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   التزلج- الثاني عشر البند
 

  

م القتح مية واك سابقات  لرياضات انين الرس ة م اد الخاص آاف زلج األوألولمبي اد الخاص للت . لمبي
دولي    قوانين   على   ا هذه القوانين بناء   دولي فقد وضع األولمبياد الخاص    رياضي  آبرنامج   اد ال االتح

زلج ل وانين ال(FIRS)لت ة ل وق ة الرياضية الوطني زلجهيئ ذه ال. (NGB) لت ق ه وانين تطب ي ق إال ف
ة تعارضها ع حال وانين ال م مية لرياضات ق اصالرس اد الخ ي. األولمبي ة ف ذه الحال ق  ه تم تطبي ي

  .األولمبياد الخاصالرسمية لرياضات قوانين ال
   : الفعاليات الرسمية–) أ(القسم 

   :المسابقات الفنية
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  المستوى الثالث فردي النموذج الحر  .5
   النموذج الحر الرابع فرديالمستوى  .6
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    الموحدالمستوى الثاني زوجي النموذج الحر . 16

  . لمتزلجين ذوي القدرة المنخفضةا مفيداتعتبر الفعاليات التالية تنافس
  ول التشكيالت المدرسية ألاالمستوى . 17
  الحر ول فردي النموذج المستوى األ. 18
  المستوى األول الرقص الفردي والجماعي . 19

   السرعةمسابقات 
  .(Track)متر حول المضمار  100تزلج .20
  .المضمار متر حول 300تزلج .21
  .المضمارمتر حول  500تزلج .22
   .المضمارمتر حول  1000تزلج .23
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    .موحدتزلج  متر 100 × 2تتابع .25
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  .موحدتزلج  متر 200 × 2تتابع .27
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  .مستقيم خط في متر 30تزلج . 30
  .متعرجمتر 30 تزلج. 31
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  الهوآي مسابقات 
  خمسة متزلجين ق يفر.32
  .متزلجين  خمسةموحدالفرق الات قبسام.33

  .المنخفضة للمتزلجين ذوي القدرة ا مفيدايات التالية تنافستعتبر الفعال
  .بالكرةمراوغة  متر 15. 34
  .المرمي حول سديدالت.35

  المرافق–) ب(القسم 
  الفعاليات الفنية  )1

  Artistic Eventsالمسابقات الفنية  .1
 X 51.816السطح المثالي ألرضية التنافس يكون مستطيل الشكل و تبلغ أبعاده  - أ

و تكون األرضية ) و تكون هذه األبعاد هي السطح الفعلي للتزلج(را  مت21.336
في حالة الضرورة، يمكن تعديل . مغطاة بالخشب، البالط، أو األسمنت المصقول

  .المسابقات التنافسية لتتناسب مع أرضيات أصغر مساحة
. يجب توافر أجهزة تشغيل مقطوعات موسيقية لمسابقات الفردي و الرقص - ب

سابقات الفردي يتطلب األمر توافر أجهزة تشغيل أشرطة آاسيت أو فبالنسبة لم
أما بالنسبة لمسابقات الرقص فيقوم الحكم بالختيار بين أجهزة . أسطوانات مدمجة

 .تشغيل األشرطة، األسطوانات المدمجة أو العزف على آلى األرغن
  فعاليات السرعة )2
  . متر في البطولة الرسمية100يتم استخدام مضمار  ) أ
اس   لكن يمكن استخدام     ، و هو المضمار الرسمي   متر   100ضمار  الم  ) ب ى   50مق ر إل ر  10 مت مت

ل ل   المسجل   وقت ال تباع طريقة  عدم ا  في حالة . أيضا سابقة       للتأهي الي من الم دير   ،لمستوى الت إن م  ف
راد  حيث يمكن لأل     ، متر 90المسابقة يمكن أن يعدل المسافات أي أنه يستخدم مضمار         سابقوا  أن ي   ف

ر    500، 300 ، 100 متر بدال من     450 أو   270 أو   90مسافات  ل ر يت   100 المضمار    . مت طلب   مت
  .  آحد أدنىمتر 50 × 20 عن مساحته سطح تزلج ال تقل

ات         ) ج ى                  8يجب تعليم المضمار بأربع بواب رز الحواف عل د مقطع القاعدة حتى ال تب  بوصة عن
  .يمكن استخدام العالمات اإلضافية لتحديد المضمار. سطح التزلج

ا           أثنين وثالثة و  رآان ا  فتحات مانعة بين األ    وجودند  ع ) د تم إغالقه ه ي ة وواحد فإن وفر   ربع  بحيث ت
ستويسطح دا وم م انعمت دار الم ى الج ى أعل دة حت ن القاع دم . م ة ع ي حال يط ووج ف ع تح د موان

سطح خالي          1.53ن  عقل  سافة ال ت  بسطح التزلج فإنه يتم االحتفاظ بم      ة ال ر من حاف  من المقاعد     ة مت
ه               ،ر والمتسابقين   يها والجم درجاتوالم ال وخالف شريط أو طباشير أو حب  ويتم تعليم هذه األماآن ب

روز  خ فإن أي أسطح التزلج، من حافة سطح  متر 9.15 لم يزد المضمار الفعلي عن         ما.  شنة أو ب
ق  اذاة أو عوائ ضمار بمح سافة  الم دود م ي ح دون 1.53أو ف ر ب ة مت واجز حماي تم ح  ي

ا ا(تبطينه ن  . )تغطيته ل ع ة يجب أال تق سمك  و 5البطان ث ال ن حي م م ن ترمنتيس 26 س ث  م حي
  . سطح التزلجاالرتفاع عن 

   الهوآيمسابقات  )3
م 20 واحد بحد أدنى ثنين إلىإكون بنسبة ييجب أن إلى عرضها  ملعب الهوآي طول أرضية ) أ

  . م 17.5×  م 35 م وحد أقصي 10×
ة من بالطات  ) ب اس يجب عمل حواجز حول الملعب مكون م 5 مق م أو قطاعات من 15×س س

  .ملعبين أو أآثر إلى هذه المادة يمكن استخدامها أيضا في تقسيم سطح التزلج. البالستيك
ا    األرضية، لعالمات  ا  ) ج ا فيه ة  نقطة المرآز و      بم دخل       منطق د م  صندوق المرمي والخطوط عن

م    ة بالرس صندوق مبين يحيال ط . التوض د الخ ب   الممت ي يج ندوق المرم دخل ص ر م ل أ عب ال يق
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م5عرضه عن  اآن خارج الم. س اد أم ى الملعبويجب إيج دخول مباشرة إل ا ال  ،لعب يمكن منه
  . صندوق جزاءاتآاستخدامها آمقاعد للفرق وآذلك 
   األجهزة–) جـ(القسم 

  المسابقات جميع  )1
يكون : يسمح للمتزلجين باستخدام أحذية التزلج التقليدية ذات أربع عجالت على محورين ) أ

حذاء ذو عجلتين أو آما يسمح للمتزلجين باستخدام .  القدم واآلخر عند الكعبحت طرفتأحدهما 
  .تحت منتصف القدمعجالت  ثالث أو أربع أو خمس

  

    الفنيةالمسابقات )2
أما الرجال فيسمح . مع جوارب شفافة )Skirted(ترتدي السيدات ثياب رقص ذات أطراف  ) أ

   مع لباس الرقص العلوي ورابطة عنق مطاطية أو سراويل،لهم بارتداء بدالت خاصة بالقفز 
  . مناسبة في المسابقات المحليةءإحماتدريب أوت ارتداء بداليسمح ب

اري،      والرآب غلرسات ا قايواو،  خوذات الرأس آ الواقية   استخدام األدوات   ) ب  ولكن    هو أمر اختي
  . لبعض المتزلجينبالنسبة وصي باستخدامها ي
دون     الورق أو   ن ال   المتزلجون على ظهورهم قطعة م     ضعي  ) ج ا ال   قماش م الخاص بكل    رقم  عليه

ة              منهم شكيالت الجماعي رقص والت ات ال اء فعالي يهم أثن يضع المتزلجون من    .  ، وذلك للتعرف عل
  .    متزلج الفعاليات الفردية ال يضع أية أرقام.  الرجال أرقاما أثناء فعاليات الرقص الجماعي

  السرعة  مسابقات. 3  ) ح
 أو بدلة قطعة واحدة قصيرة آمام،األ قصيرة قمصانو) شورتات(سروال يرتدي المتسابقون  ) أ

الجينز في قماش مصنوعة من  األردية ال أوتدريب يمكن استبدال هذه المالبس ببدالت .األآمام
  . ماثلة يجب أن يرتدوا مالبس متتتابعجميع أفراد فرق ال. المسابقات المحلية

ا           غاقيات الرس و. للرأسواقية   خوذات   يتطلب األمر وجود    ) ب ة ولكن يوصي به ة اختياري  والرآب
  . لبعض المتزلجين

دون     الورق أو    على ظهورهم قطعة من ال      ضع المتزلجون ي  ) ج ا ال   قماش م الخاص بكل    رقم  عليه
ة             ففراد فرق التتابع يصر   أ.  منهم ذه الفعالي ستقل خاص به م م ى     ( لهم رق ال   أي أن عل : سبيل المث

مكن استخدام أربطة األذرع أو الصدريات الملونة باإلضافة      ي. 3 يرتدون رقم     ما أفراد فريق جميع  
  .  للمساعدة على التعرف على زمالء التتابعإلى األرقام

وفير مسدس صوت، يمكن استخدام صفارة في                    . صوت يتم استخدام مسدس      ) د ذر ت ة تع في حال
سابقات  ةالم زا       .المحلي انون عج ذين يع زلجين ال سبة لمت د بالن ارات الي تخدام إش تم اس معيا ي  . س

  . تهاإعاديجب البدايات غير الصحيحة 
  قي فوق النظارة ااذا آان المتزلج يرتدى نظارة طبية فان هذا المتزلج يجب أن يرتدى و. هـ
  الهوآي  مسابقات. 4
صا   .  أ ول الع صى لط د األق ون  1.14الح ى أن تك ر، عل تكية   مت ادة بالس ن م صنوعة م ة م أنبوبي

ة        ويمكن تقصيره  التحمل،الشكل عالية    زلجين قصار القام د    . ا بالنسبة لمت ا عن     يجب أال يزي  وزنه
  .ةمسطحقاعدة  وتكون مستديرة وبدون ،جرام 453.59

ين         تكون   و ،سنتيمتر 24 ,76قطر الكرة     .  ب ا       مصنوعة من البالستك المرن الل  دون أن يكون له
  .خاصية االرتداد

شكل ب        . جـ اد   صندوق المرمى يكون مستطيل ال ر م1.12أبع اع    ت ر م 1.52و ارتف  عرض ويكون     ت
   .يةيسمح باستخدام الشبكة المعدن ال. مغطى من جميع الجهات بشبكة خفيفة الوزن

ع   يجب على   إنه   ف ، الواقية دواتبالنسبة لأل . د داء خوذات     جمي زلجين ارت ا حارس المرمى      ، أ المت م
م  أداة واقية  للوجه و  ان يرتدى قناع  أفيجب   ة يمكن استخدام وسائل     .  للف ساق أدوات وقاي ة   لل  والرآب

  .المتزلجين الرجال ارتداء خوذة للرأسجب على ي  و،مع ارتداء قفازات
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ـ دة  . ه زلجين الموح اء المت سبة ألزي سيدات ( بالن ال وال شورتات  ، )الخاصة بالرج شمل ال ا ت فإنه
نفس    قصيرة األ قمصان الفخذين،  التي تغطى الة  المبطن ام ب وان افر أآم م    ،قي ل و أ حيث يوضع رق

   . سنتيمتر20ارتفاع الرقم عن أال يقل يجب  و، لمتزلجاثنان على ظهر ا
ر         إ ف ،لوان القمصان  أ نفسلن  يفريقفي حالة ارتداء    و ن الفريق المضيف يجب أن يكون مستعدا لتغيي

   .ي أفراده صدريات مختلفة اللونن يرتدأو ، أالقمصان
   المشرفون -القسم د

   الفنية مسابقات ال-1
حدهم ليعمل أ مع تخصيص ، في جميع الفعاليات الفنيةة قضاةس خمىإلة يتم تعيين من ثالث. ا

  .آحكم للمباراة عند اللزوم
  السرعة  مسابقات. 2
   .ثناء المسابقةألكل متزلج ي واحد ميقات .  أ
  .صوت عن طريق استخدام مسدس قمسئوال عن بدء السبايكون آذن بدء المسابقة   .  ب
   .خط النهايةلن بمجرد عبورهم  المتزلجيمراآزتسجيل قضاة التسجيل مسئولون عن . جـ
  الهوآي  مسابقات. 3
دي  .مباراة يقوم حكم واحد بإدارة آل       -أ ات بيضاء فضفاضة             يرت ام قمصان بيضاء وبنطلون  الحك

  .  وال يسمح للحكام بأن يرتدوا أحذية التزلجبيضاء،وأحذية 
  .  لمساعدة الحكم مرمييقف حكم خلف آل صندوق  -ب
  . كل مباراةسجل أهداف ل م ويميقات  -ج

  المسابقة  قوانين –القسم هـ 
   الفنية المسابقات  -1
  المدرسية التشكيالت  -أ

  . جميع الفعاليات نهائية )1
ى    )2 ن صفر إل دة م ة واح اء درج تم إعط شكيل، 100ي اء ال وللت ساوي اقتف ةت  Tracing حاف

Edge Equality،الجيدةنطالقات واال  .  
  متطلبات التشكيل  )3
   .8الدائرة ) (ROF-LOF 1لتشكيل رقم  ا–المستوى األول  )أ

  :  أن يتمكن من1يجب على متزلج التشكيل رقم   -1
  . الوقوع ثم القيام بدون مساعدة -
  . البدء من جميع األوضاع -
  . لمسافة ربع دائرة) (LOF – ROF حافة عبرالتزلج  -
  .  اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين من نفس الدورةاالنطالق من -
   .8التغيير  -)  (LOIF- ROIF ب 1 التشكيل رقم –ستوى الثاني الم  )ب
   :األولكمال مهارات المستوى إستيجب أن يتمكن متزلج تشكيل المستوى الثاني من  -
  .  ربع دائرةلمسافة RIF وLIFحافة عبر التزلج  -
   . LOIF وROIFالحافة تغيير أداء  -
  .المتعرج ROIF – LOIF أ 5 التشكيل رقم –المستوى الثالث   )ج
ن       -1 ث م ستوى الثال شكيل الم زلج ت تمكن مت ب أن ي تإ: يج دد س ة   1.5 و 1كمال ع رة بدفع دائ

  . واحدة
  . ثالثي دوران  ROF – LOF 7 التشكيل رقم –المستوى الرابع  )د
ن إ      -1 ث م ستوى الثال شكيل الم زلج ت تمكن مت ب أن ي تيج ستوى األول  س ارات الم كمال مه

  : ومهارات المستوى الثاني و
   LOF, ROF ثالثي دورانالقيام ب -
  .  دائرة ¼  لمسافة LIB , RIBحافة بمساك اإل -
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   RIB – LOF Choctawحرآة أداء  -
   LIB – ROF Choctaw   وحرآة

  

  
  
  فردى النموذج الحر  -ب
امج ال   تيعة موسيقية أو إثن   وقطميقوم المدربون باختيار      )1 زلج ن لبرن زلج      يمكن أل  . مت ر من مت آث
ن األول      vocals ستخدام األصوات ا، ويسمح ب   الموسيقية تمقطوعاس ال م نف استخدا   في المستوى ي
  .  لكن ال يسمح بها في المستوى الثالثالثاني،و
  . يقوم آل متزلج بالتزلج بمفرده  )2
  . جميع الفعاليات فعاليات نهائية  )3
   :متطلبات فردى النموذج الحر  )4
  :  المستوى األول من-ريجب أن يتمكن متزلج فردى النموذج الح  -1
  .الوقوع والقيام بدون مساعدة -
  . أداء ست من عشر مهارات مسجلة -
و     -2 ت ه صى للوق د األق ة 90الح ون   .ثاني اول المتزلج ب أن يح ا ال أداءيج ت     م ن س ل ع يق

د ع          بأدناه،الواردة  العشر   مهاراتالمهارات من    ة  عشر  ن ويمكن إضافة مهارات أخرى بما ال يزي
ستوجب ك دون أن ي زلجوحص ذل ى أيينل المت ر   ة عل ارات غي افة مه م إض افية إذا ت ة إض  درج

ة     ذه القائم أي        . مذآورة به ارات ب ب، يمكن أداء المه ى       ترتي زلجين يحصلون فقط عل  حيث أن المت
الحد األدنى   أداء  المتزلجون الذين ال يحاولون .طريقة األداء عن 100درجة واحدة من صفر إلى   

  :  وتشمل مهارات المستوى األول .ات فيتم مجازاتهم بإسقاط نتيجتهم مهار6من المهارات وهو 
  .  على القدمين في خط مستقيميدوران أمام -
  .  على القدمين في خط مستقيميدوران خلف -
  . يةأمامحرآة مقص  -
  . يةخلفحرآة مقص  -
  .داخل أو خارج الحافة األمامية في شبه دائرة) one-foot( قدم واحدة -
  .  للحافة الخلفية أو السطح الخلفي)one-foot( قدم واحدة -
  . (cross)العبور لألمام  -
  . (cross)لخلف لالعبور  -
  . ثالث ضربات أو أآثر متبادلة لألمام -
 . الوقوف على أطراف القدمإنهاء الحرآة ب -

 1 رقم 8دائري    أ5أفعواني رقم 

  ب  1 رقم8تغيير   7 رقم  3دوران 
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   فردى النموذج الحر –المستوى الثاني   -ب
ن        -1 اني م ستوى الث ر الم وذج الح ردى النم زلج ف تمكن مت ب أن ي ن   يج ارات م بع مه  أداء س

    المسجلةعشر المهارات
و دقيقت    -2 زمن ه صى لل د األق زلج   . ناالح اول المت ب أن يح ن    أداء يج بع م ن س ل ع ا ال يق م
ارات       ل ويمكن ل  بأدناه،الواردة  عشر   ال مهاراتال زلج إضافة مه د عن    مت  آحد أقصي    العشرة ال تزي

زلجين    ك حصول المت ستوجب ذل ى أي  دون أن ي ر     إضافيةات درج ة عل ارات غي م إضافة مه  إذا ت
أي ترتيب حيث           . مذآورة بهذه القائمة   ارات ب زلج أن  يمكن أداء المه ى درجة     ونيحصل ين  المت  عل

ى   ن صفر إل دة م ة األداء100واح ى طريق ؤ .عل ذين ال ي زلج ال بع  دي  المت و س ى  وه د األدن الح
  .يتم مجازاته بإسقاط نتيجته، مهارات 

    تشمل مهارات المستوى الثاني 
  ). قدم واحدة بوضعية الجلوس على انزالق) (Shoot the duck( تصويب على البطةال -
  . يةأمام أمامي أو لولبة أرابيسك -
  . قفزة األرنب -
  . قفز خطوتين من األمام إلى الخلف -
  . )spread eagle(فاتحا جناحيه النسر  -
  .)Mohawk(دوران قفزة أو  -
   Backward cross pulls). (االنسحاب للخلف -
   ).two-foot spin(  على القدمين المتكررسريعان الوردال -
   .)one-foot spin(  على قدم واحدة المتكررسريعان الدورال -
 .(T-stop)إنهاء الحرآة بوضعية  -
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   فردى النموذج الحر–المستوى الثالث   -ج
  : يجب أن يتمكن متزلج فردى النموذج الحر للمستوى الثالث من  -1
  . المسجلة المسجلة وخمس من القفزات ،المتكررةة  السريعناتاأداء ثالث من الدور  -
 خمس قفزات على األقل      أداء يجب أن يحاول المتزلجون   .  دقيقة   2.5الحد األقصى للوقت هو       -2

ة    ن القائم ة م دورة آامل صف أو ب واردة بن اهال الث دورا ،بأدن ذا ث ا وآ ريعةن ررة ت س تم  .متك ي
  .طريقة األداءعن  ودرجة ،حتوى والصعوبةتنوع المعن  درجة :درجتين احتساب

  :  المتكررةت السريعةناالدورا  -3
  .  على القدمين متكرر سريعدوران -
  . any edge upright)( أي حافة رأسية -
  .وس عند أي حافة الجل متكرر من وضعيةدوران سريع -
   القفزات  -4
  . قفزة األرنب -
  .)Mohawk(قفزة  -
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  . قفزة الفالس -
- mapesأو فردىي نصف .  
- flipنصف أو فردى  .  
- Salchowفردى  .  
  المستوى الرابع فردى النموذج الحر  )د
زة   األقل،خمس قفزات على    أداء  يجب أن يحاول المتزلج     .  دقائق 3الحد األقصى للوقت هو      - وقف

الث دورا ع ث زات م الث قف ن ث ة م امجمع ريعةن ررة ت س دورة ،متك زات ال شمل القف  فيجب أن ت
ى              الثنائية،د ونصف والدورة    الفردية والدورة على واح    شمل عل سريعة فيجب أن ت دورات ال ا ال  أم

ى أي      سًا عل سريعة جال دورة ال ة وال ى أي حاف ل عل ل دورة الجم ة،األق ل  حاف ب أن يكم ا يج  آم
 . المتزلجون تتابع عمل القدم على األقل بنصف طول ملعب التزلج

  
  

  
  :الرقص  .ج
  .نهائيةجميع الفعاليات     )1
  فسوف تكون على آل مستوى ) تشمل رجل وامرأة ( ت الفردية والجماعية جميع الفعاليا )2
ين صفر و        )3 شكل والتوقيت   ألجل  100سيتم إعطاء درجة واحدة ما ب ة    ال ضربة ودق  ودرجة ال

  . الخطوة والنموذج وعالقة الفريق بعضهم البعض
د                        )4 د بالي رقص الي ار أحد طرق ال ان الفريق يمكن أن يخت  تقطع   ،) G(في الرقص الجماعي ف

  ) . B(، والوضع الجانبي ) H(األذرع 
  الرقص  متطلبات) 5
   108 األول ثالث خطوات على طريقة الفالس رقص المستوى ) أ

   األول من يجب أن يتمكن متزلج رقص المستوى .1
   الوقوع والقيام بدون مساعدة -
   إتقان ثالث خطوات لليسار ولليمين لمدة ثالث ضربات -
   108 عد أو تصفيق أو التقدم في ثالث ارتفاعات حسب الفالس -
  االنزالقي الفالس –الثاني المستوى رقص   ) ب
  : يجب أن يتمكن متزلج رقص المستوى الثاني من .1
ساعة                    - ارب ال اه عق م اقتناص    (أداء التتابع الحرآي عكس عقارب الساعة أو في اتج خطوة ث

  ) 3-3-1-2ثم إمساك ثم إمساك بالعكس 
  .المستقيم التتابعات الداء النموذج الموصوف للفالس االنزالقي أو الفالس  ضم-
  :  مسيرة الراقص–الثالث رقص المستوى   ) ج
  : يجب أن يتمكن متزلج رقص المستوى الثالث من .1
ور    القيام بتتابع حرآي مضطرد عكس عقارب- ع عب  RIF الساعة أو في اتجاه عقارب الساعة م

  .لألمام

  جانبي  تقاطع األذرع  يد بيد
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  .الخلف من LIF اتجاه عقارب الساعة لألمام إلى في ROF عبور  أداء-
  ) The Siesta Tango(الرابع سييتا تانجو رقص المستوى  ) د
  : يجب أن يتمكن متزلج رقص المستوى الرابع من .1
  على طريقة قبيلة موهوك األمريكية  RIF-LIB اللغة  أداء-
   لألمام RIF تتابع اللغة المضطرد للخلف مع عبور  أداء-
  على طريقة قبيلة موهوك  RIF إلى اللغة LIB عبور ء أدا-

   إلى الخلف RIF عبور  أداء-  
  الحر زوجي النموذج . د
يعتبر الزوجي نموذج حر رقص يتم بناء على الموسيقى التي يختارها الفريق والحد األقصى              )1

   .أدنىللرقص هو دقيقتين وال يوجد حد 
ين صفر    .  محاوالتحاول الفرق على األقل ست    في مستوى يجب أن ت     )2 ا ب وسيتم إعطاء درجة م

تم                         100إلى   ن ي دم لكن ل ى إضافة أشغال بالق شجيع الراقصين عل تم ت  بالنسبة لطريقة األداء آما ي
امج يجب أن   .بالمتطلباتمعاقبتهم إذا تم إضافة أي محتويات أخري خالف ما هو مذآور          فكل برن

   ودورة سريعة واحدة يتضمن على األقل تالمس واحد وبيد ظل وقفزة واحدة

  : لمستوى األولقفزات ا ) أ
  .لوجه وجه –التقاطع  .1
  العبور من األمام الجنب بالجنب  .2
  .الدورة السريعة للفريق وجها مع إمساك األيدي  .3
   Tالوقوف على أطراف األصابع أو على حرف  .4
  النسر المنتشر  .5
  ظل النسر المنتشر  .6
  ظل قفزة األرنب  .7
  قفزتي الظل على القدمين  .8
  ورة السريعة على القدمين ظل الد .9

  ظل دورات سريعة ألعلى على قدم واحدة  .10
  أرابيسك مساعد وضع يد الرجل على خاصرة المرأة  .11
  قفزة مساعدة بالقدمين حيث قفز السيدات جنبا إلى جنب  .12
  تصويب البطة المساعد والمرأة ألسفل مع وقوف الرجل  .13
   :الثانيقفزات المستوى   ) ب
  أو وجها لوجه أرابيسك تالمس جنبا إلى جنب  .1
  تالمس تصويب البطة جنبا إلى جنب  .2
  قفزات تالمس على طريقة قبيلة موهوك  .3
   جنبا إلى جنب –تالمس دورة الجمل السريعة  .4
  ظل قفزات الفالس  .5
  ظل قفزات على طريقة قبيلة موهوك  .6
  ظل قفزات ألعلى على قدم واحدة  .7
  دورات سريعة جالسا أو ظل الجمل  .8
  ي اتجاه الخلف بمساعدة الرجل  المرأة ف–أرابيسك مساعد  .9

  رفع الخاصرة مع الدوران االختياري  .10
  رفعة األيل مع الدوران االختياري  .11
  قفزة رمي الفالس  .12
  رفعة التمريرة  .13
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  تسجيل النتائج الفني  / التحكم  . هـ
ام               )1 بالرغم من اعتبار اإلرشادات الخاصة بالتحكم الفني من اختصاص أدارة المسابقة فان الحك

 يستخدموا هذه المعايير أثناء التحكم يجب أن 
  
  .   ال يسمح بمنح أية نقاط إضافية للمحتوى الذي يذيد على العناصر المطلوبة )2
  السرعة  مسابقات  . 2
   .نهائية مسابقاتجميع ال .  أ
شغيل ساعاتهم                .  ب بالرغم من بدء المسابقة مع إطالق رصاصة البداية فإن الميقاتيين يبدأون في ت

ة     .التوقيتبق إلى خط   عندما يصل أول متسا    دما تصل حرآ ساعة عن زلج المساعد    وتتوقف ال  المت
  .إلى خط النهاية

  : قاب ألي واحد من األخطاء التاليةيكون عدم التأهل هو الع  .  ت
  .صطدام والدفع أو عرقلة متزلج آخراالعتراض المتعمد واال )1
  القطع داخل قوس  )2
  الوقوع في مكان يحد من قدرة متزلج آخر على اإلآمال  )3
  قطع الحرآة لدرجة عدم إمكانية االستمرار  )4
  تلقي مساعدة بدنية بعد إطالق رصاصة البداية )5
  قوانين سباق التتابع  . د
ة         يوجد صندوق مميز على سطح التز      )1 ر خط النهاي صندوق    . لج وداخل المضمار عب ة ال فمنطق

زلجي         سع آل المت رة آي ت ة يجب أن تكون آبي ام بالمرحل    أو البواب ذين ينتظرون القي اد . ةن ال  وأبع
   م 3×  م 5الصندوق تكون 

نهم    )2 ة لك ة البواب ين داخل منطق االلتزام بخط مع زلجين ب سمح لمت ه ال ي سباق فان دأ ال دما يب عن
سابقة     سار الم ا أن م ف طالم ن الخل اني م وس الث وس األول والق ين الق ا ب ة م د البواب ون بح يلتزم

ة           ة من الواجه ع      ممكن آما أن المتزلجين يترآون منطقة البواب ين القوس األول والقوس الراب ا ب  م
ل تال  تالمس فيجب عم م األصحاء وقت ال ع سرعة زمالئه ق م ة التواف ع محاول ل م د قب مس بالي

  .الوصول للقوس األول
  . عتبر فقد اللمسة سبب لعدم التأهلي )3
 .لرجال أو السيدات أو تكون مشترآةيمكن أن تكون الفرق التتابعات جميعها من ا )4
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   متر 30ين سباق الخط المستقيم قوان .هـ 
  . متر5سيتم إقامة المضمار بداية وخط نهاية ال يقل عرض الخط عن  )1
  .اختياريةيحتاج المتزلجون إلى ارتداء خوذات رأس أما واقيات الرآب والرسغ فهي  )2
ى       )3 رف عل سهولة التع ورق ل اش أو ال ن القم صنوع م م م داء رق زلج بارت ل مت وم آ وف يق س
  .األرقام على الظهرتزلج ويتم وضع الم
األجهزة       )4 سمح ب ن أن ي ن يمك سابقة لك اء الم ة أثن ساعدة بدني ي أي م زلجين بتلق سمح لمت ن ي ل

  .لمشي أو األجهزة غير الميكانيكيةالخاصة با
صحيحة         )5 ر ال ة غي سبة للبداي سباق وبالن دء ال الن ب سدس الع صفارة أو الم تخدام ال ن اس يمك

  فتحتاج إلى إعادة 
اتي لكل مت     يوجد   )6 سابقة   ميق اء الم دء إطالق        . زلج أثن د ب شغيل ساعاتهم عن اتيون بت وم الميق ويق

ى خط          ويقوم الميقاتي بإيقاف ساعته ع     .  إطالق الصفارة  رصاصة البداية أو   زلج إل دما يصل المت ن
  .النهاية

سبة لمتزلجي النهائ )7 د بالن ي وقت واح يعهم ف دو أن جم ات فيب اآن . ي سجيل أم ام بت وم الحك ويق
  . يعبروا خط النهايةمتزلجين عندماال
ى أداء                          )8 ؤثر عل زلج األخر وت ؤذي المت ة ت ة بطريق ل زميل دفع أو يعترض أو يعرق أي متزلج ي

  ) المتزلج المتسبب ( هذا المتزلج فيجب أن يتم عدم تأهلة 
   متر متعرج 30 . و
ستقيم بطول   )1 ي خط م ة المضمار ف يتم إقام ة وخ30س ود خط بداي ع وج ل  م م ة ال يق ط نهاي

  .متر5عرض الخط عن 
ات الرسغ والرآب فهي اختيار                  ينيحتاج المتزلج  )2 ا واقي رأس أم ة لل ة ولكن     إلى وسائل حماي ي

  . يوحي بها لبعض المتزلجين
ى       يقوم آل متزلج بارتداء رقم مصنوع من الورق أو القماش ويكون ه               )3 رقم موضوعا عل ذا ال

  .ظهر المتزلج

  متر100 مضمار –البطولة الرسمية 

  نهاية السباق/ خط احتساب الزمن 
  خط البداية

  منطقة التتابع 

  أتجاة جميع 
  السباقات 

  أتجاة جميع 
  لسباقات ا

  أتجاة جميع 
  السباقات 

   متر تقريبا 16

  منحدر التتابع  صندوق التتابع

  منصة الحكام 

  متر5

  متر3

  متر تقريبا39
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اج       ة للبدا يسمح باستخدام صفارة أو مسدس العالن بدء السباق وبالنسب         )4 ر الصحيحة فتحت ية غي
  .إلى إعادة

بعض    )5 سمح ل ن أن ي ن يمك ي لك سباق الفعل اء ال ة أثن ساعدة بدني ي م زلج بتلق سمح ألي مت ن ي ل
  .جين بوسائل مساعدة غير ميكانيكيةالمتزل

سافة         يتم   )6 ى م ات عل ر 5إقامة خمس بواب د     . مت ة تبع ر من  5وأول بواب ة مع عمل     مت  خط البداي
رة                   30بكامل  مسار أجمالي    ة م ة تبادلي ات بطريق سباق يمر المتزلجون من البواب ة ال متر فمن بداي

  .من الجانب األيمن ومرة من الجانب األيسر
ة يضع                    )7 زمن الرسمي الخاص بكل بواب ى ال ها أو إذا   يتم معاقبة المتزلج بإضافة ثانية واحدة إل

  .حدث تباعد بين الخطوات
 الصفارة آما يوقف     ق بداية السباق أو الطال     بتشغيل الساعة مع إطالق رصاصة     يقوم الميقاتي  )8

  . خط النهايةالساعة عندما يصل المتزلج إلى
  فعاليات الهوآي . 3
   متر 15توجيه الكرة مسافة .أ

د فتحة         متر في خط مستقيم بحيث      3يتم وضع خمس أقماع على مسافات        )1 ة عن يكون خط النهاي
  .المرمي

اع حيث       متر بم15يقوم آل متزلج بدفع الكرة عبر الـ        )2 ين األقم ادلي ب سار متعرج وبترتيب تب
  . يتنتهي الكرة في صندوق المرم

ل وقت           يعتبر الفائز هو المتزلج الذي يقطع المضمار         )3 دأ  . بنجاح حيث يحرز الهدف في أق ويب
ة و     ى خط        احتساب الوقت مع انطالق الصفارة عند خط البداي رة إل دما تصل الك يتوقف الوقت عن

  . ميالنهاية عند فتحة المر
  . إضافة ثانية واحدة لكل قمع يفقديتم )4
  التصويب حول المرمى . ب
  . متر من وسط فتحة المرمى6 مقاسها يتم وضع خمس آرات على شكل نصف دائرة )1
رة داخل المرمي      يقوم آل متزلج بمفردة بضرب آل آرة مرة واحدة    )2 . محاوال تصويب آل آ

ت           ويتم احتساب وقت آل متزلج من لحظة إطالق صفارة الب             ا ي ى أخر ضربة آم ة حت م إعطاء   داي
  . نقطة واحدة لكل هدف ناجح

  .لمتزلج الذي يحصل على أعلى نتيجةالفائز هو ا )3
ى المرات أسرع                      )4 اء عل ان التصويبات تحسب بن عندما يتعادل متزلجان أو اآثر بالمجموعة ف

  .يفوزمرة صاحبها 
   الجماعياللعب . ج
يهم      ا ف زلجين بم ق من خمسة مت دد من  يتكون آل فري تبدال أي ع سمح باس حارس المرمي وي

سعة المتزلجين بحد أقصى     سيدات أو الرجال أو مختلط                    .ت  ويمكن أن يكون الفريق بالكامل من ال
ل                سبب المرضي أو اإلصابات أو وضعة خارج الملعب من قب زلجين ب فإذا تم تخفيض عدد المت

ا    آما يجب أن يرتدي آابتن الفريق شارة  .المباراةالحكم يلغي    ابتن  " على ذراعه مكتوب عليه " آ
   .الحكموهذا الكابتن يمثل الفريق المتزلج أمام 
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  المباراة  )3

فالفريق الذي يكون . ة داخل صندوق المنافس وإحراز هدفالهدف من المباراة هو تصويب الكر
ثالث د آما أنه يوج.  منهما ثمان دقائق يفوز بالمباراةلدية معظم األهداف بعد شوطين مدة آل

يهم في مناورة الكرة نحو ويمكن للمتزلجين أن يستخدموا عص. دقائق متبقية بين الشوطين
  . الصندوق

   البداية )4
ء  بد-1: الفائز له أن يختار أحد اختيارينف. زائر بعمل قرعة بالعملة المعدنيةيقوم آابتن الفريق ال

ط فبمجرد عمل االختبارات فان وتبدأ المباراة من نقطة الوس.  اختيار النهاية-2المباراة أو 
  .األجناب تتوزع في الشوط األول

   التهديف )5
ويشير . ق الخط المرسوم عند فتحة الصندوقيتم إحراز الهدف عندما تعبر الكرة بالكامل فو
وبعد إحراز . حرزه المتزلج ضد فريقه يكون جيداالحكم برفع يد واحدة فوق رآسة فالهدف الذي ي

  .هدفقطة المرآز من قبل الفريق الذي أحرز به الالهدف يبدأ اللعب من ن
  رمية إسقاط )6

) . 7(عن طريق رفعة ذراعا واحدة من رفع إصبعين على شكل  يأمر الحكم بوجود رمية إسقاط
فيقوم آل متزلج . متر من الحاجز1ون الكرة على بعد وهذا يحدث عندما يتوقف اللعب مؤقتا وتك
.  الكرةسم من23اه بإمساك عصا أمامه على مسافة من الفريقين وظهره يكون مواجها لمرم

  .حكم صفارته وتبدأ الكرة في اللعبويطلق ال
  الضربات الحرة  )7

يقوم الحكم بمنح ضربة حرة عندما يقوم متزلج من فريق المنافس بارتكاب مخالفة قانونية أو 
ء إشارة حيث يقوم الحكم بإعطا. ن الملعب سواء عن قصد أو غير قصدعندما تخرج الكرة م

 لإلشارة لمكان لعب ضربة حرة عن طريق رفع ذراع واحدة مع فتح يده واستخدام يده األخرى
فالمتزلج . تر من الحاجز أو عند نقطة المرآز م1ثم يتم وضع الكرة على بعد . الضربة الحرة

قل الذي اخذ الضربة الحرة يجب عليه االنتظار حتى يقوم أفراد فريق المنافس بالتحرك على األ
فالمتزلج . بة الحرة بدون إطالق صفاره الحكممتر بعيدًا عن الكرة ثم يقوم بعمل الضر3مسافة 

مقاعد 
  الفريق

طاولة الميقاتي 
  والمسجل 

  صندوق 
  الجزاءات

مقاعد 
  الفريق

   التزلج قانوني لهوآيملعب 

 متر منطقة 1.3
أمان لحارس 
  المرمى

  متر35×17.5 متر إلى 20×10أبعاد الملعب تراوح من 
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 متزلج آخر أو تلمس الذي أخذ الضربة الحرة ال يمكنة لمس الكرة مرة ثانية حتى يلمس الكرة
  . صندوق المرمي

  استبدال المتزلجين   )7
ن المتزلج المستبدل ال يمكن أن يدخل الملعب يمكن للمدربين استبدال المتزلجين في أي وقت لك  

صندوق فالمتزلجين المرسلون إلى . لج السابق بالكامل من سطح الملعبقبل خروج المتز
  .الجزاءات يمكن استبدالهم بمتزلجين آخرين

  
   
  
  
  
  الوقت المستقطع   )8
ابتن يمكن لكل فريق أن يحصل على دقيقة واحدة وقت مستقطع أثناء الشوط وأن يطلب آ  

مستقطع يعاد  وبعد انتهاء الوقت ال.الكرةالفريق هذه الدقيقة في أي وقت عندما يكون الفريق معه 
  .اللعب مع رمية إسقاط

  قانون الرحمة   )9
  . ي حال وجود ثمان نقاط فارق تهديفيمكن للحكم إنهاء المباراة ف  

  إنهاء المباراة  )10
 الثواني األخيرة من المباراة فيمكن للحكم معاودة  إذا تم إحراز هدف في.المباراةينهي الحكم   

  .اإلنهاءاللعب قبل إطالق صفارة 
   :آسر التعادل )11

 وإذا استمرت .أخريان دقائق إضافية ثم دقيقتان 3إذا وصلت المباراة إلى التعادل فسوف يتم اتباع 
ن مكان بالوسط بين النتيجة تعادل فإن النتيجة النهائية يحصل عليها من خالل التصويبات الميتة م

 آما أن القرعة تحدد الفريق الذي يقوم بعمل أول تصويب ثم يقوم الفريق .والمرمىنقطة المرآز 
  .بالتبادلاآلخر 

   :اإلنذارات والجزاءات )12
 إلى ضربةالبطاقات الصفراء تعني حصول المتزلج على أول إنذار رسمي ويمكن أن يؤدي  ) أ

   .المنافسحرة لصالح الفريق 
 الجزاءات لمدة دقيقتين ويمكن أن يؤدي إلى صندوقالزرقاء تعني إرسال المتزلج البطاقات   ) ب

   .حرة إلى ضربة
البطاقات الحمراء تطرد المتزلج من المباراة ويكون نتيجة لمخالفة آبيرة قام بها المتزلج أو   ) ج

  .متكررةبسبب مخالفات 
وق رأس المتزلج  سم وتمسك البطاقة ف12.7×  سم 7.62يضاف أن مقاس البطاقة يكون  ) د

يقوم مسجل . المخالف بينما يقوم الحكم بأخبار مسجل النتائج برقم المتزلج والمخالفة التي قام بها 
يقوم مسجل النتائج وميقاتي المباراة بإبقاء المتزلجين . النتائج برقم المتزلج والمخالفة التي قام بها 

  .الفريق اعدإلى مقعند صندوق الجزاءات ثم يشير إليهم عندما يعود 
  المخالفات الشائعة ) 13
   .المتزلجلعب الكرة عندما تنكسر عصا  ) أ
  لعب الكرة بدون عصا   ) ب
فيما عدا حارس المرمي (لعب الكرة في حال لمس أي جزء من جسم المتزلج ألرض الملعب   ) ج

. (  
  . عند الحاجز أو عند صندوق المرميلعب الكرة أثناء إمساآها ) د
  .لحاجز على تخطي ااعتراض المنافس مع إجباره  )هـ
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  . تكون الكرة أعلى من جذع المتزلجالعصا الطويلة عندما  ) و
  . مي فيما عدا في حال ارتداد الكرةضرب الكرة ألعلى فوق ارتفاع صندوق المر  )ز 
  . بضربها بالجزء الحاد من يد العصاقطع الكرة   ) ح
عصا أو إلقاء اللعب الخشن والذي يشمل الضرب أو العرقلة أو اصطياد متزلج المنافس بال  ) ط

  . التقاتل أو إبداء سلوك غير رياضيالعصا أو 
  حارس المرمي  )14
كن الكرة في المنطقة القريبة يجب أن يكون حارس المرمي واقفا ومرتديا حذاء التزلج ما لم ت  
 متر من فتحة الصندوق يمكن له إيقاف الكرة 1.3فحارس المرمي عندما يكون على مسافة . منه

ه آما يمكن له أن يضرب الكرة بيده المفتوحة ويبعدها عن المرمي أو يضربها بأي جزء من جسم
آما ال يسمح لحارس المرمي أن . و جالسا أو راقدا على أرض الملعببعصاه سواء آان راآعا أ

  . يمسك الكرة عن قصد أو دفعها من تحت جسمه أو أن يجلس على الكرة إليقاف تحرآها
   الرياضات الموحدةمسابقات )15
  المسابقات الفنية  )أ

  .من متزلج سوي ومتزلج معاق) سيداترجال و(يتكون الفريق الموحدة المشترك  )1
  . اخل المسابقة حسب السن والمستوى يتم ترتيب فرق الرياضيات الموحدة الفنية د )2
  : التتابع–مسابقات السرعة   )ب
  . سوياءيتكون آل فريق مرحلي للرياضات الموحدة من عدد متساو من المتزلجين األ )1
  . يمكن لمتزلج فريق الرياضات الموحدة أن يقوموا بالتزلج بأي طريقة )2
   :مسابقات هوآي الرياضيات الموحدة  )ج
  . من المتزلجين المعاقين واألسوياءتشمل القائمة عدد متكافئ  )1
فأثناء المسابقة لن يتجاوز ترتيب المتزلجين عن ثالث متزلجين معاقين واثنان متزلجين  )2

  . لتزام بهذه النسبة يؤدي هذا إلى إلغاء المسابقةوفي حال عدم اال. ي أي وقتأسوياء ف
 وعن سلوك  يشمل آل فريق حكم ال يقوم باللعب أنما يكون مسئوال عن اصطفاف المتزلجين )3

 . الفريق أثناء المسابقة


