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األلعاب العاملية الشتوية

أيام#
املسابقة

الرياضات
واألماكن

دولة

وفد
 الرياضيني

،والشركاء املوحدين
املدربني، مسؤلي الوفد

 املتطوعني

 األسر

ضيوف
الشرف

 ااإلعالم

برنامج الرياضيني
األصحاء

حفل
افتتاح

حفل
اخلتام

برنامج
املدينة املضيفة

األلعاب العاملية
الشتوية لعام 2021

شروط الدعوة

 احلد األدنى
أيام 10

فحوصات فى
تخصصات 8

أيام 6-8

زائد إمكانية 8
رياضات

استعراضية

حتى 4285

110

حتى 3000

حتى 2000

حتى 2000

حتى 1000

 احلد األدنى 15000

احلد األدنى 10000

برنامج من 3 إلى 4 أيام

األلعاب العاملية
الشتوية لعام 2017

فى النمسا

فبراير - 13 فبراير7

 فحص 6,323

8

رياضات في 9 أماكن 9
عبر 3 مدن

3,598

104

3,000

2,000

1,200

607

مشارك في 14000
شالدمينج بالناي

في ساحة يو بي سي 12000
في جراز

برنامج ملدة 3 أيام فى 70
 مدينة مضيفة في
جميع أنحاء النمسا

األلعاب العاملية
الشتوية لعام 2013

في بيونغ تشانغ

 يناير - 5 فبراير 29

 فحص 2,569

8

رياضات في 8 أماكن8
عبر مدينتني

3,045

106

2,800

1,019

1,352

1,008

تستخدم أماكن أقل حجما) 4195
للطوارئ الداخلية

(بسبب سوء األحوال اجلوية

تستخدم أماكن أقل مساحة) 4195
 حلالة الطوارئ

(بسبب سوء األحوال اجلوية

برنامج ملدة 3 أيام
في 11 مجتمع خالل 3
ساعات من بيونغ تشانغ

أللعاب العاملية
الشتوية لعام 2009

بويزي

فبراير - 13 فبراير7

فحص 5,000

7

رياضات في 7 أماكن 7
عبر 3 مدن

2,920

97

4,000

2,000

1,000

من 35 دولة 440

في مركز ايداهو 12000
فى نامبا

في مركز ايداهو 10000
فى نامبا

برنامج 3 أيام
في 30 مجتمع

فى جميع أنحاء ايداهو



الشتوية العاملية  لأللعاب  جدول  منوذج 

املتبقية  (G) األيام 

G - 7 املسافة األخيرة لشعلة إنفاذ القانون
G - 0 تبدأ في الدول املضيفة حفل االفتتاح

G - 5 وصول الوفود بدء برنامج املدن
G+1 املضيفة 

TO
G+6

املسابقات، حفل اجلوائز
،واألنشطة غير الرياضية (مثل احلفالت

(.أحداث السياسات، الخ

G - 2
 ،نهاية برنامج املدن املضيفة

وصول الوفود بأماكن إقامة فترة األلعاب
وإطالق األنشطة غير الرياضية

 (مثل، مهرجان األوملبياد اخلاص، قمة تفعيل شباب العالم)
G + 7 حفل اخلتام

G - 1
بدء املسابقة األولية ويعقد

األوملبياد اخلاص اجتماع وعشاء
G + 8 مجلس اإلدارة مغادرة الوفود

 

 $ 6,000 

 $ 3,000 

 $ 5,500 

 $ 8,000 

 $ 2,500 

 $ 2,500 

 $ 2,500 

 $ 1,500 

 $     750 

 $ 1,000 

 $  2,000 

 

$ 33,750

األلعاب العاملية الشتوية

العمليات
  رياضات
األحداث غير الرياضية
إدارة عمليات األلعاب واألحداث التجريبية
وسائل التواصل واإلعالم
جمع التبرعات/تسويق
تكنولوجيا املعلومات
املوارد البشرية
إدارة اخملاطر
احلدث األولي
احتياط

إجمالى التكلفة

 دوالر أمريكي 

ألف منوذج ميزانية تقديرية
$26
مليون دوالر

$38
مليون دوالر

$30
مليون دوالر

$20
مليون دوالر

احلدث األكثر
شموال على الكوكب

األلعاب العاملية الشتوية

للميزانية ميزانيات سابقة لأللعاب العاملية الشتوية منوذج 




