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   ألعاب القوى–البند الثالث 
  

ولمبياد الخاص هذه القوانين بناء على قوانين الرابطة الدولية  األسنآبرنامج رياضي دولي 
 وسوف تستخدم قوانين الرابطة الدولية التحادات ألعاب القوى .)IAAF( التحادات ألعاب القوى
 ماستخدافيتم  أما السباقات المحلية أو تلك التي تقام على مستوى البرنامج .في السباقات الدولية

 لرياضات القوانين الرسمية مع ها تعارضفي حاله إال )NGB( ة المختصة الوطنيهيئةالقوانين 
   .األولمبياد الخاص

 الذي يعاني من اضطرابات العمود الفقريو) Down Syndrome(الالعب المنغولي 
)axial Instability-Atlanto(العاليالوثب في سباقات الخماسي وةشارآبالم يسمح له  ال .  
  . متر جري100 )1
  . متر جري200  )2
  . متر جري400 )3
  . متر جري800 )4
  . متر جري1500 )5
  . متر جري3000 )6
  . متر جري5000 )7
  . متر جري10000 )8
  ).جري(نصف ماراثون   )9

  ).جري(ماراثون   )10
  .سباقات الحواجز  )11
  .رجال  متر110  - أ
  . متر نساء100  -  ب
   متر تتابع 100×4 )12
   متر تتابع400×4 )13
  . العاليلوثبا )14
  . الطويلالوثب  )15
  .جله دفع ال )16
   . رطل8.8 – آيلوجرام 4رجال   - أ
  رطل6.6 – آيلوجرام 3نساء    -  ب
  .رطل 6.6 – آيلوجرام 3):  سنة11-8(سن أوالد من   -  ت
  ). رطل 4 / آجم81, 1( 11-8بنات من سن  -ج 
  ). متر400 العالي، وثب ال،الجلهدفع   طويل،وثبمتر، 100(سباقات الخماسي  )17
  .جرى موحد متر 100×4 )18
  . موحدمتر جرى 400×4 )19

  سباقات المشي 
  . متر مشي400) 20
  . متر مشي800 )21

  سباقات الكرسي المتحرك   
  . متر آرسي متحرك100 سباق) 22
  .آرسي متحرك متر 200 سباق) 23
  . آرسي متحركمتر400 سباق) 24
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  .حركآرسي متدفع الجله من  )25
  .رجال رطل 4 /  آجم1.81 -أ
  . سيدات رطل4 /  آجم1.81 -ب

   طويلة اتالمشي لمسافالجري وسباق 
  ).المشي والجري( متر 1500) 26
  ).المشي والجري( متر 3000 )27
  ).المشي والجري(متر  5000) 28
  ).المشي والجري(متر 10000) 29

  القدرة المنخفضة ستويات السباقات التالية تعتبر تنافسا مفيدا لالعبين ذوي م
  .عدو متر 25) 30
  .عدو متر 50) 31
  . متر مشي25) 32
  . متر مشي50) 33
  . متر مشي100) 34
  .اللينةرمي الكرة ) 35
  .من الثبات الطويل الوثب)36
  .مساعدةمشى ب متر 10) 37
  .مساعدةمشى ب متر 25) 38
  .مساعدةمشى ب متر 50) 39
   . متر آرسي متحرك10سباق ) 40
   . متر آرسي متحرك25سباق ) 41
  . متر سير متعرج بالكرسي المتحرك30) 42
   . متر تتابع بالكرسي المتحرك25×4) 43
  . متر سير متعرج بالكرسي المتحرك المدار بمحرك30) 44
  . متر سير متعرج بالكرسي المتحرك المدار بمحرك50)45
  . متر حواجز بالكرسي المتحرك المدار بمحرك25)46
  ).آرة تنس (اتمي الكرة لمسافر) 47

   قوانين المسابقة – )ب ( القسم 
  قوانين عامة وتعديالت  -1
  (Starting Ace) أو السدود (Blocks)  استخدام مكعبات البدء  - أ

  . البدء أو عدم استخدامهااستخدام مكعبات متر يكون لالعبين حرية 400لسباقات ل -1
 أقل، متر أو 400 حتىات سباقال سواء استخدم الالعبون الحواجز أم ال في المسابقة،في أثناء  -2

، "خذ مكانك: " منادياايةالبدأن يتخذوا أماآنهم على خط بيأمر معلن إشارة البدء الالعبين 
أو ية اإلنجليزية أو الفرنس اللغة ويكون ذلك األمر ب. وعندئذ يضغط على زناد المسدس،"أستعد"

  .المتحدث لغة
تخذوا أن يب يأمر معلن إشارة البدء الالعبين )ما يزيد متر أو  800 مسافة حتى( في السباقات  -3

 االستعداد يطلق لوضعيةوعند التأآد من اتخاذ جميع المتسابقين  ،"خذ مكانك: "أماآنهم مناديا
  .نبيد واحده أو آلتا اليديلمس األرض بلالعب غير مسموح  .المسدس 

   متر400 عن ات التي تزيدلمسافاالبدء في سباقات  -4
 منهم فيلكل رات المخصصة حا في الون يجري الالعب) أو أطول متر800لمسافة ( السباق في-أ

  .بعد اجتياز خط نهاية الدورة األولى )1(الحارة رقم  نحو وا ثم يتجهى،األول ةالدور
  .خدم سقوط الماء إلعالن بدء السباق يست)طولأ وأ متر 1500لمسافة ( السباق في -ب
  



       م 2003-2000الصيفية   الخاصاألولمبياد الرسمية لرياضات انين القو
  

65

  بداية سباقات التتابع) 5
رX 100 4. أ ابع   :  مت ق التت ي فري ه ف د زمالئ ر وصول أح سابق ينتظ صا(أي مت امال الع ال ) ح

ه االنطالق من خالل                  ا يجب علي ه و إنم ة االستالم المخصصة ل يسمح له باالنطالق خارج منطق
  .تلك المنطقة

دورة     .  نظام ترتيب ثالثي تعاقبي لبدء السباق       متر يستخدم  X 100 4. ب سابقون بجري ال يقوم المت
ون من          . األولى بالكامل في الحارات المخصصة لكل منهم       ق الالعب وعند بداية المرحلة الثانية ينطل

م    ارة رق و الح وا نح م يتحول نهم ث ل م ارات المخصصة لك دورة  ) 1(الح ة ال از خط نهاي د اجتي بع
رق            X 400 4اق بالنسبة لسب. األولى ة ف ى أربع سة عل رق المتناف د عدد الف ابع حيث ال يزي ر تت مت

ى فقط                  دورة األول و . يوصى بالتزام آل متسابق بالجري في الحارة المخصصة له لمسافة نصف ال
زام مع ذلك فإنه في جميع المسابقات يتم         سبة               االلت أعاله بالن ذآورة ب ة الم اذج األربع  بواحد من النم

  . متر تتابعX 040 4لسباقات 
دما وصول الالعب        . على جميع العدائين بادية السباق من خلف خط البداية          ) 6 ويكتمل السباق عن

  .إلى خط النهاية
  البدايات الخاطئة) 7

  .الالعب الذي يرتكب بدايتين خاطئتين في نفس السباق يتم استبعاده من ذلك السباق
   انتهاك الحارات -ب

 له ةالمخصص الحارة على آل العب أن يلتزم بالجري في حاراتالفي جميع سباقات الجري في 
  .من البداية حتى النهاية

 ولم الحارة المخصصة له،إذا دفع الالعب أو اجبر من قبل شخص أخر على الجري خارج  -1
  .ادهستبعا  يتم الهنإف ،جراء ذلك مادية أفضليةيحقق ذلك الالعب 

   :أقدم الالعب علىإذا  -2
  الجري في الحارة المخصصة له في الجزء المستقيم  - أ
 الجري خارج الخط الخارجي للحارة المخصصة له عند الجزء المنعطف، دون أن يؤدى  -  ب

ذلك إلى حصوله على آيه أفضليه مادية ، أو إلى اعتراض طريق أي من المتسابقين األخريين، 
  .فإنه ال يتم استبعاده

   سباق المشي -ج
  .ألرض بإحدى قدميه طوال الوقتل مالمسا كون الالعبيجب أن ي -1
يشترط أن يكون لالعب رجل متقدمة في وضع مستقيم أثناء  سباقات المشي ال  جميع في -2

  . السباٍق
حكمان أو رأى  إذ سابق، بدون إنذار ،لالعب ا متر يستبعد400 في سباقات المشي حتى  -3

 . لهك أفضلية قد تحققتأآثر أن هنا
a. مسابقات الحواجز  
سافة  )1 واجز لم باقات الح اجز س اع ح غ ارتف ر 100يبل واجز 0.762 مت ون أول الح ر، و يك  مت

 متر، بينما الحاجز    8.50 متر من خط البداية، و تفصل بين الحواجز مسافة قدرها            13على مسافة   
      . متر10.50األخير تفصله عن خط النهاية مسافة قدرها 

سافة  )2 واجز لم باقات الح اجز س اع ح غ ارتف ر 110يبل واجز 0.840 مت ون أول الح ر، و يك  مت
درها                    13.72على مسافة    سافة ق ين الحواجز م ة، و تفصل ب ا     9.14 متر من خط البداي ر، بينم  مت

  . متر14.02الحاجز األخير تفصله عن خط النهاية مسافة قدرها 
  يةقوانين عامة للمسابقات الميدان. 2
a .القياسات  
ة و الرمي                ) 1 رة        (في مسابقات الوثب الطويل من وضعية الوقوف والحرآ ة، رمي الك ع الجل دف

ة        ) اللينة و رمي آرة التنس     ر متتالي ثالث محاوالت غي سمح لكل العب ب سجيل    . ي اس و ت تم قي و ي
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ادالت  سر التع ثالث لك اوالت ال ام المح ي   . أرق ثالث ه اوالت ال ين المح ائج ب ضل النت تم أف ي ي الت
  .  لالعباحتسابها

   الطويل وثب ال-د
 وهو األقل، متر على 1 الطويل يجب أن يكون الالعب قادرًا على القفز لمسافة وثبمسابقة ال -1

  .الوثبوحفره لمسافة بين لوحه البداية لالحد األدنى 
 وإلى تقاس المسافة من نقطة هبوط الالعب والتي يلمسها بأطرافه أو أي جزء من جسمه -2

  .لوحة االرتقاء
 لتحديد أي حكم أن يتلقى الالعبون  مساعدة من المسابقة، يمكن  بداية وقبلالقفز، في سباقات  -3

  .أماآنهم على خط البداية
  من الثبات  الطويل وثبال -ه
  .مخصص لالنطالقالخط اليبدأ الالعبون بأن تكون قدمي آل العب على األرض وراء  -1
  . آل العب خلف خط البدايةأصابع أقدامكون تب أن عند البدء يج -2
األمام رافعًا مؤخرة  وأيمكن أن يتحرك إلى الخلف و . البدايةفيقدميه آلتا  الالعب ستخدم ي-3
  . من على األرض بالكامل ولكنه عليه أال يرفع أي قدمالتوالي،ا على م ثم مقدمتهيهقدم
المسافة من عند النقطة التي ينتهي عندها الالعب ويلمسها بأطرافه أو بأي جزء من  تقاس  -4

  .وثباتجسمه وحتى خط البداية لكل ال
 ويحدد .حفر قفز رمليه في من وضعيه الوقوف الطويل إن أمكن، يتم أقامه مسابقات الوثب -5

مت سجادة يجب أن تكون  إذا استخد.الجريالوثب الطويل من وضعيه خط البداية في نهاية مسار 
 آما يجب أن تثبت جيدًا منعًا .االنتهاء خط البداية ومنطقة بحث تغطىطويلة بدرجة آافية 

  .لالنزالق
 لتحديد أي حكم يتلقى الالعبون مساعدة من أن يمكن المسابقة،  بداية وقبلالقفز، في مسابقات -6

  .أماآنهم على خط البداية
  العالي  وثبال -و
  .العب بقدم واحدةيرتقي ال -1
  .متر1 العالي الوثب سباقات جميعالحد األدنى لالرتفاع المبدئي في  -2
  .االثنين وأال ينطلق بقدميه العارضة، بجذعه األمامي فوق فوق الحاجز يثب الالعب أاليجب  -3
 الذي يعاني من اضطرابات العمود الفقريو) Down Syndrome(الالعب المنغولي  -4
)axial Instability-Atlanto(العاليالوثب في سباقات الخماسي وةشارآبالم يسمح له  ال . 

راجع الفصل األول ( ولمعرفة إجراءات تعليق هذا المحظور الشأنللمزيد من المعلومات في هذا 
  ).7القسم ل 

ا                         -5 ساب مرات اإلخف د احت الي حتى بع سابقة الوثب الع ادل في م ة استمرار التع نح    في حال ق يم
وحتى إذا آان األمر يتعلق بالمرآز األول فإنه من          . الالعبون المتعادلون نفس المرآز في المسابقة     

زات  أداء القف سابقين ب ة المت دال من االستمرار في مطالب ين ب داليتين ذهبيت نح مي تم م األفضل أن ي
  .حتى يتم آسر التعادل

  جله  دفع ال-ز
  . النحاس أو أي مادة صناعية أخرى من الصلب أوالجله أن تكون يمكن -1 

ة                  -2 ع الجل سابقات دف ة لم سيمات االعتيادي  يسمح بإشراك العب يستخدم الكرسي المتحرك في التق
  .و لكن مع توحيد وزن الجلة لجميع المتسابقين

 أو الكرسي المتحرك لالعب، غير مسموح .الحلقة تكون المحاولة صحيحة من داخل الدائرة أو -3
 أو أي سطح الحلقة الحديدية أو الجزء العلوي من لوحة اإليقافلمس الحافة العليا من  ،الخاص به 
  .الحلقة الحديدية أو لوحة اإليقافلمس الجزء الداخلي من ب يسمح .أثناء المحاولة خارج الحلقة

ربط رسغ اليد ب سمح ولكن ألغراض وقائية يميكانيكية، ال يسمح باستخدام أي مساعدات -4
  .فقطط ضاغشريط ب
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 داخل الرمي الصحيحة يهيتخذ الالعب وضعو فقط، الرمية من جانب الكتف بيد واحدة تتم -5
غير مسموح  .الذقن  من أوه قريبة منأن تكونأو   العنقالجله يمكن أن تلمس .الحلقة ليبدأ  الرمية 

 وراء نآما أنه غير مسموح بالرمي م.  ذلك الوضع أثناء الرميأسفل  مستوى اليد إلىبسقوط
  .  مستوي األآتاف

 التالية بعد األخطاءمن  إذا ارتكب الالعب أي مسافتهاتعلن الرمية غير صحيحة وال تقاس  -6
  :دخول الحلقة والبدء في الرمي

  .الصحيحة أي طريقة مخالفة لقواعد الرمية إتباع  - أ
  .الرميمقطع الخطوط التي تحدد  لتسقط على أو خارج الجله إذا رمي -ب
   
  . المنخفضةقدرةالتعتبر هذه المسابقة تنافسا مفيدا لالعبين ذوي مستويات : اللينةرمي الكرة  -ح
  .  سنتيمتر30 بمحيط لينهستخدم آرة ت -1
  .يمكن لالعبين استخدام أي نوع من الرميات -2
  : منطقة الرمي يجب أن تجهز آاآلتي -3
ا                   سارتخطيط م يتم  ) أ غ عرض آل منهم ون يبل وازيين أبيضي الل ى شكل خطين مت  5 الجري عل

و يقوم الالعب بالدفع من خلف  ).  أمتار طوال5( أمتار  4سنتيمترات و تفصل بينهما مسافة قدرها       
تم         .  متر 2.92قوس دائرة يتم رسمها بقطر يبلغ        ة ي ى شكل خطوط       تخطيطه قطاع سقوط الجل  عل

ا      ا         5بيضاء اللون عرض آل منه ة للخطوط فإنه ة الداخلي د الحاف م تمدي نتيمترات و بحيث إذا ت  س
ذان يحددان مسار الجري و                         وازيين الل ة للقوس و الخطين المت اطعي الحواف الداخلي تمر عبر تق

ا             ل القطاع          . بحيث تتقاطع عند منتصف الدائرة التي يشكل القوس جزءا منه ة مي غ زاوي  º40و تبل
  .درجة
  رة اللينةشكل منطقة دفع الك) ب

    º40 متر يتم قياسها من داخل خط الرمي المقوس 3 متر 2.85أبعاد 
g .    ين ذوي مستويات   –) آرة التنس(رمي الكرة لمسافات  هذه المسابقة توفر منافسات مفيدة لالعب

  .القدرة المنخفضة
  .قوانين مسابقة رمي الكرة اللينة هي قوانين إجبارية) 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .طقة رمي الكرة الناعمةرسم تخطيطي لمن  - أ
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  الخماسي   سباقات-ك
  :اآلتيالسباقات الخمس التي يتكون منها الخماسي هي  -1

  .جري  متر400سباق و العالي والوثب الجلهدفع ول  الطويجري والوثب متر 100سباق 
  .وجد في نهاية هذا القسمتألولمبياد الخاص لخماسي اجداول تسجيل النقاط  -2
:  يومين متتاليين على في يوم واحد ، ويمكن تنظيمهابحيث تقام سباقات الخماسي يتم تنظيم -3

لمسابقة الرابعة اليوم الثاني للمسابقة األولى والثانية والثالثة ول األولعلى أن يخصص اليوم 
  .والخامسة

  قوانين عامة لسباقات الكرسي المتحرك  -2
 في سباقات ألعاب  يمكنهم أيضا المشارآة في سباقات الكرسي المتحركارآون المشونالالعب  - أ

  .القوى األخرى
   دفع الجلة من على الكرسي المتحرك-ب
ة                  )1 ع الجل سابقات دف ة لم سيمات االعتيادي  يسمح بإشراك العب يستخدم الكرسي المتحرك في التق

  .و لكن مع توحيد وزن الجلة لجميع المتسابقين
  . ب2يرجى اإلطالع على محتوى القسم رقم ) 2
سباقات الكرسي المتحرك  -ج ية ل ادئ األساس ين  - المب دة لالعب سات مفي وفر مناف سابقة ت ذه الم  ه

  .مستويات القدرة المنخفضةذوي 
يبدأ الالعبون السباق من وضعية تكون فيها جميع عجالت الكرسي المتحرك خلف خط البداية ) 1
  ). النموذج االحترافي–أو عجلة واحدة بالنسبة للكراسي أحادية العجالت األمامية (
 حتى وصول البداية الدخان من مسدس معلن إشارة  انبعاثةبداييحسب الوقت لالعب من   -د

  . المستوي المتعامد ألقرب حافة لخط النهاية الكرسي المتحرك إلىعجلتين من
 للكراسي العادية ال يسمح باستخدام الكراسي المتحرآة المزودة بمحرك في السباقات -ه 

  .المتحرآة
  .بالمشارآة في السباقاتقلون بالكرسي المتحرك نتين اللذين ي لالعبيسمح فقط -و
  . ذلك ما إلىوأسحب الدفع أو بال مساعدة أثناء هذه السباقات سواء آيهن ي الالعببتلقيال يسمح  - ن
حارتي  باتساع تكون أن المستخدمة في مثل هذا النوع من السباقات يجب حارات التسابق  - ن

  .مضمار من النوع العادي
ا لالعبين ذوي  هذه المسابقة تنافسا مفيدتعتبر المتحرك متر بالكرسي 25 متر، 10 سباق -3

  . المنخفضةقدرةالمستويات 

   متر2.85 

   متر3 

   درجة40
  تقاس المسافة من داخل قوس الرمي
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 وعليه أال يعيق النهاية، به من البداية حتى ةالخاص حارة يجب أن يبقي آل العب داخل ال-أ 
 اعتراض مسارات  مخالفاتارتكاب عند بعادستاالللحكام سلطة وأي العب آخر، مسار تحرك 

  .اآلخرين أو إعاقتهم
 5 اآلخر مسافة واألقماع في آل حارة، بحيث يفصل بين القمعوضع ت اية من خط البدابتداء  -ب 
   .متر

تعتبر هذه المسابقة تنافسا مفيدا لذوي  متر 30السير المتعرج بالكرسي المتحرك لمسافة  -4
  .القدرة المنخفضةمستويات 

خط النهاية حتى  الحاجز األول ومينيالكرسي الخاص به في المسار ذاهبًا إلى ب الالعب ناوري -أ
  . العب آخر في المسار أيدون إعاقة

  .ثواني 3عقوبة مدتها تستوجب  مخالفة  يعتبرإسقاط أي عالمة من العالمات -  ب
 هذه المسابقة تنافسا مفيدا لألفراد ذوى  تعتبرالمتحرك تتابع بالكرسي متر 25×4 مسابقه -5

  .القدرات المنخفضة
  . من المسافة المحددة للسباقا متر25 يقطع آل العب . العبين4يق من يتكون آل فر - أ
 بعد عبورإال بالتحرك من خط البداية لفريق لالرابع  وأالثالث  وأ لالعب الثاني سمحال ي  - ب

 متر 1مسافة بخط البداية ـ  يسبقه الخاص بالالعب الذي  ـالعجلتين األماميتين للكرسي المتحرك
 . خط البدايةمحاذاةبو  ،لألمام

  
  محرك بسباقات الكرسي المتحرك المزود ل قواعد عامة -6
  . فقطحرآاتتقتصر هذه السباقات على الكراسي المتحرآة المزودة بم -أ
 البداية والنهاية تينقطبمثابة لكرسي المتحرك الخاص بكل العب لن ان األماميتاتعتبر العجلت -ب

  . السباقاتجميعفي 
أن عليه يجب إنه ف اجتيازها،التي عليه  العب عن مجموعة الحواجز أيانحراف   في حاله-ج
 وذلك دون له،  إلى النقطة التي تسبق أول حاجز انحرف عنه قبل أن يدخل الحاجز التاليعودي

أو يتم  ة،تنهايحتى  مسار اللاكماستعد ذلك عليه  و.الحكامالحاجة النتظار تنبيه من أي من 
على النحو المحدد سلفا، يستوجب  مسار الكمالستا في اإلخفاقن إ فأساسيه، وبصفة .استبعاده
  .االستبعاد

 . أثناء سباق الحواجزالسباقمسار  داخل حدود همساعده أو  الالعب إذا دخل مدرب يتم استبعاد-د
أية إصدار  قضاةلحكام أو الل ال يجوز . هذا المسار الالعب من خارج حدودتوجيهلمدرب يحق ل

  . لالعبتلميحات توجيهية
 يجب أن حرك في سباقات الكرسي المتحرك المزود بماألوقات المسجلة عند تقديم تقرير -هـ

سرعة المسجل قد تم تحقيقه على وضعية ال ما إذا الوقت  في نموذج التقريروضحًاميكون 
  . لمحرك الكرسيعاليةالمنخفضة أو ال
لالعب من لحظة ظهور دخان مسدس إعالن إشارة البدء حتى وصول  يبدأ احتساب الوقت -ن

  .العجلتين األماميتين للكرسي المتحرك إلى السطح المتعامد ألقرب حافة لخط النهاية
 يبدأ احتساب الوقت لالعب من لحظة ظهور دخان مسدس إعالن إشارة البدء حتى وصول -و

  .المتعامد ألقرب حافة لخط النهايةالعجلتين األماميتين للكرسي المتحرك إلى السطح 
  
   التزلج المتعرج بالكرسي المتحرك المزود بمحرك-7
يستخدم آل العب مسارين معًا آمسار واحد خاص به، على أن يكون باالتساع الكافي لحرآة ) 1

  .الكراسي المتحرآة
ض بعر( متر 2.44توضع األقماع على آل خط، بحيث تفصل بين الواحد واآلخر مسافة ) 2

  .لتكوين مدخلي بداية و نهاية لكل خط) مسارين
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 1.22يمكن استخدام أعمدة تحمل أعالما يبلغ ارتفاعها (إبتداءا من خط البداية يتم وضع أقماع ) 3
و يجب أن توضع األقماع في .  متر5في آل مسار تفصل بين آل منها مسافة قدرها ) متر

  .منتصف المسارات
  . م50 و م30 لمسافةحركمزود بمالمتحرك الكرسي الج برسم توضيحي التزلج المتعر -ج 
  

  
      

 الالعب بكرسيه عبر المسار يمين الحاجز األول نحو خط النهاية دون أن يعوق تقدم أي  يمر-د
نين اللعبة، ومن ثم يستوجب اإسقاط الالعب ألي حاجز يعتبر مخالفة لقو. العب أخر في المسار

 .احتساب عقوبة ثالث ثوان
  .لمس األقماع ال يستوجب احتساب عقوبات -ه
   متر 25 لمسافة حرك سباق الحواجز بالكرسي المتحرك المزود بم-6

  .قة منافسة مفيدة لالعبين ذوي القدرات المنخفضةباتعتبر هذه المس
 متر من خط النهاية، ويجب 2 متر من خط البداية، وآخر على بعد 2يرسم صندوق على بعد ) 1

  . متر3 آل صندوق أن يكون عرض
  . متر3 أقماع بين الصندوقين بحيث يفصل بين الواحد واآلخر مسافة 4توضع ) 2
  :القوانين) 3
  .يبدأ الالعب مواجها المسار) أ
بعد االنتهاء .  بين خط البداية، ثم خط البداية والقمع األول360°يكمل الالعب دائرة قطرها ) ب

 أقماع تفصل بين آل واحد منها واآلخر 4، يتحرك الالعب بصورة متعرجة لمسافة من ذلك
  . أمتار، ثم يستكمل دورة آاملة أخرى، مثل األولى، بين القمع الرابع و خط النهاية3مسافة 

ال يتم خصم . 360°فقط آمؤشر لالعب ليكمل دائرة قطرهْا )  متر3 × 3(يستخدم الصندوق ) ج
يمكن تحديد أو تخطيط هذا . وقت أو نقاط من الالعب في حالة لمس الخطوط أو التحرك فوقها

  .الصندوق باستخدام شريط القياس أو الطباشير
الالعبون الذين ال يبدون .  ثوان3إسقاط أي من األقماع يعد مخالفة تستوجب توقيع عقوبة ) د

  .ألقماع، يكونوا عرضة لالستبعاد، حسب تقدير الحكممحاولة جادة للتحرك بين آل زوج من ا

8  

4  

6  

3  

1
2  

   متر50
  النهاية

   م0 م              5 م          10 م           15 م         20 م          25 م         30 م             35 م          40 م          45 م         50

   متر30
  النهاية

5  

7  

   م30
  م50



       م 2003-2000الصيفية   الخاصاألولمبياد الرسمية لرياضات انين القو
  

71

 .سباق   العبين في آل3بمشارآة عدد يفوق  يسمح ال) هـ

        
  
 هذه المسابقة توفر منافسات مفيدة -عدة قوانين عامة لسباق المشي باألجهزة المسا) 7

  .لالعبين ذوي مستويات القدرة المنخفضة
a ( يجب أن يقوم الالعب بتوفير األجهزة المساعدة الخاصة به، والتي تشمل العصي، العكازات

  .أو المشايات
b (اإلعداد والتجهيز:  
ر باالتساع الذي يستخدم الالعب مسارين معا آمسار خاص به، على أن يكون ذلك المسا) 1

  .يسمح له بالتحرك مستخدما األجهزة المساعدة
 متر 2.44توضع األقماع على خطي البداية و النهاية لكل مسار تفصل بين آل منها مسافة ) 2
  . مساراتأربع، وذلك لتكوين أربع مداخل بداية و أربع مخارج نهاية و )بعرض مسارين(
ع، في منتصف آل مسار، بحيث تفصل بين آل منها بدءا من خط البداية، يتم وضع األقما) 3

  . متر5مسافة قدرها 
   القوانين -ج
  .يبدأ الالعب السباق من خلف خط البداية مستخدما جهاز أو أداة المساعدة على المشي) 1
  .يمشي الالعب مستخدما أداة المساعدة على المشي) 2
  .يلتزم الالعب دائما المسار المخصص له) 3
  .العب بتلقي أية مساعدة من قبل المدرب أو الحكام أو غيرهمال يسمح ل) 4
 الوقت لالعب من لحظة ظهور دخان مسدس إعالن إشارة البدء حتى يلمس جذع احتسابيبدأ ) 5

  .الالعب الحافة األقرب من خط النهاية
  الالعبون المكفوفون والصم  -ل
الالعبين الذين يعانون من ساعده آمرشد لم بعداء مبصر  اإلستعانه حبل أوسمح باستخدامي -1

  .ضعف بصري
 أمام الالعب المعاق بأية حال من تواجدال يأ الذي يقوم بإرشاد الالعب المبصر العداء على  -2

  . أن يجذب الالعب أو يدفعه إلى األمامآما ال يسمح له مطلقا. األحوال
  .والصم لالعبين العميان البدايةستخدم ضربة خفيفة إلعطاء إشارة ت  -3
 لون برتقالي واضح حتى يمكن تمييزهم ات جري ذزى يجب أن يرتدي الالعبون المرشدون  -4

  .الزى بهذا للبطولة المنظمةلجنة ال وسوف تزودهم المتسابقين، نبوضوح من بي
  وحدة سباقات الرياضات المالخاصة بعامة ال نينقواال -8
   أو المشي عدوال -أ

  .شريك له  من العب والموحدةفرق اليتكون آل فريق من ) 1
  .متسابق مجموع وقت آل هو الموحدةفرق الالوقت النهائي لكل فريق من ) 2

  م2  م3  م3  م3  م3  م3  م3  م3  م2
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 النهاية، بعد عبوره خط المسار،الموحد بالعودة لبداية فريق ال لالعب األول من ال يسمح) 3
  .لتشجيع زميله في الفريق

  سباقات الملعب  -ب
  . له شريكن العب و مالموحدةفرق اليتكون آل فريق من ) 1
  .متسابق مجموع أفضل محاوالت آل الموحد هيفريق لية لئ النهانتيجة ال)ب
  سباقات الخماسي  -ج
  . له شريك من العب والموحدةفرق اليتكون آل فريق من ) 1
  . آل العبنقاط مجموع  هي النهائية لفريق الخماسينتيجةال) 2
   سباقات التتابع -د
  . لهما شريكينن العبين ومموحد تكون آل فريق ي) 1
  . بأي طريقة أو أي نظامفي فرق التتابع بالعدو للعدائينيسمح ) 2


