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   المائية                              لرياضات ا-لثاني االبند 
  

  
ألولمبياد الخاص  ا مسابقات رياضاتجميعتحكم القوانين الرسمية لرياضات األولمبياد الخاص 

 وآبرنامج دولي رياضي فقد أنشأ األولمبياد الخاص هذه القوانين بناء على قوانين االتحاد .المائية
في  القوانين  هذهتطبقو .المائيةة الوطنية المختصة في مجال الرياضات يئالدولي للسباحة واله

  تطبقجميع األحوال إال في حاله تعارضها مع قوانين األولمبياد الخاص الرسمية وفي هذه الحالة
  .  الرسمية لرياضات األولمبياد الخاصقوانينال

 الذي يعاني من اضطرابات العمود الفقريو) Down Syndrome(الالعب المنغولي 
)ityaxial Instabil-Atlanto(قفزات البداية الفراشة وسباقات في هشارآبالم يسمح له  ال.  

  المسابقات الرسمية : ) أ( القسم 
  مسابقات السباحة 

يمكن  و. سباحة متريةأحواض في تجرىالمسافات الرسمية لجميع مسابقات األولمبياد الخاص 
 األحواض ي تقام فيالترسمية ال المسابقات  إال أنمسافة،إجراء المسابقات المحلية على أي 

  . أخرىاتلمسابقات الدولية على أي مساففي اأولوية أولى لها القانونية المترية 
  .ه متر سباحة حر50ـ 1
  .ه متر سباحة حر100ـ 2
  .ه متر سباحة حر200ـ 3
  .ه متر سباحة حر400ـ 4
  .ه متر سباحة حر800ـ 5
  .ه متر سباحة حر1500ـ 6
   . متر سباحة ظهر50ـ 7
  .ر سباحة ظهر مت100ـ 8
  . متر سباحة ظهر200ـ 9

  . متر سباحة صدر50ـ 10
  . متر سباحة صدر100ـ 11
  . متر سباحة صدر200ـ 12
  .  متر سباحة فراشة50ـ 13
  .  متر سباحة فراشة100ـ 14
  .  متر سباحة فراشة200ـ 15
   .متنوع متر سباحة فردى 100ـ 16
   .متنوع متر سباحة فردى 200ـ 17
   .متنوع متر سباحة فردى 400ـ 18
  . متر تتابع سباحة حرة25 × 4ـ 19
  . سباحة حرةمتر تتابع 50 × 4ـ 20
  . متر تتابع سباحة حرة100 × 4ـ 21
  . متر تتابع سباحة حرة200 × 4ـ 22
  . متنوع متر تتابع 25 × 4ـ 23
  . متنوع متر تتابع 50 × 4ـ 24
  . متنوع ابعمتر تت 100 × 4ـ 25
  .ه سباحة حر موحد متر تتابع25 × 4 ـ 26
  .ه سباحة حر موحد متر تتابع50 × 4ـ 27
  . سباحة حره موحد متر تتابع100 × 4ـ 28
  . سباحة حره موحد متر تتابع200 × 4 -29
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  .متنوع  موحد متر تتابع25 × 4ـ 30
  .متنوع  موحد متر تتابع50 × 4ـ 31
  .متنوع  موحد متر تتابع100 × 4ـ 32

  .المنخفضةات ر تنافسا مفيدا لالعبين ذوى القد تعتبرالمسابقات التالية
  . متر سباحة حره25ـ 33
  . متر سباحة ظهر25ـ 34
  . صدرمتر سباحة 25ـ 35
  . متر سباحة فراشة25ـ 36
  .متر مشى15ـ 37
  .طفو متر سباق 15 ـ 38
  . متر سباق طفو25ـ 39
  .بمساعدةمتر سباحة 10ـ 40
  .مساعدةر سباحة بدون  مت15ـ 41

   : ـ المشرفون)ب ( القسم 
  المؤهل  عامل اإلنقاذ ـ .1
  . لعامل اإلنقاذ المفعول شهادة سارية-*
  .المفعول  ساريةCPR) شهادة )-*
  .)أو ما يعادلها (  اإلسعافات األولية المفعول في شهادة سارية -*

 من عن منظمة الصليب األحمر الدولية أو ما يعادلهاتكون صادره اله المؤهالت المذآورة أع
على عامل اإلنقاذ أن ال يعمل في أي نشاط آخر أثناء       قيامة  .المنشأ بلد شهادات دوليه من

 فإنه ال يسمح له بالقيام بالمهمتين اذ إنقحاصال على تدريبلمدرب اوإذا آان . إنقاذ بواجبه آعامل
  . يقوم بإحدى الوظيفتينبل ،الوقتفي نفس 

   مؤهالتالر الفني ـ يالمد .2
  . األولمبياد الخاص الدولي قبل من معتمدا الفنيير المدكون يوصى أن ي-*
  تدريب أساسي وشهادةالمفعول، سارية CPRشهادة على  حاصال الفنيدير الميكون يجب أن -*

  .ما يعادلهافي اإلسعافات األولية أو 
  . اإلنقاذ إلمامه بقدر آاف من مهاراتشهادة تفيد على  حاصالر الفنييالمد يكون أن  يوصى-*
يجب أن يستوفي إنه  أن يعمل آعامل إنقاذ ف أخرر الفني أو أي مدربديإذا آان على الم-*

  .المؤهالت الواردة أعاله
   الفني أو مدير المسابقاتيرـ مسئوليات المد3

 أو مسابقات األولمبياد الخاص تدريباتسئولية متابعة  الفني أو مدير المسابقات مير يتولى المد
  .للرياضات المائية

  .الرياضات المائية قبل ألعاب أو مسابقات األولمبياد الخاص  موظفيلكافه ات تقديم التوجيه-*
  . المضيفة قبل الوصولالجهة مع مكانيات تنسيق اإل-*
  .لمراقبةوا عدد آاف من موظفي اإلشراف التأآد من وجود -*
  الخاص باعتبارات األمن)ج( في القسم  ورد اإلعداد أو التأآد من وضع خطة للطوارئ آما-*

  .الحقا  شرحه آما سيأتيوالسالمة
لعاب في األ يات الجودة الحد األدنى من مستوتوافر للتأآد من  واإلمكانيات فحص التجهيزات-*

        :اآلتيةومسابقات الرياضات المائية وذلك في المجاالت 
   .ـ معدات السالمة1
  .ـ وسائل النقٍل2
  .ـ الشروط الصحية للمياه3
  .ـ العوامل البيئية اآلمنة4
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 بحيرة أو شاطئ في ألعاب أو مسابقة من مسابقات الرياضات المائية في حاله استخدامـ 5
خذ لهذه المسابقات احتياطات إضافية ن على مدير األلعاب المائية أن يتإ فالخاص،لألولمبياد 

  .للتأآد من ممارسة هذه المسابقات في ظروف آمنة
العبين ومدربين ومتطوعين  من رآين في رياضة رآوب الزوارقا يجب أن يرتدى جميع المش:

 فوق سباحة أو حوض سواء آان ذلك في الزورق، داخل في حاله التواجدسترة نجاة معتمدة 
  .وفمسطح مائي مكش

ذوى التاريخ الطبي في  التأآد من أن عمال اإلنقاذ على دراية بالعبي األولمبياد الخاص -*
  . مفاجئهنوبات مرضيةب اإلصابة

   مثال  يجب مراعاتها لبعض الالعبينتوجد محظورات طبيه بالنسبة -*
 المصابين باضطرابات العمود (Down Syndrome)المغوليين  ينالالعبمشارآة  

. ات البداية وقفز المتنوع،فرديالفي سباقات الفراشة و (Atalanto-axial Instability)الفقري
 مدير المسابقة أن يراجع قسم ، فإنه يجب علىالعبين بالتنافس في السباقات لقبل أن يسمح و

  .األهليةب الخاصالقوانين العامة 
 الجهة الوطنية  قبل منينيكونوا معتمدن  يجب أ )ىضا الق،ميقاتيال الحكم،( السباق حكام-4

  . القدرة المنخفضة مستوياتمسابقات الالعبين ذويل آذلك الحال بالنسبة والمختصة،
   ـ اعتبارات السالمة )ج ( القسم 

 طبقا الترويحية، سواء التدريبية منها أو الخاص،يجب أن تتم ألعاب الرياضات المائية لألولمبياد 
 للتأآد من سالمة وأمان العبي األولمبياد الخاص والمدربين  وذلكالتالية،للقوانين واإلجراءات 

  .والمتطوعين
   قواعد أساسية 

  . في الماءسباح 20 لكل  يتولى مهام المتابعةعامل إنقاذ معتمد على األقل 1  يكون هناك-*
 نقاذاإل عامل وفي حاله عدم تواجد والمتابعة،  الوظيفة الوحيدة لعامل اإلنقاذ هي المراقبة-*

يضطر عامل اإلنقاذ   التي قدقصيرةاللفترة ل ولو السباحين،من  السباحة حوض يتم تفريغ البديل،
  . ترك مكانه بجانب الحوضخاللها إلى

  .ر الفني أو مدير المسابقة خطة عمل الطوارئ قبل آل مسابقةي يجب أن يراجع المد-*
 االتحاد الدولي للسباحة برنامج  طبقًا لتوجيهاتالمدربين،آما يجب أن يكون هناك عدد آاف من 

  . في هذا الصددالهيئة الوطنية المختصة
أو  مع عامل اإلنقاذ قشتهانام ويتم الموقع، في ين نماذج التاريخ الطبي لالعبتتوافر يجب أن -*

  .المناوب قبل البدء في ممارسه أي نشاط مائي الطبي الطاقم
  . هذا التحديد سهل الرؤية ويجب أن يكونالسباحة،  يجب أن يحدد عمق حوض-*
للسباق الذي يبدأ من ) ماقد أ5( متر 1.52السباحة   يجب أن يكون الحد األدنى لعمق حوض-*

منصة انطالق ل الحاجةالسباحة دون   من جانب حوضالسباحيمكن أن يغطس و .انطالقمنصة 
 ( آما انه ال يسمح بالقفز من منصة وثب).  أقدام4 ( متر1.22على األقل  إذا آان عمق الحوض

  .على األقل )أقدام9( متر 2.47 لم يكن عمق الماء  ما إذا)السلم المتحرك 
من  مناطق المياه الضحلةوتوضيح  لتقسيم تكون في موضعها السليم خطوط األمان يجب أن -*

  .العميقة أثناء مزاولة الرياضات المائية الترويحية
 مشارك تابع قبل نزول أي فني متكامل، وذلكفحص قبل إخضاعه لالسباحة  تخدم حوض ال يس-*

  .الماءإلى لألولمبياد الخاص 
الذي يعاني من اضطرابات العمود  )Down Syndrome(لالعب المغولي  غير مسموح ل-*

مزيد لل. قفزات البداية الفراشة وسباقات في هشارآبالم ) axial instability-Atlanto(الفقري
 القسم ).1( تعليق هذا الشرط يمكن الرجوع إلى البند إجراءات وفي هذا الشأنلمعلومات من ا

)f.7.L(  
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  ـ خطة عمل الطوارئ 2
 الماء، من مشارآي األولمبياد الخاص إلى أي نزوليجب أن توضع خطة عمل الطوارئ قبل 

 الخطة م صياغة ومتابعةيت آما يجب أن .الترويحق أو بساتلتدريب أو الا سواء  آانألي سبب
  :ما يلي الخطة تضمنتعلى أن  ،األساسية بواسطة فريق العمل المتواجد المختص بذلك

 توافرأو في حاله عدم تواجد الطبيب المختص  عاجلة، الحصول على مساعدة طبية إجراءات-*
  .أي دعم طبي

  . ونطاق مسئوليات آل عامل إنقاذمراآز تواجد -*
 مناخي، أو توافر ساعة رصد الجوية،األحوال ى المعلومات المتعلقة ب الحصول علإجراءات -*

  . المسابقة في الهواء الطلقعندما تكونخاصة 
  . تسجيل الحوادثإجراءات -*
 للحديث إلى عين في حالة وقوع حادث خطير بما في ذلك الشخص المالتسلسل القيادي-*

  .هالصحاف
  . المحليةبها السلطات القضائيةى ربما تطلتلا المواد والتفاصيل األخرى -*
   المراقبين  منمتطلباتالـ 3

 اتمسابقال جميع وآذلك في المائية، توافر عدد آاف من المراقبين في آل األلعاب الرياضية يجب
  : للمتطلبات اآلتيةتبعًا نوع المحكمين يختلفو . ترويحيةالنشطة األأو 
  ترويحية البرامج ال -*

  .سباحااذ المعتمدين لتوفير المراقبة لالعبين بنسبة واحد لكل عشرين توافر عدد من عمال اإلنق
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  برامج التدريب -*
توافر عدد آاف من عمال اإلنقاذ المعتمدين لتوفير المراقبة لالعبين بنسبة واحد لكل عشرين  .1

  .سباحا
)  من قَبل األولمبياد الخاص معتمدونويفضل مدربون ( توافر عدد آاف من المدربين . 2

  . وتدريبهالعبلإلشراف على آل 
   المسابقات-*
 بنسبة واحد لكل للسباحينتوافر عدد آاف من عمال اإلنقاذ المعتمدين لتوفير المراقبة  .1

  .سباحاعشرين 
 المعرضين لنوبات مرضية سباحين من ال2  بحيث يوجد مراقب واحد لكل توافر المراقبة .2
  .فاجئهم
ة الوطنية يئ توافر عدد آاف من المدربين طبقًا لتوجيهات االتحاد الدولي للسباحة أو اله .3

  .المختصة
   عامةعد قوا– )د   (القسم  .4

 .(FINA) سجلت القوانين الفنية للمسابقة في آتاب القوانين الخاص باالتحاد الدولي للسباحة
فيما  (NGB) ة الوطنية المختصةيئ محل قوانين الهيمكن للبرامج األمريكية الوطنية أن تحلو

  : ولكن هناك استثناءات لهذه القوانين مجدولة أدناهالبرامج، المسابقات متعددة يتعلق بجميع
   :جميع المسابقات-1
 Meet) لحكم المختصل حق يالمائية،الرياضات انين  بالتعاون مع اللجنة الفرعية المختصة بقو-أ

Referee)وقد .الالعبينضمن سالمة وأمان ي آل حاله على حده بما القوانين حسب  تعديل هذه 
 اتباعها مبديا اعتراضه اللوائح الواجبيتدخل الحكم في المسابقة عند أية مرحلة للتأآد من مراعاة 

  .فيما يتعلق بأي جانب من جوانب المسابقة الجارية
تعديالت أو تفسيرات معينة   إجراء وإدخالله حرية (Meet Referee) الحكم المختص -ب

التعديالت  ه مثل هذتؤدى  على أالالبدني، القصور حاالت في ضوء معمول بهاللقوانين الفنية ال
بالضربات  هتعلقالمالتفسيرات التعديالت أو. منح أفضلية لسباح على سباح آخرإلى  اتالتفسيرأو

(Strokes)رجلذرع أو األ ويهتم حكم الضربات بعناصر حرآة األاألطراف،حرآة  و.  
) مهامهم( فهو يصدق على واجباتهم المساعد،الحكام له السلطة المطلقة على  يالرئيسالحكم  -ج

 الرئيسي ويقوم الحكم .المسابقاتب المتعلقة ولوائح األولمبياد الخاص مواصفات وخواصويلقنهم 
لقوانين األولمبياد أيضًا بالتأآيد على آل القرارات والقواعد التي يحتويها الكتاب الرسمي 

 المسائل المتعلقة بالسلوك آافه حسم آما يتولى.  وآذلك قوانين االتحاد الدولي للسباحةالخاص،
  .القوانين هذهفي   بخصوصها أي شيء لم يرده التي النهائيات والقرار،الفعلي للمسابقة

مرحله السباحة الحرة من سباقات   خالل أوه،الحر باحةالس الوقوف على القاع خالل مسابقات -د
  .إال أن المشي غير مسموح به لكافه المتسابقين ، المتسابق يؤد إلى استبعاد الالمتنوع،

المشي أو القفز و الراحة، بالوقوف على القاع في مسار السباق فقط بغرض  للمتسابقينيسمح -ه
  .بعاد المخالفستمن القاع يوجب ا

  . الالعبين على االحتفاظ بمراآزهم على خط البدايةمساعدين لمعاونهب عانهستاإليمكن  -و
 سرعته أو طفوه أو  زيادة علىه جهاز قد يساعدباستخدام أو ارتداء أي متسابق ال يسمح آلي -ز

الزعانف أو  مثل القفازات المكففة أو ،)الطفوفيما عدا مسابقات (تحمل أثناء المسابقة قدرته على ال
  .األعين  وقايةنظارهبارتداء فقط يسمح و ذلك،إلى ما 
  .الطلب الماء عند من يمكن مساعدة السباحين -ز
   المعدات -2
أما الالعبون الذين يعانون من . صفارة أو بوق أو مسدس -:ليما ييمكن أن تشمل المعدات   - أ

 يتم  حكم مكلف بذلك، أو منرة يد للبدء من معلن إشارة البدء يتلقون إشافإنهم في السمع،ضعف 



  

  م2003-2000الصيفية   الخاصاألولمبياد الرسمية لرياضات انينالقو

  

60

 حسب ما هو موصى به في ويوصي أن يكون هناك نور يضئ وينطفئ بسرعة .تحديده سلفا
  .(FINA) قواعد االتحاد الدولي للسباحة

  .حبال تحديد الحارات -ب
  .حارة لكل  واحدهعلى األقل ساعة). نظام التوقيت( ساعات -ج
ويلتف الجهاز .  جهاز الطفو الخاص بهعب مسئول عن بالنسبة لمسابقات الطفو، فإن آل ال-د

 أما أجهزة الطفو مثل لوحات . يحتفظ بالالعب ووجهه خارج الماءحول خصر الالعب بحيث
  بهالطفو أو اإلطارات المطاطية أو العوامات التي تلتف حول األذرع فإن استعمالها غير مسموح

  .في أي وقت
   مسابقات التتابع-3
  . عبين في آل فريق تتابعيجب أن يكون هناك أربعة ال-
سباق ، وال يجوز ألي سباح أن يسبح أآثر من مرة في افة الكلية للتتابع آل سباح يسبح ربع المس-

  .تتابع واحد
  . البد أن يكون أعضاء الفريق من نفس البعثة-
 في هذه المسابقات على أساس فريق شاركذآور يالناث ومن اإل فريق التتابع الذي يضم العبين -
  .ورذآ
  .السباقالسباحة فور االنتهاء من  التتابع حوض يجب أن يترك سباحو -
  مسابقات المشي والطفو -4

 أي يسمح باستخدامال .المنخفضةالقدرة تعتبر هذه المسابقات تنافسا مفيدا لالعبين ذوي مستويات 
  .مساعدةباحة السبوجهاز طفو في أي سباق غير سباقات الطفو 

   اإلعداد للسباق-أ
  . السباقالسباحين أثناء يجب أن يتواجد على األقل مراقب لكل أثنين من  -1
  . خط النهاية على مسافة مناسبة من خط البداية يجبتخطيط يجب  -2
  .لمسابقات المشيبالنسبة  قدم 3.5 متر 1السباحة عن   يجب أال يزيد عمق حوض -3
   القوانين -ب
السباحة بإحدى قدميه على األقل  ي مسابقات المشي يجب أن يالمس الالعب قاع حوض ف-1

  .طوال الوقت
  السباحة بدون مساعدة -5

  . المنخفضة القدرة ذوي مستوياتمفيدا لالعبينتعتبر هذه المسابقات تنافسا 
والحكام يسمح للمدربين وعمال اإلنقاذ (  آل المسافة بدون مساعدة ون يجب أن يسبح الالعب-أ

  .)والمتفرجين أن يشجعوا ويوجهوا الالعب، ولكن من خارج المسار الذي يسبح فيه
   :مساعدةب السباحة -6

  .المنخفضةالقدرة  ذوي مستويات مفيدا لالعبينتعتبر هذه المسابقات تنافسا 
الالعب  الحق في لمس وتوجيه لمساعد ل و .لمدرب المساعد لهاعن اختيار  آل العب مسئول-
انظر المواصفات ( ويسمح للسباح أن يستخدم جهاز طفو . الالعب إلى األمام  يسمح له بدفعالو

السباحة أو على  المساعد في حوضمكان تواجد  ويمكن أن يكون .)جهزهاأل في القسم الرابع
  .ظهر مرآب 

  ه الموحد اتمسابقات الرياض -7
   سباقات التتابع -أ

  . من العبين وشريكينه الموحداضات الري يتكون آل فريق من فرق تتابع-1
  .ترتيبيسمح للسباحين في تتابع الفرق الموحدة بالسباحة بأي  -2
  


