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  جولف لند التاسع ابلا
  
. ولفجلل ولمبياد الخاصألاانين الرسمية لرياضات لألولمبياد الخاص آافة مسابقات وحكم القت
ى قوانين الجولف المعتمدة لع اولمبياد الخاص هذه القوانين بناءألا وضع دقفرنامج رياضي دولي بآ
مسابقات لا عيمجه القوانين م هذكحت األمريكي،اد الجولف حتاو R&A( Andrews(دي ان قبل نم
ق بطت ة،الحال هذه يف.  القوانين الرسمية لرياضات األولمبياد الخاصعم اهرضاعت في حالة الإ
   .اصخلااألولمبياد وانين الرسمية لرياضات قلا
  رسمية لا لياتاعفلا – )أ(قسم لا 

  . ابقة المهارات الفرديةس م- 1وى تسلما -1
   .قيرفلا أفراد نيبيد دستوب الانتابقة س م- 2مستوى لا -2
  . فرق الرياضية الموحدةلا رياتابم - 3مستوى لا -3
  . ةرفح 9ربات الفردية ضلاابقة س م- 4مستوى لا -4
   .رةفح 18 ةيدابقة الضربات الفرس م- 5توى سم -5
ليه أن يكمل اختبار المهارات الفردية بنقاط ع نإ ف5 -2العب في المستويات لا سفان يتيكل :التأهل 

قق عشرة نقاط أو أآثر في أربع من حي لالعب يجب أنا نفإ وة على ذلك،الع. طةقن 60 آلية أقلها
اء في تسديدة وسق قحتة التي ترشعلاربعة من ألا ئجاتنارات على األقل، مع واحدة من الهم ست

  . ديدحلاالخشب أو 
  . ليهما أقل من عشرة نقاطامجا نى األقل خمسة نقاط في مهارتيلع  الالعب أن يحققعلى
   انين وتعديالت عامةوق -)ب(سم الق
   قة المهارات الفردية الناجحةباسكار عن مفأ  -1
  . ىوصقالمة األولوية السلل  )أ (
 يضربوا نأ بعال ر منثآيث يمكن ألحب ةططخ موأت ألوان مختلفة اذ ن استخدام آراتكمي  )ب (

  . هدفًا واحدًا في نفس الوقت
ظا على افح معنيةلا منطقةلا يفمرة واحدة عب واحد يمكن أن يضرب ال نإا لم تفعل ذلك، فذإ  )ج (
  . مة مسجلي النقاطالس
تسديدات الخمسة، على أن لا ذوافنيي آل المواقع ف ني الالعبعد ،ا استخدمت ضربات متعددةذإ  )د (

  . نمآ نا النقاط في مكلجسميبقى 
طون مجموعة قتليو ل النتائج،ي لتسجحاوالتهم، يتحرك مسجلو النقاطم نيبعد أن يكمل آل الالعب) ـه(

  . الكرات
  . كل موقعلجل نقاط واحد سم  وجودبجي) و(
  1ستوى ملا ـبقة المهارات الفردية مسا) 2(
 المهارات األساسية يف غرض مسابقة المهارات الفردية هو السماح لالعب بالتمرين والتنافس نإ

حصول على لا نكمي. 2ي قبل التقدم إلى المستوى رورإن تطوير هذه المهارات الرئيسية ض. للجولف
  . 1مسابقة المهارات الفردية ـ المستوى  يفطة آحد أقصى قن 120

   رةيصقلاة برضلا  )أ (
  . اس قدرة الالعب على ترآيز الضربة على مسافة قصيرةيق: غرضلا  )1(
  تامعدلا  )2(
  . ميلسكل شب ةحضوم) دفهلا(ة رفحلا عموني ناقضر حأ: بعلم  )أ (
  .ل العبكل حداو برضم) ب
  . ات لكل العبرآ 5) ج
  . هداف الدائرية حول الحفرةألا ديدحتل شيرابط خدمتسي) د
  . Pitch Mark Repairerة تصحيح العالمات اأد) ـه(
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  وصف لا )3
 0.5يكون نصف قطر الدائرة األولى .  الحفرةلوحع دائرتان ضوت الحفرة الهدف و رايتخا متي  ) أ
  . حفرةلا نمرتم 1.5انية ثلار وتم
  . ر من الحفرةتم 2بعد ، على ضوحوب ةددحوالت من النقطة الماحم سمخ ذفنيى الالعب أن  عل ) ب
  . ب أن تكون الضربة القصيرة على ملعب أخضر بسطح مستو ما أمكن يج ) ت
  ساب النتيجةتحا )4
لحفرة، ا نع متر 2اوالت لوضع الكرة في الحفرة من خط يبعد حم ب خمسعال  آلحنمي  ) أ
  . ف الكرةقوتن اكم وفقًا لنوكي ساب النتيجةتحا

جحة المضرب دون التمكن من ضرب الكرة رأ(  ،ربةضلا لآ نالعب نقطة واحدة علا حمني  ) ب
  ).يعتبر محاولة فاشلة يحصل الالعب عنها على صفر

  . رتم 1.5 ـلارة ئادذا توقفت الكرة على أو داخل ية إالعب نقطة ثانلا لصيح ) ت
  . رتم 0.5 ـلاتوقفت الكرة على أو داخل الدائرة  ق الالعب النقطة الثالثة إذايحق ) ث
  . ح لتلك المحاولةنميجمالي النقاط األربعة إ نإ، فةرفلت الكرة الحخدا ذإ) ج
  . مسخلا والتاحملاقاط من نلا يلماجإن وكتربة القصيرة ضلاتيجة النهائية لمسابقة نلا) ح
  
  
  
  طويلةالة برضلا) ب
  . اس قدرة الالعب على الترآيز على الضربة الطويلةيق: رضغلا )1(
  . ميلسكل شب ةحضوم دفهلاة رفحلا عموني ناقضر حأ: بعلم:معداتلا  )2(
  .ل العبكل حداو برضم) ب
  . ات لكل العبرآ 5) ج
  . ل الحفرةو حةهداف الدائريألا ديدحتل شيرابطخدم تسي) د
  . Pitch Mark Repairerة تصحيح العالمات ادأ) هـ(
  صفولا )3(
 0.5يكون نصف قطر الدائرة األولى .  اختيار الحفرة الهدف، وتوضع دائرتان حول الحفرةمتي  ) أ
  . ر من الحفرةتم 1.5 والدائرة الثانية رتم
  . ر من الحفرةتم 8لى بعد ع ،حددةملاس محاوالت من النقطة مخ ذفنيلى الالعب أن ع  ) ب
  . ح مستو ما أمكنطس يلى ملعب أخضر ذعضربة الطويلة لا ب أن تنفذ يج ) ت
   .تل لمعبيوصي : حظةالم
   ساب النتيجةتحا  )4(
لحفرة، ا نعمتر ) 2(عب خمس محاوالت لوضع الكرة في الحفرة من خط يبعد ال  آلحنمي  ) أ(
 .ف الكرةقوتن اكم وفقًا لنوكي ساب النتيجةتحا
جحة المضرب دون التمكن من ضرب الكرة رأ(  ،ةبرض لآ نة واحدة عطنق العبلا حيمن   ) ب(

 ).يعتبر محاولة فاشلة يحصل الالعب عنها على صفر
 .رتم )1.5( ـلاثانية إذا توقفت الكرة على أو داخل دائرة العب نقطة لا لصحي  ) ت(
  . متر )0.5( ـلاق الالعب النقطة الثالثة إذا توقفت الكرة على أو داخل الدائرة قحي  ) ث(
  . جمالي النقاط األربعة يمنح لتلك المحاولةإ نإلكرة الحفرة، فا دخلت اذإ) ج
  مسخلا والتاحملاالي النقاط من مجإن وكت لةيوطربة الضلاتيجة النهائية لمسابقة نلا) ح
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  الضربة القصيرة

  الحفرة

  تر م0.5دائرة 

   متر1.5دائرة 
  ملعب أخضر

  متر2نقطة البداية 

  الضربة الطويلة

  الحفرة

   متر0.5دائرة 

   متر1.5دائرة 
  ملعب أخضر

  متر2نقطة البداية 

  نقطة2

  نقاط4
  نقاط3
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  Chipتسديدة ) ـج( 
  . فرةلحر من اتم 14 مسافة نم Chipاس قدرة الالعب في تسديدات يق: رضغلا )1(
  معداتلا  )2(
خرين آلاهم اليمني ويديأعبين الذين يستخدمون الل Ironsضارب الحديدية ملا نم عون متددع  )أ (

  .يسريلا الذين يستخدمون األيدي
  . قةباسر مسموح بها في هذه الميغ عاديةلاو ةيشبخرب الاضمال: حظةالم
  . تخدم خمس آرات لكل حفرةست   )ب (
  . وحضوبدة دحم فده ةرفح وة ياربعب أخضر مع لم  )ج (
  صفولا) 3
رًا تم 14ر، وتبعد تم 3 × 3د اعبألاب مربعة رض ةقطنم مضت Chippingقة طنم تجهيز متي  ) أ
  . ر من نهاية المعلبتم 4 وأ 3اقع وب ةقطنالم دع أن تببجي . لحفرةا نع
   .فرةحلار حول تم 6قطرها  فصنى رخأ ر وتم 3ع دائرة نصف قطرها توض ) ب
   .ة تحديدادأدة بوضوح، و طباشير، ودحمر تم 3 × 3 بأبعاد ةمنآب رض ةقطن م ) ت
   .رة المخصصةفحلل رب مكانقأ وحن)  Chip( ب الكرةرض لب من الالعبين يط ) ث
   ساب النتيجةتحا) 4
  . ديدات على الهدف، مسجًال النقاط حسبما تستقر الكرةست ول الالعب خمساحي )أ
التمكن من ضرب الكرة  نوجحة المضرب درأ(  ،ةبرض لآ نح الالعب نقطة واحدة عنمي) ب

  ).يعتبر محاولة فاشلة يحصل الالعب عنها على صفر
   .ر حول الحفرةتم 6ف قطرها اخل الدائرة إلى نصد ةالعب نقطة ثانية إذا استقرت الكرلا حنمي) ج
  . ل الحفرةحور تم 3قطرها  فصنقرت الكرة داخل الدائرة التي تساالعب نقطة ثالثة إذا لا حنمي) د
  .  الحفرةيف Chipالعب نقطة رابعة إذا استقرت تسديدة لا ح يمن)هـ(
   .مسخلاوالت احملا نع تيجة النهائية لالعب إجمالي النقاط المسجلةنلاتكون ) و(
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  "Chipتخطيطي لتسديدة  رسم"

  
 
 
 

 
 
 
 
  
  Pitch Shot التسديدة المائلة) د(

 قطة ن2

  الحفرة

   متر3دائرة 

   متر6دائرة 

  ملعب أخضر

  متر لنقطة البداية 14

  نقاط4
  نقاط3

منطقة 
  الضرب

   متر3

   متر3
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هدف لا ةقطنه ماجت لتسديدات المائلة في الهواء اجيهواس قدرة الالعب على تيق: غرضلا  )1(
  . ةمحددلا ةالدائري

  عدات الم )2(
دي اليمني ين يستخدمون األيذلاعبين الل Pitching ةيديدحلاضارب ملا نم شكيلة متنوعةت) أ

  .واآلخرين الذين يستخدمون األيدي اليسرى
  .  آرات جولف لكل موقعسمخ) ب
  . ت عند المواقعرااس أو أنابيب السترجاع الكيآأ) ج
  . كرةلا برضل صناعي حطس و فية هدار )د
 وأ ةيارلا عفر لرتم 2ول طب نودامع .رتم 5 ضرعر وتم 1 فاعتراة أو حاجز بكبش ،فتةال ،راية )هـ
  .  الحاجزوأ بكةشلا وأ تةفاللا

  وصفلا) 3
  . رتم 12رة قطرها ئادبطقة الهدف نم ددحت  ) أ
  . ارتمأ 5 متر، 1 الذي ارتفاعه زجاافة من منقطة الضرب إلى الحمسب أن تكون ال يج ) ب
  . رتم 5  متر إلى منطقة الهدف1سافة من الحاجز الذي طوله ملان وكت ) ت
اط الكرة من فوق الحاجز عند منطقة قسإب يهاف ابلاط منوكي س محاوالتمخ قحلاعب ال لكل  ) ث

  . ةددحالهدف الم
إذا استخدمت . أمين محيط آمنتل ةروظهارة في منطقة محملاء ادأقع وم نوكب أن يجي: "حظةالم

  . عبيناللا تفرجين وملا وضوح للمتطوعين، وب اهدي تحدبجي هنإف ،ظورةمحمنطقة غير 
  ساب النتيجةتحا )4
  . قرار الكرة است موقعبسح طاقنلا حنمي والهدف،يدات على دست ول الالعب خمساحي  ) أ
كن من ضرب الكرة متلجحة المضرب دون ارأ( ضربة، لآ نح الالعب نقطة واحدة عمني  ) ب

   ).يعتبر محاولة فاشلة يحصل الالعب عنها على صفر
   .نصوبةالم األعمدة نيب العب نقطة ثانية إذا مرت الكرة فوق الحاجز ولا حيمن ) ت
 ،اهجراخرجت حدتر وتم 12العب نقطة ثالثة إذا هبطت الكرة داخل الدائرة التي قطرها لا حمني  ) ث
  . اهلخادبستقر تل تحرآت مثر تم 12إذا هبطت خارج دائرة الـ أو 
  . اهلخادبر لتستقر تم 12العب نقطة رابعة إذا هبطت الكرة داخل دائرة الـ لا نحمي )ج
  . قاطه عن المحاوالت الخمستيجة النهائية لالعب هي إجمالي ننلا) و(
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  ائلةملا للتسديدة رسم تخطيط
  ب الحديدي ضرتسديدة الم) ـه (

ب رض ةقطنسافة ضمن ممل دييدحضرب الملاالعب على تنفيذ تسديده لا ةراس قديق: غرضلا )1
  . محددة

   عداتملا) 2
ن األيدي اليمني و ين يستخدموذلاعبين الل Pitching ةيديدحلاضارب ملا نم يلة متنوعةكشت  ) أ

  اآلخرين الذين يستخدمون األيدي اليسرى
مس آرات لكل خ ريبتوف ىصيو. ى عدد المتسابقينلع ا، بناءلفدد مناسب من آرات الجوع  ) ب

  . تارجاع الكرتسالى إالعب الستبعاد الحاجة 
سلك ن استبدال ذلك بكمي(لحدود ا طوطخ طقة الضرب ونم م لتحديدلق  طباشير، ووأ ديدحالء تط  ) ت

  . )حاوضوثر آأ  يجعل الخطوطامبصة وب ½أو حبل سمك 
 ،ي النقاطمسجلاجد وتلنة مآ قةطنمات ، ذوخول ، مم من الراآر  ،hitting mat يددستط ا بس ) ث
  . )رياورض كلذان آ نإ(بيب السترجاع الكرات انأاس ويآوأ
   .ضحة أخرى لتحديد مواضع المسافةاو ماتالع وأ اعمقأ ةينام ثهدف،ية ار )ج
   فصولا )3
يؤذن لالعب بضرب  .األرض البساط، الرمل، ماآرفوق  نم ةركلا ن لالعب أن يختار ضربكمي
 منطقة التسديد، محاوًال إبقاء الكرة داخل عالمات يف ةددح من منطقة مرتفعة تجاه الراية المةركال

  . رتم 90د على يزتالحدود وتحقيق مسافة 
  تساب النتيجةحا) 4
  .  تسديدات على الهدف، مسجًال نقاط حيثما تستقر الكرةول الالعب خمساحي ) أ
 المضرب دون التمكن من ضرب الكرة ةحرجأ(  ،ةبرض لآ ننقطة واحدة عب نح الالع يم ) ب

   ).يعتبر محاولة فاشلة يحصل الالعب عنها على صفر
ذات  دور داخل خطوط الحدتم )60-30(العب نقطتان عندما تستقر الكرة بيني خطي لا حمني ) ت
  . رتم )35( تساعاال
ذات  دودح داخل خطوط الرتم) 90-60(طي  خينيبالعب ثالث نقاط حينما تستقر الكرة لا حمني  ) ث

  . رتم )35( االتساع
ذات  دور، داخل خطوط الحدتم )90(ف خط الـ لخ كرةلا قرتست نيحالعب أربعة نقاط لا حن يم  ) ج

  . رتم )35( االتساع

   متر12
  منطقة الهدف

  متر5
  من منطقة الضرب

منطقة 
  الضرب

  متر5
  من الحاجز

  الحاجز
  متر ارتفاع1×  متر عرض5
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 .مسخلا والتاحمقاط المسجلة عن النلامالي جإ يهعب اللتيجة النهائية نلا  ) ح
   

  
  
  . تخطيطي سمر )3(
  يبشخب المضرلاديدة ست )و
سافة داخل منطقة التسديد مل خشبيلا يدة المضربدستس قدرة الالعب على تنفيذ ايق وه :غرضلا)1

  . المحددة
  معداتلا) 2
خرين الذين دي اليمني و اآليين يستخدمون األذلاعبين الل يةبشخلاضارب ملا نم يلة متنوعةكشت ) أ

  يستخدمون األيدي اليسرى
مس آرات لكل خ رييوصى بتوف. نيقى عدد المتسابلع ا، بناءفلوجد مناسب من آرات الدع ) ب

  . تارجاع الكرتسالى إالعب الستبعاد الحاجة 
ن استبدال ذلك بسلك أو كمي(لحدود ا طوطخطقة الضرب نم م لتحديدلق طباشير، وأ ديدحء ت طال ) ت

  . )حاوضوثر آأ  يجعل الخطوطامبصة وحبل سمك نصف ب
 لي النقاط، ،جسماجد وتلقة آمنة طنمات ، ذوخم من الرمل ، اآر ، hitting mat ط تسديدساب  ) ث
  . )رياورض كلذان آ نإ(بيب السترجاع الكرات انأ اس ،يآأ
  . لمسافةا عقحديد مواتل تات مرئيةفال وأ أقماع ةيمانثو ،فده ةيار) ج
  وصفلا )3
يؤذن لالعب  .رضاأل وأ البساط، وأ رمللا ماآرفوق  نم ةركلايختار ضرب ن لالعب أن كمي

 منطقة التسديد، محاوًال إبقاء الكرة داخل يف ةددح من منطقة مرتفعة تجاه الراية المةركبضرب ال
  . رتم 90د على يزتعالمات الحدود وتحقيق مسافة 

    النتيجةباحتسا )4
  . مسجًال نقاط حيثما تستقر الكرةول الالعب خمس تسديدات على الهدف، احي ) أ
حة المضرب دون التمكن من ضرب الكرة يعتبر ، أرجةبرض لآ نقطة واحدة ع ننح الالعب يم ) ب

   .محاولة فاشلة يحصل الالعب عنها على صفر
ذات  دور داخل خطوط الحدتم 90-60نح الالعب نقطتان عندما تستقر الكرة بيني خطي   يم ) ت

  . رتم 50 االتساع
ذات  دوحدلا  داخل خطوطرتم 120-90ي خطعب ثالث نقاط حينما تستقر الكرة بيني منح الالي  ) ث

  . رتم 50 االتساع

م 3 × 3
منطقة 
   نقاط4منطقة    نقاط3منطقة    نقطة2منطقة   الضرب

  متر عرض50

  متر60خط الـ  متر90خط الـ  متر120خط الـ

  متر120
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ذات  دور، داخل خطوط الحدتم 120ف خط الـ لخ كرةلا قرتست نيحمنح الالعب أربعة نقاط ي   ) ج
  . ترم 50 االتساع

  . سمخلا والتاحمقاط المسجلة عن النلامالي جإ يهعب الللنتيجة النهائية ا) ح
  

  
  
   د الفريقارفتسديد بين أالوب انت -2مستوى ال) 3
  ) ابقة فريق الشرآاء سابقًاسم(
ألف الفريق من العب جولف واحد يعاني من إعاقة ذهنية والعب جولف أخر تي :يف الفريق تعر ) أ

  . بدون إعاقة ذهنية
   ف هذا المستوى من اللعب هد ) ب
يذ فنت حلةرم بياد الخاص الفرص لالنتقال منا المستوى إلعطاء العب جولف األولمذهم مص) 1

 شاد شريك أآثر تقدمًا من العبرإ تحت روطتلا عب الفردي وللالة حرمى لإ األساسية، تاارالمه
وحدة ملا الرياضات قرفذا المستوى ال يستخدم في نموذج ه نإف ،نتيجة لذلك. لمبياد الخاصوألا

  . ةقدرلامستوى  سفننوا على يكو نأث يتوقع من زمالء الفريق يح ،التقليدية
اء نثأذاتيًا  ًايعب جولف األولمبياد الخاص مكتفال نوكشريك آمدرب ومرشد، بحيث يلا ملعي )2

  . ممارسته اللعبة داخل مضمار الجولف
  . كاملة تسعة حفرلا افة الدورةسمل أن يكون العبي الجولف قادرين على السير يجب) 3
  ل اللعبكش )ج
. )سديدتلا بوانت( ظل قوانين الجولف يف" Foursome Rule 29"نون اق قفون اللعب  يكو )1
  .كرة حتى تستقر في الحفرةلا يددست يتناوبون مث لي،مرلا الرآام عضاومعب الالعبون بالتناوب من لي
عب لي )ب(لالعب ا نإف ،ةيلفردا ماقرألا تاذى الحفر لع موضع الرآام نم) أ(ا لعب الالعب ذإ: لاثم

  . معنيةلا ةرفحب على العلل دةحاوه رآ دمختست.  الزوجيةماق األرتاذفر لحى الع اممن موضع الرآ
  ساب النتيجةتحا )د
لالعبين يتناوبون ضرب الكرة حتى تستقر الكرة في ا نإف ،ةلكرة على آل حفرا ديدستأ دبيلما اح )1

  . باترض 10 استنفاذ متيى تح وأالحفرة، 
  . يددستاولة حمآرة كال  ضرباقفخإ و ضربلا تأرجح بستحي: حظةالم
دم إلى  يتقثم 10 نوكتريق فلاجة يتن الحفرة، فأن يف كرةلا عبت الضربة العاشرة دون سقوطل ذاإ )2

  . الحفرة التالية
 اءنثأ نكمأ املآ ـ قاط، وأن يعملوانلايل جست يفيةآ ن تعليم الالعبيبجي – تعليم البطاقات -سجيلتلا )3
 ،ااعدسم امالغ وأن أن تعين لجنة الدورة متطوعًا، كمي ،كلذآ. زميلالافس منلل نيشدرمآ ـمسابقة لا

م 3 × 3
منطقة 
   نقاط4منطقة    نقاط3منطقة    نقطة2منطقة   الضرب

  متر عرض50

  متر60خط الـ  متر90خط الـ  متر120خط الـ

  متر120
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لتوقيع على بطاقة او ،نقاط الفريق ديآعًا عن تأم نيتسابقان مسئولملا ونكي. عمل آمرشدلل اكو شريأ
  . تائج الخاصة بهمانلا
   تعادالتلا ـ هـ
  :الت األولى على النحو التاليتعادلا مسحت) 1
  . ان فائزلعي) 10 ×(لفريق الذي له أقل عدد من نقاط ا نإولى، فألا دل للمرةاعتت رق التيفل ا  ) أ
الك العديد من نه. جئاتاقات النطب نةراقيوصي بم هنإر عملي، فيغ ة حاسمةلوج آان لعب اذإ   ) ب
جزء  ) 1(تحت الملحق . جولفلل RDA و USGA قوانين يف نتائجلا قات بطاية مقارنةفيكل ئلادبال
يرجى مالحظة أن طريقة حسم التعادل يجب أن تكون واردة . سابقة حسم التعادالتمط شرو). جـ(

  . في شروط المسابقة قبل بداية الدورة
  . ح آال الفريقين جائزةنمي و ما هي عليه،ى على قب تىرتعادالت األخلا ةفاآ )2
   ةطورشملا ولةجلا )و
  . ة حفرعستولة المشروطة من جلان وكتت )1
  أربعوأ ،ثالث وأ ،تيننث اوأ ،دةحاو نم ونكتتكن أن مي ةلولبطا نإرة، فودلاة نجل رهقر ما تبسح )2
  . تالوج
  دورةلا  إقامةعقوتيار مخا )ز
  . رةودلاة  لجنيأر قفوالجولف  راسن اختيار موكي) 1
  . ها على مجرى الدورةرثأ جة الصعوبة ورد سردى اللجنة أن تلع )2
   فلوجال راسامة مقإ )ح
يلة دب ين مواضع رآاممأتب ذ أن تقوم اللجنةبحيا أنه مآ ،رةودلاة  لجنيأر قفوتكون  راسلممة ااإق )1
   : التاليةتاهيجولك في ضوء التذ و ، حفرة لالعبي األولمبياد الخاصلآ دنع
 اطر أوخم ربعرًا تم 47 د عنيزتديدات تقتضي من العب الجولف أن يمشي مسافة ست ةنب أيجت )أ
  . الجولف راس في أي مكان من مى،ائق أخروع
   :ال تتجاوز القياسات التالية رفامة حقإ )ب

Par 3140 ردةاي 150(    ر تم(  
Par 4326 ردةاي 350(    ر تم(  
Par 5419 ردةاي 475(    ر تم(  

  
   .ثانإلا من الرآام الرملي لالعبات تايضرأ لجنة الدورة تحديد ىلع) 2
  التقسيمتسجيل ولا )ح
  . ه الصيغةذه تحت جائنتديم أحدث ستة قتبسجيل تللريق ل فآ دمقتي )1
  . ةيجنتل نكل ر المعنياسملا طسوتمب  النتائجقفرب أن تجي )2
  . مدير اتحاد الجولف النادي،تير ركس الجولف، رفتحموقيع تب ع النتائجيمجب أن تثبت جي )3
ضوء  يف ة التقسيم عمليالكمتسا قرح ورةدلانة جللن وكي تمهيدية،ة لوجر لعب ذعتا ذإ )4

   .يهادل  المتاحةالمعلومات
  معدات لا )ط
   :ي تضمتلا و تأمين معداته الخاصة نع  العب مسئواللآ نوكي) 1
  . )Putterو خشبي، حديدي وآخر مضرب: األقل على مضت( مجموعة مضارب) أ
  . بة جولفيقح) ب
  . ات جولفرآ )ج
   Pitch Mark Repairerداة تصحيح العالمات أ) د
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 نوع أن يسير الالعبقيتو ةليود بقةاسمفي أي . ة الدورةنجلل بائيةرهآك قرار استخدام عربات رتي )ي
لك ذ و لة العالم،وطب اءنثأ بائية في حاالت استثنائيةرهكات البرعلاكن بحث استخدام مي. أرجلهمعلى 

  . عالملا لةوطبة طبية للجنة داهى تقديم شلع اءانب
  وحدة ملا اتالرياضق رف–ولف ج) 3 (مستوىلا) 4 (
  . كيرشق العبًا واحدًا من األولمبياد الخاص ويرفلام ضي: ريف الفريقعت  ) أ
   : المستوىاذهغرض من لا  ) ب
 مضيق يرفشارآة ضمن مللم هذا المستوى إلتاحة الفرصة لالعبي األولمبياد الخاص مص  )1(
   .م نفس مستوى القدرةهيدلث زمالء الفريق يح ،موحدةلا رياضاتلقليدي لتلاج ذومنلاي ف خرأ ايكرش
عبين القادرين على اللعب في الل تاقبالمسا نمل يدب عونم هذا المستوى من اللعب آمص  )2(

  . المستوى الرابع
ل ماكل لى السيرع نيكونوا قادري نأ و ،ى الالعبين أن يكونوا قادرين على اللعب باستقالليةلع  )3(
  . رةفح )18( ر الجولة المكون مناسم
   اللعبلكش  ) ت
جريت الدورة أ اإذ. نة الدورةجل يألك ثالثة أشكال من اللعب يمكن أن تستخدم بناء على رانه )1

  . للعب في الدورةا لاكشأ يعمج الت، فإنه يوصي بإدراجوج على أآثر من ثالث
   )1 (الشكل) أ
• Foursomes – يددستلا وبانت (الجولفن  قوانينم" 29"نون اق( .  
  . تى تستقر الكرة في الحفرةح ،ليمر ضع رآام موانم سديدتلاالعبون لا اوبنتي  •
 نإف ، األرقام الفرديةتاذحفر لا هاجت رمليلا  موضع الرآامنم )أ(ا لعب الالعب ذإ: لاثم •
احدة فقط  وةرآ .جيةوزل األرقام اتاذحفر لا هاجت رمليلا عب من موضع الرآاملي )ب(لالعب ا
  . واحدةلا حفرةلاخدم في التسديد على تست
  ) 2 (كلشلا) ب
  .  قوانين الجولفنم )31(قانون لا – وب الضربات األربعلسأ •
  . ل العب آرته الخاصة، وأفضل نقاط االثنين هي نقاط الحفرةآ بعيل  •
   .سةمخ رةللحفريق فلاجة يتن نوكت. اطقن ةتس )ب (وط، اقنسة مخ )أ(جل سي :مثال •
  )3(كل شلا )ج
 ةيجنت وهجمالي نقاط الكرتين إ نوويكعب آل العب آرته الخاصة، يل: نيصخش اطقن اليمجإ •
  . حفرةلا
  ). 11(ون نقاط الفريق للحفرة كت ،ةتس )ب(عب اللا و ةسمخ) أ(جل الالعب سي :الثم 
   حتساب النتيجةا) د
   )1(شكل لا )1
 وأ ،كره حتى تستقر في الحفرةلا وب تسديدانت ينى الالعبلع ما تلعب الكرة على آل حفرة،لاح  ) أ

  .)10(لى إيصل عدد الضربات 
دم قتوي) 10×( تيجةنلاتستقر في الحفرة، فأن الفريق يسجل  نأا لعبت الكرة العاشرة دون  إذ  ) ب

  . إلى الحفرة التالية
  ) 3(و ) 2(شكل لا )2
دم إلى الحفرة قتي و ،)10×  (يسجلب أن الالعف ،ا لعبت الكرة العاشرة دون أن تسقط في الحفرةذإ )أ

  . التالية
صلة اوم هلي زمىلعكون ي و ،عب عند الحفرةللا نع فقوتي )10 ×(يصل  الالعب الذي فقط) ب

  . حفرةلا اط الكرة فيقسإر ضربات دون ل عشامكتسا وأ ،حفرةلا هاجتكرة لا تسديد
 نكمأ املآ ـ ن يعملواأقاط، ونلال يسجت يفيةآ ن تعليم الالعبيبجي – تعليم البطاقات -سجيلتلا ) ث
 امالغ وأن أن تعين لجنة الدورة متطوعًا، كمي ،آذلك.  الزميلمنافسلل نيشدرمآ ـمسابقة لا اءنثأ
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لتوقيع او ،نقاط الفريق ديآعًا عن تأم نييكون المتسابقان مسئول. عمل آمرشدلل اكو شريأ ،ااعدسم
  . تائج الخاصة بهمانلاعلى بطاقة 

  التادعتلا) هـ (
  لطريقة التاليةاب المرآز األولالت على تعادلاسم حت )1
  . ئزًااف 10من  عددا لقألاعلن الفريق ي ،ساوى في الترتيب األولتت رق التيفلا نيب من )أ
 نةراقمئل ادبالك العديد من نه. جئاتاقات النطب رنةاقميوصي ب هنإف ،ر لعب جوالت فاصلةذعت اذإ )ب
 – الجزء) 1(جولف تحت الملحق لل RPA و USGA قوانين يف الع عليهااالطبطاقات، يمكن لا
 طريقة حسم التعادالت يجب أن ترد نأ ي مالحظةجري. روط مسابقة آيفية حسم التعادالتش". ـج"

  . في شروط المسابقة قبل بداية الدورة
  . ةز الجائسفنتعادالن ملاى آما هي، ويمنح الفريقان قبت التعادالت األخرى لآ )2
  وطةرشملاة لوجلا) و
  . ةرفح 18ولة المشروطة من جلان وكتت )1
 أربع وأ ،ثالث وأ ،اثنتين وأ ،دةحاو نم ونكتتكن أن مي ةلولبطا نإرة، فودلاة نجل تقرره  مابسح )2
  . تالوج
 ددة الدورة يمكن أن تستخدم صالحيتها، وتحن لجنإق، فرفلا الي نتائجمجإ تانسبة للعب دورلاب) 3
  . جولة المشروطة بتسعة حفرال
  ورةدلامة اقإيار مكان تخا) ز
  .اختصاص لجنة الدورة نمن وكيالجولف  راسم يارتخا )1
  . تأثيرها على سير الدورةى اللجنة مراعاة درجة الصعوبة و مديلع )2
  إعداد مسار الجولف) ح
 اسبة، ونم يلمر اماضع رآوم توفر نأ لتي يحبذا و داد مسار الجولف يتم حسب رأي اللجنة،عإ) 1
 عم ،راسالء الالعبين على المؤه هةجاومل ، أمكنام ،موجودةلا رمليلا ماآرلادم مواضع ختس تنأ
   :يلي عاة ماارم
 . ىرخألائق اوعلا أو رطاخملا ربع رتم )140( د عنيزتسير لمسافة لا بنجت  ) أ
  :اهب ىصوملا القصوىقائمة مع هذه المسافاتلا رمليلا تخدم مواضع الرآامست ،ثما أمكنيح  ) ب

par 3165 اردةي 175(  ر تم (  
par 4372 اردةي 400(  ر تم (  
par 5490 اردةي 525(   رتم(   

  .ثانإلل ي متميزةلمر اضع رآاموم دنة الدورة أن تحدجل ىلع )2
  تسجيل والتقسيملا) ط
  . )35(  أال تتجاوز درجة إعاقة آل العببجي  -1
  . )10(وز اجتتب أال جي دحاولاد الفريق ارفأات إعاقة جردبين  قرالفا  -2
لفريق ا نإ، ف)10(ن م رثآأ إعاقة أفرادهات جردبين  قرافلاكون ي ،سجيلتلل م فريقدقت ة حال في -3
  . ي اإلعاقتينندأ ىلعقابطم) 10(قًا للتمييز المعياري فو تصنيفه متي

  . دورةالتسجيل في لعب لا اضرغ ألسيل و ،مييية التقلمعاض رغأل  اإلعاقات فقطهذهدم ختست  -4
) 18( على تسلا هث نتائجدحأ وأ ،هادة إعاقة مثبتةشدم قي أن  للتسجيلمدقى آل العب يت عل -5

  . حفرة
  . ةنتيجن لكل سارملاوسط تم  أن يرفق بالنتائجبجي   )أ (
تير النادي، أو مدير اتحاد ركس وأجولف، لا صاصيتخاوقيع تب ع النتائجيمج تبثب أن تجي   )ب (

  . الجولف
 يفاتنصتكوين تل جئاتجنة الدورة يمكن أن تستخدم هذه النل نإ ف، تمهيديةةلوج  لعبرذعا تذإ  -6
  . دورةلا
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استكمال  قحا هل جنة الدورة يكونل نإف تمهيدية،جوالت  بعها ليف نكميي الحاالت التي ف  -7
  . اهيدمعلومات المتاحة للا ضوء يف عملية التقسيم

   معداتلا )ي
   :ي تضمتلا واصة لخ تأمين معداته انع  العب مسئواللآ نوكي) 1
  . )Putter و ،يبشخخر آ ويدي، دح مضرب: األقل على مضت( مجموعة مضارب) أ
  . بة جولفيقح) ب
  . ات جولفرآ )ج
 Pitch Mark Repairerداة تصحيح العالمات أ) د  )أ (
 
 
 
   

    مسابقة الضربة الفردية- 4ستوى ملا -5
  : المستوىاذه نم غرضلا) أ

ون في اللعب بغرم هذا المستوى للوفاء باحتياجات العبي جولف األولمبياد الخاص الذين يمص  )1
  . رفح 9ون من كتتمشروطة لا تهالوج بصورة فردية في دورة

درًا على سير آامل الدائرة اق  على اللعب بشكل مستقل، وأن يكونًاردى الالعب أن يكون قالع  )2
  . حفر9 تضم يالت
   كل اللعبش) ب
  .  الكرةبرضة بق مسالكشذ اللعب ختي) 1
   ساب النتيجةتحا )ج
دم قتيو 10جةيتنلالعب أن يسجل ا نإحفرة، فن أن تسقط الكرة في الود ا لعبت الضربة العاشرةذإ )1

  . رة التاليةفحلإلى ا
 اءنثأ نكمأ املآ ـ قاط، وأن يعملوانلايل جست آيفية ني تعليم االعببجي – تعليم البطاقات -سجيلتلا )2
 ،ااعدسم امالغ وأن أن تعين لجنة الدورة متطوعًا، كمي ،آذلك. منافس الزميللل نيشدرمآ ـمسابقة لا
لتوقيع على بطاقة او ،نقاط الفريق ديآعًا عن تأم نييكون المتسابقان مسئول. عمل آمرشدلل اكو شريأ
  .تائج الخاصة بهمانلا
  عادالتتال) د
  :لتاليا وسم على النححت الترتيب األولتعادالت على لا )1
 )X10(ن بين الالعبين المتساوين في نتيجة المرآز األول، يعلن الالعب صاحب أقل عدد من م) أ
  .ئزااف
 نةراقمئل ادبالك العديد من نه. جئاتاقات النطب رنةاقميوصي ب هنإف ،ر لعب جوالت فاصلةذعت اذ إ)ب
 – الجزء) 1(حق ملجولف تحت اللل RPA و USGA قوانين يف الع عليهااالطبطاقات، يمكن لا
يجب أن ترد  طريقة حسم التعادالت نأ ي مالحظةجري. شروط مسابقة آيفية حسم التعادالت". ـج"

  . في شروط المسابقة قبل بداية الدورة
  . العبين نفس الجائزةلا عيمج حنميعادالت األخرى تبقى آما هي، و التعيمج )ج
  ةطورشملا ولةجلا) هـ
  . رفح 9ن طة مورشمكون الجولة التت )1
ث، أو دة، أو اثنتين، أو ثالحاونة الدورة، فأن البطولة يمكن أن تجرى على جل يأراء على نب )2

  .أربع جوالت
   ورةدلامة اقإيار مكان تاخ) و
  . اختصاص لجنة الدورةنم وهالدورة  راستيار مخا )1
  . دورةلا تاي درجة الصعوبة وأثرها على مجرثحبى اللجنة أن تلع )2
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   الجولف راسمة مإقا) ز
 اسبة، ونم ليمر اضع رآاموم توفر نأ لتي يحبذا و داد مسار الجولف يتم حسب رأي اللجنة،إع) 1
 عم ،راسالء الالعبين على المؤه هةجاومل ، أمكنام ،موجودةلا رمليلا ماآرلادم مواضع ختس تنأ
   :يلي عاة ماارم
 ةيأق وف رتم )47( نع ديزتديدات تقتضي من العب الجولف السير لمسافة ست ةنب أيتج  ) أ
 .الجولف راسم نمطر أو عوائق أخرى في أي مكان اخم
 :ياسات التاليةقلا امة حفر ال تتجاوزإق  ) ب
  

Par 3140اردةي150    ر تم  
Par 4326 اردةي 350    ر تم  
Par 5419 اردةي 475    ر تم  

  
  .ناثإلا تعباالل ليمر ة الدورة أن تحدد مواضع رآامنجلى لع )2
  تسجيل والتقسيملا )ح
  . حفر 9 على ئجاتن أخر ستة وأ ة،قثوادة إعاقة مهش سجيل و بحوزتهتللالعب  لآم دقتي )1
  . ةنتيجن لكل سارملاوسط تم  أن يرفق بالنتائجبجي )2
  .  مدير اتحاد الجولفالنادي،تير ركس، جولفلا صاصيتخاوقيع تب ع النتائجيمج تبثب أن تجي )3
  . دورةلامجموعات كوين تل جئاتجنة الدورة تستخدم هذه النل نإف تمهيدية، ةلوج  لعبرذعا تذإ )4
استكمال عملية  قحا هل جنة الدورة يكونل نإف تمهيدية،جوالت  بع لهايف نكمي الحاالت التي يف )5

  . اهيدمعلومات المتاحة للا ضوء يف التقسيم
  معداتلا )ط
   :ي تضمتلا و تأمين معداته الخاصة نع  العب مسئواللآ نوكي) 1
  . )Putter و ،يبشخخر آ ويدي، دح مضرب: األقل على مضت( مجموعة مضارب) أ
  . بة جولفيقح) ب
  . ات جولفرآ )ج
   Pitch Mark Repairerداة تصحيح العالمات أ) د
 نووقع أن يسير الالعبتي ةليود بقةاسمفي أي . ة الدورةنجلل بائيةرهآك قرار استخدام عربات رتي )ي

لك ذ و لة العالم،وطب اءنثأ بائية في حاالت استثنائيةرهكات البرعلاكن بحث استخدام مي. أرجلهمعلى 
  .عالملا لةوطبقديم شهادة طبية للجنة ى تلع اءانب
  

  ديرفلا بعللا –جولف ) 5(ستوى ملا -6
  :اللعب نم هذا المستوى ضرغلا  ) أ

ي ف ن هذا المستوى للوفاء باحتياجات العبي جولف األولمبياد الخاص الذين يرغبوصصخد قل )1
  . حفرة) 18(مشروطة لا اهتلوج ي تكونتلا تااللعب بصورة فردية في الدور

  .تعديالتال نم قليل عم ،راسب الجولف في المعالل  بمثابة تحدينوك هذا المستوى سينإ )2
ر اسممستقل، وأن يكون قادرًا على سير آامل  لك قادرًا على اللعب بشونى الالعب أن يكلع )2

  . رةفح )18( غلابلا الجولة
   اللعبلكش  ) ب
   خذ اللعب شكل مسابقة ضرب الكرةتي) 1
  ساب النتيجةتحا  ) ت
 ،10 النقاط لجس دقالعب لا نوكي ،الحفرة يفرة كلاقرار تساا لعبت الضربة العاشرة دون ذإ )1
  .قدم إلى الحفرة التاليةتيو
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 اءنثأ نكمأ املآ ـ قاط، وأن يعملوانلايل جست آيفية نيعبال تعليم البجي – تعليم البطاقات -سجيلتلا )2
 ،ااعدسم امالغ وأين لجنة الدورة متطوعًا، ن أن تعكمي ،آذلك. منافس الزميللل نيشدرمآ ـمسابقة لا
لتوقيع على بطاقة او ،نقاط الفريق ديآعًا عن تأم نييكون المتسابقان مسئول. عمل آمرشدلل اكو شريأ
  .تائج الخاصة بهمانلا
   تعادالتلا )ث
  :ولى على النحو التاليألاالترتيب سم التعادالت على حت  )1(
جة المرآز األول، يعلن الالعب صاحب أقل عدد من        ن بين الالعبين المتساوين في نتيم) أ
)X10( ئزااف.  
 نةراقمئل ادبالك العديد من نه. جئاتاقات النطب رنةاقميوصي ب هنإف ،صلةفار لعب جوالت ذعت اذإ )ب
 – الجزء) 1(جولف تحت الملحق لل RPA و USGA قوانين يف الع عليهااالطبطاقات، يمكن لا
 طريقة حسم التعادالت يجب أن ترد نأ ي مالحظةجري. يفية حسم التعادالتشروط مسابقة آ". ـج"

  . في شروط المسابقة قبل بداية الدورة
  . العبين نفس الجائزةلا عيمج حنمتعادالت األخرى تبقى آما هي، ويلا عيمج )2
   وطةرشملاة لوجلا) ـه
   .ة حفر)18(كون الجولة المشروطة من تت )1
أو اثنتين، أو ثالث، أو  دة،حاوالدورة، فأن البطولة يمكن أن تجرى على نة جل يأرء على  بنا)2

  أربع جوالت
  سابقةملامة اقإختيار مكان ا) و
  . المسابقاتة هو من اختصاص لجنة المسابقمة اقإتيار مكان خا )1
  . المسابقة تايى مجرلع ى اللجنة أن تبحث درجة الصعوبة وأثرهالع  )1(
  :الجولف راسامة مقإ) ز
 اسبة، ونم ليمر اضع رآاموم توفر نأ لتي يحبذا و اد مسار الجولف يتم حسب رأي اللجنة،دعإ )1
 عم ،راسالء الالعبين على المؤه هةجاومل ، أمكنام ،موجودةلا رمليلا ماآرلادم مواضع ختس تنأ
   :يلي عاة ماارم
   .ىرخألائق اوعلامخاطر و لا قوف رتم) 140(افة تزيد على سمل رينب السجت )أ
   :اوز القياسات التالية تتجالأ بجي مواضع الرآام نمها يلع بعللاحفر التي يمكن لا )ب

Par3165 ردةاي 170"    ر تم"  
Par 4372 اردةي 400"    ر تم"  
Par 5490 اردةي 525"    ر تم"  

  .ناثإلا تعباالل ليمر  أن تحدد مواضع رآامالمسابقاتى لجنة لع )2
  تسجيل والتقسيملا )ح
  . رفح )9( على ئجاتن أخر ستة وأ ة،قثوادة إعاقة مهش سجيل و بحوزتهتللالعب  لآ مدقتي )1
  . ةنتيج لكل سارملاوسط تم  أن يرفق بالنتائجبجي )2
تير النادي، أو مدير اتحاد ركس وأجولف، لا صاصيتخاوقيع تب ع النتائجيمج تبثب أن تجي )3

  . الجولف
 مستوياتكوين تل جئاتالدورة يمكن أن تستخدم هذه النجنة ل نإف ،تمهيدية ةلوج  لعبرذعا تذإ )4
  . دورةلا

استكمال  قحا هل  يكونالمسابقاتجنة ل نإف تمهيدية،جوالت  بعها ليف نكمي الحاالت التي يف )5
  . اهيدمعلومات المتاحة للا ضوء يف عملية التقسيم

  معداتلا) ط 
   : تضميتلا و تأمين معداته الخاصة نع  العب مسئواللآ نوكي) 1
  . )Putter و يبشخخر آ ويدي دح مضرب: األقل على مضت( مجموعة مضارب) أ
  . بة جولفيقح) ب
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  . ات جولفرآ )ج
  Pitch Mark Repairerداة تصحيح العالمات أ) د
 نووقع أن يسير الالعبتي ةليود بقةاسمفي أي . ة الدورةنجلل بائيةرهآك قرار استخدام عربات رتي )ي

لك ذ و لة العالم،وطب اءنثأ بائية في حاالت استثنائيةرهكات البرعلابحث استخدام كن مي. أرجلهمعلى 
   . عالملا لةوطبى تقديم شهادة طبية للجنة لع اءانب
  


