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   دمرة القآ -ثامن البند ال
  
في  لمبياد الخاصاألو آافة مسابقات األولمبياد الخاص لرياضات الرسميةنين واكم القتح

انين بناء على قوهذه ال  آبرنامج رياضي دولي فأن األولمبياد الخاص قد وضع.القدمآرة 
حوال إال األ يعجم يفستستخدم آل قوانين الفيفا " FIFA"قدم لقوانين االتحاد الدولي لكرة ا

نين واالق بقطت  وفي هذه الحالةالرسمية،في حاله تعارضها مع قوانين األولمبياد الخاص 
  . األولمبياد الخاص لرياضات الرسمية

 ذي يعاني من اضطرابات العمود الفقريال و)Down Syndrome(العب المنغولي ال
)axial Instability-Atlanto(لقدماحداث آرة  أ فيهرآشالمبا مح لهيس  ال .  
  لرسمية  األحداث ا-)A(قسم ال
  .  العب وفقًا لقوانين الفيفا11ريق المكون من لفا  -1
  ). مالعب مفتوحة ( فريق آرة القدم الخماسي   -2
  . وفقًا لقوانين الفيفا  آرة القدم داخل الصاالتةمسابق  -3
 . العب11ريق المكون من فوحدة لللم الرياضات اقةمساب  -4
 .ريق آرة القدم الخماسيفوحدة للمات ا الرياضقة مساب -5
  تعتبر هذه المسابقة مفيدة لالعبين ذوي مستويات القدرات المنخفضة  

  .”ISC“ية درفلا تمهاراالسابقة  م -6
   .الموحدةمهارات الفردية للرياضات السابقة  م -7
   التقسيم–) B(قسم ال
طة بواس  المسابقة أن تتقسم وفقًا لتقييم مهارات الفريق المقدمة قبلرقكن للفيم  )1

  . مباريات تمهيدية
للفريق "التمهيدية سيلعب الفريق مباراتي تقييم مدتها ثمان دقائق  ي المباريات ف )2

  ". للفريق المكون من إحدى عشر العب "و خمسة عشر دقيقة أ" الخماسي
  .ل آاف بشكأآد لجنة التقييم بأن آل حراس المرمى قد تم تقييمهمتتجب أن  ي )3
  انون المسابقة ق)جـ(قسم ال )4
  العب  11الفريق المكون من  مسابقات -1
 العب قائم على القوانين الحالية المنشورة بواسطة الفيفا 11 لعب في الفريق المكون منال

  -:التاليةمع التعديالت 
  .  العب16ة بـ ئحم الالحجتحديد لجنة المسابقة في األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص   )أ (
حالما تم التبديل فأن . ت المذآورة في الئحة اللعبيالالتبد تخدم آل تس أنقفرسمح لل ي)ب(

 بواسطة لجنة نوناقلايمكن إجراء استثناءات لهذا . الالعب ال يمكن أن يعود إلى الملعب
، إذا اعتبروا أن مستوى اللعبة سيتأثر بشكل "مثال الفئات ذات القدرة المنخفضة"المسابقة 

 محدود ، حيث يمكن لالعبين أن يعودوا ربدال غيتسماح باسن المكفي هذه الحالة ي. آبير
انون قلا اذه الحدث بقرار استخدام المشارآون فييجب أن يبلغ . إلى الملعب بعد استبدالهم

  . مسبقًا
   :باراةزمن الم) ج(
بناء على "  دقيقة على شوطين90 من "ة ة المسابقة أن تعدل زمن المباراجنمكن للي) 1

   .تلعب التي رقية للفكلية اللبدن احالة وال القدرةياتمستو
  .  دقيقة20 ×2للمباراة فترة الزمنية األدنى المسموح بها تكون ال) 2 (
 يمكن أن يشير المندوب لرسمي للجنة المسابقة للجنة الزائدة،الحرارة في حالة   )د (

د لحا "ءعلى الحكم أن يسمح بفترة راحة قصيرة لشرب الما"  المسابقةمديرمثال "المسابقة 
  . لكل شوط" على الراحة األصلية" األقصى ثالثة دقائق

  :رآالت الجزاء/ ن اإلضافي الزم) هـ(
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  .  التعادالت نهائيةربتعت الدوري،خالل   )1(
 يجب لعب فترتين على التعادل، إذا استخدم الوقت اإلضافي لفصل الدورات،خالل   )2(
  ". الذي يسجل الهدف األول يكسب" " الذهبيلهدفا"ساس أ
 دقائق 7 للفرق المكونة من أحد عشر العبًا فأن هذه الفترات ستكون بعد  بالنسبة )3(
  .  شوطلكل فصنو
 تستخدم الرآالت الترجيحية لحسم اإلضافي،نهاية الوقت د مر التعادل بع إذا است )4(

  . ةاالمبار
   .فريقيار خمس العبين من آل  يتم اخت  )أ (
  .  في التسديد مع تناوب الفريقينترجيحية، العب رآلة  آلينفذ  )ب (
  . الذي يسجل أآثر أهداف بعد الخمس رآالت الفريق يفوز )ج (
الهدف "ى أساس لعر تم تس الرآالتنأف رآالت،ستمر التعادل بعد الخمس  إذا   )د (

  . حتى يتحدد الفائز" بما فيهم حراس المرمي"بإدخال بقية الالعبين في التسديد " الذهبي
  -:صصةمنطقة المخالة المباراة من خالل إدار) هـ(
  . ساحة بها مقاعد لكل فريق ستؤمن م )1(
متر  5نب الخط بمسافة  جا متر في الطول تقع على15ل مساحة بمستطيل  تحدد آ )2(

  .  متر من خط المنتصف10 وداخل الجانبي،األقل من الخط على 
عبون البدالء والمدربون جالسون في المنطقة المحددة لهم في آل األوقات ما  الاليبقى  )3(

  . راء التبديلعدا عند إج
  . بسيط الروا في توجيهاتهم على التشجيع الشفهيصتقي نأيجب على المدربين ) 5(
 وتوجيه المدرب الزائد والعلني من جانبي اللفظية،عبين أو اإلداريين اءة الالإستبر تع) ي(

إذا استمر ذلك . خط الملعب، تصرفًا غير رياضي ويمكن أن يؤدي إلى إنذار من الحكم
  . عبلملا نمأن الحكم يمكنة أن يطرد المدرب المسيء السلوك ف

  آرة القدم الخماسية على المالعب المفتوحة ) 2(
  لعبلما  )أ (
 متر وبحد أدنى قدره 35×  متر 50ملعب مستطيًال بحد أقصى قدره يكون الن ب أج ي )1(

  . يوصى بملعب أصغر للفرق ذات القدرات األدنى.  متر30× متر 40
راجع تخطيط ملعب آرة القدم "ططًا آما يظهر أدناه يكون الملعب مخ يجب أن  )2(

  ". الخماسية
  . متر تقريبًا 2× ر تم4يكون حجم المرمي  يجب أن  )3(
  . ح اللعب من العشب األخضر يكون سط )4(
 العب يستخدم آرة مقاس أربعة للعمر السني       11النسبة للفريق المكون من  ب)ب(

  ".  ، مقاس خمسة لباقي األعمار السنية 12:8
  عبين  عدد الال)ج(
 الخاص،العالمية لألولمبياد عاب لألي ا فةقباة المسنجلعدد المسموح به بواسطة  يحدد ال )1(

  . يمكن أن يتجاوز عدد المرشحين بالقائمة عشرة العبين
 آل فريق يتألف من خمسة العبين، أحدهم يكون حارس فريقين،مباراة بين  التلعب  )2(

  . دنى لالعبين في الملعب هو ثالثة العبين في أي وقتالمرمى، على أن يكون العدد األ
". يمكن أن يعود الالعبون إلى الملعب بعد استبدالهم "العدد دةدومحت غير لتبديالا  )3(

يمكن لالستبداالت أن تتم في أي فترة تكون الكرة فيها في الخارج، أو بين الشوطين، أو 
ب أن يشير إلى الحكم لمدرعلى ا. ببعد تسجيل هدف أو خالل توقف المباراة إلصابة الع

يل فقط إلى الملعب حينما يشير إليه دبلا بعلال اخل يد.التبديل اءأو حامل الراية إلجر
  . الحكم

   العب 11العبين بالنسبة للفريق المكون من معدات ال  )ب (
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  . تكون القمصان مرقمة يجب أن  )1(
   .الساق واقيات  )2(
  . العب11 واحد للفريق المكون من حكم) هـ(
  .بع ال11 المؤلف من الراية للفريق املح) 2(عدد ) و(
  مباراةلزمن ا" ر"
 مع فترة راحة خمس دقيقة،زمن المباراة على شوطين زمن آل شوط خمسة عشرة  )1(

  .  يكون الحكم مسئوًال عن زمن المباراة.الشوطيندقائق بين 
ل منها خدم الوقت اإلضافي لحسم التعادل، تستخدم شوطان إضافيان مدة آ إذا است )2(
جل أوًال هو الفائز إذا ما استمر اللعب في  الذي يسالهدف الذهبي"ة دقائق على أساس سمخ

ريق المكون فلل لراجع نظم حسم التعاد" ستستخدم رآالت الترجيح لحسم التعادل التعادل،
  . العب11من 
  بع ال11  مثل البداية للفريق المكون منبعل الةبداي) ز (
األمام من نقطة الوسط قبل أن حدة إلى ى األقل دورة واترآل الكرة عل يجب أن  )1(
  . ب أخرمسها العيال
   داخل وخارج اللعب الكرة" س"
  . عبر الكرة الخط الجانبي فأن ذلك يؤدي إلى رآلة داخلية حينما ت )1(
  . رمية مرمى أو رآلة رآنيةى إلي ة فأن ذلك يؤديعبر الكرة خط النها حينما ت )2(
  . ج الملعبراخ ربتامل الخط لتعرة أن تعبر بالك على الك )3(
  مىمررمية " ش"
آتية من العب مهاجم، فعلى حارس " خارج المرمى"جتاز الكرة خط المرمى  حينما ت )1(

ليس ن لك جزائه، ةققة جزائه الخاصة أن يرمي الكرة من منط منطالمرمى الذي يقف داخل
ر قبل  العب أخألرض أوا سمالتأي أن على الكرة أن "إلى أآثر من خط منتصف اللعب 

  . تعتبر الكرة في اللعب حالما تجتاز خارج منطقة الجزاء". عبور خط منتصف اللعب
ما يستحوذ حارس المرمى على الكرة  حينانين رآلة المرمى أعاله أيضًا تطبق قو )2(

  . الل اللعبخ هبيدي
  المخالفات جزاءات ال  )3(
لملعب بدون جتازت ما وراء نصف ااو مىرمرس ال الكرة بواسطة حاإذا قذفت  )أ (

 يمنح الحكم رآلة حرة غير مباشرة للفريق األرض،مالمسة العب أو دون أن تلمس 
  .  موضع على خط منتصف الملعبن أيالمدافع م

  إذا لمست الكرة من قبل العب خصم داخل منطقة الجزاء فأنالمرمي، حارس رمية  )ب (
  . اهؤارجإ يعادالرمية 

 يجب أن تعبر العب، 11يق المكون من نفس طريقة التسجيل للفر: جيلطرق التس" ص"
  . الكرة بكاملها الخط داخل المرمى لتحسب هدفًا

 العب، 11 لفريق المكون من بالنسبةنفس المخالفات : ت وسوء السلوكالمخالفا" ض"
ء عدم انث ، باستةباشر حرة مدفع ، مسك آرة باليد أو الهجوم ، فأن ذلك يؤدي إلى رآلة

  -: الخشن أو الخطير يؤدي إلىبعللاتسلل ، ة يدمصوجود 
فأن هذا الالعب ال " تلقى آرتين أصفرين أو آرتًا أحمرًا" الالعب من المباراة  طرد )1(

 هدفًا قبل مرور جليسم عب أخر ما لال يمكنه أن يعود للمباراة وعلى فريقه أن يدخل مكانه
  -:في هذه الحالة يجب تطبيق التالي. الدقيقتين

ين مقابل أربعة العبين والفريق لديه عدد آبير من األهداف  العبةسمخ كلهناإذا آان   )أ (
  . فأن الفريق الذي به أربعة العبين يمكن أن يكمل العدد الناقص

 الفريقان يمكن أن آالن فأ هدف،ن وسجل ي الفريقين يلعبان بأربعة العب إذا آان  )ب (
  . يكمال النقص في الالعبين
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ثة، والفريق لديه الث لباالثة أو أربعة مق هنالك خمسة العبين يلعبون مقابل ث إذا آان )ج (
 .قطحد ف فأن الفريق الذي له ثالثة العبين يمكن أن يزيد بالعب وااألهداف،عدد آبير من 

 الفريقان يمكن أن يكمال آالن فأ هدف،ن وسجل ي الفريقين يلعبان بثالث العبإذا آان   )د (
  . النقص في الالعبين

 فأن المباراة أقل،ي له عدد العبين لذ ايقالفرفًا هو ده  الفريق الذي سجل إذا آان  )ه (
  .. عبينستستمر دون تغيير عدد الال

  . الميقاتي أو الحكم الرابع ةمتفاظ بمراجعة الدقيقتان هو مهاالح -
  . ة خارج اللعبكريدخل الالعب الملعب بعد دقيقتين بموافقة الحكم وعندما تكون ال -
  ء اإلعادة ااستثن" ط"
 جزاؤهم يعاد إجراؤها مع رمية من خل منطقةلفريق المدافع داحرة تمنح لأي رآلة  -

  . حارس المرمى
  رة حرآلة " ظ"
 آل فيعلى األقل عن الكرة  متر 5يجب على العبي الفريق المخالف أن يتراجعوا   )1(
  . حرةت الرآالال
  لجزاءارآلة " ع"
 خارج على آل الالعبين عدا الراآل وحارس المرمى أن يكونوا. متر7 خط  تؤخذ من )1(

على حارس المرمى أن يقف على خط المرمى حتى تنفذ رآلة . منطقة الجزاء والقوس
   .الجزاء

  "  العب11معادلة لرمية التماس للفريق المكون من "لية رآله داخ) غ(
لعب من لم اخلترآل إلى دا نأ فيجب الجانبي،تعبر الكرة بكاملها الخط  عندما  )1(

 على الكرة أن تكون ثابتة .المدافعة العب من الفريق المنطقة التي عبرت فيها الخط بواسط
ال يمكن . ي اللعب بعد عبورها مسافة محيطها الخاص فورًاف ربتعت آما أنها ترآل،قبل أن 

العبين من الى عل .أخرا العب سهة مرة أخرى بواسطة الالعب قبل أن يالمالكرأن تلعب 
  . ن النقطة التي تنفذ منها الرآلة أمتار على األقل م5الفريق المدافع أن يتراجعوا 

  . الداخلية ةلآرلا أن تصوب الكرة مباشرة نحو المرمى من  يمكنال  )2(
  .ودة إليه من رآلة داخليةلمرد لحارس المرمي أن يلتقط الكرة ا يمكنال  )3(
  الفات خملاجزاءات " ف"
أخر، تمنح رآلة ها العب  الالعب الرآلة الداخلية للمرة الثانية قبل أن يالمس إذا لعب )1(

  . حرة غير مباشرة للفريق األخر من النقطة التي حدثت فيها المخالفة
ق المهاجم عندما يرآل لفريتمنح ل:  العب11يق المكون من  الفرآما في: يةرآلة رآن" ق"

  . خط مرماهة اينهلمدافع الكرة على االالعب 
  . من الكرةألقل ى ا متر عل5العبي الفريق المدافع أن يتراجعوا مسافة  على  )1(
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  طي لملعب رسم تخطي
  آرة القدم الخماسية 

  
  

  "Futsal"داخل الصاالت المغلقة آرة قدم  )2(
 آرة قدم في الصاالت المغلقة م الحاضر، فأن األولمبياد الخاص ال ينظفي الوقت

"Futsal "بياد ملوألمن جهة أخرى فأن ا.  لألولمبياد الخاصوى األلعاب العالميةعلى مست
تتبع قوانين األولمبياد .  هذا النوع من اللعب في البالد التي تكون فيها رائجةجعيشص الخا

  . للفيفا" Fustal"من اللعب القواعد الحالية لـ  عونلا الخاص لهذه
  الكرة السباعية. 3
a .مقاسات الملعب:  
  . متر عرضاX 35- 50 متر طوال 70 -50) 1
ل م     )  2 سيم                     تكون مقاسات الملعب مث ه يمكن تق ا يعني أن دم الخماسية و هو م رة الق لعب آ

ادي   دم الع رة الق ب آ ن  (ملع ة م رق المكون ا11للف ى  )  العب ة إل ين و دون الحاج ى ملعب إل
  .إجراء أي تعديالت إضافية لعمل ملعب آرة قدم سباعية

 b .مقاسات المرمى :  
ا الحد ا      X 4 2يبلغ الحد األدنى ألبعاد المرمى      ) 1 اد هو          متر، بينم ك األبع  X 2ألقصى لتل
  . متر5
C (إستثناء:  
د خطي التماس            ) 1 دم من عن ا بالق د أو رآله رة بالي ساب   (يسمح لالعبين برمي الك د إحت عن

  ).تماس
d (عدد الالعبين:  
  سبعة العبين) 1
e (القوانين:  
  هي جميع القوانين التي تنطبق على خماسيات آرة القدم) 1
  
ات الم . 4 رق الرياض سابقة ف دة م ن  (وح ة م رق المكون ب، 11الف ون، 7 الع  5 العب

  )العبون

  م8

  مقاعد الالعبين     طاولة تسجيل مقاعد الالعبين

  المرمى
  م2×م4

 متر40-50

30-  
  

  متر35
  م12 م10 م7
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a .قائمة تسجيل الالعبين تتضمن عددا متناسبا من الالعبين و الشرآاء.  
b .     ين و تة العب ن س ق ع ل فري ي آ ين ف سبة الالعب ي ن التغيير ف سمح ب سابقة ال ي اء الم أثن

رق الخم         (خمسة شرآاء في جميع األحوال        ين و شريكان لف ة العب ة     ). اسيات ثالث و في حال
  .عدم االلتزام بالنسبة المحددة يتم تطبيق عقوبة أو جزاء

c .             ين و يكون مسئوال عن وضع ر الالعب آل فريق يخضع إلشراف مدرب راشد من غي
  .تشكيل فريقه و إدارته أثناء المسابقة

  
د           اردة من المرمى مع         12بالنسبة لالعبين الناشئين يتم وضع الكرات على بع  ي

  .  لالعب بالبدء من خط الست يارداتقيام ا
  لمهارات الفرديةمسابقة ا) 5(
 المنخفضة والذين لم تتطور ةردقلا ص لالعبين ذوى بشكل خاISC لقد خصصت -

، ولالعبين الذين ال يستطيعون مشارآة بفعالية في آرة قدم الفرقمهاراتهم الالزمة بعد لل
  . خدام أداة مشيسبب حاجتهم إلى است الفرق بالمشارآة في آرة قدم

على . ، الجري والرآللكرة، التسديدالجري با": مسابقات"ة أحداث  من ثالثISCتتألف  -
.  حيث يؤدي آل العب آل الثالث مسابقات مرة واحدة، التقسيمبمرحلةيمروا الالعبين أن 

عبين في  الالضعة لو الثالثالمسابقاتدم إجمالي الدرجات المتحصل عليها من يستخثم 
  . ات قدرات مشابهة لمرحلة المسابقة النهائيةفئات ذ

 يلامجإيضاف . النهائية ، على آل العب أن يؤدي آل مسابقة مرتان المرحلةفي  -
   . النهائيةلدرجةالعالمات المتحصل عليها من الجولتين معًا لتعطي ا

   ةربالكلجري ا) 1 (: المهارات الفردية ةقباسم
  
  

  
  
  المعدات )1(
  .و طباشير، أربعة أقماع آبيرة لتعليم منطقة النهايةيط أ شرآرات، 5  أو4
   الوصف  )2(
. موسرملا باقيًا داخل المسار النهاية،نطقة م ىلإ طلالعب بالكرة من بداية الخا يرجي  

تتوقف الساعة عندما يتوقف . يجب أن تميز منطقة النهاية باألقماع إضافة إلى الطباشير
عليه أن يعود فأن إذا تخطى الالعب منطقة النهاية . ةالالعب والكرة معًا داخل منطقة النهاي

  .لمسابقة وتتوقف الساعة الميقاتيةإلى الوراء حتى تنتهي ا
  
  
  يلالتسج )3(

  متر5   متر15

  متر5   

  منطقة النهاية

  ط البدايةخ
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الذي يقطعة الالعب في الجري بالكرة إلى نقاط " بالثواني"ن الذي ينقضي ملزا لويتح
انبية للمسار، أو برت الكرة الخطوط الج عتخصم خمس نقاط آلما. قياس أدناهباستخدام الم

 محك مرت الكرة عبر الخط الجانبي، فأن ال إذا-:مالحظة"إذا لمس الالعب الكرة بيده 
  ".تصف المسار المقابل لمكان خروج الكرةنم يف ةاشرمبى خرسيضع آرة أ

  
  يل التسجيل حوت لودج

   ةسجلالم نقاطال  ثوانيي بالكرة بالزمن الجر
  قطة ن 60  5-10

  قطة ن 55  11-15
  قطة ن 50  16-20
  قطةن 45  21-25
  قطةن 40  26-30
  قطةن 35  31-35
  قطةن 30  36-40
  قطةن 25  41-45
  قطةن 20  46-50
  قطةن 12  51-55

  قطةن 10   و أآثرأ-55
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  التسديد) 2(ة المهارات الفردية قباسم
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  المعدات  )1

 شريط أو طباشير، مرمي خمسة العبين في آل جانب، بإبعاد         آرات، 4 أو 5
  .  متر مع الشبكة2× متر 4
  الوصف   )2

.  خالل الهدفنم اهلآيجري الالعب ألي آرة وير. عب عند عالمة البدايةيبدأ الال
رآل آرة ثم يجرى الالعب وي. احدةرة مرة ويسمح له برآل الك الالعب فقط هو الذي

حينما يرآل الالعب الكرة األخيرة تتوقف الساعة عند . أخرى من خالل منطقة الهدف
  .على أقصى تقديردقيقتان 

 . نقاط10ناتج يحقق آل هدف :  التسجيل )3
  
  
  
  
  
  
  
   آل الجري والر)3(: ةيدقة المهارات الفرمساب) جـ(
  

                       
  
  

   م4

  م2

  م2

  م6

التسديد خط

البداية خط
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  تادعملا )1(
 وأن تكون منطقة التسجيل بعرض الوسط،طة البداية في يجب تعليم نق.  آرات4أو ) 5(
  .  متر من آل آرة2، على بعد "أقماع أو أعالم"متر ) 2(
  الوصف  )2(

يجري الالعب إلى أي آرة ويرآلها من خالل منطقة . لعب عند عالمة البدايةيبدأ ال
ل آرة ثم يجرى الالعب ويرآ. احدةرة مرة والتسجيل، وهو الوحيد المسموح له برآل الك

  . ألخيرة تتوقف الساعةرة ا وحين يرآل الكالتسجيل،أخرى من خالل منطقة 
 ل التسجي )3(

، يتم تحويل عب منذ البداية وحتى رآل أخر آرةإجمالي الزمن بالثواني الذي يستغرقه الال
تمر بنجاح من  يضاف خمس نقاط عن آل آرة التحويل،الزمن إلى نقاط من خلل جدول 

   .خالل منطقة التسجيل
  
  
  
  
  
  

   النقاطليحوتجدول 
  النقاط  الزمن

  قطةن 50  15 -11
  قطةن 45  16-20
  قطةن 40  21-25
  قطةن 35  26-30
  قطةن 30  31-35
  ةطنق 25  36-40
  قطةن 20  41-45
  قطةن 15  46-50
  قطةن 10  51-55

  قطةن 5   و أآثرأ 55
  
  لمهارات الفردية الرياضية الموحدة مسابقة ا) 6(

  متر2

  متر2

  متر4

  البداية
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  .  الرياضي الموحد من العب واحد وشريك واحدالفريق نوكتي  )1(
  . نقاط النهائية للفريق الرياضي الموحد هو إجمالي مجموع آل متسابق تكون ال )2(

  تقييم مهارات فريق آرة القدم  اختبار -Dالقسم 
عب الفردي من آل اختبار الختبارات تقييم المهارات التالية يجب تقديمها للجنة نقاط الال

  . بقة بواسطة آل الفرق المشترآة في مسابقة األولمبياد الخاص لكرة القدمالمنظمة للمسا
اب فكرة أولية بالنسبة لمستوى ستآا ىلك االختبارات لمساعدة لجنة المسابقة عصممت تل

. ضعو الم لتقييةيئقدرة الفرق المشترآة في الدورة، مما يتيح للجنة أن تضع تقسيمات مبد
ورة، وقد صممت لتعزيز ال أن تحل محل دن حاسمة لنجاح الهذه االختبارات يمكن أن تكو

  . م الفعليييالمراقبة والتق
  
  
  
  
  
  
  )المحاورة(ارات فريق آرة القدم تقييم مه رابتخا

                     

             
متر 2 بوصة، 18أقلها ارتفاعًا "ة أقماع سمخ بالكرة، متعرج  متر جرى12 :المعدات
  .  من خط الوسط، ثالثة إلى خمسة آرات في خط البداية متر0.5، جانبًا

  ر االختبا* 
  . حد دقيقةوا: الزمن -
  . العب بالكرة بأسرع ما يمكن بشكل متعرج حول األقماع يجري ال -
وينطلق إلى الوراء " ةركلا فيجب أن تتوق"النهاية  على خط العبون الكرة يترك ال -

  . عائدًا إلى نقطة البداية
  .  فأن الالعب يبدأ مع الكرة الثانية ويعيد الدورةمتبقي،ك زمن  هنال إذا آان -
  . يقةقى الدضقتللعب في تكرار اللعب حتى ت يواصل ا -
  . ختبارنهاية االالدقيقة لإلشارة إلى ي تهتنفارة حينما  ستطلق ص -

   التسجيل* 
. " نقطة لكل دورة ناجحة25إلى الخارج أي "اط عن اجتيازه القمع  نق5 بعاليحقق ال

  . التي تسقط ال تحسبعامقألا
  
  
  
  

  ترم2
  تر م0.5

   متر0.5
  ةاينهال

  ةايبدال
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  )التحكم والتمرير( القدمارات فريق آرة م مهتقيي رابتخا -2

                                     

                                     
  تدامعال
  . خط البداية متر عن 7  متر، وبعد5بعرض " منطقة تمرير"تشكيل  لقمع 2 
  ".  متر1أقماع وأعالم بطول "لشكل ا يف امأهداف آ منطقتي  -
  ".  ولكن احتفظ بنظام إرجاع فعال إلرجاع الكرات للمدربقدم، آرات 8 إلى 4 من  -

  راالختبا* 
  . احدةدقيقة و: الزمن -
  . لمدرب الكرة بخطي معتدلة إلى الالعب المنتظر يدحرج ا -
  .  تدحرجهاعب أن ينتظر على الخط للتحرك نحو الكرة حال يمكن لال -
  . لالعب في الكرة ويجرى بها من خالل منطقة التمرير يتحكم ا -
  . خطيط لهدفلتل" يناليم"أو " الشمال"مدرب بالتناوب ويشير إلى  يدعو ال -
الكرة متقاربين ما ب اورجية يسار، آرة ثالثة وهكذا يمكن لالعبين أن آر ويمين ةر آ -

  .  قبل تمرير الكرة من خالل الهدفأمكن،
  . المدرب الكرة التالية حالما يعود الالعب إلى خط البدايةحرج  سيد -
 . نهاية االختبارة لنمعنطلق صفارة  ستالدقيقة،ضاء  عند انق -
  
  

  جيل سالت* 
الكرة  بسحتي  نقاط لكل تمريرة ناجحة من خالل منطقة الهدف10عب يحقق الال

  .التي تصطدم بالمخروط وتمضي من بينه
   

جامع 
 آرات

جامع 
  آرات

جامع 
  آرات

جامع 
 آرات

 متر3

 متر10

  متر7
 المدرب

  الالعب
  )البداية(



213   م2003-2000الصيفية   الخاصاألولمبياد لرياضات الرسمية انينلقوا

  )التسديد( القدمفريق آرة تقييم مهارات  رابتخا )3(
  

  
  . اء ومرمى آامل الحجم مع الشبكة على ملعب نظاميمنطقة جز -
  . جزاءس قوس اللى ثمانية آرات عند رأ أربعة إ -
   بارختالا
يجرى بها يجرى نحو الكرة األولى ويستحوذ عليها و: عب من نقطة الجزاءيبدأ الال -

  .مى في الهواء نحو المررةكل ايحاول تسديد. نحو منطقة الجزاء ويسدد
  . ، ثم يعود ويكرر الحال مع آرة أخرىعبين التسديد من أي مسافة يمكن لال -
  . بعد نهاية الدقيقة معلنة نهاية االختبار صفارةق ستنطل -

   التسجيل* 
تتحقق خمسة . عن آل تسديدة من القدم إلى المرمى عبر الهواء عب عشرة نقاطيحقق الال
  .مرمى دخول الالمس األرض قبلدة تديتسل  نقاط لك

  

جامع 
  آرات

جامع 
  آرات

جامع 
  آرات

جامع 
  آرات

جامع 
  آرات

كرات لالعبين الصغار يجب أن توضع ال
  . ياردة من المرمى 12على بعد 


