة املباريات األوملبية واملركبة13-3-1

 :تالية مع االستثناءات ال2-13تطبق املادة 

 ميكن للمنظمني تعيني العب أو        1/8يف جولة تصفيات الدور        •
اثنني ملرمى هدف واحد، وجيب أن يذهبوا إىل مرمى اهلدف               

 .للتسديد وجتميع األسهم

 جيب أن يوجد العب واحد لكل مرمى          1/4يف جولة النهائيات      •
هدف، وميكن أن تقام املباريات يف آن واحد وفقاً لتقدير                  

ذه احلالة جيب أن يذهب الالعبون إىل مرمى           املنظمني، ويف ه  
وإذا مل تتوفر ساعات عد تنازيل      .  اهلدف للتسديد وجتميع األسهم   

كافية حلساب أوقات املباريات كل على حدة فعلى مدير الرماية             
 .التحكم يف املباريات معاً

املباريات الفردية، والرماية    (ويف كل جوالت النهائي األخرى          •
 العب أن يصوب باجتاه مرمى هدف منفصل           على كل )  التنبيهية

وعلى كل العب أن يعني وكيالً ملالحظة       .  وأال يذهب إىل اهلدف   
وجيب أن تعاد األسهم    .  نتيجة التسديد املسجلة وسحب األسهم     

 .إىل الالعب عند إمتام كل اية بعد النهاية الثانية
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13-4 

 وقت الرماية وحدود التوقيت 

 لالعب لرمي سهم واحد هو عشرون ثانية         الوقت املسموح به   13-4-1
وحني يكون الرمي بالتناوب يف جوالت        )  مبا يف ذلك رمية النهاية      (

 . مباريات املالعب املغلقة واملركبات واألوملبياد

 : أربعون ثانية هو الوقت املسموح به من أجل13-4-2

 .إدراك سهم واحد •

 .لالعب سهماً واحداً لكسر الروابطتصويب ا •

 .فريق املختلط سهمني لكسر الروابطتصويب ال •

 يسمح بدقيقة للفريق لرمي ثالثة أسهم، واحد لكل العب،             13-4-3
 .يف جولة الفريق لكسر الروابط

 الوقت املسموح به للفريق املختلط لرمي أربعة أسهم؛ اثنني           13-4-4
 .لكل العب هو مثانون ثانية

أسهم أو للفريق    الوقت املسموح به لالعب لرمي اية ثالثة           13-4-5
 .لرمي ستة أسهم هو دقيقتان

 الوقت املسموح به لالعب لرمي اية ستة أسهم هو أربعة               13-4-6
 .دقائق

 . ميكن أن ميتد الوقت احملدد يف ظروف استثنائية13-4-7
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13-5 

 .التحكم بالوقت السماعي واملرئي

ولة  يف حالة التحكم يف الرماية من خالل األضواء باستثناء ج            13-5-1
النهائيات يف جوالت مباريات املالعب املغلقة واملركبات                   

 :واألوملبياد

على مدير الرماية أن يعطي إشارتني صوتيتني لالعبني املعنيني         :  األمحر
لشغل خط الرماية   )  أ ب، ج د أو كل الالعبني الثالثة كما هو مطبق              (

 ).فيما عدا الفرق املتنافسة(مجيعاً 

تغرية إىل األخضر بعد عشر ثوانٍ، جيب          على األضواء امل   :  األخضر
 .على مدير الرماية إعطاء إشارة صوتية واحدة لبدء الرماية

جيب إطالق هذه اإلشارة التحذيرية قبل اية الوقت احملدد          :  األصفر
بثالثني ثانية فيما عدا جولة النهائيات للجولة األوملبية يف حالة قيام               

 .الالعبني بالتصويب بالتناوب

ال ).  4-13املادة  انظر  (يعين هذا أن وقت التصويب قد انتهى         :  راألمح
وحىت ولو مل تطلق    .  بد من إطالق إشارتني صوتيتني لبيان إيقاف الرماية       

كل األسهم جيب على كل العب واقف على خط الرماية أن يعود                  
وحني يوجد العبون معنيون آخرون فعليهم      .  مباشرة خلف خط االنتظار   

جيب أن  .رماية وانتظار اإلشارة اخلضراء وبدء الرماية     التحرك إىل خط ال   
تكرر كل هذه اإلجراءات قبل التسديد كما هو مذكور أعاله حىت يقوم              

حني يتم إطالق ستة أسهم يف ايتني لثالثة أسهم             .  اجلميع بالرماية 
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حني تبدأ اإلشارة    .  جيب تكرار العملية السابقة أعاله قبل التسديد          
د إطالق عدد األسهم املطلوبة فإنه جيب إطالق         احلمراء يف العمل بع   

 .ثالث إشارات صوتية لبدء التسديد

 حني يتم التحكم يف الرماية من خالل األلواح يعرض طبقان             13-5-2
الكل أخضر أو     (حىت يرى اجلانب ذاته لألطباق يف آن واحد                 

جيب أن يتحول اجلانب األصفر جتاه      .  ،على كال جانيب امللعب   )أصفر
. ني كتحذير ليدل على نفاد الوقت احملدد بعد ثالثني ثانية فقط            الالعب

وجيب أن يتحول اجلانب األخضر من اللوح جتاه الالعبني يف كل                
 .األوقات األخرى

 حني يكون خط الرماية واضحاً، ومع انتهاء كل الالعبني من             13-5-3
رماية األسهم اخلاصة م جيب إطالق اإلشارة املالئمة للتغيري أو               

 .لتسديد مباشرةا

 إذا عقدت أكثر من مباراة يف ملعب واحد يف الوقت ذاته                 13-5-4
جيب عدم إطالق أي إشارات صوتية إليضاح بدء كل فترة رماية مع                

 .الرماية التنبيهية فيما عدا بدء املباراة

13-6 
جيب على أي العب عدم شغل خط الرماية إال عند إطالق اإلشارة                

 .املالئمة

 أن يسمح بعشر ثوانٍ ملغادرة الالعبني وشغل الالعبني            جيب 13-6-1
املعنيني التالني ألماكنهم على خط الرماية، ويتم إيضاح هذا من خالل            

 .إشارتني صوتيتني وضوء أمحر
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  يف حالة وجود رماية تنبيهية فردية جيب على الالعبني                   13-6-2
ويف .   ثوانٍ 10املتسابقني الذهاب إىل خط الرماية عند إشارة تنبيه الـ           

 ثانية  20 ثوانٍ جيب أن تبدأ إشارة صوتية فترة الرماية الـ              10اية الـ 
ومبجرد إطالق السهم األول ونشر نتيجة        .  لالعب األول يف املباراة    

التسديد أو نفاد الوقت تبدأ ساعة العد التنازيل للمنافس يف إيضاح فترة            
وعلى .  احد ثانية املقررة لقيامه بالتصويب وإطالق سهم و              20الـ

الالعبني االستمرار يف الرمي والتصويب بالتناوب تابعني إلشارة ساعة          
العد التنازيل املرئية حىت يفرغ كل العب من إطالق األسهم الثالثة               

/ يف حالة نفاد الوقت جيب إيضاح بدء فترة الالعب اآلخر          .  اخلاصة به 
 .الفريق اآلخر، أو اية اجلولة من خالل إشارة مسعية

13-7 

 .إذا مت تعليق الرماية خالل ايةٍ ألي سبب جيب ضبط حدود الوقت

وعشرون ( يف املنافسة الفردية تحتسب أربعون ثانية لكل سهم          13-7-1
جلوالت املباريات باملالعب املغلقة        )  ثانية يف حالة التناوب       

 .واملركبات واألوملبياد

 ضبط الساعة    يف منافسة الفرق مع تناوب الرماية جيب إعادة          13-7-2
. بالوقت املتبقي يف حالة أي إيقاف طارئ للرماية بإضافة مخس دقائق           

 .وجيب أن تستكمل الرماية من خط الرماية

 يف منافسة الفرق يف دورات أخرى، جيب أن يعطى كل سهم             13-7-3
 .وجيب استكمال الرماية من خط الرماية. عشرين ثانية
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13-8 

الرماية عدد األسهم اليت مت إطالقها        يغرم أي العب يصل بعد بدء          
بالفعل إال إذا اقتنع رئيس جلنة التحكيم يف الدورة أو نائبه بأن تأخر                 
الالعب يرجع إىل ظروف خارجة عن إرادته، ويف هذه احلالة جيب أن            
يسمح لالعب بأن يقوم برمي أسهمه الفائتة بعد اكتمال اال القائم،            

خارجة عن إرادته قد يتجاوز ذلك       ولكن يف حالة عدم وجود ظروف        
ال يسمح لالعب بتدارك األسهم الفائتة يف جوالت          .  اثين عشر سهماً  

 .مباريات املالعب املغلقة واملركبات واألوملبياد

13-9 

يف حالة تقدم الرماية ال يسمح بالوجود على خط الرماية إال ملن عليهم             
 .الدور يف الرماية أو الذين لديهم عجز مصنف

 جيب على كل الالعبني اآلخرين الوقوف خلف خط االنتظار            13-9-1
 الالعب من إطالق أسهمه ليعود مباشرة       يبأدوام وعدم، حىت ينته   

ميكن لالعب أن يغادر جمال رصد الرمي على           .  خلف خط االنتظار  
 .خط الرماية بني النهايات شريطة أال يسبب عائقاً ألي العب آخر
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14-1 

يتعني توافر عدد مناسب من مسجلي النقاط بنسبة هداف واحد لكل             
 .مرمى هدف

 ميكن أن يكون املسجلون من الرماة إذا ما توافر أكثر من               14-1-1
العب لكل مرمى هدف، وينبغي ختصيص العب واحد لكل مرمى            

 .هدف

 . ميكن تسجيل النقاط عقب كل اية وبداية14-1-2

 يقوم املسجلون بتسجيل قيمة كل سهم يف بطاقات النقاط             14-1-3
جيب .  بترتيب تنازيل حسب اسم الالعب صاحب السهم أو وكيله           

على باقي الالعبني التحقق من قيمة كل سهم، ويتم استدعاء احلكم             
 . املختص الختاذ القرار النهائي يف حالة االعتراض

ة أو جولة النهائيات،      فور انطالق جولة التصفيات األوملبي      14-1-4
يعلن الالعب قيمة السهم ويفحص وكيله قيمة مجيع األسهم، ويتم            

 .استدعاء احلكم الختاذ القرار النهائي يف حال الرتاع

 نقطة لألسهم    30 ميكن لالعب مع كل بداية تسجيل             14-1-4-1
الثالثة حبد أقصى، وحيصل الالعب الذى سجل أكرب عدد من                 
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لتني، ويف حالة األهداف املشتركة حيصل       األهداف على نقاط اجلو   
 . كال الالعبني على نقاط جمموعة واحدة

 مبجرد وصول الالعب لست نقاط من أصل عشر نقاط             14-1-4-2
 .يف مخس جوالت من املباراة يتم إعالن فوزه وتأهله للجولة التالية

 فور انطالق الفريق األومليب وتصفيات الفريق املختلط أو           14-1-5
النهائيات، يقوم العب من كل فريق بإعالن قيمة أسهم كل              جولة  

فريقه ويقوم وكيله بفحص القيمة على كل سهم، ويتم اللجوء للحكم           
 .الختاذ القرار النهائي يف حالة الرتاع

 مع كل بداية، ميكن للفريق تسجيل ما ال يقل عن ستني              14-1-5-1
 باستخدام  نقطة كما ميكن أن يسجل الفريق املختلط أربعني نقطة            

سهمني لكل العب، وحيصل الفريق الذي سجل أكرب عدد من                 
األهداف على نقاط اجلولتني، ويف حالة األهداف املشتركة حيصل           

 . كال الفريقني على نقاط جولة واحدة

 مبجرد وصول الفريق إىل مخس نقاط من أصل مثاين              14-1-5-2
ق وتأهله  نقاط يف أربع جوالت من املباراة يتم إعالن فوز الفري               

 . للجولة التالية

 يدون مسجل النقاط قيمة األسهم بترتيب إطالقها أثناء               14-1-6
ممارسة الرماية املتعاقبة يف جولة التصفيات أو اجلوالت النهائية،            
ويقوم وكيل مسجل النقاط مبراجعة قيم التسجيل غري الرمسية إذا              

ولتوثيق .  مىتطلَّب األمر ذلك عند تسجيل النقاط الرمسية يف املر           
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النقاط، يعلن احلكم نقاط السهم ونقاطه تنازلياً، وينبغي أن يسجل             
 . التغيريات اليت تطرأ على النتيجة

ميكن للرامي إطالق السهم استناداً إىل أي ترتيب عند استخدام وجه            
ثالثي يف املباريات الداخلية، ولكن عند إطالق أكثر من سهم يف              

ب تلك األسهم بوصفها جزءاً من        نفس منطقة التسجيل يتم احتسا      
تلك النهاية، وتسجيل السهم الذي حيمل أقل قيمة وفقدان نتيجة              

 6كما أن السهم الذي يقع خارج املنطقة الزرقاء رقم            .  تلك األسهم 
 .يعد رقماً خاسراً

 ميكن لالعبني تفويض سلطتهم بتسجيل ومجع أسهمهم إىل         14-1-7
س هدفهم بشرط أال يتحركوا     مدير فريقهم أو إىل العب آخر على نف        

 ).كالالعبني ذوي اإلعاقة(بأنفسهم إىل اهلدف 

14-2 

يتم تسجيل نتيجة السهم طبقاً ملوضع أصل السهم يف وجه اهلدف،            
أو أي خطوط فاصلة بني       "  منطقتني"وإذا ملس جسم السهم لونني        

 .منطقيت التسجيل فإنه حيصل على القيمة العليا ملنطقيت التسجيل

 جيوز ملس األسهم أو وجه اهلدف أو موضع التسجيل              ال 14-2-1
 . حىت يتم تسجيل نتائج مجيع قيم األسهم يف موضع تسجيل اهلدف

 إذا وجد أكثر من عدد األسهم املطلوبة على اهلدف أو على            14-2-2
األرض قرب اهلدف أو يف حارات الرماية يتم تسجيل نتيجة األسهم            

ويتم استبعاد  )  تة يف احلاالت األخرى   أو الس (الثالثة األقل يف القيمة     
 .الالعبني أو الفرق يف حالة تكرار تلك املخالفة
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 ميكن إطالق األسهم بالترتيب يف جولة مباراة الفريق              14-2-2-1
أو سهمني للفريق   (املركب، ولكن إذا ما أُطلق أكثر من ثالثة أسهم           

ا يف منطقة التسجيل ذاا حتتسب مجيع األسهم بوصفه          )  املختلط
أو سهمني للفريق   (جزءاً من تلك النهاية ويتم تسجيل أقل ثالثة أسهم          

كما يتم اعتبار السهم أو األسهم الواقعة يف نفس منطقة             ).  املختلط
التسجيل أسهماً مفقودة، وكذلك احلال مع األسهم اليت حتيد عن             

 . 5املنطقة الزرقاء رقم 

اخلط الفاصل   إذا فُقدت قطعة من لوحة اهلدف تشتمل على          14-2-3
أو مكان التقاء اللونني أو إذا أزاح السهم هذا اخلط يستخدم خط                 

 .دائــري ومهي للحكم على قيمة أي سهم يصيب مثل تلك املنطقة

 يضع الالعبون عالمات مناسبة على مجيع الثقوب اليت               14-2-4
حتدثها األسهم يف مناطق التسجيل يف كل مرة يتم فيها تسجيل نتائج             

 .سحبها من لوحة اهلدفاألسهم و

 جيب أن يسجل أحد احلكام نتائج األسهم اليت تستقر يف              14-2-5
 .لوحة اهلدف وال تظهر على لوحة اهلدف

 :  السهم الذي يصيب 14-2-6

- لوحة اهلدف ويرتد أو يتعلق باهلدف يتم تسجيل نقاطه           14-2-6-1
اهلدف،  طبقاً للعالمة اليت يتركها على لوحة        -يف حالة ارتداد السهم   

بشرط أن يكون مكان األسهم واضحاً بالعالمات أو ميكن التعرف              
 .عليه يف حالة السهم املعلق كما هو يف لوحة اهلدف



ي للرماية بالقوس والسهم  الاتحاد الدو

 191

 : وعندما يرتد السهم أو يتعلق

عند تصويب مجيع الالعبني على هدف واحد يف نفس الوقت،             •
ينبغي أن يتوقفوا عن التصويب ويقفوا على خط الرماية الستدعاء          

 . حلكامأحد ا

عندما ينتهي مجيع الالعبني املتوقفني على خط اإلطالق من               •
 حيق ملدير   -أيهما أنسب -تصويب أسهمهم أو عند انتهاء الوقت       

ينبغي أن يتوجه الالعبون أصحاب       .  التصويب مقاطعة اإلطالق   
األسهم املرتدة واملعلقة إىل منطقة اهلدف معاً بصحبة احلكم             

داد أو قيمة السهم املعلق، حبيث      الذي جيب أن حيدد نقطة االرت     
يالحظ القيمة ويرتع السهم املعلق ويضع عالمة يف مكانه، وقد           

ويترك السهم املعلق   .  يشارك فيما بعد يف تسجيل تلك اموعة      
أو املرتد خلف منطقة اهلدف حلني تسجيل تلك اموعة               

وعندما خيلو امليدان يعطي مدير الرماية اإلشارة              .  بالكامل
ني الواقفني على منطقة اهلدف ويف موضع ارتداد السهم أو           لالعب

 . تعليقه باستئناف الرماية

يستكمل هؤالء الالعبون رماية جمموعام املكونة من ثالثة أو            •
ستة أسهم قبل الرماية العامة أو استئناف تسجيل النقاط، ويف              

 .تلك األثناء ال يقف أي العب آخر على خط الرماية

تسجيل بالتصويب على جسم اهلدف أو ختطيه            يتم ال   14-2-6-2
بالكامل شريطة أن توضع عالمة على مواضع األسهم أو يتم التعرف             
على املواضع اخلالية من العالمات، وذلك طبقاً لقيمة تلك املواضع          
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 . اخلالية من العالمات على وجه اهلدف

 يسجل السهم الذي يصل من قاعدته ويظل مستقراً يف              14-2-6-3
 .دف بنفس قيمة السهم املصاباهل

 يسجل السهم اآلخر املنحرف عن وجه اهلدف كما لو             14-2-6-4
 .كان قد استقر يف وجه اهلدف

 يسجل السهم اآلخر املرتد بقيمة السهم املصاب بشرط           14-2-6-5
 .إمكانية التعرف على السهم احملطم

 يعد وجه اهلدف الذي ال يرمي الالعب عليه جزءاً من               14-2-6-6
 . تلك اموعة ويتم احتسابه خطأ يف اإلصابة

 تحتسب املنطقة املوجودة خارج أبعد منطقة للتسجيل           14-2-6-7
 .على وجه اهلدف إصابة خاطئة

 حسب تقدير احلكم أو احلكام، حيتسب السهم املوجود            14-2-7
على األرض يف حارة الرماية أو خلف اهلدف والذي يتم اعتباره                

 ماراً من خالله على أنه قد ارتطم أوالً جبسم             مرتداً من اهلدف أو    
اهلدف، وإذا مت حتديد أكثر من ثقب ال حيمل عالمة يف منطقة                  
التسجيل على وجه اهلدف بعد ارتداده أو مروه، فإن ذلك الالعب              

 .حيصل على قيمة أقل ثقب منهم

 ال تتوقف املنافسة يف اجلوالت األوملبية املركبة أو يف               14-2-8
غلقة نتيجة األسهم املرتدة أو اليت متر من خالل اهلدف          املالعب امل 
 .أو تتعلق به
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 . يف بطاقة النقاط" M" يسجل اخلطأ كعالمة 14-2-9

14-3 

جيب أن يتأكد مدير الرماية عند تسجيل النقاط من عدم وجود أسهم             
 .يف منطقة اهلدف قبل إصدار إشارة استئناف الرماية

طأ على اهلدف فإن الرماية ال            إذا تركت األسهم باخل        14-3-1
تتوقف، حيث ميكن لالعب إطالق تلك اموعة بأسهم أخرى أو           

. تعويض األسهم املفقودة بعد انتهاء الرماية على تلك املسافة                
ويشارك أحد احلكام يف تسجيل نتائج تلك اموعة والتأكد من              
 احتساب نتيجة األسهم املتبقية على اهلدف من اجلولة السابقة يف             
بطاقة تسجيل النتيجة اخلاصة بذلك الالعب وذلك قبل سحب أي              

 .أسهم من اهلدف

 إذا ترك الالعب أسهمه ميكنه استخدام أسهم أخرى بشرط            14-3-2
 .إبالغ أحد احلكام بذلك قبل بدء الرماية

14-4 

جيب أن يوقع املسجل والالعب على بطاقات تسجيل النقاط لإلشارة          
 قيمة كل سهم، وعلى النسبة اإلمجالية،          إىل موافقة الالعب على    

أو الرقم التاسع للمباريات يف          (Xوهو الرقم العاشر أو الرقم          
، وإذا كان املسجل مشاركاً يف الرماية يقوم العب         )املالعب املغلقة 

 .آخر بتوقيع بطاقة التسجيل اخلاصة به على نفس اهلدف

ية، ويف   يصبح لكل هدف بطاقتا تسجيل إحدامها إلكترون         14-4-1



ي للرماية بالقوس والسهم   الاتحاد الدو

 194

حال اختالف قيمة األسهم بني بطاقيت التسجيل اإللكترونية والورقية           
حتتسب قيمة البطاقة الورقية، وال يكون املنظمون ملزمني بقبول أو            
تسجيل نتائج البطاقات غري املوقعة أو اليت ال تشمل النسبة اإلمجالية           

 املالعب أو الرقم التاسع يف املباريات يف   (Xأو الرقم العاشر أو رقم      
إضافة إىل أم غري ملزمني       .  أو ما حيوي أخطاء العبة      )  املغلقة

بالتأكد من دقة النقاط املعتمدة، ولكن إذا ما الحظ أحد املنظمني أو  
املسؤولني اخلطأ وقت االعتماد فإنه يطلب من الالعب املعين باألمر          

 .تصويب اخلطأ ليتم تصحيح النتيجة

 :لية فإنه جيب أنإذا وجدت فروقات بالنسبة الك

تستخدم ورقتان لتسجيل النقاط ويتم احتساب النسبة الكلية               •
ولكن إذا قلَّت    .  ألهداف السهم األقل قيمة يف النتيجة النهائية         

األهداف يف بطاقة التسجيل الوحيدة املستخدمة عن األهداف           
ويف حالة  .  احلقيقية تستخدم النقاط األقل يف بطاقة التسجيل          

 . ج تسجل األهداف ذاا يف بطاقات التسجيلالتهديف املزدو

وإذا مت استخدام بطاقة تسجيل ورقية وأخرى إلكترونية تحتسب            •
النسبة الكلية لبطاقة التسجيل الورقية ضمن النقاط النهائية إال إذا           
كانت النسبة الكلية املنعكسة يف بطاقة التسجيل أكثر من األهداف        

 ). اب أقل عدد فعلي لألهدافويف هذه احلالة يتم احتس(الفعلية 

 يوقع الالعبان يف املباراة على بطاقات النقاط يف مجيع               14-4-2
جوالت التصفية واجلوالت النهائية كدليل على ارتضائهما وارتضاء          

 Xوكيليهما بقيمة كل سهم والنسبة النهائية والنقاط العشرة ورقم                
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. املباراةونتائج اموعات و   )  تسعة نقاط من املالعب املغلقة      (
 . ويتم اعتبار أي معلومات مفقودة من بطاقة التسجيل كأن مل تكن

14-5 

 :يف حالة التعادل، يتحدد ترتيب النقاط على النحو التايل

، تترتب  2-5-14املادة   فيما عدا حاالت التعادل الواردة يف        14-5-1
 :النقاط يف مجيع اجلوالت باستخدام

 :األفراد والفِرق •

o فتوحةيف املالعب امل: 

 ).10مبا يشمل بداخله الرقم  (10أكرب عدد من  

 ). 10داخل الـ (Xأكرب عدد من  

o يف املالعب املغلقة: 

 . نقاط10أكرب عدد من  

 . نقاط9أكرب عدد من  

o    بعد اختاذ تلك اإلجراءات يتم إعالن التعادل         التعادلوإذا استمر 
 . وحتدد القرعة موضع كل منهما يف خطة املباراة

لنسبة للتعادالت اليت حتدد دخول أدوار التصفية يف               با 14-5-2
وقد يتم اللجوء إىل ضربات ترجيحية        (املباريات أو دوري الثمانية      

–  B1 أو    A1للخروج من حالة التعادل يف حالة استخدام اخلطة             
حيث   (A1خطة لعب املباريات    .  1 خطط لعب املباريات،     4امللحق  
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ول أو الثاين وحاالت الباب     ، يف الباب األ   ) العبني 104يسمح بوجود   
 نقاط يف    9والـ  (X نقاط ونقاط الـ     10الثاين، وال يطبق نظام الـ       

 )):املالعب املغلقة

 ميكن اخلروج من حالة التعادل يف املباريات املؤهلة             14-5-2-1
جلولة التصفية أو املؤهلة لدوري الثمانية عن طريق ضربات املسافة           

 . ية جلولة التأهلالبعيدة مبجرد ظهور النقاط الرمس

 ينبغي أن تكون منطقة التهديف يف املالعب املفتوحة          14-5-2-1-1
 :املخصصة للضربات الترجيحية كما يلي

بالنسبة للمباريات الفردية، ينبغي وجود العب لكل منطقة هدف           •
 .يف مناطق األهداف احملايدة وسط امليدان

عند -ون  بالنسبة للمباريات الفردية، ينبغي أن يصوب الالعب            •
 على املركز الذي كانوا     -الرماية على لوحة هدف متعددة املراكز     

، أو  A  ،B  ،C(يصوبون عليه يف املنافسة يف نفس املوضع          
D.( 

بالنسبة لكل فريق، يتم استخدام هدف واحد ذي لوحة واحدة أو            •
 سم يف    80هدف ثالثي متعدد املراكز على شكل مثلث بقطر             

راد الفريق الفردي املراكز اليت       وسط ميدان الرماية، ويقرر أف      
 .يصوبون عليها عند استخدام األهداف املتعددة املراكز

 حتتسب نتيجة اهلدف يف الضربات الترجيحية                14-5-2-1-2
 :باملباريات يف املالعب املغلقة بالطريقة التالية
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جيب أن تكون الضربات الترجيحية يف املباريات الفردية على              •
طلق عليها أولئك الالعبون خالل اجلولة      نفس لوحة اهلدف اليت أ    

واليت قد تكون من فئة اللوحة        )  D، أو   A  ،B  ،C(التأهيلية  
 سم، أو    40 سم أو اللوحة الثالثية املثلثة          40الثالثية الرأسية    
إذا مل يتوافر ذلك، جيب توفري مرمى          .   سم 60اللوحة البالغة    

 أي  هدف واحد أو أكثر بواقع لوحتني حبد أقصى لكل منهما؛            
 . العبني حبد أقصى لكل مرمى هدف

جيب أن يصوب الالعبون على اللوحة الوسطى إذا ما مت                    •
 .استخدام ثالث لوحات يف املباريات الفردية

جيب توفري مرمى هدف لكل فريق خالل الضربات الترجيحية              •
للفرق، ولكن عند استخدام لوحة ثالثية مثلثة يكون للفريق لوحة          

كما .   سم 130دىن عن األرض مبقدار      واحدة يرتفع مركزها األ    
جيب توجيه اللوحات الثالثية العمودية إىل الشكل األفقي وأن            

سهم واحد لكل   (يقرر كل فرد يف الفريق املركز الذي يطلق عليه          
 ). مركز

 : املباريات الفردية14-5-2-2

 .يستخدم سهم واحد للتسجيل •

سهم األقرب إىل   يتم اخلروج من حالة التعادل إذا مت التسجيل بال          •
مركز لوحة اهلدف، أما إذا كانت نفس املسافة فيتبعه سهم آخر             

 .حىت إاء حالة التعادل
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 .إذا أخطأ الالعبان منطقة اهلدف حيق لكليهما إطالق سهم آخر •

 : الفِرق14-5-2-3

أو سهمني  (حيق للفرق التسجيل بضربات ترجيحية لثالثة أسهم           •
 .رد يف الفريقبواقع سهم لكل ف) للفرق املختلطة

 .إذا تعادل الفريقان يفوز الفريق صاحب أقرب سهم للمركز •

إذا استمرت حالة التعادل، يحدد ثاين أو ثالث أقرب سهم                  •
للمركز الفائز . 

 جيب أن يبقى الالعبون يف ميدان املنافسة حىت يتم                14-5-2-4
اإلدالء مبعلومات رمسية عن الضربات الترجيحية، ويف حال تغيب           
أي العب أو فريق حلظة إعالن النقاط الرمسية فإنه خيسر الضربات             

 .الترجيحية

14-6 

 .يصنف الالعبون أو الفرق املتأهلة لدور الثمانية بشكل فردي

 : يتم ترتيب الالعبني أو الفرق من خالل14-6-1

 .دور الثمانية حيتلون املرتبة التاسعة •

 . حيتلون املرتبة السابعة عشرة16دور الـ •

 . حيتلون املرتبة الثالثة والثالثني24ر الـدو •

 . حيتلون املرتبة السابعة واخلمسني48دور الـ •
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 يتم ترتيب الالعبني أو الفرق اليت خرجت من الدور ربع               14-6-2
 :النهائي على النحو التايل

يتم الترتيب خالل املباريات اليت تستخدم نظام اموعات على          •
تعادل الفريقان حتتسب نقاط    أساس عدد نقاط اموعة، وإذا       

 .الرماية التراكمية من آخر مباراة

يتم الترتيب خالل املباريات اليت تستخدم نظام التسجيل                  •
 . التراكمي على أساس عدد النقاط التراكمية من آخر مباراة

 . وإذا استمر التعادل جيب إعالن تعادل الفريقني •

14-7 

 .ن قوائم النقاط بالكامليف اية الدوري، جيب على اللجنة أن تعل
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يوضح أدناه ملخص للعقوبات أو اجلزاءات اليت تطبق على الالعبني           
 .واملسؤولني عندما يتم خرق القواعد

 

15-1 

 .األهلية واالستبعاد 

ل حدوث   جيوز استبعاد أي العب غري مؤهل للمنافسة، ويف حا          15-1-1
 .ذلك خيسر أي مركز فاز به

 يكون الالعب غري مؤهل للمنافسة يف املنافسات الدولية إذا                15-1-2
كانت عضوية االحتاد اخلاصة به ال تتوافق مع املتطلبات                  

 . يف الباب الثاين2-7-3 املادةاملنصوص عليها يف 

 الفئات  2-4 يف حال تنافس العب يف الفئة املنصوص عليها يف            15-1-3
 الباب الثاين، الذي ال يتوافق مع املتطلبات، يكون غري مؤهل          يف

 .للمنافسة وخيسر أي مركز فاز به

 إذا ثبت أن الالعب أخل بقواعد مكافحة تعاطي املنشطات                 15-1-4
 قواعد  -خيضع للعقوبات املنصوص عليها يف الباب السادس         

 .مكافحة املنشطات
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لقواعد الدولية للرماية    إذا استخدم أي العب معدات خمالفة ل          15-1-5
-11انظر الفصل (بالقوس والسهم جيوز إلغاء نقاطه جزئياً أو كلياً       

 ). معدات الالعبني11

 إذا وجد بشكل متكرر أن الالعبني أو الفرق يرمون سهاماً أكثر من          15-1-6
انظر (العدد املسموح به بشكل ائي جيوز استبعاد نقاطهم               

 ). 2-2-14املادة 

ثبت أن أحد الالعبني خرق القواعد عمداً جيوز إعالن                إذا    15-1-7
يكون .  القواعد اليت جعلته غري مؤهل للمشاركة يف املسابقة            

 . الالعب غري مؤهل وخيسر أي مركز فاز به

.  ال جيوز التغاضي عن السلوكيات غري الرياضية             15-1-7-1
ويقصد بالسلوكيات غري الرياضية أي سلوك يقوم به أي العب أو           

شخص مساعدةً، وينتج عنه فقدان الالعب أهليته وحرمانه           أي  
 .مؤقتاً من الفعاليات املستقبلية

 يستبعد أي شخص قام بتغيري النقاط دون ترخيص،           15-1-7-2
 .أو تزويرها، أو لديه علم بأا قد تغريت أو مت تزويرها

 إذا سحب الالعب السهام من اهلدف بشكل متكرر            15-1-7-3
 .ز استبعادهقبل تسجيلها جيو

 يطلب رئيس جلنة حكام املنافسة أو مدير رمي السهام من                   15-1-8
الالعب الذي يستمر يف استخدام وسيلة خطرية يف سحب الوتر            

 ). 9-12املادة انظر (التوقف فوراً عن رمي السهم، ويتم استبعاده 
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15-2 

 .خسارة نقاط السهام

ي السهام من    تتم مصادرة سهام أي العب وصل بعد بدء رم             15-2-1
السهام اليت مت رميها بالفعل، ما مل يقتنع رئيس جلنة حكام                

انظر (املنافسة بأن الالعب تأخر لظروف خارجة عن إرادته              
 ). 8-13املادة 

 يف حالة تعطل املعدات أو وجود مشكلة طبية غري متوقعة،                15-2-2
يسمح لالعب فقط بالتعويض عن عدد السهام اليت ميكن رميها          

.  دقيقة أثناء األمر القياسي للرمي بالقوس والسهام           15خالل  
 ).4-2-12املادة انظر (ويتم خسارة مجيع األسهم األخرى 

 أي العب يرمي قبل إشارة البدء أو بعد إشارة التوقف، أو                  15-2-3
خارج تسلسل الرمي املتناوب، يتم اعتباره جزءاً من تلك               

نقاط األعلى  النهاية، ويتسبب ذلك يف خسارة الالعب سهم ال         
 .لتلك النهاية اليت يتم تسجيلها بأا مفقودة

 تتسبب أي تسديدة للرمي يف ميدان املنافسة بعد أن يغلق مدير             15-2-4
كانت بعد  (الرماية جلسة التدريب يف ميدان املنافسة رمسياً           

أو أثناء فترات الراحة بني املسافات أو        )  سحب سهام التدريب  
سهم النقاط األعلى يف اية        اجلوالت يف خسارة الالعب        

 .تسجيل النقاط التالية

 يف منافسات الفرق، إذا قام أي من العيب الفريق برمي سهم                15-2-5
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قبل أو بعد اإلشارة املتعلقة ببدء أو إاء الفترة الزمنية يتم                
احتساب ذلك السهم جزءاً من تلك النهاية، ويتسبب ذلك يف            

تلك النهاية اليت يتم       خسارة الفريق سهم النقاط األعلى ل          
 .تسجيلها بأا مفقودة

 إذا كان العدد املطلوب من السهام على اهلدف أو على األرض             15-2-6
بالقرب منه، أو يف ممرات إطالق السهم، يتم تسجيل القيم             

 ). 2-2-14املادة انظر ) (أو الستة الدنيا، حسب احلالة(الثالثة الدنيا 

يف إطالق سهمني خاصني به يف النهاية        إذا أخفق فرد من الفريق       15-2-7
ويتم .  يكون عدد السهام غري املرمية جزءاً من تلك النهاية             

يف حال جتاوز   .  تسجيل السهام غري املرمية على أا مفقودة        
مبا يف ذلك السهام غري املرمية يف           -العدد الكلي للسهام      

 .6-2-15املادة  تطَبق -)أو أربعة(إحدى النهايات ستة أسهم 

 إذا رمى فرد من الفريق أكثر من العدد املطلوب من السهام                 15-2-8
 متر، يفقد الفريق سهم النقاط       1بالتناوب قبل أن يعود للوراء       

 .األعلى لتلك النهاية

 يعد أي سهم غري مسدد يف منطقة تسجيل النقاط، أو سدد حنو              15-2-9
لوحة اهلدف لالعب آخر جزءاً من تلك النهاية وتسجل على             

 ). 7-6-2-14 واملادة 6-6-2-14املادة (أا مفقودة 

 عند استخدام لوحات ثالثية ورمي أكثر من سهم واحد يف                15-2-10
 جزءاً  السهام)  أو مجيع (نفس منطقة تسجيل النقاط، حيتسب كال        

 .من تلك النهاية، ولكن يتم تسجيل السهم بالقيمة الدنيا فقط
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15-3 

 :عقوبات الفريق يف فترة اجلولة 

 متر من اخلط قبل األوان يقوم         1 إذا جتاوز فرد من الفريق         15-3-1
القاضي برفع البطاقة الصفراء، وتشري هذه البطاقة إىل أن              

 متر للبدء من جديد أو حيل حمله        1يعود الالعب إىل اخللف     
 . متر1العب آخر لرمي السهام اليت تبدأ من خلف خط 

 الصفراء ورمى الالعب سهامه       إذا مل ينفذ الفريق أمر البطاقة        15-3-2
 .خيسر الفريق السهم األعلى نقاطاً لتلك النهاية

 يطبق نفس اإلجراء إذا أزال أحد أفراد الفريق سهماً من اجلعبة            15-3-3
 .قبل الوقوف على خط رمي السهام

15-4 

 . التحذيرات

يتم التعامل مع الالعبني الذين مت حتذيرهم أكثر من مرة، والذين                
يف خرق القواعد اآلتية أو الذين ال يتبعون القرارات                 استمروا   

من احلكام  )  اليت ميكن أن تكون قابلة لالستئناف         (والتوجيهات  
 :7-1-15املعينني وفقاً للمادة 

 ال جيوز لالعب أن يلمس معدات الالعبني اآلخرين دون               15-4-1
 ).7-12املادة انظر (موافقتهم 

 ما مل يقف     -م أو بدون  بسه- ال جيوز لالعب سحب قوسه         15-4-2
 ). 10-12املادة انظر (على خط رمي السهام 
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 أثناء عملية الرمي، جيوز لالعبني الذين عليهم الدور فقط               15-4-3
الرمي من فوق خط رمي السهام، باستثناء الالعبني ذوي              

 .اإلعاقات املصنفة

انظر ( ال جيوز لالعب رفع ذراع قوسه حىت يعطى إشارة بالبدء          15-4-4
 ).3-12ادة امل

 ال جيوز ملس أي من األسهم، أو لوحة اهلدف أو اهلدف                15-4-5
 ).1-2-14املادة انظر (حىت يتم تسجيل مجيع النقاط 

 ال يستخدم الالعب عندما يسحب وتر قوسه أي تقنية تسمح             15-4-6
 إذا أُطلق عن طريق اخلطأ، بأن         -يف رأي احلكام    –للسهم  

منطقة خارج  (جتهيزات السالمة   يطري خارج املنطقة اآلمنة أو      
 ).الرمي، الشبكة، اجلدار وغريها
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16-1 

 .يف املنافسات، جيوز إجراء التدريب على مدى املباريات

 20 بالنسبة للمنافسات الدولية، ال تقل مدة هذا التدريب عن               16-1-1
ينتهي .  تأهيل دقيقة يف مجيع أيام جولة ال      45دقيقة وال تزيد عن     

حتدد أهداف التدريب من      .  التدريب بسحب سهام التدريب     
أثناء جولة التأهيل واجلولة      .  املسافة األوىل للرمي لكل فئة      

النهائية يقرر املنظمون طول فترة التدريب، مع األخذ يف               
 .االعتبار اجلدول الزمين لكل يوم

  تكون مرافق التدريب األخرى متاحة لالعبني قبل         16-1-1-1
 .مخسة أيام على األقل من بداية املنافسة

يف الفعاليات الدولية األخرى للرمي بالقوس والسهم تكون مدة           16-1-2
 دقيقة حبد أقصى، ولكن جيوز أن تكون أقل،             45التدريب  

 .وتبدأ املنافسة يف أقرب وقت ممكن

 بالنسبة جلوالت املباريات األوملبية واملركبة ويف املالعب            16-1-3
مع األهداف يف نفس     (قة، يكون ميدان املنافسة متاحاً        املغل

حيث جيوز لالعبني   )  االجتاه كما هو احلال يف ميدان املنافسة       
 املستمرين يف املنافسة التدريب أثناء جوالت التأهيل واجلوالت        

 .النهائية
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16-2 

 :بالنسبة جلميع املنافسات الدولية

 لعدد من الالعبني، وجيوز     ينبغي أن يكون ميدان التدريب كافياً       16-2-1
للمنظمني تنظيم جلستني أو ثالثة جلسات تدريب يف أحد              

جيوز حجز  .  األيام، مدة كل منهما أربع ساعات على األقل          
يتم قبول احلجوزات    .   ساعة 24هذه اجللسات قبل املوعد بـ      

ألكثر من جلسة واحدة يف اليوم لنفس الالعب إذا مل يكن ذلك            
احلجز لفترة تدريب أوىل يف دورة        مينع أي العب آخر من        

 .االختيار

 يكون مدير الرماية مسؤوالً عن ميدان التدريب الرمسي يف                16-2-2
وجيب عليه إعطاء اإلشارات املناسبة لبدء         .  مجيع األوقات 

ال جيوز لالعب الرمي    .  رمي السهام والتوقف والتوجه جلمعها    
عبني وجيوز استبعاد الال    .  قبل إعطاء إشارة بتوقف الرمي        

 .املخالفني هلذه القاعدة من جلسة التدريب

 أي تغيري يف املسافة اليت حددت لألهداف جيب أن يكون               16-2-3
بإذن مسبق من مدير الرماية الذي قد يطلب العباً للمساعدة يف           

 .حتريك وإعادة ترتيب األهداف، ويكون ذلك ضرورياً

 . الرمايةجيب رمي مجيع سهام التدريب حتت رقابة مدير  16-2-4
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17-1 

ميكن ألي العب على اهلدف سؤال احلكم عن قيمة السهم يف لوحة              
 .اهلدف قبل أن يتم سحب أي من السهام

 ميكن تصحيح اخلطأ على بطاقة تسجيل النقاط قبل أن يتم سحب            17-1-1
على هذا  السهام شريطة أن يوافق مجيع الالعبني على اهلدف             

وجيب أن يشهد مجيع الالعبني على اهلدف على            .  التصحيح
تحال أي  .  التصحيح ويوقعون عليه باألحرف األوىل من أمسائهم      

خالفات أخرى تتعلق باإلدخاالت على بطاقة تسجيل النقاط إىل          
 .احلكم

 إذا أصبحت املعدات معيبة أو أصبحت لوحة األهداف مستهلكة           17-1-2
 يف حال وجود أضرار خالف ذلك جيوز          بشكل غري معقول أو    

ألي العب أو فرد من الفريق تقدمي استئناف للحكم الستبدال              
 .العنصر املعيب أو معاجلته
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17-2 

يتعني تقدمي األسئلة املتعلقة بسلوك الرمي أو سلوك أي العب لدى               
 .احلكام قبل مرحلة املنافسة التالية

 نتائج مت نشرها لدى احلكام         جيب تقدمي األسئلة املتعلقة بأي       17-2-1
دون أي تأخري غري مبررٍ، وعلى أي حال يتم التقدمي يف الوقت               

 .املناسب للسماح بإجراء التصحيحات قبل تسليم اجلائزة
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18-1 

يف املنافسات الدولية، يمثَّل كل فريق مشارك بواسطة مديرٍ للفريق              
 .كون مشاركاً يف الفعالية أو الجيوز أن ي

 : جيب على مدير الفريق18-1-1

 .التواصل مع املنظمني عند الوصول يف أقرب وقت ممكن •

حضور اجتماعات مديري الفرق اليت يدعو إليها املنضمون، أو            •
 .احلكام، أو جلنة حتكيم االستئناف

 .مرافقة الفريق ملعاينة املعدات •

 أو جلنة حتكيم االستئناف، عند       التعامل مع املنظمني أو احلكام     •
 .الضرورة، نيابةً عن العيب الفريق

 .متثيل فريقه بشكل عام يف مجيع املسائل املتعلقة باملنافسات •

مثل ( جيوز مساعدة مدير الفريق بواسطة مسؤويل الفريق اآلخرين          18-1-2
املدربني، وأخصائي العالج الطبيعي، واألخصائيني النفسيني،        

وز أن يكون هناك أكثر من مسؤول للفريق يف           وال جي ).  وغريهم
ومع ذلك،  .  ميدان اللعب لكل العب متنافس يف نفس الوقت          

يكون احلد األقصى لعدد مسؤويل الفريق يف ميدان اللعب أربعة           
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وميكن زيادم مبعدل مسؤول واحد لكل تصنيف إذا        .  مسؤولني
 يف  كان عضو االحتاد لديه العبون منافسون يف أكثر من تصنيفني          

 .نفس الوقت

 أن يوجد يف املناطق     -ما مل يكن منافساً   - ميكن ملسؤول الفريق     18-1-3
 :احملددة مليدان اللعب على النحو التايل

إذا مت تصميم منطقة املديرين على ميدان النهائيات ميكن ملدير             •
لالعب أن يكون يف ميدان اللعب، ويف أثناء            /  واحد للفريق 

 . منطقة املسؤولنيالرمي ميكن أن يوجد فقط يف

يف مجيع احلاالت األخرى، ميكن ملسؤويل الفريق أن يوجدوا           •
 .فقط خلف خط االنتظار، ما مل ميثلوا الالعب يف اهلدف
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19-1 

إذا مل يكن الالعب راضياً عن احلُكم الصادر بواسطة احلكام جيوز له              
 االستئناف أمام هيئة حتكيم     - أعاله 1-17ادة  املباستثناء املنصوص عليه يف     –

وال يتم منح   .   هيئة حتكيم االستئناف يف الباب الثاين      13-3االستئناف وفقاً لـ    
 .امليداليات أو اجلوائز املتأثرة بالرتاع حىت يصدر قرار هيئة حتكيم االستئناف

19-2 

 .ئياًيعد قرار احلكم بشأن قيمة أي سهم قبل سحبه من لوحة اهلدف ا

19-3 

يعد قرار احلكم يف احلدث املتعلق باستخدام الكارت األصفر ائياً             
 ).1-3-15املادة انظر (

19-4 

 .يعد قرار هيئة التحكيم ائياً وغري قابل لالستئناف
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20-1 

تعد املنافسات الدولية مناسبات عريقة وتتشرف حبضور العديد من             
جيب على مجيع الالعبني، ومديري الفريق،              .  يات البارزة  الشخص

واملشاركني الرمسيني يف حفليت االفتتاح واخلتام ارتداء الزي الرمسي هلم             
 .بصفتهم أعضاء يف االحتاد املعين

 أثناء دورة األلعاب األوملبية، واملنافسات الدولية، وفعاليات            20-1-1
فريق ارتداء املالبس   كأس العامل جيب على الالعبني ومسؤويل ال      

 .الرياضية يف ميدان اللعب

جيب على مجيع أعضاء الفريق الواحد يف التصنيف ارتداء زي             •
وجيوز ملسؤويل الفريق ارتداء زي          .  رمسي موحد للفريق    

خمتلف، ولكن عليهم ارتداء األلوان ذاا وجيب أن يسهل               
 .التعرف عليهم بصفتهم مسؤويل الفريق اخلاص م

تدي النساء فساتني وتنانري، وتنانري مكسرة، وسراويل       جيب أن تر   •
جيب أال تكون أقصر من أطراف أصابع الالعبة، عندما           (قصرية  

، أو السراويل،       )تضع ذراعيها وأصابعها على جانبيها            
اليت تغطي اجلزء األمامي      (والبلوزات، أو البلوزات القطنية        
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اجلزء العلوي  واخللفي للجسد، ومثبتاً عند األكتاف عند تغطيتها        
 ).من منطقة احلجاب احلاجز عندما تقوم بالسحب الكامل

جيب أال  (جيب أن يرتدي الرجال سراويل أو سراويل قصرية              •
تكون أقصر من أطراف أصابع الالعب عندما يضع ذراعيه                 

والقمصان ذات األكمام الطويلة أو القصرية      )  وأصابعه على جانبيه  
 ).قوم بالسحب الكاملاليت تغطي احلجاب احلاجز عندما ي(

ثياب مموهة أو مصنوعة من اجليرت أو الدنيم، وال       ال جيوز ارتداء     •
 .أي سراويل أو سراويل قصرية أو فضفاضة

أثناء منافسات مباريات الفريق حبد ذاته أو باملشاركة مع فرق               •
البلوزات القطنية ذات   /  البلوزات/  أخرى جيب ارتداء القمصان   
القمصان /  السراويل القصرية /  اويلالنمط واللون، وكذلك السر   
 .اليت هلا نفس اللون والتصميم

ارتداء السترات الصوفية، والبدل    بسبب الظروف اجلوية، جيوز       •
ذات األكمام، وسترات املطر وغريها، وذلك بعد موافقة                

 رئيس جلنة حتكيم     -يف حالة غيابه  -املندوب الفين للفعالية أو      
 .ياريةاملسابقة؛ وتكون أغطية الرأس اخت

 جيب أن يرتدي مجيع الالعبني واملسؤولني أحذية رياضية،              20-1-2
باستثناء الالعبني ذوي اإلعاقة يف حالة ذكر ذلك يف بطاقام              
التصنيفية، جيوز أن تكون األحذية الرياضية من أمناط خمتلفة،           

 .ولكنها تغطي القدم بأكملها
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بة الالعب أو    يتم عرض أرقام الالعبني بشكل بارز على جع             20-1-3
فخذه، وتكون واضحة من خلف خط الرمي يف مجيع األوقات          

 .أثناء الرمي

يف األلعاب األوملبية، واملنافسات الدولية، وفعاليات كأس            20-1-4
العامل، يكتب اسم الالعب خلف منطقة الكتف مع اسم دولته           

يكتب مسؤولو الفريق    ).  أو اختصار مكون من ثالثة أحرف       (
وتكون كتابة اسم مسؤول      .  لى ظهر قميصهم   اسم دولتهم ع   

 .الفريق ومنصبه اختيارياً

يلتزم الالعبون ومسؤولو الفريق بلوائح اللباس أثناء التدريب             20-1-5
 .الرمسي

20-2 

جيب أال يظهر أي نوع من الدعاية على مالبس الالعبني أو املسؤولني             
 .عد األهليةيف أي وقت من املسابقة، باستثناء املنصوص عليه يف قوا
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Ø’ËÖ]àè†ÃÖ]æë^£] 
íÎ^Âý]ëæ„ÖÜãŠÖ]æŒçÏÖ^eêÚ†Ö]í•^è… 

 

21-1íÚ‚Ï¹] 

وهو يفسر القواعد   .   يتكون هذا الفصل من اللوائح الداخلية فقط        21-1-1
اإلضافية اليت تطبق على فئة الرياضيني ذوي اإلعاقة جبميع                

 .مباريات االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم

21-2áçËß’¹] 

 يتم تقييم الرياضيني ذوي اإلعاقة اجلسدية من قبل جلنة تتكون              21-2-1
يتعني على املصنفني ختصيص    .  من اثنني من املصنفني الدوليني    

فئة لكل العب وإصدار بطاقة تصنيف تبني الفئة واألجهزة                 
 .املساعدة اليت يسمح لالعب باستخدامها

21-3†’fÖ]Í^Ã•Ìéß’i 

) VI1( على ضعاف البصر من الالعبني الذين يصنفون بأم           جيب 21-3-1
ارتداء عصابة العينني عند الرماية، يف حني ال يرتدي الالعبون             

ويتم .  عصابة العينني )  VI3(أو  )  VI2(اآلخرون املصنفون بأم     
من قِبل مصنفني لتلك الفئة       )  VI(تصنيف مجيع الالعبني فئة       

 .حمددين ومدربني
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21-4jÖ]l^òÊÌéß’ 

يعترف االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم بالفئات التالية للرياضيني          
 :ذوي اإلعاقة يف أقسام الرمي بالقوس والسهم

 : القوس املتقوس21-4-1

 :الفردي

 .تقسيم مفتوح للسيدات •

 .تقسيم مفتوح للرجال •

 :الفريق

 .تقسيم مفتوح للسيدات •

 .تقسيم مفتوح للرجال •

فس قواعد االحتاد الدويل للرماية بالقوس           تكون قواعد املعدات ن      
 .والسهم

 : القوس املركب21-4-2

 :الفردي

 .تقسيم مفتوح للسيدات •

 .تقسيم مفتوح للرجال •

 :الفريق

 .تقسيم مفتوح للسيدات •
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 .تقسيم مفتوح للرجال •

 ):VI( ضعاف البصر 21-4-3

  VI :(VI1(ضعاف البصر  •

•  /VI2 VI3 

ت الرجال أو السيدات أو القوس      جيب أال يكون هناك أي متييز بني فئا       
سوف يتبادل اجلميع الرماية ضد       .  ركب أو قوس ريكريف يف أي قسم         امل

 .بعضهم البعض يف أقسامهم املناسبة

 الالعبون ضعاف   12-21وبالنسبة لقواعد املعدات هلذا القسم فانظر          
 البصر

وهم رماة بكرسي متحرك معتلني        (W1 تقسيم مفتوح خاص بفئة     21-4-4
 ):القوس املركب/ قوس ريكريف(يف ) مني والذراعنييف القد

 :الفردي

 . للسيداتW1تقسيم مفتوح  •

 . للرجالW1 مفتوحتقسيم  •

 :الفرق

 . للسيداتW1 مفتوحتقسيم  •

 .  للرجالW1 مفتوحتقسيم  •
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للرماية بالقوس  تكون قواعد املعدات هي نفس قواعد االحتاد الدويل          
 :W1، مع االستثناءات التالية لفئة والسهم

 . رطال45ً سحب القوس للذروة وزنيكون  •

 . تصويب الرماية أو منظار للمدىبأجهزةال يسمح  •

 . اخلاص باملستوىباجلهاز ال يسمح  •

 . املساعدة لإلطالقبأدواتيسمح  •

 ألي منافسة لذوي    W1 إذا مل تكن هناك سيدات كافيات من فئة            21-4-5
 W1بني  اإلعاقة يف الرماية بالسهم والقوس فإن تصنيف الالع            

 مع فئة الرجال ويتنافسن مع         W1يسمح بضم هؤالء السيدات       
 .بعضهن

21-5Ìéß’jÖ]l^Î^Şe 

 يطلب من مجيع الالعبني أن يكون لديهم بطاقة التصنيف الدولية            21-5-1
. احلالية اليت جيب أن تظهر للحكام عند التفتيش على املعدات           

حص وهذا يتيح للحكام التحقق من أي أجهزة مساعدة عند ف              
هناك العبني غري مصنفني نظراً ألم       .  املعدات األخرى لالعب  

ال يفون باملعايري، وهؤالء ال يسمح هلم باملنافسة يف فئة                  
 .الرياضيني من ذوي اإلعاقة

 تكون بطاقة التصنيف الدولية بالستيكية أو تصدر ورقية مؤقتة              21-5-2
 .حلني إصدار البطاقة البالستيكية
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نافسة لالعبني الذين ليس لديهم بطاقة التصنيف            يسمح بامل   21-5-3
الدولية من أي نوع، لكن نتائج نقاطهم ال ميكن احتساا يف             
التصنيف العاملي، وكذلك يف األرقام القياسية العاملية، وال           

 .ميكنهم احلصول على أي ألقاب

21-6ì‚Â^Š¹]ìˆãqù] 

صنف الدويل  يسمح باألجهزة املساعدة فقط إذا صرح ا امل           21-6-1
قد يطلب لالعبني    .  ومت تضمينها يف بطاقة تصنيف الالعب        

الذين مل يفوا باملعايري اليت تصنفهم بأم رياضيون ذوو                
احتياجات خاصة جهاز املساعدة لتمكينهم من الرماية بالقوس         
والسهم يف املنافسة العامة، ولكن ليس املساعدة يف التصويب         

ديهم بطاقة التصنيف الدولية     وهؤالء الالعبون ل   .  بشكل جيد 
 أو بعد ذلك مع حتديد أي جهاز مساعد           2013بتاريخ نوفمرب   
 :وتشمل األجهزة املساعدة ما يلي. ميكن استخدامه

 : الكرسي املتحرك21-6-2
ميكن أن يستخدم الكرسي املتحرك من أي نوع بشرط أن يوافق              •

 ".كرسي متحرك"القاعدة املتفق عليها ملعىن كلمة 
 أي جزء من الكرسي املتحرك قد يدعم ذراع القوس           دوجوعدم   •

 .أثناء الرمي
بالنسبة لالعبني على الكرسي املتحرك، فجوانب الدعم اخللفي          •

للكرسي قد ال تزيد أمامياً عن النصف العرضي جلسم الالعب يف           
 .كل جانب
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 )الكرسي املتحرك اخلاص بالالعب: 2انظر الصورة (        

ء الكرسي أسفل إبط الالعب على          مجيع أجزا   تكونجيب أن     •
 . ملم أثناء الرمي على أي مسافة110األقل مبسافة 

جيب أال يكون مسند اجلسم البارز أمام اإلطار الرئيسي الرأسي             •
 ملم ويكون أسفل إبط الالعب        100خللفية الكرسي أطول من       

 . ملم على األقل110مبسافة 

 . متر1.25جيب أال يتجاوز طول الكرسي املتحرك  •

 .يسمح باستخدام أجهزة كبح الدوران •

 

 

 

 

 

 

 

 الكرسي املتحرك اخلاص بالالعب :2شكل 
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 : املقعد بدون ظهر أو ذراعني   21-6-3

ميكن أن يستخدم مقعد بدون ظهر أو ذراعني من أي نوع                 
بشرط أن يوافق القاعدة املتفق عليها ملعىن كلمة مقعد بدون            

 .ظهر أو ذراعني

املقعد بدون ظهر أو ذراعني قد يدعم       عدم وجود أي جزء من       •
 .ذراع القوس أثناء الرمي

عدم وجود أي جزء من املقعد بدون ظهر أو ذراعني قد يتصل              •
وهذا يعين أن الالعب ال ميكنه االتكاء على          .  (جبذع الالعب 

 ).اجلزء اخللفي من املقعد

وهو نطاق  -جيب أال يزيد عرض النطاق املتصل باألرض              •
 سم على طول    80×   سم   60 عن   -الالعبأرجل املقعد وقدم    

 .خط الرماية

 :قاعدة للقدم    21-6-4

قد يستخدم الالعبون السليمة سيقام ذوو األطوال املختلفة          
 -أو كجزء من احلذاء   - قدم   1منصة مرتفعة من أي مادة أقل من        

وتكون التحديدات يف    .  ليكونوا أكثر استقراراً عند الوقوف       
  2-10-1-11املادة جهزة املبينة يف احلجم والوضع مماثلة لأل

 : التدعيم املسموح به للجسم   21-6-5

 فقط بربوز أجزاء يف اجلسد والربط يف           W1يسمح لالعبني       •
/ وميكن أن يستخدموا أي قدر من دعم اجلسم         .  نفس الوقت 
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ربط اجلسم للحفاظ على استقرار أجسامهم طاملا ال يوجد              
 .دعم لذراع القوس أثناء الرماية

إمكانية الربط لالعبني اآلخرين إذا مسحت بذلك بطاقة                    •
التصنيف الدولية اخلاصة م، فيمكن هلم ربط حزام واحد             

 . فقط حول الصدر

بالنسبة لبعض الالعبني على الكرسي املتحرك، فيجوز                   •
الترخيص هلم بربط الساق على النحو احملدد يف بطاقة                 

 .التصنيف الدولية اخلاصة م

 :األطراف االصطناعية 21-6-6

وميكن "  اليد"ميكن استخدام الذراع االصطناعية مبا يف ذلك           •
أن تتصل بالقوس على أال تكون الوصلة متينة جداً وال ثابتة               

 .بشكل دائم

 : أدوات مساعدة اإلطالق   21-6-7

جيوز ربط أي مساعدات لإلطالق على الرسغ أو الكوع أو                  •
 فئةكن استخدامها مع      الكتف، أو تكميمات للفم، وال مي         

 .التقسيم املفتوح يف قوس ريكريف

 :أربطة القوس    21-6-8

يف الذراع رباطاً أو ضماداتٍ     ذوو اإلعاقة   قد يستخدم الالعبون    
تربط القوس على اليد بشرط أال تكون متينة جداً وال ثابتة                 

 .بشكل دائم
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 : جبرية الذراع   21-6-9

 الذراع جبرية للكوع أو       ذوو اإلعاقة يف    الالعبونقد يستخدم   
 .للرسغ

 : جبرية املعصم ذات األربطة 21-6-10

 ذوو اإلعاقة يف الذراع جبرية املعصم          الالعبونقد يستخدم    
 .ذات األربطة

 : املساعد 21-6-11

 غري القادرين على تثبيت سهامهم لديهم       W1قد يكون الالعبون    
أشخاص يعاونوهم على تركيب السهام يف وتر القوس،                

ء األشخاص ميكنهم أن ميدوا الالعبني باملساعدة              وهؤال
 أو غريها من املساعدات، خاصة فيما يتعلق برصد             الشفهية

رمي السهام، وضبط النظر للتسديد، وجيب عليهم أال يسببوا           
 . أي إزعاج لالعبني اآلخرين

وجيب على الالعب ومساعده أن يرتديا نفس الزي ليسهل              
، وجيب عليهما ارتداء نفس     التعرف عليهما بوصفهما شريكني   

 .رقم الالعب

21-7l÷ç¢] 

 تكون جوالت الرماية نفسها بالنسبة لالعبني ذوي اجلسد السليم              21-7-1
 . الذي له جوالت خاصة بهVIباستثناء فريق 
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 : تشمل األحكام اخلاصة جلوالت الفريق اجلولة املختلطة   21-7-2

 الالعبني يف     يف جوالت الفريق، قد يبقى مجيع         21-7-2-1
 .الفريق على خط الرماية

 عندما ينتهى الالعب من رمي السهام جيب أن يرفع          21-7-2-2
ورمبا ال يقوم الالعب    .  ذراعاً واحدة لإلشارة إىل أنه قد انتهى       

 . التايل بتثبيت سهامه حىت يرى تلك االشارة

 يف حالة وجود العب غري قادر على رفع ذراعه              21-7-2-3
ب عليه االتفاق على إشارة مناسبة مع حكم           بسبب إعاقته جي  

 .خط الرماية

 . يف قسم قوس ريكريف، هناك جولة للفريق   21-7-3

 جنباً  W1يف قسم القوس املركب، ميكن تصنيف الالعبني فئة                21-7-4
إىل جنب مع تقسيم القوس املركب املفتوح عندما يقومون             

ن هناك  بالرماية بنفس جولة التصنيف، وإال ميكن أن يكو             
 منفصل وفريق تقسيم القوس املركب        W1مباريات لفريق فئة     

 .املفتوح

  يتكون الفريق املختلط من سيدة واحدة ورجل واحد من نفس              21-7-5
 .نوع القوس
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21-8l^Ïe^Š¹] 

 .ذوي اإلعاقةاأللعاب األوملبية ل •

 .ذوي اإلعاقة لللرماية بالقوس والسهمبطوالت االحتاد الدويل  •

 .تصنيف العامليةمباريات ال •

 .بطولة القارات •

21-9ˆñ]ç¢]æíé¹^ÃÖ]íé‰^éÏÖ]Ý^Î…ù] 

 ميكن أن تعني األرقام القياسية جلميع الفئات لنفس اجلوالت              21-9-1
بالالعبني ذوي اجلسد السليم باإلضافة إىل أرقام قياسية جلوالت         

 .VIفرق 

والت االحتاد   جيب التأكيد تلقائياً على األرقام القياسية يف بط            21-9-2
الدويل للرماية بالقوس والسهم لذوي اإلعاقة واأللعاب                 

 .الباراملبية، مبجرد أن تصبح نتائج النقاط احملرزة رمسية

 ترسل األرقام القياسية للبطوالت األخرى املعترف ا إىل مركز           21-9-3
االحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم لذوي اإلعاقة يف موعد           

أيام من البطولة باستعالم من قِبل اجلمعية اليت              10ال يتجاوز    
ينتمي إليها الالعب، جنباً إىل جنب مع قائمة نتائج البطولة وبيان            

 تأكيد  5.5يغطي املتطلبات القياسية العاملية كما هو حمدد يف            
 .األرقام القياسية العاملية يف الباب الثاين، وتفاصيل التصنيف
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21-10ê¹^ÃÖ]Ìéß’jÖ]íÛñ^Î 

 جيب االحتفاظ بقائمة التصنيف العاملي للرماية بالقوس والسهم         21-10-1
 .لذوي اإلعاقة

21-11á^Ó¹] 

 ينبغي أن يكون مكان املسابقات وممارسة اللعبة به مجيع                 21-11-1
املعدات الالزمة وظروف التنقل املناسبة ملستخدمي الكراسي        

عرض جيب أن تست    (IPCاملتحركة على الوجه املبني بأنظمة        
هذه األنظمة من قبل جلنة للرماية بالقوس والسهم لذوي                

 ).اإلعاقة

 جيب أن يكون طريق الوصول من مكان الدخول حىت خطوط             21-11-2
االنتظار وخطوط الرماية سهالً على ذوي الكراسي املتحركة           

 .وأن يستطيعوا الوصول بغري مساعدة

أهداف يف مباريات    يتم وضع العبني أو ثالثة العبني لكل لوحة          21-11-3
ويبقى ذوو الكرسي    .  الرماية بالقوس والسهم لذوي اإلعاقة       

املتحرك أو غريهم من الالعبني مستخدمي الكرسي املتحرك          
 .على خط الرماية طوال الوقت

 يف مجيع مباريات الرمي بالقوس والسهم لذوي اإلعاقة تعين             21-11-4
ئحة العاملية  عالمات على األرض على النحو املبني يف الال          

 : للرماية باستثناء ما يلي

 . متر1.25جيب أن خيصص لكل العب مسافة حبد أدىن  •
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 2.60جيب أن يكون احلد األدىن ملمرات املباريات الفردية             •
 ). أمتار3.90أو (متر 

 . أمتار3.90جيب أن يكون احلد األدىن ملمرات مباريات الفرق  •

 

21-12íè†’fÖ]íÎ^Âý]ææƒáçfÂøÖ] 

 VI1يكون هناك قسمان لالعبني املعاقني بصرياً، قسم                   21-12-1
 VI3، وقسم   )2املعاقني بصرياً     (VI2وقسم  )  1املعاقني بصرياً   (

 الذين يكون لديهم تصنيف الرماية      VI2 / VI3جممع، والالعبني   
من )  االحتاد الدويل لرياضات املكفوفني      (IBSAبالسهام من    

 . حص درجة حدة البصر اليت حيددها فB3 أو فئة B2فئة 

أما الالعبون يف أقسام    .   عصابة للعينني  VI1يرتدي الالعب يف    
VI2 / VI3    ويستخدم الالعبون يف كال    .   فلن يرتدوا تلك العصابة

 .القسمني اإلدراك حباسة اللمس، ولن يسمح بأي طريقة أخرى

 إن عصابة العينني ميكن أن تكون قناع العينني أثناء النوم أو                  21-12-2
ظارات تلتف على الرأس أو النظارات الواقية ويتم فحصها من           ن

قبل احلكام أثناء تفتيش املعدات وجيوز إعادة الفحص يف أي           
 .وقت خالل املباراة

 جيب أثناء املباراة ارتداء العصابة طوال األوقات يف ميدان                21-12-3
اللعب وكذلك عند إعداد املعدات، وأثناء ممارسة الرماية             

 . املباراة لالعب يف ذلك اليوموحىت اية
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وحوامل األجهزة عائقاً أمام     /   جيب أال تشكل أجهزة الرؤية        21-12-4
 . املنافسني اآلخرين

/ وجيب أال يزيد العرض الكلي ملواضع حوامل األجهزة             
 ).  بوصة31.5( سم 80مواضع أقدام املوجودين عن 

جيب أال يزيد أقصى عمق للجزء الوظيفي ملوضع القدم                
 ).  بوصة2.5( سم 6تصل بالالعب عن امل

)  بوصة 35.5( سم   90جيب أن تكون هناك مسافة ال تقل عن           
تقاس من أقرب نقطة لكل        (بني كل حامل ألجهزة اللمس         

 سم  2ال جيوز أن يتجاوز حجم جهاز اإلدراك باللمس         ).  حامل
يف أي اجتاه، وجيب أن يتصل فقط باجلزء اخللفي من يد                

 .الالعب أو ساعده

 فور إعداد جهاز اإلدراك باللمس، ميكن تركه على أرض                 21-12-5
امللعب حىت اية مباراة الالعب لذلك اليوم، مث تزال بعد              

 .ذلك

 جيب أن تكون     VI يف اجلولة األوملبية لذوي اإلعاقة البصرية          21-12-6
أماكن األهداف مرتبة حبيث ال ميكن أن حيركها الالعبون حىت          

 .فسيهم ليسوا على هدف جماورلو كان هذا يعين أن منا

 يصوب الالعبون السهام إما بقوس ريكريف أو بالقوس املركب           21-12-7
وميكن التصويب بالقوس املركب إما بأصابع      .  ضمن نفس الفئة  

وتقتصر فئة األقواس املركبة على     .  اليد أو مبساعدات اإلطالق   



ي للرماية بالقوس والسهم   الاتحاد الدو

 230

 رطالً لكل من الرجال          45وزن سحب القوس للذروة          
 .والسيدات

 . جوالت رمي األهداف بالسهام21-12-8

 تتكون من أربع    VI جولة باملالعب املفتوحة لفئة      21-12-8-1
 متراً على األهداف التالية ذا      30 سهماً تطلق ملسافة     36مرات  
 :الترتيب

 . سم60 سهماً على هدف قطره 36األسهم األوىل وعددها  •

 . سم80 سهماً على هدف قطره 36األسهم التالية وعددها  •

 . سم80 سهماً على هدف قطره 36األسهم التالية وعددها  •

 . سم122 سهماً على هدف قطره 36األسهم النهائية وعددها  •

 سهماً تطلق على    72 متراً من    VI 30 تتكون جولة    21-12-8-2
 . سم80 متراً على هدف قطره 30مسافة 

 األوملبية على مسافة     VI يكون الرمي يف اجلولة        21-12-8-3
 . سم80 على هدف قطره  مترا30ً

 يف املالعب املغلقة    VI يتكون الرمي يف اجلولة       21-12-8-4
ويتم .   متراً 18 سم على مسافة     60 سهماً على هدف قطره      60من  

التصويب على املناطق العشرة للتسديد املستخدمني لقوس           
 .الريكريف حىت إذا استخدم القوس املركب
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 باملالعب املغلقة   VI تطلق السهام يف جولة فئة         21-12-8-5
 سم كما يتم اتباع القواعد األخرى جلولة         60على هدف قطره    
ويتم التصويب على املناطق العشرة للتسديد      .  املالعب املغلقة 

املستخدمني لقوس الريكريف حىت إذا استخدم القوس               
 .املركب

 تطبق مجيع قواعد االحتاد الدويل للرماية بالقوس        21-12-8-6
 .والسهم األخرى

  املساعدون 21-12-9

 أن يكون لديه شخص يعمل         VI جيوز لالعب      21-12-9-1
مساعداً وقد جيلس أو يقف خلف الالعب وخلف خط الرماية           

 .  متر1مبسافة 

 دور املساعد هو إخبار الالعب مبواضع األسهم          21-12-9-2
 .على اهلدف وأيضاً تنبيهه باألوضاع اخلاصة بالسالمة

 املساعد بإزعاج الالعبني اآلخرين      ينبغي أال يقوم   21-12-9-3
 .أثناء تقدمي مساعداته التوجيهية لالعب

 عندما ينتهي الالعب من تسديد سهامه على               21-12-9-4
وقد يظل الالعب   .  األهداف يذهب مساعده خلف خط االنتظار     

على خط الرماية طوال فترة رمي السهام أو قد يرجع خلف خط            
 .االنتظار حسب تقديره

أو /قد يقوم املساعد فقط بضبط أجهزة الرؤية و           21-12-9-5
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أو يف ايات إحراز        /جتهيز املعدات أثناء التصويب و         
كما قد يوجه املساعد الالعب إىل اهلدف ويعود إىل         .  األهداف

وميكن لالعب ضبط جهاز اإلدراك باللمس يف أي        .  خط الرماية 
 .وقت أثناء الرماية

ويوقع .  اف لالعب  يقوم املساعد بتسجيل األهد      21-12-9-6
 .كل العب على بيان إحراز النقاط اخلاصة به

 جيب أن يسهل التعرف على الالعب ومساعده            21-12-9-7
 .بوصفهما شريكني، حيث جيب أن يرتديا نفس الزي

أو البطوالت املسجلة   / ال يسمح يف مجيع البطوالت الدولية و       21-12-10
 الكالب يف    باالحتاد الدويل للرماية بالقوس والسهم بوجود        

 ". كلب دعم"أو " كلب مساعد"امللعب على أا 
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Ðv×¹]E1D 
l]‚Ã¹]æÍ]‚âù]l^uçÖ 

 

10-1Í‚]íuçÖ»½^ÏßÖ]ØérŠiÐ^ßÚ 

 ) مناطق تسجيل النقاط يف لوحة اهلدف1-10: 3انظر الصورة(   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مناطق تسجيل النقاط يف لوحة اهلدف10.1: 3الصورة
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]îÚ†Úð^ÞcíuçjË¹]gÂø¹]»Í]‚âù 

 )إنشاء مرمى األهداف يف املالعب املفتوحة: 4 انظر الصورة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إنشاء مرمى األهداف يف املالعب املفتوحة:4الصورة 
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4x5-10Í‚]íuçÖ»½^ÏßÖ]ØérŠiÐ^ßÚ 

 ) مناطق تسجيل النقاط يف لوحة اهلدف4x 5-10: 5انظر الصورة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مناطق تسجيل النقاط يف لوحة اهلدف4x 5-10 :5الصورة 
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4x6-10Í‚]íuçÖ»½^ÏßÖ]ØérŠiÐ^ßÚ 

 ) مناطق تسجيل النقاط يف لوحة اهلدف4x 6-10: 5انظر الصورة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مناطق تسجيل النقاط يف لوحة اهلدف4x 6-10: 6الصورة 
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3x6-10uçÖ»½^ÏßÖ]ØérŠiÐ^ßÚÍ‚]í 

 ) مناطق تسجيل النقاط يف لوحة اهلدف3x 6-10: 7انظر الصورة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مناطق تسجيل النقاط يف لوحة اهلدف3x 6-10 :7الصورة 
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3x5-10Í‚]íuçÖ»½^ÏßÖ]ØérŠiÐ^ßÚ 

 ) مناطق تسجيل النقاط يف لوحة اهلدف3x 5-10: 8انظر الصورة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مناطق تسجيل النقاط يف لوحة اهلدف3x 5-10 :8الصورة 

 

 

 



ي للرماية بالقوس والسهم  الاتحاد الدو

 239

2x5-10Í‚]íuçÖ»½^ÏßÖ]ØérŠiÐ^ßÚ 

 ) مناطق تسجيل النقاط يف لوحة اهلدف2x 5-10: 9انظر الصورة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مناطق تسجيل النقاط يف لوحة اهلدف2x 5-10 :9الصورة 
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2x5-10Í‚]íuçÖ»½^ÏßÖ]ØérŠiÐ^ßÚ 

1x 5-10 مناطق تسجيل النقاط يف لوحة اهلدف 

 ) مناطق تسجيل النقاط يف لوحة اهلدف1x 5-10: 10انظر الصورة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مناطق تسجيل النقاط يف لوحة اهلدف1x 5-10 :10الصورة 
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íÏ×Ç¹]gÂø¹]»Í]‚âù]îÚ†Úð^Þc 

 )إنشاء مرمى األهداف يف املالعب املغلقة: 11انظر الصورة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إنشاء مرمى األهداف يف املالعب املغلقة:11الصورة 
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4x440íÏ×Ç¹]gÂø¹]»Í‚]íuçÖÜ‰ 

 ) سم لوحة اهلدف يف املالعب املغلقة4x 4 40: 12انظر الصورة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سم لوحة اهلدف يف املالعب املغلقة4x 4 40 :12الصورة 
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4x4»íémønÖ]Œ^ÇéÊŒ÷íuçÖíÏ×Ç¹]gÂø¹] 

 ) لوحة الس فيغاس الثالثية يف املالعب املغلقة4x4: 13انظر الصورة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لوحة الس فيغاس الثالثية يف املالعب املغلقة4x4 :13الصورة 
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4x3íÏ×Ç¹]gÂø¹]»íémønÖ]íèçÛÃÖ]Í‚]íuçÖ 

 ) يف املالعب املغلقة لوحة اهلدف العمودية الثالثية4x3: 14انظر الصورة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لوحة اهلدف العمودية الثالثية يف املالعب املغلقة4x3 :14الصورة 
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2x3íÏ×Ç¹]gÂø¹]»íémønÖ]íèçÛÃÖ]Í‚]íuçÖ 

 الفعاليات الفردية والفرق

 ) لوحة اهلدف العمودية الثالثية يف املالعب املغلقة2x3: 15انظر الصورة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لوحة اهلدف العمودية الثالثية يف املالعب املغلقة2x3 :15الصورة 
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1x3íÏ×Ç¹]gÂø¹]»íémønÖ]íéÏÊù]Í‚]íuçÖ 

  التصويب-فعاليات الفرق

 ) لوحة اهلدف األفقية الثالثية يف املالعب املغلقة1x3: 16انظر الصورة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة الثالثية يف املالعب املغلقة لوحة اهلدف األفقي1x3 :16الصورة 
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ŒçÏj¹]ŒçÏÖ]Ìé‘çi 

 )توصيف القوس املتقوس: 17انظر الصورة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توصيف القوس املتقوس:17الصورة 
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gÒ†¹]ŒçÏÖ]Ìé‘çi 

 )توصيف القوس املركب: 18انظر الصورة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توصيف القوس املركب:18الصورة 
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ÜãŠÖ]Ìé‘çi 

 )توصيف السهم: 19ورة انظر الص(

 

 

 

 

 

  توصيف السهم:19الصورة 
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Äe]†Ö]ðˆ¢] 
íémønÖ]æíéÞ]‚é¹]íè^Ú†Ö]‚Â]çÎ
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áæ†ÃÖ]æêÞ^nÖ]Ø’ËÖ]{°fÂøÖ]l]‚ÃÚ 
 

حيدد هذا البند أمناط املعدات اليت يسمح لالعبني باستخدامها عند             
وتقع على عاتق الالعب  .  لقوس والسهم الرمي يف املنافسات الدولية للرماية با     

 .مسؤولية استخدام املعدات اليت تطابق هذه القواعد

وأي العب يتبني أنه يستخدم معدات تتعارض مع القواعد الدولية                
للرماية بالقوس والسهم جيوز ختفيض النقاط اليت سجلها مبا يفقده األهلية              

اليت تطبق على كل قسم      وفيما يلي اللوائح اخلاصة      .  للمشاركة يف املنافسة  
وتطبق اللوائح اخلاصة بالزي     .  يليها اللوائح اليت تطبق على كافة األقسام         

 .20.1الواردة يف اجلزء الثالث البند 

وأي العب يتبني أنه يستخدم معدات تتعارض مع القواعد الدولية                
للرماية بالقوس والسهم جيوز ختفيض النقاط اليت سجلها مبا يفقده األهلية              

وفيما يلي اللوائح اخلاصة اليت تطبق على كل قسم           .  لمشاركة يف املنافسة  ل
وتطبق اللوائح اخلاصة بالزي     .  يليها اللوائح اليت تطبق على كافة األقسام         

 .1-20الواردة يف اجلزء الثالث البند 

22-1 

 :بالنسبة للقسم اخلاص بالقوس املنعكس، يسمح باستخدام األشياء التالية

ي نوع من األقواس شريطة أن يكون مطابقاً للمعىن الشائع لكلمة           أ 22-1-1
كما هو مستخدم هلدف الرمي، أي أنه أداة تتكون من             "  قوس"
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ليس من نوع الرمي الذي يسمح للسهم باملرور            (مقبض ويد    
وذراعني مرنتني تنتهي كلٌّ منهما بنهاية مثبتة عليها نقطة           )  خالهلا

س لالستخدام من خالل تثبيت      وجيهز القو ).  تثبيت لوتر السهم  
وتر مباشرة بني نقطيت تثبيت وعند التشغيل يحمل بإحدى اليدين           
من خالل املقبض يف حني تسحب أصابع اليد األخرى الوتر               

 . وتطلقه

 يسمح بوضع أيدٍ متعددة األلوان وعالمات جتارية            22-1-1-1
 .داخل الذراع السفلية والعلوية أو على يد السهم

22-1-1-2 سمح باأليدي اليت تشمل دعامة على ألّا تكون هذه           ي
 .الدعامة مالمسة ليد الالعب أو رسغه بشكل مستمر

 . وتر القوس بأي عدد من اخليوط22-1-2

 جيوز أن يكون بألوان خمتلفة وأن يكون مصنوعاً من           22-1-2-1
وجيوز أن يكون له نقطة توسيط قابلة       .  مادة خمصصة هلذا الغرض   

 األصابع اليت جتذب، ونقط التثبيت اليت ميكن         للتعديل ليناسب 
أن يضاف إليها منصة إرسال تناسب نقطة التثبيت بالسهم عند              

يوجد عند  .  الضرورة وأن توضع هذه النقطة واحدة أو اثنتني           
ذراعي وتر القوس بكرة توضع يف طريف الوتر يف القوس عند               

الوتر عالوة على ذلك، يسمح بتثبيت أداة ملحقة على            .  تركيبه
وال تنتهي منصة اإلرسال     .  لتكون عالمة حتديد موضع السهم      

. على الوتر عند مستوى رؤية الالعب عند بلوغ السحب أقصاه            
وال يكون وتر القوس وسيلة من وسائل املساعدة على التصويب           
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من خالل استخدام الثقوب أو وضع العالمات أو أي وسيلة                
 . أخرى

 .عديله مسند السهم، الذي ميكن ت22-1-3

 جيوز استخدام أي زر أو نقطة أو منصة للضغط قابلة            22-1-3-1
للتحرك يف القوس بشرط أال يكون كهربائياً أو إلكترونياً وأال               

وال جيوز أن تزيد      .  يقدم أي وسيلة مساعدة على التصويب         
 .  سم4املسافة بني منطقة الضغط ومقبض القوس عن 

اء كان مسعياً أو بصرياً أو        جيوز استخدام مؤشر قوة السحب سو       22-1-4
 . ملسياً على أال يكون ذلك كهربائياً أو إلكترونياً

 يسمح باستخدام معاير تصويب ولكن ال جيوز استخدام أكثر من            22-1-5
 .معاير تصويب واحد بأي حال من األحوال

 ال حيتوى معاير التصويب على منشور أو عدسات أو          22-1-5-1
ئية أو إلكترونية وال تصوب إىل أكثر        أي وسيلة تكبري سواء كهربا    

 .من نقطة تصويب واحدة

سواء كانت  ( ال يزيد طول دائرة أو نقطة التصويب            22-1-5-2
 سم على امتداد    2على  )  على هيئة نفق أو أنبوبة أو أي مكون آخر        

 .خط رؤية الالعب

 جيوز أن يلحق بالقوس معاير تصويب يسمح                 22-1-5-3
وهو ما  .  اح وكذلك إعدادات للرفع    بالتعديل لتخفيف أثر الري     

 :خيضع للشروط التالية
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 .يسمح مبد معاير التصويب •

جيوز وضع لوحة أو شريط لتحديد املسافات على معاير                   •
التصويب كوسيلة للتحديد، على أال يوفر ذلك وسيلة تصويب            

 .مساعدة

جيوز أن تكون نقطة التصويب على هيئة موضع دبوس من                  •
 أن يزيد طول إبرة التصويب الكلي على        األلياف البصرية، وجيوز  

 سم، على أن تثبت إحدى ايتيها خارج نطاق رؤية الالعب              2
عند بلوغ السحب أقصاه يف حني ال يزيد اجلزء الذي يقع على               

وال .   سم يف خط مستقيم قبل االحنناء       2خط رؤية الالعب على     
تقدم هذه اإلبرة إال نقطة تصويب واحدة فقط عند بلوغ السحب             

ويتم قياس إبرة التصويب بشكل منفصل عن النفق معاير           .  أقصاه
 .التصويب

 أثناء اجلوالت غري احملددة املسافة، ال جيوز تعديل         22-1-5-4
 .أي جزء مبعاير التصويب بغية توفري وسيلة لتحديد املدى

 . يسمح باستخدام عِصِي االتزان وعوامل تعويض عزم الطريان22-1-6

 :ا وال جيوز هل22-1-6-1

 .أن تعمل كأداة لتوجيه الوتر •

 .أن تالمس أي شيء إال الوتر فقط •

 .أن تشكل خطراً أو عائقاً لالعبني آخرين •
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 جيوز استخدام أي نوع من األسهم شريطة أن تتوافق مع املعىن              22-1-7
كما هو مستخدم يف رماية تصويب            "  سهم"الشائع لكلمة     

مي أو اخللفي    األهداف، وعلى أال تسبب تلفاً يف اجلزء األما           
 .لوجهة اهلدف أو مرمى التصويب

 يتكون السهم من عصا برأس مدببة ونقطة تثبيت               22-1-7-1
ال يتجاوز احلد األقصى لقطر عصا       .  وريش تزيني حسب الرغبة   

ال تعد األغلفة امللفوفة على السهم ضمن هذه         ( ملم   3-9السهم  
هم  سم حنو رأس الس     22احلدود طاملا أا ال متتد ألكثر من           

نقطة وتر السهم يف القوس         –عندما تقاس من خمنق السهم         
، وجيوز أن يبلغ قطر رأس هذه           )وحىت اية تغليف السهم     

ويوضع على عصا كل سهم اسم        .   ملم حبد أقصى    9.4األسهم  
وتكون مجيع األسهم   .  الالعب اخلاص به أو احلروف األوىل منه      

أللوان املستخدمة ألي غاية متماثلة وحتمل نفس النمط وا               
وال يسمح بنقاط تثبيت مسار السهم      ).  إن وجد (والريش والتزيني   

 ). املُضاءة كهربائياً أو إلكترونياً(

 يسمح بوسائل محاية األصابع على هيئة أغطية األصابع أو أطراف           22-1-8
األصابع أو القفازات أو ألواح الرماية الصغرية اليت تلبس يف               

ه، على أال حتتوي هذه       اليد، وذلك عند سحب الوتر وإطالق       
 .الوسائل على ما يساعد الالعب على سحب الوتر وإطالقه

 جيوز استخدام أداة للفصل بني األصابع ملنع الضغط         22-1-8-1
الشديد على السهم، كما يسمح باستخدام اللوحة املزودة               
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خبطاف أو ما شاها واليت تثبت على لوحة محاية األصابع                
لقوس، وجيوز ارتداء القفاز العادي     دف التثبيت وعلى مقبض ا    

أو أي شيء مشابه     )  بدون فواصل بني األصابع    (أو فقاز الكف     
 .على أال يكون ملحقا مبقبض القوس

جيوز استخدام النظارات امليدانية والتلسكوبات وغريها من              22-1-9
 .الوسائل البصرية األخرى لتوجيه األسهم

عائق أمام الالعبني    بشرط أال متثل هذه الوسائل أي          22-1-9-1
 .اآلخرين

 جيوز استخدام النظارات الطبية ونظارات الرماية             22-1-9-2
والنظارات الشمسية، وال جيوز تزويد هذه النظارات بعدسات           
مايكرو أو أجهزة شبيهة وال جيوز أيضاً إضافة عالمات عليها مبا            

 .جيعلها تساعد يف التصويب

تغطية العدسة اخلاصة    يف حالة احتياج الالعب إىل         22-1-9-3
بالعني املغلقة عند التصويب، حينها يلزم تغطيتها بالكامل أو              

 .وضع شريط ليغطيها بالكامل أو استخدام رقعة العني

 : يسمح باستخدام املستلزمات22-1-10

 وتشمل محاية الذراع ووقاية الصدر وحامل القوس         22-1-10-1
ع إحدى القدمني أو    وجعبة األسهم، كما يسمح باألجهزة اليت ترف      

جزء منها سواء كانت ملحقة باحلذاء أو مستقلة عنه على أال                 
تشكل هذه األجهزة عائقاً بالنسبة لالعبني اآلخرين وأال يزيد بروز          
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 سم، ويسمح أيضاً      2احلذاء من املكان املخصص له عن            
وجيوز إحلاق مؤشرات    .  باستخدام أغطية وقاية ذراعي القوس      

باملعدات املستخدمة يف   )  ئية أو اإللكترونية  غري الكهربا (الرياح  
 ). مثل الريبون الضوئية(حقيبة الرماية املعلقة 

22-2 

بالنسبة لقسم القوس املركب، يسمح باستخدام املعدات التالية،              
ويسمح باستخدام مجيع أمناط األجهزة اإلضافية ما مل تكن كهربائية أو                  

 . لالعبني اآلخرينإلكترونية أو متس السالمة أو تسبب إزعاجاً

خيتلف السحب يف القوس املركب الذي يتم إطالق السهم                22-2-1
خالله من الناحية امليكانيكية حيث يعتمد على نظام البكرات أو            

ويتم جتهيز القوس لالستخدام بتثبيت وتر القوس            .  الكامات
مباشرة على كامات، أو موضع تثبيت الوتر بذراعي القوس، أو            

 . أي وسيلة أخرى حسبما يقتضي التصميمالكابالت، أو ب

 . باوند60 ال يتعدى أقصى وزن للسحب 22-2-1-1

 . يسمح بوضع واقٍ للكابل22-2-1-2

 يسمح بوجود كابل مزدوج شريطة أال يالمس يد              22-2-1-3
 .الالعب أو رسغه أو يد القوس بشكل مستمر

 أي نوع من وتر القوس الذي جيوز أن يشمل منصة              22-2-1-4
ل لتعديل نقاط التثبيت وأن يشمل ملحقات أخرى مثل فتحة           إرسا
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التسديد البصرية ووحدة حفظ السهم يف املسار ووتر دوار                
 .وغريها

كما يسمح باستخدام كوامت الصوت للوتر على أال تقل املسافة              •
 .  سم30بينها وبني نقطة التثبيت عن 

 توضع نقطة الضغط مبسند السهم واليت ميكن                22-2-1-5
من مركز  )  من الداخل ( سم   6لها على مسافة ال تزيد على         تعدي

 . مقبض القوس

 جيوز استخدام مؤشرات قوة السحب السمعية أو البصرية أو               22-2-2
 . كليهما

 . يلحق بالقوس معاير تصويب22-2-3

 وجيوز أن يسمح بالتعديل وفقاً حلالة الرياح وحيتوي          22-2-3-1
أن حيتوي على جهاز     كذلك على إعدادات رفع، وجيوز أيضاً         

 . حتديد مستوى أو عدسات مكربة أو منشورات

 جيوز أن تكون نقاط معاير التصويب على هيئة إبرة             22-2-3-2
تصويب ألياف ضوئية أو العصا املتوهجة كيميائياً، ويتم وضع            

 .هذه العصا حبيث ال تزعج الالعبني اآلخرين

د من   ال يسمح بإبر تصويب متعددة وأجهزة احل            22-2-3-3
 .الصوت إال يف الدورات احملددة املسافة فقط

 أما يف اجلوالت غري احملددة املسافة فال جيوز               22-2-3-4
 .تعديل أي جزء مبعاير التصويب بغية توفري وسائل إلجياد املدى
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 جيوز استخدام وسائل مساعدة لإلطالق بشرط أال تكون ملحقة            22-2-4
دام أي نوع من وسائل     بالقوس بأي طريقة كانت، كما جيوز استخ      

 .محاية األصابع

 : تطبق الشروط التالية22-2-5

 1-7-1-22 واملادة 7-1-22املادة  •

 1-8-1-22املادة  •

 2-9-1-22 واحملددة باملادة 9-1-22املادة  •

 1-10-1-22املادة  •

ميكن استخدام معايرات التصويب احملددة ال الرؤية يف             •
اليت تكون فيها الرماية    أقسام القوس املركب فيما عدا الدورات        

ملسافات غري حمددة وبافتراض أن مثل هذا املعاير ال حيتوى              
 .على جهاز كهربائي أو إلكتروين

22-3 

 :يسمح باألشياء التالية بالنسبة لقسم القوس البسيط

 أي نوع من األقواس بشرط أن يتفق مع املعىن الشائع لكلمة                 22-3-1
أنه :  صابة اهلدف، أي   كما هو مستخدم يف الرماية إل        "  قوس"

، وذراعني  )ال مير السهم من خالله      (يتكون من مقبض، ويد       
وجيهز القوس  .  مرنتني يف اية كل منهما طرف لتثبيت الوتر           

لالستخدام من خالل تثبيت وتر واحد مباشرة بني طريف التثبيت            
وعند التشغيل يحمل بإحدى اليدين من خالل املقبض يف حني            
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-ويكون القوس   .  ألخرى بسحب الوتر وإطالقه   تقوم أصابع اليد ا   
 بسيطاً فيما عدا مسند السهم وخالياً من          -كما هو موضح أعاله    

النتوءات، وال يوجد به معاير للتصويب أو عالمات للتصويب أو           
ميكن استخدامها يف    )  يف منطقة اإلبصار بالقوس    (قطع مضيئة    

ستلزمات ويكون القوس غري املثبت واهز بكافة امل      .  التصويب
املسموح ا قادراً على املرور من خالل فتحة أو حلقة يبلغ                

 .  ملم5-0 -+/ سم و 2-12قطرها الداخلي 

 يسمح بيد القوس املتعددة األلوان والعالمات              22-3-1-1 
التجارية املوضوعة على اجلزء الداخلي من الذراعني العليا              

ملنطقة اليت  عالوة على ذلك، إذا كانت ا      .  والسفلى أو على اليد   
تقع داخل نطاق الرؤية ملونة مبا جيعلها تستخدم يف التصويب             

 . جيب حينها وضع شريط عليها

 يسمح باستخدام اليد اليت تشمل دعامة على أال               22-3-1-2
 .تالمس يد الالعب أو رسغه بشكل مستمر

 . وتر قوس مصنوع من أي عدد من اخليوط22-3-2

 خمتلفة ويكون مصنوعاً من       والذي قد يكون بألوان     22-3-2-1
وجيوز أن حيتوى على منصة     .  مادة خمتارة خصيصاً هلذا لغرض    

إرسال للتوائم مع األصابع اليت تقوم بالسحب ونقطة تثبيت ميكن          
أن يضاف إليها منصة إرسال لتناسب نقطة التثبيت بالسهم حسب           
الضرورة، ولتحديد هذه النقطة ميكن استخدام موضع أو                

ويف كلٍّ من اييت وتر القوس هناك بكرة            .  تموضعني للتثبي 
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ال يسمح  .  توضع يف مكان تثبيت الوتر يف القوس عند تركيبه            
وال تنتهي منصة اإلرسال على الوتر      .  بوجود نتوء أو عالمة األنف    

يف مستوى رؤية الالعب عند بلوغ السحب أقصاه، وال تكون              
 التصويب  منصة اإلرسال بأي حال من األحوال وسيلة مساعدة يف        

من خالل استخدام ثقب التصويب أو وضع العالمات أو أي               
 . وسيلة أخرى

  مسند السهم الذي ميكن تعديله22-3-3

 جيوز استخدام زر ضغط متحرك أو نقطة ضغط أو             22-3-3-1
لوحة ضغط يف القوس على أال توفر هذه األشياء مساعدة إضافية           

طة الضغط ومقبض   ال جيوز أن تزيد املسافة بني نق      .  يف التصويب 
 .  سم2عن ) من الداخل(القوس 

 . وال جيوز استخدام جهاز لتحديد قوة السحب22-3-4

  يسمح بأسلوب حتديد اهلدف عن طريق استخدام الوتر كمرجع22-3-5

 . ال يسمح بوضع عصا التوازن22-3-6

 يسمح بإحلاق عوامل تعويض عزم الطريان املثبتة            22-3-6-1
 .  وس شريطة أال يثبت عليها عِصِي اتزانبوصفها جزءاً من الق

.  جيوز إضافة أوزان إىل اجلزء السفلي من الرافعة             22-3-6-2
تركَّب مجيع األوزان بغض النظر عن الشكل مباشرة على اليد              
دون عِصي أو امتدادات أو وصالت تثبيت الزوايا أو أجهزة ماصة           

 . للصدمات
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لى أن تكون مطابقة ملبدأ       جيوز استخدام أي نوع من األسهم ع         22-3-7
كما هو مستخدم يف الرماية إلصابة           "  سهم"وتعريف كلمة     

 . اهلدف، وأال تسبب هذه األسهم تلفاً ال داعي له يف اهلدف

 يتكون السهم من عصا برأس مدببة ونقطة تثبيت               22-3-7-1
ال يتجاوز احلد األقصى لقطر عصا      .  وريش وتزيني حسب الرغبة   

د األغلفة امللفوفة على السهم ضمن هذه        ال تع ( ملم   3-9السهم  
 – سم حنو خمنق السهم      22احلدود طاملا أا ال متتد ألكثر من         

، وجيوز  )نقطة وتر السهم يف القوس وحىت اية تغليف السهم          
ويوضع على .  ملم حبد أقصى 4-9أن يبلغ قطر رأس هذه األسهم       

. عصا كل سهم اسم الالعب اخلاص به أو احلروف األوىل منه             
وتكون مجيع األسهم املستخدمة ألي غاية متماثلة وحتمل نفس          

وال يسمح بنقطة   ).  إن وجد (النمط واأللوان واألجنحة والتزيني      
 ).املضاءة كهربائياً أو إلكترونياً(تثبيت السهم يف املسار 

 يسمح بوسائل محاية األصابع على هيئة أغطية األصابع أو أطراف           22-3-8
ت أو ألواح الرماية الصغرية اليت تلبس يف            األصابع أو القفازا   

اليد، وذلك عند سحب الوتر وإطالقه، على أال حتتوى هذه               
 .الوسائل على ما يساعد الالعب على سحب الوتر وإطالقه

 جيوز استخدام أداة للفصل بني األصابع ملنع الضغط         22-3-8-1
الشديد على السهم، كما يسمح باستخدام اللوحة املزودة               

 أو ما شاها واليت تثبت على لوحة محاية األصابع                خبطاف
دف التثبيت، وعلى مقبض القوس، وجيوز ارتداء القفاز              
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از الكف أو أي شيء مشابه على أال يكون ملحقاً             قفالعادي أو   
 .مبقبض القوس

 جيوز استخدام النظارات امليدانية والتلسكوبات وغريها من              22-3-9
 .يه األسهمالوسائل البصرية األخرى لتوج

 بشرط أال متثل هذه الوسائل أي عائق أمام الالعبني            22-3-9-1
 .اآلخرين

 جيوز استخدام النظارات الطبية ونظارات الرماية            22-3-9-2
والنظارات الشمسية، وال جيوز تزويد هذه النظارات بعدسات           
مايكرو أو أجهزة شبيهة وال جيوز أيضاً إضافة عالمات عليها مبا            

 .د يف التصويبجيعلها تساع

 يف حالة احتياج الالعب إىل تغطية العدسة اخلاصة            22-3-9-3
بالعني املغلقة عند التصويب، حينها يلزم تغطيتها بالكامل أو              

 .وضع شريط لتغطيتها بالكامل أو استخدام رقعة العني

 : يسمح باستخدام املستلزمات22-3-10

 القوس   وتشمل محاية الذراع وواقي الصدر وحامل       22-3-10-1
وجعبة األسهم احملمولة على احلزام أو على الظهر أو على                
األرض، كما يسمح باألجهزة اليت ترفع إحدى القدمني أو جزء            
منها سواء كانت ملحقة باحلذاء أو مستقلة عنه على أال تشكل               
هذه األجهزة عائقاً بالنسبة لالعبني اآلخرين وأال تزيد مسافة بروز          

كما يسمح أيضاً    .   سم 2خصص له عن     احلذاء من املكان امل    
 .باألغطية الواقية لذراعي القوس
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22-4 

يسمح باألشياء التالية بالنسبة لقسم الرمي البدائي بالقوس دون حتديد            
 :هدف

 أي نوع من األقواس شريطة أن يطابق املعىن الشائع لكلمة                  22-4-1
كما هو مستخدم يف الرماية إلصابة اهلدف، أي الذي            "  قوس"

وذراعني )  ال يتم الرماية من خالل القوس     (ون من مقبض ويد     يتك
وتصنع اليد من مادة    .  مرنتني بنهاية كل منهما طرف لتثبيت الوتر       

اخلشب، البامبو، القرن، األلياف       (طبيعية أو مادة راتنجية         
/ الزجاجية، وجيوز أن حيتوي جزء من اليد على الكاربون               

هيكل اليد مكوناً من      ال بد أن يكون       ).  اجلرافيت أو املعدن   
وجيوز أن يكون القوس من     .  صفائح أو قطعة واحدة من اخلشب     

النوع القابل للفك والتركيب وأن حيتوي على جتهيزات معدنية            
يف اليد لتركيب الذراعني وإدخال معاير التصويب وإدخال الدافعة   

وجيوز أن حيتوي القوس     .  ذات املسند وبطانات عصا االتزان      
 tiller قابلة للتعديل بغرض تعديل نقطة االتزان         على ذراع واحدة  

فقط ولكنه ال جيوز أن حيتوي على جيوب للذراع قابلة للتعديل            
وجيوز أن حتتوي اليد على طبقات       .  بغرض تعديل وزن القوس    

 ملم الستخدامها يف محاية       6ختليقية رفيعة يصل عرضها إىل        
ن ال جيوز   الذراع أو اجليب لالستخدام اهليكلي داخل اليد ولك         

أن متثل نسبة املواد املصنوعة من املعدن أو املواد التخليقية              
وجيب أن حتتوى اليد على بعض         .  أكثر من ربع هيكل اليد       
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وبالنسبة لألقواس غري القابلة للفك والتركيب      .  اخلشب أو البامبو  
يسمح بطبقات الذراع املصنوعة من أي مادة واليت ختتفي داخل           

س للتشغيل من خالل وضع وتر واحد          وجيهز القو .  قسم اليد 
مباشرة بني طريف التثبيت وعند االستخدام يحمل بإحدى اليدين          
من خالل املقبض يف حني تقوم أصابع اليد األخرى بسحب               

 .الوتر وإطالقه

ويكون القوس الوارد وصفه أعاله قوساً بسيطاً باستثناء وجود             
اً من   وخالي 3-4-22املادة  مسند السهم كما هو موضح يف            

النتوءات ومعاير التصويب أو عالمات التصويب أو األجزاء              
واليت ميكن  )  داخل نافذة الرؤية بالقوس   (املصنوعة من طبقات     
 . استخدامها يف التصويب

 يسمح بوجود يد متعددة األلوان وبوجود عالمات            22-4-1-1
ومع .  جتارية على اجلزء الداخلي من الذراعني العلوية والسفلية         

ذا كانت نافذة الرؤية ملونة بطريقة تساعد يف التصويب            ذلك، إ 
 . فإنه جيب تغطيتها بشريط

 . وتر القوس املصنوع من أي عدد من اخليوط22-4-2

 جيوز أن يكون بألوان خمتلفة وأن يكون مصنوعاً من           22-4-2-1
وجيوز أن حيتوي على منصة     .  مادة خمتارة خصيصاً هلذا لغرض    

 اليت تقوم بالسحب ونقطة تثبيت ميكن       إرسال ليتواءم مع األصابع   
أن يضاف إليها منصة إرسال لتناسب نقطة التثبيت بالسهم حسب           
الضرورة ولتحديد هذه النقطة ميكن استخدام موضع أو موضعني         
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ويف كل من اييت وتر القوس هناك بكرة توضع يف              .  للتثبيت
 أو  ال يسمح بوجود نتوء   .  مكان تثبيت الوتر يف القوس عند تركيبه      

وال تنتهي منصة اإلرسال على الوتر يف       .  nose markعالمة مشبك   
مستوى رؤية الالعب عند بلوغ السحب أقصاه، وال تكون منصة           
اإلرسال بأي حال من األحوال وسيلة مساعدة يف التصويب من            
خالل استخدام ثقب التصويب أو وضع العالمات أو أي وسيلة            

 .أخرى

 كوامت الصوت للوتر على أال         كما يسمح باستخدام    22-4-2-2
 . سم30تقل املسافة بينها وبني نقطة التثبيت عن 

 . مسند السهم وهو غري قابل للتعديل22-4-3

 ميكن أن يكون مسند بسيط مصنوع من البالستيك،           22-4-3-1
أو مصنوع من الريش حسب احلالة اليت مت توريدها من املُصنع،           

 ويف هذه احلالة جيوز      أو ميكن لالعب أن يستخدم رف السهم        
وجيوز محاية اجلزء الرأسي من     .  تغطية هذا الرف فقط بأي مادة      

 سم من    1نافذة الرؤية بأي مادة على أال يزيد ارتفاعها على                
 سم بالقياس من اليد       3مستوى السهم وأال يزيد مسكها على          

وال يسمح  .  وحىت اية مستوى املادة املستخدمة يف احلماية         
 . واع مساند األسهمبغري ذلك من أن

 . ال جيوز استخدام أي جهاز لقياس شدة السحب22-4-4

  ال يسمح بتحديد اهلدف عن طريق استخدام الوتر كمرجع 22-4-5
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 جيوز استخدام أي نوع من األقواس شريطة أن تطابق املعىن                22-4-6
كما هو مستخدم يف الرماية إلصابة اهلدف        "  قوس"الشائع لكلمة   

لفيات ال داعي هلا يف اجلزء األمامي واخللفي          وأال تتسبب يف ت   
 . من اهلدف

 يتكون السهم من عصا برأس مدببة ونقطة تثبيت               22-4-6-1
ال يتجاوز احلد األقصى لقطر عصا      .  وريش وتزيني حسب الرغبة   

ال تعد األغلفة امللفوفة على السهم ضمن هذه         ( ملم   3-9السهم  
 –م حنو خمنق السهم      س 22احلدود طاملا أا ال متتد ألكثر من         

، وجيوز  )نقطة وتر السهم يف القوس وحىت اية تغليف السهم          
ويوضع على .  ملم حبد أقصى 4-9أن يبلغ قطر رأس هذه األسهم       

. عصا كل سهم اسم الالعب اخلاص به أو احلروف األوىل منه             
وتكون مجيع األسهم املستخدمة متماثلة وحتمل نفس النمط            

وال يسمح بنقطة حفظ     ).  إن وجد (زيني  واأللوان واألجنحة والت  
 ).املضاءة كهربائياً أو إلكترونياً(السهم يف املسار  

 يسمح بوسائل محاية األصابع على هيئة أغطية األصابع أو أطراف           22-4-7
األصابع أو القفازات أو ألواح الرماية الصغرية اليت تلبس يف               

ي هذه  اليد، وذلك عند سحب الوتر وإطالقه، على أال حتتو            
 .الوسائل على ما يساعد الالعب على سحب الوتر وإطالقه

 ال يسمح باللوحة ذات اخلطاف أو أي جهاز ملحق             22-4-7-1
بلوحة محاية األصابع بغرض تثبيت الوتر يف اليد، بل جيب               
إطالق الوتر باستخدام إصبع واحدة فوق نقطة تثبيت السهم               
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طقة البحر األبيض   ويعرف هذا األسلوب باألسلوب املتبع يف من      (
حبيث (أو جمموعة أصابع حتت نقطة تثبيت السهم           )  املتوسط

 ملم أسفل نقطة     2يقع إصبع السبابة على مسافة ال تزيد على             
مستخدماً نقطة تثبيت وإطالق واحدة، وعلى          )  تثبيت السهم 

. الالعب أن خيتار ما بني األسلوبني وال جيوز استخدامهما معاً            
خدام األصابع بوضعها أسفل نقطة         وعند إطالق السهم باست      

التثبيت والرغبة يف ارتداء محاية لألصابع جيب أن يكون ذلك             
من خالل فقاز اليد بال فاصل بني األصابع أو ما يشاه ومبا ال                

وعند استخدام إصبع    .  يسمح باإلطالق باستخدام إصبع واحدة      
واحدة جيوز استخدام فاصل بني األصابع ملنع الضغط على               

  .السهم

 جيوز استخدام النظارات امليدانية والتلسكوبات وغريها من              22-4-8
 .الوسائل البصرية األخرى لتوجيه األسهم

 بشرط أال متثل هذه الوسائل أي عائق أمام الالعبني            22-4-8-1
 .اآلخرين

 جيوز استخدام النظارات الطبية ونظارات الرماية            22-4-8-2
ذه النظارات بعدسات    والنظارات الشمسية، وال جيوز تزويد ه       

مايكرو أو أجهزة شبيهة وال جيوز أيضاً إضافة عالمات عليها مبا            
 .جيعلها تساعد يف التصويب

 يف حالة احتياج الالعب إىل تغطية العدسة اخلاصة            22-4-8-3
بالعني املغلقة عند التصويب، حينها يلزم تغطيتها بالكامل أو              
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 .ة العنيوضع شريط ليغطيها بالكامل أو استخدام رقع

 : يسمح باستخدام املستلزمات22-4-9

 وتشمل محاية الذراع ووقاية الصدر وحامل القوس          22-4-9-1
وجعبة األسهم احملمولة باحلزام أو على الظهر أو األرض، كما           
يسمح باألجهزة اليت ترفع إحدى القدمني أو جزء منها سواء                

 األجهزة  كانت ملحقة باحلذاء أو مستقلة عنه على أال تشكل هذه          
عائقاً بالنسبة لالعبني اآلخرين وأال تزيد مسافة بروز احلذاء من             

 سم، ويسمح أيضاً باستخدام أغطية       2املكان املخصص له عن      
 .وال يتم إحلاق جعبة األسهم بالقوس. وقاية ذراعي القوس

22-5 

 :يسمح باستخدام األدوات التالية بالنسبة لقسم القوس الطويل

أو (وس يف شكله الشكل التقليدي لألقواس الطويلة            يطابق الق   22-5-1
ويكون تصميم الذراعني حبيث ال     )  األقواس األمريكية املسطحة  

وجيوز أن  .  يلمس السهم عند وضعه سوى نقطيت التثبيت بالقوس       
يكون القوس قابالً للفك والتركيب إىل قطعتني حبيث تكون               

 داخل  يقع مكان الفك والتركيب     .  (القطعتان من نفس الطول     
كما جيوز أن يكون القوس         )  مسند السهم  /  منطقة املقبض  

ال توجد قيود على    .  مصنوعاً من أي مادة أو جمموعة من املواد        
ويسمح باإلطالق من     )  منطقة املقبض فقط    (شكل املقبض     

ويكون القوس خالياً من النتوءات ومعاير التصويب          .  املنتصف
ل منطقة نافذة   داخ(وعالمات التصويب وقطع مركبة من طبقات        
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 .واليت قد تستخدم يف التصويب) الرؤية بالقوس

 150 بالنسبة للصغار والنساء، ال يقل طول القوس عن         22-5-1-1
 سم  160سم، أما بالنسبة للرجال فال يقل طول القوس عن                

ويقاس هذا الطول على القوس اهز على أساس املسافة               
 . ارجي من القوساملمتدة بني نقطيت التثبيت بطول اجلزء اخل

 . وتر القوس املصنوع من أي عدد من اخليوط22-5-2

 جيوز أن يكون الوتر بألوان خمتلفة ومصنوعاً من مادة          22-5-2-1
وجيوز أن حيتوي على منصة        .  خمتارة خصيصاً هلذا لغرض     

إرسال ليتواءم مع األصابع اليت تقوم بالسحب، وعلى نقطة تثبيت          
ال لتناسب نقطة التثبيت بالسهم     ميكن أن يضاف إليها منصة إرس      

حسب الضرورة، ولتحديد هذه النقطة ميكن استخدام موضع أو          
ويف كل من اييت وتر القوس هناك بكرة            .  موضعني للتثبيت 

وال تنتهي  .  توضع يف مكان تثبيت الوتر يف القوس عند تركيبه           
منصة اإلرسال على الوتر يف مستوى رؤية الالعب عند بلوغ               

، وال تكون هذه املنصة بأي حال من األحوال             السحب أقصاه 
وسيلة مساعدة يف التصويب من خالل استخدام ثقب التصويب           

 .أو وضع العالمات أو أي وسيلة أخرى

 كما يسمح باستخدام كوامت الصوت للوتر على أال             22-5-2-2
 . سم30تقل املسافة بينها وبني نقطة التثبيت عن 

لقوس رف للسهم جيوز استخدام هذا        إذا كان با  .   مسند السهم  22-5-3
الرف (الرف مسنداً للسهم وجيوز تغطيته بأي نوع من املواد               
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وجيوز محاية اجلزء األفقي من نافذة التصويب بأي مادة           ).  فقط
 سم من مستوى السهم أو      1على أال يزيد ارتفاع هذه املادة على         

 ملم عند قياسها من يد القوس مباشرة              3يزيد سمكها عن      
 . قرب من سطح املادةوبال

 . ال يسمح بتحديد اهلدف عن طريق استخدام الوتر كمرجع22-5-4

 . ال يسمح باألوزان أو عِصِي االتزان أو عوامل تعويض عزم الطريان 22-5-5

 : ال يسمح إال باألسهم اخلشبية باملواصفات التالية22-5-6

 يتكون السهم من عصا برأس مدببة ونقطة تثبيت               22-5-6-1
ال يتجاوز احلد األقصى لقطر عصا      .  وريش وتزيني حسب الرغبة   

ال تعد األغلفة امللفوفة على السهم ضمن هذه         ( ملم   3-9السهم  
 – سم حنو خمنق السهم      22احلدود طاملا أا ال متتد ألكثر من         

، وجيوز  )نقطة وتر السهم يف القوس وحىت اية تغليف السهم          
ويوضع على . ملم حبد أقصى 4-9أن يبلغ قطر رأس هذه األسهم      

. عصا كل سهم اسم الالعب اخلاص به أو احلروف األوىل منه             
وتكون مجيع األسهم املستخدمة متماثلة وحتمل نفس النمط            

 ). إن وجد(واأللوان واألجنحة والتزيني 

 تكون رؤوس األسهم من النوع املخصص مليدان            22-5-6-2
صصة لألسهم  املنافسة أو نقاط تسديد وخمروطية الشكل وخم         

 .اخلشبية

 . يستخدم الريش الطبيعي فقط عند إضافة ريش للسهم22-5-6-3
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 يسمح بوسائل محاية األصابع على هيئة أغطية األصابع أو أطراف           22-5-7
األصابع أو القفازات أو ألواح الرماية الصغرية اليت تلبس يف               
اليد، وذلك عند سحب الوتر وإطالقه، على أال حتتوي هذه               

 .وسائل على ما يساعد الالعب على سحب الوتر وإطالقهال

 ال يسمح باللوحة ذات اخلطاف أو أي جهاز ملحق             22-5-7-1
بلوحة محاية األصابع بغرض تثبيت الوتر يف اليد، بل جيب               
إطالق الوتر باستخدام إصبع واحدة فوق نقطة تثبيت السهم               

ر األبيض  ويعرف هذا األسلوب باألسلوب املتبع يف منطقة البح       (
حبيث (أو جمموعة أصابع حتت نقطة تثبيت السهم           )  املتوسط

 ملم أسفل نقطة     2يقع إصبع السبابة على مسافة ال تزيد على             
مستخدماً نقطة تثبيت وإطالق واحدة، وعلى          )  تثبيت السهم 

. الالعب أن خيتار ما بني األسلوبني وال جيوز استخدامهما معاً            
صابع بوضعها أسفل نقطة       وعند إطالق السهم باستخدام األ        

التثبيت والرغبة يف ارتداء محاية لألصابع فإنه جيب أن يكون              
ذلك من خالل فقاز اليد بال فاصل بني األصابع أو ما يشاه ومبا             

وعند استخدام إصبع   .  ال يسمح باإلطالق باستخدام إصبع واحدة     
واحدة جيوز استخدام فاصل بني األصابع ملنع الضغط على               

 .السهم

جيوز استخدام النظارات امليدانية والتلسكوبات وغريها من              22-5-8
 .الوسائل البصرية األخرى لتوجيه األسهم

 بشرط أال متثل هذه الوسائل أي عائق أمام الالعبني            22-5-8-1
 .اآلخرين
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 جيوز استخدام النظارات الطبية ونظارات الرماية             22-5-8-2
لنظارات بعدسات  والنظارات الشمسية، وال جيوز تزويد هذه ا         

مايكرو أو أجهزة شبيهة وال جيوز أيضاً إضافة عالمات عليها مبا            
 .جيعلها تساعد يف التصويب

 يف حالة احتياج الالعب إىل تغطية العدسة اخلاصة            22-5-8-3
بالعني املغلقة عند التصويب، حينها يلزم تغطيتها بالكامل أو              

 .عنيوضع شريط ليغطيها بالكامل أو استخدام رقعة ال

 : يسمح باستخدام املستلزمات22-5-9

 وتشمل محاية الذراع ووقاية الصدر وحامل القوس          22-5-9-1
وجعبة األسهم، كما يسمح باألجهزة اليت ترفع إحدى القدمني أو          
جزء منها سواء كانت ملحقة باحلذاء أو مستقلة عنه على أال                 

ال تزيد  تشكل هذه األجهزة عائقاً بالنسبة لالعبني اآلخرين وأ            
وال جيوز  .   سم 2مسافة بروز احلذاء من املكان املخصص له عن         

 . إحلاق جعبة األسهم بالقوس

 .املستلزمات لكافة األقسام  22-6

 :ال يسمح باملعدات التالية بالنسبة لالعبني جبميع األقسام  22-7

 . أي جهاز إلكتروين أو كهربائي ميكن إحلاقه مبعدات الالعب22-7-1

، )مبا يف ذلك اهلاتف احملمول     (ي جهاز اتصاالت إلكتروين       أ 22-7-2
ومساعات الرأس، وأجهزة احلد من الضوضاء أمام صف                

 .االنتظار مبيدان التمرين ويف أي وقت يف مضمار املنافسة
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 يف اجلوالت غري احملددة بعالمات مميزة، أي جهاز لتحديد              22-7-3
لزوايا ال تشمله   املدى أو أي وسيلة أخرى لتقدير املسافات أو ا         

 . القواعد احلالية فيما يتعلق مبعدات الالعبني

 أي جزء يف معدات الالعب مت إضافته أو تعديله بغية تقدير                  22-7-4
املسافات أو الزوايا وال جيوز أيضاً استخدام أي أداة عادية يف              

 .هذا الغرض صراحة

أن  أي مذكرة تفاهم مكتوبة أو جهاز ختزين إلكتروين ميكن                 22-7-5
يستخدم يف حساب الزوايا واملسافات خبالف املالحظات اليت         
توضح عالمات التصويب اخلاصة بالالعب، وتسجيل نقاط             
الالعب احلالية أو أي جزء من القواعد الدولية للرماية بالقوس             

 .والسهم



ي للرماية بالقوس والسهم  الاتحاد الدو

 277

 

áæ†ÃÖ]æoÖ^nÖ]Ø’ËÖ]{íè^Ú†Ö] 

 

23-1 

لى ركبتيه عند عالمة    يقوم كل العب باإلطالق مث الوقوف أو اجللوس ع        
 .بدأ الرماية دون املساس بسالمته

 . يعني املنظمون اهلدف الذي تصوب إليه كل جمموعة23-1-1

 يف اجلوالت امليدانية والثالثية األبعاد، ميكن لالعب أن يقف أو           23-1-2
يثين ركبتيه إىل متر تقريباً يف أي اجتاه جانيب أو عندما يرمي                 

رماية وال يوجد أي مصادر قلق على         الالعب مبفرده يف وتد ال     
ويف .  سالمته خلف الوتد واضعاً يف االعتبار حالة األرض              

احلاالت االستثنائية، جيوز أن يعطي القاضي إذناً باإلطالق من           
 .خارج املنطقة احملددة

 يف الرماية امليدانية والثالثية األبعاد، يكون لكل وضع رماية وتد            23-1-3
إذا كان  .   تستوعب العبني على األقل      أو عالمة خاصة للرماية    

هناك العبان يطلقان أسهماً يف نفس الوقت يقوم الالعب ذو عدد           
أو يسار الوتد يف    (املتنافس األقل بالرمي من الوتد الواقع يساراً         

، يف حني يقوم الالعب ذو عدد         )حالة وجود وتد رماية واحد     
 .املتنافس األعلى بالرمي من الوتد الواقع مييناً



ي للرماية بالقوس والسهم   الاتحاد الدو

 278

23-2 

على الالعبني املوجودين داخل اموعة اليت تنتظر دورها يف الرمي           
 .االنتظار خلف الالعبني الذين يتخذون وضع الرمي

 ينتظر الالعبون خلف الالعبني الذين يتخذون وضع الرمي إال إذا       23-2-1
كانوا يساعدون الالعبني مبنطقة وتد الرماية على حتديد األسهم         

إال .  ل لزمالئهم املشاركني يف نفس اهلدف       الساقطة أو التظلي  
 . أنه ال يسمح بالتظليل يف النهائيات ما مل حيدد القاضي ذلك

23-3 

 .عدد األسهم اليت يتم رميها يف اجلوالت الثالثية األبعاد

 : املنافسة الفردية23-3-1

يسمح بسهمني لكل هدف على هيئة حيوان يف اجلوالت                   •
 .سجل قيمة كاملةالتأهيلية، وكل منهما ي

 .يسمح بسهم لكل هدف على هيئة حيوان يف جوالت التصفية    •

ترمى ثالثة أسهم لكل فريق يف مجيع اجلوالت؛ سهم           :   الفِرق 23-3-2
ويف كل جمموعة رماية يتغري ترتيب الرماية       .  لكل عضو بالفريق  

آخر فريق يصوب على     :  بالنسبة لكل هدف على النحو اآليت       
 .  لفريق األول للرمي على اهلدف التايلهدف معني يكون ا
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23-4 

 :استخدام النظارة املعظمة يف اجلوالت الثالثية األبعاد

 يسمح لالعبني والفرق باستخدام النظارات املعظمة لفحص              23-4-1
وال يسمح  .  اهلدف قبل الرمي وعند وتد الرماية قبل رمي السهم         

 .ن رمي السهمباستخدام النظارات املعظمة بعد االنتهاء م

23-5 

ال جيوز أن يقترب أي العب من اهلدف إىل أن ينتهي مجيع الالعبني               
 .من الرمي إال يف حالة حصوهلم على إذن من القاضي

23-6 

 .ال جيوز بأي حال من األحوال إعادة إطالق السهم

 : ال يعد السهم مقذوفاً إذا23-6-1

 من مكاما   استطاع الالعب أن يلمسه بقوسه دون حتريك قدميه          •
 .وأال يكون السهم مرتداً

سقطت واجهة اهلدف أو جزؤه اخللفي أو اهلدف الثالثي األبعاد،            •
ويتخذ القضاة اإلجراءات اليت يروا الزمة وميهلون الوقت لرمي           

إذا انزلق اهلدف أو جزؤه اخللفي يترك       .  العدد املناسب من األسهم   
 . إن وجدتاألمر للقضاة لتقرير ما يلزم من إجراءات، 
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23-7 

ال جيوز أن يقوم أي العب أو مدرب أو مسؤول فريق باإلفصاح عن                
مسافات اهلدف ألي أحد يف املضمارات غري احملددة املسافة أثناء الدورة             

 .دف احلصول على مزية

 ال تجرى أي مناقشات بني العيب أي جمموعة بشأن املسافات              23-7-1
 .حىت يتم تسجيل اهلدف

 حالة الفريق، يسمح بإجراء مناقشة فيما بني الالعبني الثالثة أو          يف 23-7-2
ال جيوز ألي   .  مع مدرم، طاملا أا ال تزعج الفرق األخرى         
 . مسؤول فريق أن يعطي معلومات عن املسافات

جيوز ألعضاء الفريق أن ينضموا إىل الالعب الذي يقوم بالرمي             
 أعضاء الفريق     وأن يقفوا خلفه عند وتد الرماية، ويستطيع            

كما جيوز للمدرب املصاحب للفريق     .  التواصل داخل اموعة  
أن يتقدم إىل وتد الرماية مع الفريق واملدرب ولكنه يبقى يف                

 .اخللف عندما يذهب الفريق إىل اهلدف ليسجل نقاط

إذا كان من الضروري أن يتوىل أكثر من شخص لكل فريق مهمة             
بغي هلؤالء األشخاص أن يبقوا     محل األسهم االحتياطية للفريق ين    

خلف موقع الصورة اليت حتمل اهلدف بشكل حيوان وال يسمح             
ويظل أعضاء الفريق     .  هلم بتقدمي هذه املساعدة أثناء الرمي          

معاً، وال ميكن ملدرب فريق النساء أن           )  املدربون(واملدرب  
 . يعود إىل فريق الرجال، والعكس صحيح

الفريق النسائي ومدريب الفريق     ال يكون هناك تواصل بني مدريب         
 .الرجايل التابعني لنفس رابطة األعضاء خالل النهائيات
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24-1 

يتم ختصيص اموعات للبدء بالتزامن خالل جوالت التأهيل                
داف متعددة وتكمل اموعات اجلولة على اهلدف الذي          والتصفية من أه  

يف جوالت النهائيات، تبدأ مجيع        .  يسبق ذلك اهلدف الذي بدأت به         
 . اموعات بالتوايل من نفس اهلدف

24-2 

إذا زاد عدد الالعبني على الطاقة االستيعابية الطبيعية للمضمار يتم                
وتنتظر .  ريقة املناسبة تشكيل جمموعات إضافية ووضعها يف امليدان بالط          

اموعات اإلضافية املخصصة هلدف معني حىت تقوم اموعة الرئيسية          
 .اخلاصة ذا اهلدف بالرمي وتسجيل نقاط أسهمها قبل املواصلة

24-3 

يتم عرض رقم الالعب بوضوح على جعبته أو فخذه ويكون مرئياً من              
يتم ختصيص  .  يخلف موقع الرمي طوال الوقت يف حني يتقدم سري الرم             

أهداف ومواقع رمي لالعبني طبقاً لترتيب السحب والوضع الالحق من أعلى            
 .إىل أسفل يف قائمة البداية
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24-4 

وال .  يف حالة حدوث خلل يف املعدات جيوز تغيري ترتيب الرمي مؤقتاً          
ويقوم الالعبون اآلخرون يف    .   دقيقة إلصالح اخللل   30يسمح إال مبدة قدرها     

ة برمي وتسجيل أسهمهم قبل السماح ألي جمموعات الحقة           هذه اموع 
إذا مت اإلصالح يف غضون الفترة احملددة جيوز لالعب ذي الصلة              .  بالرمي

وإذا مت إصالح اخللل    .  تعويض أي أسهم باقية ليتم إطالقها على هذا اهلدف         
يف وقت الحق جيوز لالعب أن ينضم جمدداً إىل جمموعته ولكنه يفقد مجيع             

يف حالة عدم قدرة العب      .   اليت قذفتها جمموعته خالل هذه األثناء        األسهم
على مواصلة الرمي نظراً لسبب طيب طرأ بعد بداية الرمي تطبق الشروط                  

 .السابق ذكرها

24-5 

يف جوالت النهائيات، ال يسمح بأي وقت إضايف ملعاجلة أي خلل أو             
ء الفريق اآلخرين   ويف حالة الفريق جيوز ألعضا     .  مشكالت طبية غري متوقعة   

 . الرمي يف هذه األثناء

 

24-6 

جيوز لالعيب جمموعة معينة أن تسمح موعات أخرى بالتقدم على           
جمموعة أخرى أثناء جوالت التأهيل والتصفية وال جيوز ذلك يف اجلوالت             
شبه النهائية أو النهائية، على أن يتم إخطار املنظمني والقضاة بشأن هذه                  

 .التغريات
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24-7 

عندما يتسبب العب أو جمموعة العبني يف تأخر هذه اموعة أو               
جمموعات أخرى أثناء جوالت التأهيل والتصفية فإن القاضي الذي يالحظ             
ذلك يقوم بتحذير الالعب أو اموعة بأول حتذير مكتوب على بطاقة                 

 . النقاط

 دقائق للجوالت امليدانية ودقيقة ونصف      3يسمح مبدة زمنية قدرها      •
) جلوالت التصفية والنهائيات   (ودقيقة واحدة    )  والت التصفية جل(

بالنسبة للجوالت الثالثية األبعاد وذلك منذ أن يتخذ الالعب وضعه          
عند وتد الرماية، وهو ما يفعله الالعب يف أقرب وقت ممكن بعد             

 .أن يتوافر موقع الرمي

يقوم القاضي بعد مالحظة العب يتجاوز هذه املدة الزمنية أو                 •
بب يف تأخري اإلجراء السابق ذكره بتحذير هذا الالعب وإعطائه           يتس

 .حتذيراً ثانياً مكتوباً موضحاً فيه وقت وتاريخ التحذير

عند التحذير الثالث والتحذيرات التالية له يف هذه املرحلة، يفقد             •
 .الالعب أعلى سهم تسجيالً للنقاط على اهلدف

 .يةجيوز متديد املدة الزمنية يف ظروف استثنائ •

 

24-8 

 .ال تحمل التحذيرات من مرحلة باملنافسة ألخرى
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24-9 

يف اجلولة شبه النهائية عندما يصاحب القاضي جمموعة ما فإنه يبدأ               
 )عندما ينتهي الوقت" توقف"للبدء و" أطلق("ويوقف الرمي لفظياً 

يف اجلوالت امليدانية والثالثية األبعاد، يظهر القاضي بطاقة               •
 30إىل أن الوقت املتبقي من املدة احملددة هو            صفراء إشارةً   

 . ثانية

 .ال يسمح بالرمي بعد انتهاء املدة الزمنية احملددة •

إذا رمى العب سهماً بعدما أوقف القاضي الرمي يفقد الالعب أو            •
 . الفريق أعلى سهم تسجيالً للنقاط على اهلدف

 .منيف املباريات الفردية، سيقوم الالعبان بالرمي بشكل متزا •

يف جوالت الفريق، ستقوم الفرق بالرمي مرة بعد مرة حيث                 •
يتمكن الفريق األعلى مركزاً من اختيار الذي يرمي أوالً، ويف              
األهداف التالية والالحقة سيقوم الفريق األقل نقاطاً بالرمي أوالً،          

 1ويف حالة التعادل فإن الفريق الذي رمى أوالً على اهلدف                 
 .سريمي أوالً

24-10 

 اريات امليدالياتمب

  ختضع لرقابة وقتية من جانب مدير الرماية 24-10-1

يف اجلولة امليدانية، يكون الوقت احملدد لألفراد والفرق                •
يبدأ الوقت بالنسبة لألفراد     .  DoSدقيقتني، ويعد خاضعاً لرقابة      
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عندما يقفون عند وتد الرماية املناسب، وبالنسبة للفريق عندما            
تد ذي اللون األمحر، حيث يتم رمي سهم         يقف أعضاؤه عند الو   

 .واحد يف كل مرة ويقذف السهم البسيط أخرياً

  خيضع لرقابة القاضي24-10-2

يف اجلولة امليدانية، يكون الوقت احملدد لألفراد والفرق                •
دقيقتني، ويعد خاضعاً لرقابة القاضي مبجرد أن يبدأ تشغيل ساعة  

 . التوقيت

، يكون الوقت احملدد لألفراد والفرق       يف اجلولة الثالثية األبعاد    •
دقيقتني وخيضع لرقابة القاضي مبجرد أن يبدأ تشغيل ساعة               

 .التوقيت وعندما يكون الالعبون عند أوتاد الرماية املناسبة

24-11 

إذا توقف الرمي يف مباريات الفرق ألي سبب فحينها يوقف القاضي              
 املتبقي مبجرد استئناف    ساعة التوقيت للفريق ويعيد تشغيلها حلساب الوقت       

 .الرمي مرة أخرى
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25-1 

. ال يزيد عدد الالعبني يف أي جمموعة على أربعة وال يقل عن ثالثة                
 .وينبغي أن تكون اموعات من أعداد زوجية كلما أمكن ذلك

 : على هيئة ثنائي بالتناوب كما يلي ترمي كل جمموعة25-1-1

 .تعين اللجنة املنظمة مواقع الرمي •

رمي اهلدف األول   )  الالعب ذو الرقم األقل   (يبدأ الالعب األول     •
 .املخصص للمجموعة

يبدأ الالعب الثاين الرمي على اهلدف التايل، ويتناوب الالعبان            •
 .الرمي على مجيع األهداف الالحقة أثناء املنافسة

ان هناك ثالثة العبني يف جمموعة، يقوم الالعبان األول             إذا ك  •
بتشكيل )  ومها الالعبان ذوا الرقم األقل     (والثاين يف قائمة البدء      

الثنائي األول، ويعد الالعب الثالث الثنائي اآلخر عند التناوب،           
ويقوم هذا الالعب دائماً بالرمي من اجلانب الواقع يسار وتد               

 . الرماية
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العبني باموعة جيوز هلم أن يغريوا الترتيب         إذا وافق كل ال     •
 .السابق أو تشكيل الثنائي أو موقع الرمي

جيوز جلميع الالعبني يف اموعة الرمي يف نفس الوقت إذا              •
 .كان هناك مساحة كافية تستوعبهم عند وتد الرماية

يتم وضع  :   سم 40 الرمي على اهلدف الرباعي األوجه بطول            25-1-2
ومن بني الثنائي الذي حان      .  بعة على شكل مربع    الواجهات األر 

دوره لريمي أوالً يرمي الالعب الواقع يساراً على الواجهة اليسرى          
يف النصف األعلى يف حني يرمي الالعب الواقع مييناً على                 

ومن بني الثنائي التايل دوره      .  الواجهة اليمىن يف النصف األعلى     
 الواجهة اليسرى يف     يف الرمي يرمي الالعب الواقع يساراً على         

النصف األسفل يف حني يرمي الالعب الواقع مييناً على الواجهة           
 . اليمىن يف النصف األسفل

من بني الثنائي   :   سم 20 الرمي على اهلدف املتعدد األوجه بطول        25-1-3
الذي حان دوره لريمي أوالً يرمي الالعب الواقع يساراً على                

ني يرمي الالعب الواقع      يف ح   1الواجهات الواقعة يف العمود       
 ومن بني الثنائي التايل     3مييناً على الواجهات الواقعة يف العمود        

دوره يف الرمي يرمي الالعب الواقع يساراً على الواجهات الواقعة          
 يف حني يرمي الالعب الواقع مييناً على الواجهات           2يف العمود   

يده،  ويرمي كل العب أسهمه بأي ترتيب ير        4الواقعة يف العمود    
 .حبيث يرمي سهماً على كل واجهة
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26-1 

يتم حتديد املقيدين بكل قسم وتسجيل أرقام الالعبني وختصيص               
اموعات واألهداف من خالل سحوبات مستقلة للسيدات وأخرى                

 . للرجال

ينبغي أن  ( العبني    6 إىل    3ة من عدد يتراوح بني        تتكون كل جمموع   
على أال يزيد عدد     )  تكون اموعات من أعداد زوجية كلما أمكن ذلك          

 .الالعبني من نفس رابطة األعضاء على العبني يف جوالت التأهيل والتصفية

 .وتتخذ جلنة قضاة الدورة والبعثة الفنية قرارات بشأن احلاالت اخلاصة

 إعادة  16-3 السحب ملواقع الرمي يف اجلزء الثاين و          15-3انظر أيضاً   
 . حتديد مواقع الرمي على األسهم يف اجلزء الثاين

 

26-2 

يف حالة فعالية الفريق، يكون الفريق مكوناً من العب بقوس مركب،             
 .والعب بقوس طويل، والعب يستخدم القوس التقليدي أو القوس البسيط
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26-3 

 يف اموعة، يكون عضو اموعة ذو         ما مل يتفق على غري ذلك      
 .رقم الالعب األقل هو قائد اموعة ويتوىل مسؤولية سلوك أعضائها

أو الالعبان  ( عندما يكون اهلدف خالياً يذهب الالعب األول              26-3-1
باموعة يف موقع اهلدف يئة حيوان إىل وتد         )  األول والثاين 

عضاء اموعة يف    وينتظر باقي أ   .  الرماية بأسرع وقت ممكن    
 .اخللف على مسافة مناسبة

 ال يسمح لالعبني بالسري باجتاه وتد الرماية والبقاء على مسافة               26-3-2
 .صغرية خلف وتد الرماية لتقدير املسافة قبل الرماية

) معاً بالنسبة للثنائي  ( يقوم كل العب أو ثنائي باموعة بالرمي          26-3-3
 :بالتناوب كما يلي

لرماية، يبدأ الالعبون ذوو أقل رقم بالرمي على           يف جمموعة ا    •
 .اهلدف األول، يليهم الالعب صاحب ثاين أعلى رقم

يبدأ آخر العب أو العبني للهدف الواحد بالرمي أوالً على                  •
اهلدف التايل املخصص للمجموعة، يليه الالعب الذي بدأ              

 .بالرمي من قبل

حقة طوال فترة    رمي الالعبني بالتناوب على مجيع األهداف الال        •
 .املنافسة

 إذا كان الالعب بعد إمتام جولة التأهيل األوىل غري قادر على                 26-3-4
البدء يف الرمي يف جولة التأهيل الثانية نظراً ملشكلة صحية، فلن            
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 العباً من   16أول  (يسمح له باملشاركة يف جولة التصفية األوىل          
إذا أصبح  ).  ولتنيجوليت التأهيل بناءً على النقاط التراكمية يف اجل       

العب بعد البدء يف جولة التأهيل الثانية غري قادر على الرمي                
طوال اجلولة بسبب مشكلة صحية فال يسمح له باملشاركة يف              

 العباً من جوليت التصفية بناءً على       16أول  (جولة التصفية األوىل    
 ).النقاط التراكمية يف اجلولتني

26-4 

 .الوقت املخصص للرمي

 :املنافسة الفردية 26-4-1

دقيقة ونصف هو   :   الوقت احملدد جلوالت التأهيل     26-4-1-1
ومبجرد .  الوقت احملدد لالعبني بكافة األقسام لرمي سهمني          

مغادرة اموعة وتد الرماية تنتقل اموعة الثانية من منطقة           
. االنتظار إىل منطقة اهلدف على هيئة حيوان املراد الرمي عليها           

ر اموعة اليت يف األمام منطقةَ اهلدف ومن              وعندما تغاد 
املفترض أا على مسافة آمنة، جيوز للمجموعة أن تنتقل لألمام          

ويبدأ )  2-23املادة  انظر  (من منطقة اهلدف إىل وتد الرماية           
ونظراً العتبارات السالمة   .  الالعب األول يف اموعة يف الرمي     

 عند منطقة وتد      والوقت احملدد، ال ميكن تثبيت السهم إال          
 .الرماية

دقيقة واحدة  :  الوقت احملدد جلوالت التصفية واجلوالت النهائية     
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 .هي الوقت احملدد لالعبني بكافة األقسام لرمي سهم واحد

 يبدأ الوقت احملدد لكل العب كما هو مبني يف                26-4-1-2
 والبالغ دقيقة ونصف عندما يصل الالعب إىل         1-1-4-26املادة  

 . وتد الرماية

  منافسة الفِرق 26-4-2

 يبدأ الوقت احملدد جلولة التصفية للفِرق والبالغ             26-4-2-1
وقبل ذلك، يكون   .  دقيقتني بالنسبة للفريق األول عند وتد الرماية      

القاضي قد فحص مستوى استعداد الفريق وأخرب الفريق بأن               
عندما يغادر الفريق األول وتد الرماية        .  يذهب إىل وتد الرماية    

يطبق نفس اإلجراء   )  أي موقع اهلدف  (ود إىل منطقة االنتظار     ويع
ونظراً العتبارات السالمة والوقت احملدد ال       .  على الفريق اآلخر  

 . ميكن تثبيت السهم إال عند منطقة وتد الرماية
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27-1 

 .همهميبدأ تسجيل النقاط بعد انتهاء مجيع الالعبني من رمي أس

 ما مل يتفق على غري ذلك باموعة، يكون عضو اموعة               27-1-1
بأقل رقم العب هو قائد اموعة ويكون مسؤوالً عن سلوك             

يليه العضوان الثاين والثالث بوصفهما مسجلي نقاط،         .  أعضائها
 . ويقوم الرابع بتحديد ثقوب السهم كلما كان ذلك قابالً للتطبيق

ة من ثالثة العبني، يقوم قائد اموعة         ويف اموعة املكون  
 . أيضاً بتحديد ثقوب السهم كلما كان ذلك قابالً للتطبيق

يف اجلوالت امليدانية، ال يترك العبو اموعة اهلدف قبل              
 .حتديد مجيع الثقوب املوجودة يف منطقة تسجيل النقاط

 -عبنيالذين من املمكن أن يكونوا من الال       - يقيد مسجلو النقاط     27-1-2
على بطاقة النقاط الرقم الصحيح للهدف وبالترتيب التنازيل كلما          
أمكن ذلك وقيمة كل سهم حسبما يقوله الالعب الذي ينتمي إليه            

ويقوم العبون آخرون باموعة بفحص قيمة كل سهم         .  السهم
جيوز تصحيح أي خطأ على بطاقة النقاط يتم اكتشافه قبل            .  يذكر

 . سحب األسهم
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 جولة النهائيات، يصحب قاضٍ كلَّ جمموعة             يف 27-1-2-1
. للرقابة على تسجيل النقاط أو ينتظر كل جمموعة عند كل هدف           

توفر اللجنة املنظمة شخصاً يقوم حبمل بطاقة النقاط احملمولة            
الكبرية لكل جمموعة واليت تظهر بوضوح حتديثات النقاط               

ناك ويف مباريات امليداليات، يكون ه      .  لالعيب هذه اموعة   
بطاقتا نقاط، إحدامها ملباراة امليدالية الذهبية واألخرى ملباراة          

 .امليدالية الربونزية

 بالنسبة للجوالت الثالثية األبعاد، تكون مجيع مناطق        27-1-2-2
تسجيل النقاط صحيحة ما مل تكن هناك مالحظات خبالف ذلك           

 . عند وتد الرماية

27-2 

فإذا .  عصا السهم يف اهلدف    يتم تسجيل نقاط أي سهم وفقاً لوضع           
كانت عصا السهم مالمسة ملنطقتني أو خط فاصل بني منطقيت تسجيل نقاط،            

 .يسجل هذا السهم القيمة العليا لتلك املناطق اليت أصاا

 ال ميكن مالمسة أي سهم أو واجهة هدف أو جزئه اخللفي إال                27-2-1
 .بعد تقييد وتسجيل نقاط مجيع األسهم وفحصها

أو (ذا فُقد جزء من واجهة اهلدف مبا يف ذلك اخلط الفاصل                إ 27-2-2
أو إذا أُزيح اخلط الفاصل بفعل إصابة السهم         )  حيث يلتقي لونان  

اهلدف، حينها يستخدم خط ومهي لتقدير قيمة أي سهم يصيب           
 .هذا اجلزء
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 األسهم اليت تظل مثبتة يف اهلدف وال تظهر واجهته يتم تسجيل              27-2-3
 .القاضينقاطها مبعرفة 

 يف حالة السهم املرتد أو املخترق يتم تسجيل النقاط على النحو             27-2-4
 :التايل

إذا اتفق مجيع الالعبني يف اموعة على حدوث ارتداد أو                •
 .اختراق جيوز أن يتفقوا أيضاً على قيمة السهم

يف اجلوالت امليدانية، إذا مل يستطع الالعبون االتفاق على قيمة            •
عب قيمة أقل ثقب غري حمدد يف منطقة تسجيل          السهم مينح الال  

 .النقاط

يف اجلوالت الثالثية األبعاد، إذا مل يستطع الالعبون االتفاق على           •
 .قيمة السهم يسجل السهم كنقطة مفقودة

 : يف حالة إصابة السهم27-2-5

 لسهم آخر يف نقطة التثبيت وإبقائه عالقاً ا تسجل             27-2-5-1
 .هم املصابالنقاط وفقاً لقيمة الس

 لسهم آخر مث إصابة اهلدف بعد احنرافه تسجل النقاط          27-2-5-2
 .حيثما يستقر السهم باهلدف

 لسهم آخر مث بعد ذلك يرتد تسجل نقاط السهم                27-2-5-3
 .املصاب بشرط أن يتم حتديد السهم التالف
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 لواجهة سهم خبالف واجهة السهم املخصصة هلذا          27-2-5-4
 .هذه النهاية ويتم تسجيلها نقطةً مفقودةالالعب، تعد جزءاً من 

 خارج أبعد نقطة مبنطقة تسجيل النقاط بواجهة               27-2-5-5
اهلدف أو منطقة تسجيل النقاط باهلدف الثالثي األبعاد تسجل             

 .نقطةً مفقودة

 على بطاقة    M يتم تسجيل النقطة املفقودة حبرف           27-2-5-6
 .النقاط

بالنسبة للجوالت امليدانية أو أكثر      إذا وجد أكثر من ثالثة أسهم         27-2-6
بالنسبة للجوالت الثالثية    )  حسب اجلولة (من سهم أو سهمني       

األبعاد يف اهلدف أو على أرض حارة الرمي وكانت هذه األسهم            
ختص نفس الالعب فسيتم فقط تسجيل نقاط أقل ثالثة أسهم              

أو أقل سهمني   (وأقل سهم   )  بالنسبة اجلوالت امليدانية والفرق    (
وإذا لوحظ  .  بالنسبة للجوالت الثالثية األبعاد   )  جوالت التأهيل يف  

 .العب يكرر ذلك األمر جيوز عدم تأهيله

 سم يعد ذلك    20 إذا رمي سهمان أو أكثر يف واجهة اهلدف بطول           27-2-7
أما .  جزءاً من هذه النهاية ولكن ال يسجل سوى السهم األقل قيمة          

هة فيتم تسجيله نقطةً      اآلخر بنفس الواج   )  أو األسهم (السهم  
 .مفقودة

 

 



ي للرماية بالقوس والسهم   الاتحاد الدو

 296

27-3 

، يتم تصنيف   2-3-27باستثناء حاالت التعادل املشار إليها يف املادة          
 :نقاط التعادل جبميع اجلوالت كما يلي

 بالنسبة لنقاط التعادل اليت حتدث جبميع اجلوالت، ما عدا                27-3-1
 :حاالت التعادل املوضحة أدناه

 :األفراد والفرق •

 للجوالت الثالثية   11 للجوالت امليدانية ومن      6ن  على رقم م  أ  -
 . األبعاد

 للجوالت الثالثية   10 للجوالت امليدانية ومن      5أعلى رقم من       -
 .األبعاد

وبعد ذلك، يعلن عن تساوي الالعبني املتعادلني؛ ولكن                 
للحصول على مركز يف رسومات لعب      :  أي–ألغراض التصنيف   

 قرعة إلعالن مركز هؤالء         جترى -املباراة جلوالت النهائيات   
 .املعلن عن تعادهلم

 بالنسبة للتعادل يف دخول جوالت التصفيات أو التقدم من مرحلة           27-3-2
ألخرى يف املنافسة أو لتحديد منح امليداليات بعد جولة                 
النهائيات يكون هناك جولة رمي أسهم ترجيحية للبت يف هذا              

 :التعادل
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 : األفراد27-3-2-1

 .لترجيحية مرة واحدة لتسجيل نقاطإجراء الرمية ا •

إذا كانت النقاط مماثلة فإن السهم األقرب إىل املركز حيل هذا               •
التعادل، وإذا كانت املسافة مشاة يتم إجراء رمية ترجيحية              

 .واحدة بشكل متتالٍ حىت يبت يف التعادل

 . ثانية40الوقت احملدد لرمي األسهم الترجيحية هو  •

 : الفرق27-3-2-2

لرمي األسهم   )  واحد لكل العب    (قصى ثالثة أسهم       حبد أ   •
 .الترجيحية لتسجيل النقاط

األقرب )  أو الثالث (يف حالة استمرار التعادل يكون السهم الثاين          •
 .للمركز هو الذي حيدد الفائز

الوقت احملدد للرمية الترجيحية للفرق هو دقيقتان بالنسبة                •
 .للجوالت الثالثية األبعاد واجلوالت امليدانية

 بالنسبة للجوالت امليدانية، يجرى رمي األسهم الترجيحية           27-3-2-3
على احلد األقصى من املسافة اخلاصة بالقسم الذي به حالة               

 . تعادل على هدف مستقل

بالنسبة للجوالت الثالثية األبعاد، تجرى األسهم الترجيحية يف          
يحدد موقع   .  جوالت التأهيل والتصفية على هدف مستقل           

 .  بالقرب من منطقة النقطة املركزيةاألهداف
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 تنفذ الرميات الترجيحية مبجرد أن يكون ذلك ممكناً            27-3-2-4
بعد أن مت تسجيل مجيع بطاقات النقاط بالقسم الذي حدثت به                

يف حالة غياب أي العب لتنفيذ الرمية الترجيحية يف          .  حالة التعادل 
هذا الالعب   دقيقة بعد أن مت إخطار مدير فريقه يفقد             30غضون  

إذا غادر الالعب ومدير فريقه امليدان، رغم عدم             .  هذه الرمية 
إعالن النتائج رمسياً، فمن مث ال ميكن إخطارمها بالرميات                 

 .الترجيحية ويفقد الالعب الرمية الترجيحية

 يف حالة التعادل يف اجلوالت شبه النهائية، يتم إجراء            27-3-2-5
ت امليدانية على آخر هدف مت        الرميات الترجيحية بالنسبة للجوال    

رميه، وبالنسبة للجوالت الثالثية األبعاد يكون ذلك على هدف             
خامس إضايف حيث يكون نفس اهلدف على هيئة حيوان واخلاص           

ويف حالة  .  باموعة بوصفه آخر هدف مت رميه يف شبه النهائيات         
التعادل يف ائيات امليداليات جترى الرميات الترجيحية بالنسبة           
للجوالت امليدانية على احلد األقصى من املسافة اخلاصة بالقسم           
الذي حدثت به حالة التعادل، أما بالنسبة للجوالت الثالثية األبعاد           
فيكون هدف خامس إضايف بوصفه اهلدف على هيئة حيوان                 

 -1للمجموعة 

27-4 

يوقع على بطاقات النقاط مسجل النقاط والالعب مع توضيح أن                 
املتشابه على بطاقيت   ( على قيمة كل سهم والرقم اإلمجايل           الالعب يوافق 

 بالنسبة  11 والـ 10الـ( يف حالة اجلوالت امليدانية        6 والـ 5، عدد الـ  )النقاط
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ويوقع على بطاقة النقاط اخلاصة مبسجل النقاط        ).  للجوالت الثالثية األبعاد  
 . العب آخر من نفس اموعة ولكن ينتمي إىل رابطة خمتلفة

 سيكون لكل هدف بطاقتا نقاط وجيوز أن تكون إحدامها                   27-4-1
يف حالة وجود فرق يف قيمة السهم بني البطاقة                .  إلكترونية

ال .  اإللكترونية والبطاقة الورقية تكون األولوية للبطاقة الورقية          
يلزم املنظمون أو املسؤولون بقبول أو تسجيل بطاقات النقاط             

 على رقم إمجايل أو رقم الـ      اليت ال حتمل توقيعات أو ال حتتوي      
 يف حالة   11 أو الـ  10والـ( يف حالة اجلوالت امليدانية       6 أو الـ  5

كما أم  .  أو اليت ا أخطاء حسابية     )  اجلوالت الثالثية األبعاد  
غري مطالبني بالتأكد من صحة أي بطاقة نقاط مقدمة إال أنه إذا                

حه، الحظ املنظمون أو املسؤولون خطأ فإم يقومون بتصحي          
وتجرى هذه التصحيحات قبل    .  ويعتد بالنتيجة اليت مت تصحيحها    

ويف حالة وجود فرق يف القيمة         .  املرحلة التالية يف املنافسة     
اإلمجالية للسهم تستخدم القيمة اإلمجالية األقل يف النتيجة              

 . النهائية

27-5 

 .يف اية الدورة، تعلن اللجنة املنظمة قائمة النتائج الكاملة
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28-1 

 .ميتلك رئيس جلنة التحكيم بالدورة زمام رقابة الدورة

28-2 

يتخذ رئيس جلنة التحكيم بالدورة كل ما يلزم للتأكد بنفسه أن                     
احتياطات السالمة قد مت وضعها يف االعتبار أثناء ختطيط املضامري ويرتب مع      

 .  احتياطات سالمة إضافية يراها صائبة قبل بدء الرمياملنظمني أي

يوضح لالعبني واملسؤولني احتياطات السالمة وأي أمور               28-2-1
 .أخرى مرتبطة بالرماية يراها ضرورية

إذا كان من الضروري إلغاء منافسة بسبب الطقس السيئ أو                 28-2-2
 صعوبة الرؤية أو أي سبب من شأنه أن خيل بقواعد السالمة              

اخلاصة باملضامري يكون مثل هذا القرار قراراً مجاعياً من قبل            
 .رئيس اللجنة املنظمة ورئيس جلنة القضاة والبعثة الفنية

يتم إطالق عالمة صوتية طوال فترة اجلولة عند بداية كل دورة              28-2-3
 .ويتم إطالقها عندما حيني موعد إاء املنافسة
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 املنافسة قبل إمتام اجلوالت         إذا كان من الضروري إلغاء          28-2-4
املؤهلة، حينها يستخدم إمجايل النقاط اليت سجلها مجيع             
الالعبني على نفس األهداف يف قسم ما لتحديد التصنيف،             
ويف حالة عدم إمكانية عقد املزيد من املنافسات يطبق ما سبق           

 . بالنسبة ألبطال هذا القسم

ة يف مرحلة الحقة يتم       إذا كان من الضروري إلغاء املنافس          28-2-5
تعديل شكل الدورة وجدوهلا لتسري وفقاً للوقت املتبقي               

 .وقواعد املكان لتحديد الفائزين

يف حالة سطوع الشمس الذي يعوق الرؤية لدى الالعبني جيوز             28-2-6
 حبد  A4أن يوفر األعضاء اآلخرون يف الفريق ظالً واقياً مقاس           

ال .  زم املنظم بتوفريه   أو يلْ )   سم 30  ×  30أو حوايل    (أقصى  
يسمح بأي ظالل يف اجلوالت النهائية، إال إذا رأى القاضي              

 .ضرورةً لذلك العتبارات السالمة

28-3 

 .ال جيوز أن يلمس أي العب املعدات اخلاصة بالعب آخر إال مبوافقته

28-4 

ال يسمح بالتدخني سواء يف مضمار املسابقة أو مكان التمرين أو منطقة            
 .ءاإلمحا

28-5 

ال يستخدم الالعب أثناء سحب الوتر يف قوسه أي أسلوب من شأنه يف             
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رأي القضاة أن يسمح بإطالق السهم مصادفةً ليقذف إىل منطقة آمنة أو خيالف  
وإذا أصرّ  ).  منطقة التجاوز، الشبكة، احلائط، وغريها    (أي ترتيبات للسالمة    

حلفاظ على السالمة   العب على استخدام مثل هذا األسلوب فمن منطلق ا            
. اد املضمار عيطلب منه رئيس جلنة قضاه الدورة أن يوقف الرمي فوراً وي               
 .جيب على الالعب أن يصوب ويسحب السهم حنو اهلدف فقط

 

28-6 

يف البطوالت امليدانية والثالثية األبعاد، جيب على مسؤويل الفرق             
ل منطقة  اجللوس يف منطقة املتفرجني ما مل يطلب القاضي منهم دخو                

 .املنافسة
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فيما يلي ملخص للعقوبات واجلزاءات اليت تطبق على الالعبني أو               
 .املسؤولني يف حالة عدم اتباع القواعد

29-1 

إذا تبني أن العباً قد خالف أي قاعدة من القواعد املؤهلة جيوز حرمانه             
 . كان قد وصل إليهمن املنافسة ويفقد أي مركز

29-2 

يصبح الالعب غري مؤهل للمنافسة يف البطوالت العاملية للرماية                
بالقوس والسهم إذا مل تتوافق رابطة األعضاء التابع هلا مع الشروط املنصوص        

 .  يف اجلزء الثاين2-7-3املادة عليها يف 

29-3 

خلاص إذا تبني أن العباً يتنافس يف فئة معينة مذكورة يف اجلزء ا                   
 وأنه ال يستويف شروطها يتم حرمانه من           22مبعدات الالعبني من الفصل       

 .املنافسة ويفقد أي مركز أو مزايا اكتسبها
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29-4 

إذا تبني خمالفة أي العب لقواعد مكافحة املنشطات يتم تطبيق                  
 .العقوبات املنصوص عليها يف قواعد مكافحة املنشطات يف اجلزء السادس

29-5 

خدام أي العب معدات ختالف القواعد الدولية للرماية            إذا تبني است   
 .بالقوس والسهم جيوز إلغاء النقاط اليت سجلها

29-6 

إذا ثبت أن العباً قد كسر القواعد واللوائح عن عمد جيوز اإلعالن عن              
عدم أحقيته يف املشاركة يف املنافسة، وحيرم الالعب من املنافسة ويقفد أي            

  .مركز أو مزايا اكتسبها

 لن يتم التسامح مع أي سلوك ال يليق بآداب الرياضة، ومثل هذا             29-6-1
السلوك الذي يصدر عن الالعب أو من يعاونه يؤدي إىل فقدانه           

األهلية، أو جيوز أن ينتج عن ذلك         )  أو الشخص ذي الصلة    (
، 1انظر أيضا امللحق     (.  تعليق مشاركته يف فعاليات مستقبلية     

، قواعد السلوك املهين يف      2إجراءات الكوجنرس؛ امللحق     
 .)اجلزء األول

 أي شخص يقوم بالتعديل أو التزوير لعدد النقاط دون أي                  29-6-2
تفويض أو يكون على دراية بتعديله أو تزويره سيتم حرمانه من            

 .املنافسة
 إذا قام العب بسحب سهم مرات متكررة من اهلدف قبل أن يتم             29-6-3

 .ؤهلتسجيل اهلدف جيوز اعتباره غري م
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29-7 

أي العب يصِر على استخدام أسلوب يراه القضاة خطِراً يف سحب                
الوتر، يطلب منه رئيس جلنة قضاة الدورة أو مدير الرماية التوقف فوراً عن                

 .الرمي ويكون غري مؤهل

29-8 

 .فقدان النقاط اليت سجلها السهم

 يف حالة حدوث خلل يف معدات الالعب يفقد الالعب غري               29-8-1
 دقيقة عدد األسهم 30القادر على إصالح هذا اخللل يف غضون      

اليت من املفترض قذفها على هذا اهلدف وكذلك تلك األسهم           
اليت قذفها أعضاء فريقه بعد انتهاء هذه املدة إىل أن ينضم                 

 .جمدداً إىل جمموعته

يف حالة حتديد القاضي لتوقيت أحد الالعبني ومالحظة أن هذا            29-8-2
قد جتاوز الوقت احملدد، ففي التحذير الثالث وكل          الالعب  

التحذيرات الالحقة يف هذه املرحلة من املنافسة يفقد الالعب          
 .أعلى سهم تسجيالً للنقاط على اهلدف

يف جولة النهائيات إذا قام العب برمي سهم بعد أن أمر القاضي              29-8-3
 بتوقف الرمي يفقد هذا الالعب أو الفريق أعلى سهم تسجيالً            

 . للنقاط على هذا اهلدف

يف حالة وجوب وصول أكثر من ثالثة أسهم بالنسبة للجوالت             29-8-4
بالنسبة )  حسب اجلولة (امليدانية أو أكثر من سهم أو سهمني          
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للجوالت ثالثية األبعاد لنفس الالعب إىل اهلدف أو على               
األرض يف ممر الرماية، فيتم حساب نقاط أقل ثالثة أسهم               

أو (نسبة جلوالت امليدانية أو السهم األقل تسجيال          تسجيال بال 
بالنسبة للجوالت  )  أقل سهمني تسجيال يف اجلوالت املؤهلة       

 . ثالثية األبعاد

 سم  20إذا قُذف سهمان أو أكثر يف واجهة هدف واحدة طوهلا              29-8-5
يتم إحصاء عدد مجيع األسهم املقذوفة بوصفها جزءاً من هذه           

 .ب السهم األقلالنهاية، ولكن يتم حسا

يف حالة عدم إصابة السهم منطقة تسجيل نقاط أو إصابة واجهة             29-8-6
هدف أخرى خبالف تلك اخلاصة بالالعب يوضع ذلك يف             
 . االعتبار بوصفه جزءاً من هذه النهاية ويتم تسجيله نقطةً مفقودة

29-9l]†è„  

ر القواعد  الالعبون الذين تلقوا حتذيرات أكثر من مرة ويستمرون يف كس         
الدولية للرماية بالقوس والسهم التايل ذكرها أو الذين ال يتبعون قرارات                 

يعاملون طبقاً  )  واليت ميكن املطالبة بتغيريها     (وتوجيهات القضاة املعينني      
 .6-29للمادة 

 الالعبون مسؤولون عن بطاقات النقاط اخلاصة م، حبيث ال          29-9-1
بطاقة األصلية يف حالة فقداا     تصدر بطاقات إضافية بدالً من ال     

 .أو تلفها أو سرقتها

ال يسمح بالتدخني يف املضمار أو مكان التمرين أو منطقة                 29-9-2
 .اإلمحاء
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 .ال جيوز ألي العب أن يلمس معدات العب آخر بدون موافقته  29-9-3

يظل الالعبون الذين ينتمون إىل اموعة التايل دورها يف               29-9-4
رين يف منطقة االنتظار إىل أن ينتهي الالعبون من            الرمي منتظ 

ال يجرى أي تواصل بني         .  الرمي ويغادرون موقع الرمي      
 .جمموعات الرماية املختلفة بشأن املسافات

أثناء الرمي، ال جيوز ألحد االقتراب من موقع الرماية إال                  29-9-5
 .لالعب الذي حان دوره يف الرمي

 يقترب من اهلدف إال بعد انتهاء مجيع         ال جيوز ألي العب أن      29-9-6
العيب اموعة من الرمي، إال إذا أعطى القاضي صالحية             

 . بذلك

ال جيوز ملس أي من األسهم أو واجهة اهلدف أو اهلدف أو                 29-9-7
اجلزء اخللفي منه إال بعد تسجيل مجيع األسهم اليت على                

 . اهلدف

بقوسه أي أسلوب يرى     ال يستخدم الالعب أثناء سحب الوتر           29-9-8
القضاة أنه يسمح بإطالق السهم مصادفةً ليقذف إىل منطقة آمنة           

 ).منطقة التجاوز، الشبكة، احلائط(أو خيل بترتيبات السالمة 
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30-1 

يف البطوالت الدولية للرماية الدولية والثالثية األبعاد، ال يسمح                 
 . ملخصصة النعقاد املنافسةبالتمرين يف املضامري ا

يتم توفري نطاق للتمرين بالقرب من املضمار أو يف أي مكان                30-1-1
 .آخر قبل يوم املنافسة األول بثالثة أيام

هدف لكل  (أثناء أيام انعقاد الدورة، يتم وضع أهداف لإلمحاء           30-1-2
جيوز أن  .  التجمع لالعبني )  نقاط(بالقرب من نقطة    )   العبني 10

نطاق التمرين خمصصاً أيضاً ألهداف اإلمحاء أو مشااً         يكون  
 .هلا

 8/1يف ميدان التمرين، يتم توفري عدد من األهداف مبا يعادل              30-1-3
عدد الالعبني املقيدين مرتبة على اختالف املسافات باملنافسة         
وذلك للسماح بالتمرين قبل وأثناء وبعد الرماية يف كل يوم من            

 .سة ويف املواعيد اليت يعلنها املنظمونأيام انعقاد املناف
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31-1 

يقوم أي العب بإحالة أي تساؤل عن قيمة السهم بواجهة اهلدف قبل               
 :سحب األسهم إىل

أثناء جوالت التأهيل للمتنافسني يف اموعة؛ رأي الغالبية            •
ذا حدث انقسام بشأن     يف اموعة هو ما حيدد القيمة، وإ         

ويعد قرار  .  يعطى السهم أعلى قيمة       )  50:50بنسبة  (القرار  
 .الالعبني قراراً ائياً

 أثناء جوالت التصفية والنهائيات؛ إن مل يستطع الالعبون               •
االتفاق على قيمة السهم يطلب من القاضي اختاذ قرار بشأن              

 .قيمة السهم

 .يكون قرار هذا القاضي ائياً  31-1-1

جيوز تصحيح أي خطأ يف بطاقة النقاط قبل سحب األسهم،               31-1-2
يشهد مجيع  .  شريطة أن يوافق مجيع الالعبني على التصحيح        

الالعبني على التصحيح ويوقعون عليه باألحرف األوىل من            
يتم إحالة أي نزاعات أخرى بشأن البنود املقيدة على         .  أمسائهم

 . بطاقة النقاط إىل القاضي
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 :إذا تبني أنه 31-1-3

 .مت تغيري واجهة اهلدف أثناء املنافسة يف اجلوالت امليدانية •

مت تغيري مكان وتد الرماية بعد قيام الالعبني املتنافسني برمي                •
 .اهلدف

أصبح اهلدف غري قابل للرمي بالنسبة لبعض الالعبني بسبب فروع           •
 .الشجر أو غريها

النسبة جلميع  يتم استبعاد هذا اهلدف من غرض تسجيل النقاط ب          
وإذا أصبح  .  الالعبني بالقسم، إ ذا قُدم التماس يف هذا الشأن            

هدف أو أكثر غري مؤهل يعد العدد الباقي من األهداف جولة                
 .كاملة

 إذا حدث خلل يف معدات املدى أو أصبح اهلدف تالفاً أو بالياً               31-1-4
لسبب أو آلخر جيوز لالعب أو فريقه أو مدير فريقه أن يقدم                 

تماساً للقضاة لالستبدال أو التعويض عن املعدات اليت ا              ال
 .خلل

31-2 

تودع التساؤالت اليت تتعلق بسلوك الرماية أو سلوك الالعب لدى                
 .القضاة قبل املرحلة التالية من املنافسة

 تودع التساؤالت اليت تتعلق بأي نتائج معلنة لدى القضاة دون أي            31-2-1
إيداع هذه التساؤالت بوقت كافٍ ليسمح      تأخري، ويف كل مرة يتم      

 .بإجراء تصحيح قبل منح اجلائزة
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32-1 

باستثناء -يف حالة عدم رضا الالعب عن قرار أصدره القاضي جيوز له             
ولن .   أن يقدم التماساً إىل هيئة حملفي االستئناف        1-31املادة  ما نصت عليه    

 اجلوائز اليت قد تتأثر بأي نزاع حىت تصدر هيئة حملفي               تمنح الكؤوس أو  
 . االستئناف حكمها
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33-1áçfÂøÖ] 

 .يرتدون قمصاناً حتمل أمساءهم وبالدهم يف مجيع األوقات

) البوت(يرتدي الالعبون واملسؤولون األحذية الرياضية وأحذية املشي        
 . شكلها على أن تغطي القدم بأكملهاوجيوز أن ختتلف يف

 -مبا يف ذلك املصنوع من أقمشة الدنيم        -البنطلون حسب اختيارهم     
 .جلوالت التأهيل والتصفية وشبه النهائية

 جلوالت الفرق ومباريات       -ال يشمل الدنيم    -زي كامل للفريق       
 .امليداليات

 وال يسمح بارتداء البنطلون     .  ال تكون املالبس واملعدات مموهة       
 .الواسع أو الفضفاض

 

33-2Ðè†ËÖ]çÖæöŠÚ 

يضعون اسم دولتهم على القمصان أو السترات وتكون من نفس النوع             
 .حبيث يتم التعرف عليهم بسهولة بوصفهم جزءاً من الفريق
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يل النقاط بواجهة اهلدف للجوالت        مناطق تسج   6-1  :  1  انظر الصورة (
 )امليدانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مناطق تسجيل النقاط بواجهة اهلدف للجوالت امليدانية 6-1  :1الصورة (
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 )سم60 و80واجهة اهلدف للجوالت امليدانية : 2انظر الصورة (
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 )سم40 4 × 4واجهة اهلدف للجوالت امليدانية : 3انظر الصورة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سم40 4 × 4 واجهة اهلدف للجوالت امليدانية: 3الصورة 
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 )3 ×4واجهة اهلدف الثالثي العمودي : 4انظر الصورة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  واجهة اهلدف الثالثي العمودي للجوالت امليدانية3 × 4 :4 الصورة
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 )وصف القوس املنعكس: 5انظر الصورة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصف القوس املنعكس: 5الصورة 
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 )وصف القوس املركب: 6انظر الصورة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وصف القوس املركب:6الصورة 
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 )وصف السهم: 7انظر الصورة (

 

 

 

 

 

 وصف السهم:7الصورة 
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