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  الدراجات – السادس بندال
  

 . األولمبياد الخاص للدراجاتالخاص آافة مسابقات  األولمبياد لرياضات تحكم القوانين الرسمية
 االتحاد الدولي نين على قوابناءا نينآبرنامج رياضي دولي فقد ابتكر األولمبياد الخاص هذه القوا

تحاد الدولي تستخدم قوانين اال. قوانين الهيئة الرياضية الوطنية للدراجاتوللهواة ،  للدراجات
كن هناك تعارض بينهما وبين القوانين ي للدراجات للهواة وقوانين الهيئة الرياضية الوطنية ما لم

 لرياضات  تستخدم القوانين الرسميةة في هذه الحال.الخاص  األولمبياد لرياضات الرسمية
  .الخاص األولمبياد

   : المسابقات الرسمية– )أ(القسم 
  .  متر500 محاولة زمنية لمسافة -1
  . آيلومتر1محاولة زمنية لمسافة  -2
  . آيلومتر5محاولة زمنية لمسافة  -3
  .  آيلومتر10محاولة زمنية لمسافة  -4
  .  آيلومتر5 لمسافة طرقسباق  -5
  .  آيلومتر10 لمسافةسباق طرق  -6
  . آيلومتر15 لمسافةسباق طرق  -7
  .  آيلومتر25لمسافة  طرق سباق -8
  .آيلومتر40 لمسافةسباق طرق  -9

  .  متر500لمسافة  بالدراجات الزوجية للفرق الموحدة محاولة زمنية -10
   المرافق–) ب(القسم 

  .مطبات والحصى من الاخاليو ة ،جيدفي حالة يجب أن يكون الطريق  -1
السباق ، آما يجب أن تغطية بداية   من الطريق قبل واألتربة والصخورىيجب إزالة الحص -2
واألعمدة، وعند  القش أمام األشجار باالتوضع فضال عن  ى ، بغطاء مطاطبالوعاتال

  .المنحنيات والمنعطفات التي توجد في مسار السباق
  .  آلما أمكن ذلكالسباق مساريجب إغالق آما  ، المرور أثناء السباق إيقاف حرآةيجب  -3
له مآبأ مسار السباقعرض يمتد خطى البداية والنهاية  يجب أن ات السالمة ،لمراعاة اعتبار -4

  .  متر5 األدنى ه، والذي يجب أن يكون حد
 متر قبل 100 متر قبل وبعد خط النهاية ، 150طريق مستقيم طوله  أن يكون هناك يحب -5

المتفرجين حتى و ئقوا متر خالية من الع150 مسافة الـ يجب أن تكون .ها متر بعد50النهاية ، 
  .  خط النهاية بأمانون من اجتيازالالعبتمكن ي

ل خط البداية حسب مسافة يعدتم ت ي.ت قاا السبجميع في واحدا مسار السباقيمكن أن يكون  -6
 حوالي يجب أن يكون تخطيط المسار .قات ا السبجميع خط النهاية آما هو في يبقىالسباق ، و

مائال لمسار ا آذلك يجب أن يكون .بصفة اختيارية  ترميلو آ2.5 مع توافر  طوالآيلو متر 2.5
يجب أن يكون المسار   .للمتسابقينبالنسبة  على أال يكون صعب االجتياز ،مكن  أنألعلى إ

 صعب السيطرة عليهات المسارات الخارجية والخلفية دائري الشكل في جميع األحوال ، حيث أن
  . السالمةتعلق باعتباراتفيما ي

 الدراجات الزوجية مسابقات فقط في بالمشارآة المكفوفون المجازون يسمح لهمالالعبون  -7
  .المكفوفين المجازين مسابقات الدرجات الفردية غير مسموح لالعبين .ينآمساعد

  القسم ج ـ المعدات
الخوذات   يجب أن تستوفي.اتوالمسابقب أثناء التدريالواقية  الخوذات ارتداء المتسابقون  على-1

  .الجهة الوطنية المختصة بالمتسابقات في البلد المضيفمن قبل  ةحددمشروط السالمة ال
ر معاييل استيفائهاقبل التدريب والمسابقات لضمان على جميع الدراجات تفتيش اليجب  -2

 في حالة استخدام .د المضيفالوطنية المختصة للبلالرياضية  قوانين الجهة محددة فيالسالمة ال
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هو مدير السباق يكون  الوطنية،الجهة الرياضية  قوانين غير مدرجة ضمندراجة معدلة 
سباق أن يرفضوا الدراجات التي ال لمنظمي حقي .الدراجةهذه صالحية مدي د يحدت المسئول عن
حيث يمنع  ة،المناسب غير للدراجة وآذلك الحال بالنسبة مقبولة،ليست في حالة يرون أنها 
  .سباقمن المشارآة في البسببها  المتسابق

صالحيتها بواسطة ميكانيكي معتمد أو مؤهل في مجال للتأآد من يجب فحص الدراجات  -3
 تستوفي معايير السالمة يمكن عادية دراجة ة أي.ليومامسابقات  ي قبل بداية أول،الدراجاتإصالح 

  .هاستعمالا
 .الميكانيكي تقديم الدعم وذلك لالمسار،صالح الدراجات حول  إلمناسبة مساحات  يجب توفير-4

  .يجب أن يكون هنالك مكان واحد على األقل للتصليح قرب منطقة البداية والنهاية
 مشرف السباق آما يجب تزويد السباق، طبي معتمد في الموقع طوال دعم يتم توفيريجب أن  -5

  .الموقعي  إسعاف فسيارة يوصي بتواجد .طوارئبخط اتصال 
على أن  متسابق،تتحرك أمام أول  سيارة أو دراجة بخارية توفير يجب الطرق،في سباقات  -6

  .تتناسب مع اعتبارات السالمة مسافة يفصل بينها و بينه
أن تتابع سيارة أو دراجة بخارية المتسابق األخير خالل سباق الطرق أو تجربة يمكن آذلك  -7

  .الزمن
 أو الدراجة، يمكن أن يغيروا أي جزء من ميكانيكية، الذين يواجهون مشاآل  المتسابقون-8

  .يسمح بمساعدة الالعب  .السباقضروريًا إلنهاء ذلك ن آان إ الدراجة بأآملها
  د ـ المشرفون القسم 

التي تنظمها  لدراجاتايجب أن تكون له خبرة سابقة مع مسابقات (مدير مسابقة الدراجات  -1
  .)الهيئات الرياضية الوطنية

   آذن للبدء  -2
  الميقاتي   -3
  .)يجب أن يكون واقفًا عند خط النهاية( الحكم  -4
وضعية الالعبين  تصحيح األرقام،تصحيح وضع  األرقام، تسجيل مسئوالن عن مسجالن  -5

  . االنطالقعند
  .يةاألول اتبة لإلسعافتجهيزات مناسب مزود جهاز طبي معتمد  -6
مزود باآلالت  دراجات مؤهل ورش إصالح فني ميكانيكي دراجات معتمد أو ميكانيكي  -7

  . الالزمةواألدوات
مراقب يتولى التأآد من وقوف المشارآين في مسابقات المحاوالت الزمنية في وضعية   -8

  .  عند خط البداية) األقدام على البداالت(صحيحة 
 التقاطعات وعلى امتداد مسار السباق إلبقاء المتسابقين جميعللوقوف عند : مسار و منظم -9

  .بعاد السيارات والمشاة عنهإعلى المسار و
  .مندوب فني -10
   قوانين المسابقةهـ ـ لقسم ا

    التقسيم-1
 الالعبون في الفئات يقسم .القدرةلكل مستويات متاحة  للدرجاتمسابقات األولمبياد الخاص  -أ

  .يةلزمناالتمهيدية محاوالت أو الالمسجل لكل منهم الزمن إجمالي  على االمناسبة بناء
 وبناء المتسابق، آوسيلة لتحديد قدرة يمكن إجراء سباق طريق تمهيدي في السباقات المحلية -ب

  .المناسبةعلى ذلك يقسم في فئة التنافس 
  .ترميلوآ 1– متر 500 ية لمسافةزمنمحاوالت  )1(
  .ترميلوآ 5محاولة زمنية لمسافة  – سباق طرق  )2(
   قوانين عامة-2
  .عكس اتجاه عقارب الساعة من سباق فردي ية الزمنالمحاولة كونتت -أ
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واحدة في  ثانية أو دقيقة 30فواصل زمنية قدرها غضون  في االنطالقعلى المتسابقين ) 1
  .ية الزمنالمحاوالت

وذلك  تقدميه على البداالوضعية االستعداد لالنطالق مع وجود آلتا  للمتسابق باتخاذ سمح ي)2
  .ية الزمنبالنسبة للمحاولة

  .متسابق يجب أن يكون من أبطأ إلى أسرع ية الزمنالمحاولةترتيب انطالقة ) 3
   . يبدأ سباق الطريق من نقطة انطالق جماعية-ب
ى نفس            بالنسبة لسباقات الطرق ذات ال      )1 سباق عل سابق ينهي ال ات، آل مت ددة اللف مسارات متع

را في                                ا آبي اك فارق م أن هن ان من رأي الحك ا إال إذا آ ا موزع تم منحه وقت سيه ي دما مناف اللفة متق
سابقة       . السرعة بين المتنافسين على المسار     في حالة حدوث ذلك، يقوم الحكم بالتشاور مع مدير الم

  .رار المناسبو لجنة القوانين التخاذ الق
  .إشارة إنطالق السباق تكون بواسطة إطالق مسدس الصوت أو الصافرة. 3
  .تتحدد نهاية السباق في ضوء الترتيب أو وفقا ألولوية عبور خط النهاية. 4
ى          . 5 د عل سباق يزي سابق                 2.5إذا آان مسار ال ر من مستوى بالت سمح ألآث ه ي ومتر طوال، فإن  آيل

  .زمني بين آل مستوى وآخر يقدر بدقيقة واحدة، دقيقتين أو ثالثعليه مع مراعاة وجود فاصل 
a .على جميع المتسابقين إرتداء أرقام الدخول الخاصة بكل منهم وفقا لتعليمات آبير الحكام.  
b .قبل إنطالق السباق، يسمح لالعبين بعمل اإلحماء و تفقد مسار السباق.  
c .مي للدراجة لخط النهايةيعلن إنتهاء السباق عند عبور اإلطار األما .  

  للفرق الموحدة  سباق الدراجات و ـالقسم 
  .بالدرجات الزوجية للفرق الموحدة محاولة زمنية -1
  فعاليات ال -1
األولمبياد  ات في سباقتاحة المية الزمنالمحاوالت مسافات جميع يجب أن تضم المسافات )1

  . رسميةاتمسابق ـ) أ( في القسم وارد آما هو ،للدراجاتالخاص 
  . التي سيتم اعتمادها المسافات اختيار لمدير سباق البرنامج األمريكي أو الوطني حرية )2
   )الخلفي( أو المرآز )ألماميةا( مسئولية القيادة وليالشريك أن يتأو  يمكن لالعب ) ب
   .الزوجيةى الدراجة عل
  التقسيم) جـ
 للحصول على نتائج المسابقة الرئيسية وذلك قبل يوم إقامة تمهيدية اتمسابق بتنظيم يوصي )1

   .الزوجية للدراجة الموحدةالخاصة بالفرق  يةزمنالرب اتجللدقيقة 
 في اننافست سيانلذل ا)الالعب والشريك( آال المتسابقينيجب أن تضم المسابقة التمهيدية ) 2

  . المسابقة النهائية
التقسيم  1رقم ) هـ( الواردة في القسم التمهيدية باستخدام قوانين المسابقة تجرى المسابقات )3

  . ترموليآ 1 متر أو 500لمسابقة التمهيدية يمكن أن تكونمسافة ا :المثالعلى سبيل 
  النتائجاحتساب  / القوانين) د
ائج احتساب النت مع طرق طريقة احتساب نتائج التجارب الزمنية للدراجة الزوجيةطابق تت )1

  . لكافة التجارب األخرى
 2 رقم قوانين المسابقة) هـ( في القسم واردة اليةرب الزمناتجالنفسها قوانين هي  القوانين )2

  .قوانين عامة
  الموحدة لفرق لسباق الطرق ) 2
   االصطفاف-ب
   .العبين من مكون موحد فريق )1
  العب  - أ
   شريك  - ب


