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  الشراع -البند التاسع عشر
  

م واني تحك اد الخاصن الق صيفية لألولمبي مية لرياضات ال سابقات الرس ة م  خاصلد اامبيلألوا آاف
ى           دوليرياضي  آبرنامج  . سباقات اليخوت ل ، فإن األولمبياد الخاص قد وضع هذه القوانين بناءا عل

سباقات اليخوت       وانين االتح     . قوانين االتحاد الدولي ل ستخدم ق سباقات اليخوت إال في          ت دولي ل اد ال
وانين        . األولمبياد الخاص لرياضات  حالة تعارضها مع القوانين الرسمية       ستخدم الق ة ت في هذه الحال

  . األولمبياد الخاصلرياضات الرسمية 
  المسابقات الرسمية ) أ(القسم 

   . على األقلسباقات من ثالث اليخوتيتكون سباق  -1
إبال  -2 سابقات ب ة الم وم لجن دد بتق سابقين الج اتغ المت ة  مالحظ ات الخاص سباق والتعليم  ال

   .بالمسابقة
ود   -3 رورة وج تض ي يخ صين، زوج ت ولشخ باقات    يخ ع س ي جمي د ف شخص واح ردي ل  ف

  .القوارب الوطنية واإلقليمية والدولية
  : آما يلييخوت،  توفير مسابقات مناسبة لجميع مستويات البطولة الخاصة بال -4
   الموحدالفريق:  األولىالمستو  )أ (

  . يخت مسئوال عن قيادة البحار طاقم اإلعضو األولمبياد الخاص  حيث يكون العب 
  الفريق الموحد:الثانيالمستوى   )ب (

  . من السباق%  50بنسبة الدفةعلى  مسيطرًا اإلبحارطاقم عضو األولمبياد الخاص   يكون العب 
  يختدرب على الجميع فرق األولمبياد الخاص التي يوجد معها م:  المستوى الثالث )ج (
ى ال       ون عل ه مساعدة شفوية          ، يخت يسيطر الالعب  إذا حدث ألي سبب أن        . ويمكن للمدرب توجي

ادة ال        سباق                يخت، أصبح المدرب مسئوال بذاته عن قي ه أن يخرج من ال ى الفريق المصاحب ل  فعل
  ).لم يكمل السباق(ويحصل على نتيجة 

  .  مثلثة الشكلةشرعأ فرق المستوى الثاني والثالث والرابع اختيارل يحق
ستوى   - د عالم اد الخاص    :الراب ي األولمبي ن العب ة م ق بكامل ون الفري ى (يتك درب عل دون م ب
  ). يختال
  . بيد واحدة األولمبياد الخاص العبو نافس  يت:المستوى الخامس -هـ

  ) المستوى األول والمستوى الثاني(تشكيل الفرق ) ب(القسم 
  . ر المعاقين ذهنيايتم تشكيل الطاقم من الالعبين غي -1
   .إذا آان القارب يقوده شخصان فيمكن أن يكون أحدهما ذا إعاقة ذهنية  - أ
  .ذهنيةالعاقة اإلذوى من  فإن غالبية الطاقم يكونوا ، أفراد أو أآثر3إذا آان القارب يقوده   - ب
 ،وسيلة الطفو الشخصية  مرتدين ، لديهم القدرة على السباحة  يجب أن يكون  جميع أفراد الطاقم     -2
  .  أمتار10مسافة ال تقل عن ل
اقم   -3 راد الط ع أف ون جمي ب أن يك ن يج ابة  يس ل مم اريخ إص ديهم ت اتب ل ساعدة ،أي نوب  بم

  .  على األقل لمدة ال تقل عن سنة واحدة،األدوية
  التقسيم) ج(القسم 

  .يخوت 8 وال يزيد عن يخوت، 3 يجب أن يوجد به ما ال يقل عن تقسيمآل  -1
  . التقسيمق مدته يوم واحد فإن نتائج أول سباق تستخدم في  إذا آان السبا -2
  . إذا آان السباق لعدة أيام فإن النتائج المجمعة في أول يوم سوف تستخدم في التقسيم -3
ا من خالل   -4 وز به م الف ي ت داليات األخرى الت اظ بالمي ار االحتف سابقة أن تخت ة الم  يمكن للجن

  .سباقات التقسيمنتائج 
   ن المسابقةقواني) د(القسم 

  . كل متسابق في جميع األوقاتل) PFD(وسيلة الطفو الشخصية داء تتم إري -1
  . طبقا لقوانين سباق اليخوت الدولييخوتيتم إجراء جميع سباقات ال -2
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  .نقطة واحدة لألول، نقطتان للثاني وهكذا: يتم احتساب النقاط بناء على النظام الرقمي -3
  . معدلةالمبية يولاأل كل المثلثاتيتم تحديدها في شجميع مسارات السباق  -4
  .  متر2000عن  تزيد المسافة من عالمة دوران الرياح إلى عالمة اتجاه الرياح  ال -5
  المسارات التقليدية هي   -6

   .) F ( النهاية– )C ( باتجاه الريح– )A ( معاآس للريح– )S (بداية:  )1(المسار رقم 
ريح   – )S (بداية): 2(المسار رقم    ريح    – )B ( انحراف شراع    – )A ( معاآس لل اه ال  – )C ( باتج

  . )F (النهاية
ريح   – )S (بداية): 3(المسار رقم    ريح    – )B ( انحراف شراع    – )A ( معاآس لل اه ال  – )C ( باتج
   .) F ( النهاية– )C ( باتجاه الريح)A    (معاآس للريح
م  سار رق ة): 4(الم اآس –)S( بداي ريح مع ريح – )A( لل اه ال ريحمع–) C( باتج  – )A (اآس لل
  .) F ( النهاية– )C   (باتجاه الريح

   .جميع العالمات سوف تترك للميناء
عكس إضافي يتكون من رحلة واحدة فقط بالنسبة لسباقات المستوى الخامس يمكن تنفيذ مسار 

و  ، متر1000 عن ته تزيد مسافهذا المسار ال .خط النهايةهي  "A " العالمةتكنحيث ب ،الريح
  . 5م يصبح رق

  

     السالمةعوامل  -)هـ(القسم 
   .السالمة لها األولوية القصوى -1
  : بالنظر إلىو سالمة عداد أآثر المسارات أمانا إتقوم لجنة السباق ب -2
   البحر حالة •
   الجو حالة  •
   جسم الماء  •
ة     ،تأجيل المسابقة من قبل لجنة السباق     يتم   -3 ر مواتي  إذا آانت ظروف الجو أو ظروف البحر غي
  .  بسالمة المتسابقينتضر و
  . القرار الخاص بالتأجيلعند إتخاذ  ة للمتسابقينحا تضع لجنة السباق مستوي الر -4
  . في حالة الضرورة رحلة واحدةاختصار مسافة السباق إلى ب تقوم لجنة المسابقة -5
 .  عند الضرورةالمساعدةفي آل مسابقة البد من وجود قوارب آلية معدة لتقديم  -6
 


