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 - ( الفئات العمرية:  1:3**مـاده ) 

 سنه فما فوق 19   الكبار .01:1:3

 سـنه 18 – 17   الشباب .02:1:3

 سنه فما فوق 19   اإلناث .03:1:3

 سـنة 18 - 17   الشابات .04:1:3

 

 - والمسافات:  ( السباقات  2:3**مـاده ) 

ملـــــر مــــــ   250الســـــباقات والمســـــافات المعلمــــــ ا مـــــل قبــــــى اضماـــــاد العربــــــ  ل ـــــ را ات   ــــــ  م ـــــمار ب ــــــو  

  -: مرا اا اللع يى ف  حا  مغير طو  الم مار المقام   يه الب ولة

 الع د المشارك  الفئة  المسافة  نوع السباق  م 

 دراج لكى فريق 2  مي  الفئات دورات ونصف 3 ملر سر ة  200سباق   01:2:3

 م اردا فردية   02:2:3

 شابات كم 2

 دراج لكى فريق 2
 إناث كم 3

 شباب  كم 3

 كبار  كم 4

 سباق النقاط   03:2:3

 شابات  كم  15

 دراج لكى فريق 2

 دراج كا  أقص  ف  السباق 24

 إناث كم  20

 شباب  كم  20

 كبار  كم  30

 السر ة الفرقية   04:2:3
 دراج لكى فريق 2 شابات -إناث  دورا 2

 دراج لكى فريق 3 كبار -شباب  دورات 3

 درا يل  4  مي  الفئات كم 4 الم اردا الفرقية   05:2:3

06:2:3  
 كبار -شباب  دورات 4 كم ض  السا ة  1سباق 

 دراج لكى فريق 2
 شابات -إناث  دورا 2 ملر ض  السا ة 500سباق 

 الجولة الواح ادرا يل ف   7-6  مي  الفئات دورات 8 الكيريل   07:2:3

 سكراش  08:2:3

 شابات ك م  7.5

 دراج لكى فريق 2
 إناث ك م  10

 شباب  ك م  10

 كبار  ك م  15

 ماديسون  09:2:3

 شابات دورا  60 - 40

 دراج لكى فريق 2
 إناث دورا  80 - 40

 شباب  دورا 80 – 40

 كبار  دورا 120 - 60

10:2:3  

 امينيوم سكراش -1

 شابات ك م 5

 فريقدراج لكى  2

 إناث ك م  7.5

 شباب  ك م  7.5

 كبار  ك م  10

 امينيوم ميمبو -2

 شابات ك م 5

 إناث ك م  7.5

 شباب  ك م  7.5

 كبار  ك م  10

  د ال ورات حسب  امنيوم اإلقصاء  -3

 2×   د ال ار يل
  مي  الفئات

 امنيوم النقاط -4

 شابات ك م  15

 إناث ك م  20

 شباب  ك م  20

 كبار  ك م  25
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 - ( أحكام  امة:  3:3**مـاده ) 

 .( اماادات كا  أدن 3ف  حا  مشاركة ) الب ولةمعلم   .01:3:3

 ف  حا    م مسجيى السباق ف  اضمااد ال ول . اضناثالمشاركة ف  سباق  الشابات ياق لال بات .02:3:3

 

 - :  ب وضت الم مار ( اللاكيم ف   4:3** مـاده ) 

ــيل حكم دول  مل  .01:4:3 قـبى اضماـاد اـل ول   ـن  مســــــــجـيى أب ب وـلة مل الب وضت ف  أ ـن ا اضماـاد يلم مرشــــــ

 ال ول .

مقلرح لجنة الاكام باضمااد العرب  ل  را ات ف  الب وضت الل  ض يلم مســــــــجي نا ف  أ ن ا اضمااد ال ول   .02:4:3

ــية الب   المن م وف  ح ــري ه أض يكون مل  نسـ ــاء ايئات اللاكيم ف  الب وضت العربية شـ ــرورا  رؤسـ ا  ال ـ

 . ال جنة المخلصة مل يجوز لرئيس ال جنة مسمية رؤساء ايئات اللاكيم     أن معلم 

 -اللال :    الناو  ل م مارمشكى ايئة اللاكيم ف  الب وضت العربية  .03:4:3

)يعيل بمعرفـــة اضماـــاد الـــ ول  بنـــاء       رئيس ايئة اللاكيم )الاكم األو (  .01:03:4:3

ــب مل ــاد العرب  ف  الب وضت   ط ــ اضماــ

المســــــج ة با ن ا اضمااد ال ول  وبمعرفة  

اضماـــاد العرب  ف  الب وضت الل  ض يلم 

 لجنة الاكام(.مل  بناء     اقلراحمسجي نا 

)يعــــيل بمعرفــــة اضماــــاد العربــــ  بنــــاء    ــــ   الاكم السكرمير  .02:03:4:3

 اقلراح مل لجنة الاكام(. 

 )يعيل بمعرفة رئيس الاكام(. الاكم القاض   .03:03:4:3

 )يعيل بمعرفة رئيس الاكام(. اضن القحكم   .04:03:4:3

 )يعيل بمعرفة رئيس الاكام(. الميقام   .05:03:4:3

مل قبـــى ال جنـــة الوطنيـــة لمكـــافاـــة )يعيل  مراقب المنش ات  .06:03:4:3

المنشــ ات ف  دولة الب ولة باللعاون م  

 (.المن م

ما لم يلامى  والاكم الســــــكرمير  يلامى اضمااد العرب  نفقات المشــــــرم العام ورئيس الاكام )الاكم العام( .04:4:3

 .نفقات الاكم العام اضمااد ال ول 

 يكون معييل الاكام المسا  يل مل الاكام المرافقيل ل فرق ومل حكام الب   المن م ل ب ولة.  .05:4:3

( ثالثون يوم     30قبى ) يلعيل     اضماادات المشـــــاركة اا ار اضمااد العرب  باســـــماء الاكام المرافقيل .06:4:3

 اضقى مل مو   ب ء الب ولة.

( مل 8:13:1يـه ررامـة     الناو المبيل ف  البنـ  )ف  حـا   ـ م و ود حكم مرافق م  أب اماـاد موق     .07:4:3

 .)اضحكام العامة( لالمااد الفنيةالالئاة 

ــا ــ يل  .08:4:3 وفقــا  المعلمــ يل لــ يــه ي لزم اضماــاد المن م ل ب ولــة العربيــة بلوفير  ــ د كــام مل الاكــام المســـــــ

 لمل  بات كى ب ولة.

ومامى نفقامنم بالكامى وذلك باسـب الاا ة ف  ياق لالمااد العرب  زيادا   د الاكام المعينيل مل قب ه  .09:4:3

 كى ب ولة     ح ا بناءا      اقلراح األمانة العامة وا لماد مل ال جنة المخلصة.
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 -(: منام ايئة اللاكيم: 5:3** مادا )

م  مرا اا وضـــــــ  الب ولة   م بيق لوائل وأن مة اضمااديل ال ول  والعرب  ل  را ات     الب وضت العربية .01:5:3

 .حا  لم مسجى ف  اضمااد ال ول  ف 

 اللاك  مل صاة الوثائق المق مة مل قبى اضدارييل والم ربيل ل فرق المشاركة مل حيث الجنسية والسل.   .02:5:3

 إدارا الب وضت وموزي  المنام     أ  ائنا والاكام المسا  يل المرشايل مل اضمااد المن م. .03:5:3

والمـــ ربيل واإلدارييل حســــــــــب لوائل وأن مـــة اضماـــاديل الـــ ول  والعرب  موقي  العقوبـــات باق الـــ را يل  .04:5:3

 ل  را ات.

 

 - :  ل م مار   ( الشروط الخاصة بلن يم الب وضت العربية 6:3** مـاده ) 

 -ي لزم اضمااد أو النادب أو المن م ف  حالة اسل افله إلح ى الب وضت العربية بلنفيذ الشروط اللالية: 

 -مل  بات  امة: : :6:31

ــى  .01:1:6:3 ــليفاء كــ ــ  اســ ــاركة بعــ ــود المشــ ــاء الوفــ ــ  أ  ــ ــ او  لجميــ ــيرات الــ ــلخراج ماشــ ــاميل اســ ــ  مــ ــى   ــ العمــ

ــى  ــيفة وض يلامــــ ــة المسل ــــ ــيرات ل  ولــــ ــلخراج اللاشــــ ــررا ضســــ ــة المقــــ ــروط الخاصــــ ــاركة ل شــــ ــة مشــــ دولــــ

المــــن م المســــئولية فــــ  حــــا  مخالفــــة ذلــــك مــــل قبــــى أب وفــــ  ويكــــون ذلــــك قبــــى ان ــــالق الب ولــــة 

ــود المـــن م باســـماء أ  ـــاء الوفـــ  قبـــى شـــنر مـــل  ــة  شـــر يومـــا    ـــ  األقـــى   ـــ  أن مب ـــء الوفـ بخمسـ

 ان الق الب ولة.

ياــــق ل مــــن م   ــــب مــــا يــــراه مناســــبا  مــــل ر ــــاا ل ب ولــــة وبمــــا ض يخــــالف القــــوانيل واضن مــــة الرياضــــية  .02:1:6:3

 ذات الص ة.

ــ اد  .03:1:6:3 ــ  ب  ــ ــاد العربــ ــ  اضماــ ــيق مــ ــة باللنســ ــن م ل ب ولــ ــوم المــ ــىيقــ ــة دليــ ــام   الب ولــ ــمل برنــ ــذب يل ــ الــ

ــة ليلســـــــن  لالماـــــــاد العربـــــــ  إرســـــــاله ــة والســـــــباقات وكافـــــــة المع ومـــــــات الخاصـــــــة بالب ولـــــ  الب ولـــــ

 ( يوم     األقى مل مو   ان الق الب ولة.30لالماادات المشاركة قبى )

اللكفــــــى بلــــــوفير فنــــــ ق أو أكمــــــر بمســــــلوى ضئــــــق ب قامــــــة وإطعــــــام الفــــــرق المشــــــاركة )مــــــوفير ثــــــالث  .04:1:6:3

 -ي  : ما ت مناسبة( مقابى دف  الوفود المشاركة و با

 دوضر أمريك  ل غرفة المفردا. 120 ▪

 دوضر أمريك  ل غرفة المزدو ة. 150 ▪

 اللكفى بنفقات اإلقامة واإلطعام لكى مل:  .05:1:6:3

 أفراد )اضمانة العامة لالمااد(. 3بما ض يزي   ل  ▪

 .المشرم العام     الب ولة ▪

 .كرميروالاكم الس رئيس ايئة اللاكيم ▪

 يقوم المن م بلاميل قا ة ا لما ات ليوم واح  إلقامة اض لماع الفن  ل ب ولة. .06:1:6:3

ووســــــائى  اإل ــــــالن  ــــــل من ــــــيم الب ولــــــة بجميــــــ  وســــــائى اإل ــــــالم )الســــــمعية والبصــــــرية والمقــــــروءا .07:1:6:3

 ( بما ي يق بمسلوى الب ولة وال و  المشاركة.اللواصى اض لما  

 .والم ماررف  أ الم ال و  المشاركة و  م اضمااد العرب  ل  را ات بمكان إقامة الوفود  .08:1:6:3

 موفير أ الم ال و  لمراسم الللوي  وكذلك النشي  الوطن  لكى دولة مل المشاركيل. .09:1:6:3

ــيوم وأ  ـــــاء  .10:1:6:3 ــب لج ـــــو  ال ـــ ــي  مكـــــان مناســـ ــالم ومخصـــ ــ  ســـــارية لل ـــ ــة ل للـــــوي  مـــ ــوفير منصـــ مـــ

 ال جنة المن مة.  

اإلشـــرام   ــــ  مراســـم الللــــوي  وذلــــك باللنســـيق مــــ  مممـــى اضماــــاد العربــــ  ل ـــ را ات المشــــرم   ــــ   .11:1:6:3

 الب ولة     الب ولة.
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ــوم أوض  بلوقيــــ  ا .12:1:6:3 ــن م شــــركة يقــ ــة كــــان المــ ــ من فــــ  حالــ ــلمناء ممــــا مقــ ــ  اســ ــة مــ ــيم ب ولــ ــة من ــ مفاقيــ

اضماـــاد العربـــ  ل ــــ را ات مقابـــى دفـــ  مب ــــء مـــال  يـــلم اضمفــــاق   يـــه باللنســـيق مــــ  اضماـــاد الما ــــ  

 ل  را ات.

 

 -: مل  بات فنية: :6:32

مــــاميل األرقــــام )ل ــــ ار يل والــــ را ات( حســــب الشــــكى والنيئــــة والمقــــا  الماــــ د فــــ  لــــوائل وأن مــــة  .01:2:6:3

ــ   ــاد الــــــ ول  لجميــــ ــ ة مــــــل ))اضماــــ ــام ملس ســــ ــ را يل وأن مكــــــون األرقــــ ــون 3ن 2ن 1الــــ ...الــــــن(( وأن يكــــ

 اناك أرقام ب ي ة ل لالف مننا م  إمكانية حم نا لشعار المن م أو الر اا.

 اللاك  مل مخ يط الم مار حسب لوائل وأن مة اضمااد ال ول . .02:2:6:3

 موفير لوحة كبيرا ))سبورا(( لإل الن  ل النلائ . .03:2:6:3

 .Photo Finish  +Timing Systemماميل أن مة  .04:2:6:3

 

 -: مل  بات لو سلية: 36:3:

 ماميل اللنقالت ال اا ية ل وفود المشاركة مل وال  الم ار. .01:3:6:3

 ماميل منقالت دورية ل مشاركيل مل وإل  الم مار. .02:3:6:3

 -ماميل سيارا لكى مل اضم :  .03:3:6:3

 المشرم العام     الب ولة. ▪

 ( لنيئة اللاكيم.2سيارا   د ) ▪

 (.2  د كام مل سيارات اإلسعام     أن ضمقى  ل   د )اللاك  مل ماميل  .04:3:6:3

 –طابعـــــة  –يقــــوم المـــــن م بلـــــاميل ررفـــــة ســـــكرمارية ل ب ولـــــة دااـــــى الم ـــــمار ملكـــــون مـــــل ))كمبيـــــومر  .05:3:6:3

 ورق مسلن ات((. –آلة مصوير مسلن ات 

 ي لزم المن م ب   اد كليب أو نشرا مو زا  ل الب ولة. .06:3:6:3

ور فيــــ يو للوثيــــق الفعاليـــة وإ ــــ اد فــــي م قصــــير   ــــ  أن مـــوفير مصــــور فومــــورراف  باإلضــــافة إلـــ  مـصـــ  .07:3:6:3

 مرسى لالمااد العرب  بع  انلناء الب ولة.

 .الم مارضرورا موافر دورات مياه ل جنسيل بالقرب مل موق   .08:3:6:3

 

 - ( الجـــوائز:  3:7** مـاده ) 

 -الجوائز     الناو اللال :  ل م ماريمنل اضمااد العرب  ل  را ات ل فائزيل ف  الب وضت العربية  .01:7:3

 المركز األو : مي الية ذابية وقمي  اضمااد العرب  ل  را ات. .01:1:7:3

 المركز المان : مي الية ف ية. .02:1:7:3
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