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 .ترجمتھ اللجنة البارالمبیة الوطنیة العراقیة

 

 .تعتبر دائما النسخة الرسمیھ من القوانین و اللوائح الفنیھ ھى النسخة االنجلیزیة فى آخر اصداراتھا
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 مقدمة  -

 : الدیباجة -

     ") العالمیة  األثقال  قبل  WPPOقواعد ولوائح رفع  بھا من  المعترف  المسابقات  لجمیع  إلزامیة   ("WPPO.    تخضع
 . IPC) لألحكام التفصیلیة من دلیل WPPO(بما في ذلك  بالمعاقینة اص خدارة الشاملة لجمیع الریاضات ال واإل حكام  األ

 . WPPO قواعد من  B القسم  یتكون. WPPO لوائح من الوثیقة  ھذه  من أ القسم یتكون

القسم   قواعد    B1یحتوي  قواعد    WPPOمن  الرفعةعلى  القسم  نظام  یحتوي   .B2    قواعد قواعد    WPPOمن    نظام على 
 المحطة. 

 : األحكام -

 بین من ، مسؤولة وھي  .البارالمبیة األثقال رفع لریاضة الدولي االتحاد بمثابة") IPC("  الدولیة البارالمبیة اللجنة تعمل     
 من والتأكد البارالمبیة األثقال رفع بریاضة الصلة ذات واللوائح القواعد ووضع الدولیة  المسابقات  تنظیم عن ، أخرى أمور

  مصطلح   قراءة  یجب  وبالتالي  ،"  World Para Powerlifting"   اسم  تحت  دولي  كاتحاد  بمسؤولیاتھا  IPC  تقوم  .اتباعھا
"World Para Powerlifting "لـ  مكافئ أنھ  على واللوائح القواعد  ھذه في IPC . 

 البارالمبیة:  األثقال رفع  تصنیف ولوائح   قواعد -

  على   متاحة   وھي  واللوائح  القواعد  ھذه  من  یتجزأ  ال  جزًءا  WPPO  تصنیف   ولوائح  قواعد  تعد      
www.paralympic.org/powerlifting/classification.   ولوائح  قواعد  في   تعریفھا  تم  التي  المصطلحات  تحمل  

  التصنیف  ولوائح  قواعد  في   لھا  المعطى  المعنى  واللوائح   القواعد   ھذه   في  تظھر  تيوال  WPPO  بـ  الخاصة   التصنیف
 .واللوائح القواعد ھذه في  ذلك  خالف تحدید یتم لم  ما ، WPPO  بـ الخاصة 

 :  واللوائح  القواعد  ھذه  في التغییرات -

  المتعلقة   األمور  في   لتغییراتا  ،   المثال  سبیل  على  ،   وقت   أي  في   واللوائح  القواعد   ھذه  تغییر  یمكن  أنھ   مالحظة   یرجى     
 . بذلك القیام الضروري من أنھ WPPO ترى  عندما أو بالتصنیف

 : تعریفات -

Athlete  ) البارالمبیة  في   یشارك   شخص   أي   : )الریاضي االثقال    بواسطة   محدد   ھو   كما(  الدولي   المستوى   على   رفع 
WPPO  ( الوطني  المستوى   أو  )الریاضة   في   یشارك  إضافي   شخص   وأي )  وطني  اتحاد   كل   قبل   من   المحدد   النحو  على  

 ). للشخص الوطني  االتحاد قبل  من تحدیده تم إذا (  أدنى مستوى  على

Bodyweight Category(ies)  ) وزن محددة فعالیة  كل  في  المنفصلة  الوزن فئات   :) الجسم وزن     -  فئات - فئة . 

CF Coefficient Formula) (:  المعامل  صیغة . 

Classification  )الریاضیین   تصنیف  قانون  في  المحدد  النحو  على(  ریاضیة  فئات  في  الریاضیین  تجمیع  : )التصنیف 
IPC  (باسم   أیًضا   ھذا  إلى   یشار .  معین  تخصص  أو   ریاضة   كل   في   األساسیة   األنشطة   على  ضعفھم  تأثیر  لمدى   وفقًا  

 ". الریاضیین تصنیف"

Competition  )واحد  إصدار  ، المثال  سبیل   على( واحدة  مسابقة  بأكملھا  وجولة  فعالیة وزنو   جلسة   كل تشكل  :) البطولة  
 ). WPPO  بطولة من

Competition Medical Director  ) المنظمة   المحلیة  اللجنة  قبل   من  المعین  الشخص   :) ةللبطول  الطبي  المدیر  
 . WPPO"  للفعالیات  الطبیة  الخدمات نطاق " تنفیذ عن المسؤول

Elite ) المسابقة  عام من دیسمبر  31 بحلول  عاًما 15 للعمر األدنى  الحد یكون حیث  للریاضي العمریة الفئة اسم  : )النخبة . 

http://www.paralympic.org/powerlifting/classification
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eMarshall .المارشال االلكتروني : 

Event   (فعالیة):    واحدة    فعالیة    تشكل  التي  ومراسیم التتویج  والجوالت  ،  والوزن   معدات ال  فحص   عملیتي  فترة تتضمن
 ). للرجال كجم  107.00+  فعالیة وزن  ، المثال  سبیل  على( المسابقة  ضمن

FOP  Field of Play   4  المنافسة  منصة  على  تحتوي   والتي  ،  فعالیةال  فیھا  یقام  التي  المنطقة  اللعب):   (مجالm x4 m   ،  
 .   المسرح ومنطقة والمنحدرات  ، والمقاعد

Games  (األلعاب): ألعاب IPC  ، الفرعیة اإلقلیمیة البارالمبیة لعاب األ ، اإلقلیمیة  البارالمبیة لعاب األ ، الكومنولث ألعاب  ،  
 WPPO  بواسطة  ألعاب  أنھا  على  تحدیدھا  تم،    WPPO  قبل   من  بھا  معترف  أخرى  ةبطول  وأي  ،  البارالمبیة  شبابال  ألعاب

Head-to-Head Lift  التعادل  كسر  ةرفع  محاولة رفعة المتصدر):   –الى  -(المتصدر . 

IF Delegate   (المندوب):  قبل   من  المعین  الشخص  WPPO   من   بھا  المعترف  بطوالت ال  وتقدیم  تخطیط  عن  المسؤول  
WPPO  ةبطول ال على  سلطة  أعلى ولدیھ . 

International Federation   )IF (  )قبل  من  بھ  معترف  ریاضي  اتحاد  :الدولي)   االتحاد  IPC  الوحید   الممثل  باعتباره  
  IOSD  و   IPC  یعمل .  IPC  قبل   من  بارالمبیة  كریاضة  المركز   منحھا  تم  والتي   اإلعاقة  ذوي   لریاضة   العالم  أنحاء   جمیع  في

 . للمعاقین المخصصة  الریاضات لبعض دولي  كاتحاد

IOC) the International Olympic Committee( :الدولیة  األولمبیة اللجنة . 

IPC) the International Paralympic Committee :(  .اللجنة البارالمبیة الدولیة 

IPC Games : األمریكیة بارابان وألعاب  البارالمبیة األلعاب دورة . 

IPC Handbook   دلیل)  IPC (:  دلیل  IPC   موقع  على  الموجود  IPC  على   الویب  على  www.paralympic.org/ipc- 
handbook . 

International Organisation of Sport for the Disabled  )IOSDالمنظمة) االعاقة    لریاضة  الدولیة   ) 
 . IPC في معینة  إعاقة لمجموعة  الوحید العالمي الممثل باعتبارھا IPC قبل  من  بھا معترف مستقلة منظمة وھي  الحركیة):

Jury  تبطوال  في  اترفعال حالة في  للفصل  المعینون الفنیون حكام ال : التحكیم) (لجنة  WPPO  بھا المعترف. 

Kit Check  لكل فعالیة   للریاضي  الشخصیة  والمعدات   الزي  من مسبقًا التحقق فیھا یتم التي العملیة: المعدات)  (فحص
 وزن. 

Legends   (الرواد): عام من دیسمبر 31  بحلول عاًما 45  للعمر األدنى الحد یكون حیث  للریاضي  العمریة الفئة  اسم  
 . المسابقة

Lift Challenge قرار على االعتراض  لالعب خاللھا  من یمكن التي العملیة  :الرفعة)  (اعتراض  " No Lift   ." 

Lift Video Replay System) Lift VRS:  للرفعة  الفیدیو تشغیل  إعادة نظام . 

:( Lift Educational Video Databas)e Lift ED    للرفعة  التعلیمیة الفیدیو  بیانات قاعدة . 

 (Local Organising Committee) LOC : (اللجنة المحلیة المنظمة)  بطوالت  لتنظیم تعیینھا تمی WPPO المعترف  
 .بھا

Lot Number فئات   من فئة لكل  العالمي  التصنیف لقائمة  وفقًا  ریاضي  لكل مخصص تعریف  رقم  :المجموعة)  (رقم  
 . الجسم وزن
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Marshall  (مارشال) :   قبل   من  ة  رفعال  طلبات  على  والموافقة   ةالرفع   محاولة   تغییرات  إدارة   عن  المسؤول   الفني  الحكم  
 . الفریق  مسؤول  أو الریاضیین

:( Minimum Qualifying Standard) MQS  التأھیل معاییر من األدنى الحد. 

National Federation  ) دولي اتحاد  في  وطني عضو  :) الوطني االتحاد . 

 Next Gen (الشباب)     : من  دیسمبر  31  بحلول   عاًما  18  للعمر  األدنى   الحد  یكون   حیث  للریاضیین  العمریة   الفئة  اسم  
 . المسابقة  عام من دیسمبر 31 بحلول  عاًما 20  عن یزید ال للعمر  األقصى  والحد  ،  المسابقة عام

) (National Paralympic Committee) NPC  : (في   الوطني   العضو   اللجنة البارالمبیة الوطنیة  IPC   الممثل   وھو  
 . IPC في  الوطنیون  األعضاء  ھم ھؤالء . اإلقلیم أو البلد  ذلك  في  المعاقین للریاضیین الوحید

: (Games Organising Committee) OCOG  األلعاب تنظیم لجنة . 

: (On Venue Results) OVR صالةالعلى  نتائجال . 

Para sport   الریاضیین  تصنیف   قانون  یحكمھا  ریاضة   : البارالمبیة)  (الریاضة  IPC  معترف بارالمبیة    ریاضة   باعتبارھا  
 . IPC قبل من بھا

: (Para Sports Results and Information Services) PARI. للریاضات البارالمبیة والنتائج  المعلومات خدمة . 

: (Para Powerlifting Competition and Operations Management System) PowerCOMS  نظام  
 . البارالمبیة األثقال رفع  بطوالت و  العملیات إدارة

( Paralympic Results and Information Services) PRIS  :المعلومات وخدمات  البارالمبیة النتائج . 

Referee  (الحكم):  مسابقات في  رفعات ال على للحكم المعینون  الفنیون حكامال WPPO  بھا المعترف . 

Rookie  (الناشئ) :   عام   من  دیسمبر  31  بحلول   عاًما   15  للعمر  األدنى  الحد   یكون   حیث   للریاضي  العمریة  الفئة   اسم  
 . المسابقة عام من دیسمبر 31 بحلول  عاًما 17 عن یزید ال للعمر  األقصى والحد   ، المسابقة

Round (الجولة) :  ات الرفع في المتنافسین الالعبین  محاوالت  فترة . 

:( Real-Time Display System) RTDS الفعلي  الوقت في  عرض نظام. 

: (IPC Sport Data Management System) SDMS لریاضات  البیانات إدارة نظامIPC . 

Session  (الجلسة): بطولةال أثناء  محددة زمنیة فترة  في  فعالیات  عدة  من مزیج . 

)Sport Class بواسطة   تحدیدھا  تمی   للمسابقة  فئة   : الریاضة)  فئة  WPPO  لریاضي ا  فیھ  یمكن  الذي  المدى  إلى  باإلشارة  
 . المعاقین ریاضة  تتطلبھا التي المحددة  واألنشطة  المھام أداء

Sport Class Status   من  فیھ   یُطلب   قد  الذي   المدى   إلى  لإلشارة   ریاضیة  فئة  على  تُطبق   تسمیة   :الریاضة)  فئة   (حالة  
 . التصنیف على  الحتجاج خضوعھ   أو ریاضي تقییم إجراء الالعب

Team Official  وفده یمثل الذي )  ریاضي غیر( المعتمد الفریق  عضو  :الفریق) (مسؤول . 

(Technical Delegate)TD قبل  من  معین  شخص   : الفني)  (المندوب  WPPO  قبل   من  بھا   معترف  بطوالت  لمراقبة  
WPPO   و   واللجنة المحلیة المنظمة    ة بطول ال  مدیر  مع   بالتنسیق   علیھا  واإلشراف  WPPO  العملیات  جمیع   إجراء   لضمان  

 . واللوائح القواعد لھذه وفقًا  الفنیة
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Technical Meeting   قبل   من  بھا   معترف  ةبطول   أي  قبل   یعقد   الفرق  لجمیع  اجتماع  : الفني)   (االجتماع  WPPO  لنشر  
 . ةبالبطول  المتعلقة  واللوجستیات الفنیة  األمور حول  المعلومات

Technical Official قبل  من المعینون األشخاص : الفني) (الحكم  WPPO القواعد لھذه وفقًا  المسابقة  دارة ال . 

: (Timing and Scoring System) T&S والتسجیل   التوقیت نظام . 

: (the World Anti-Doping Code) WADC  المنشطات لمكافحة  العالمي الكود . 

Weigh-in   (الوزن):   المعاییر  ضمن  الالعب   أن  من  للتأكد  للریاضي  النھائي  الجسم  وزن  من  للتحقق  الرسمیة  العملیة  
 . المختارة  الجسم وزن  فئة  ضمن  بالمنافسة  لھ  تسمح التي الضروریة 

 :( World Para Powerlifting) WPPO .رفع االثقال البارالمبي العالمي 

WPPO Approved Competitions    من   المعتمدة   (البطوالت  (WPPO:  المعتمدة   والوطنیة  الدولیة  تبطوال ال  
 . WPPO  قبل من علیھا الموافقة  تمت التي  البارالمبیة األثقال رفع  لریاضة

WPPO Athlete License   الریاضي   ترخیص   لتسجیالت  وفقًا  WPPO  عن  صادر   ترخیص  : )  WPPO  (ترخیص 
البارالمبیة  ریاضیین االثقال  الدولیة    لعاب األ  في  المنافسة  من  الریاضیین  لتمكین  رفع    WPPO  ت بطوالوالبارالمبیة 
 . بھا المعترف

WPPO Championships  )بطوالت WPPO (: بطوالت  WPPO وبطوالت  العالمیة WPPO اإلقلیمیة . 

WPPO Recognized Competition   مسابقة)  WPPO   الدولیة   لعاب األ  : بھا)  المعترف   وبطوالت   البارالمبیة 
WPPO  ومسابقات WPPO  من المعتمدة والمسابقات علیھا وافقالم  WPPO . 

 . WPPO تحددھا  التي األخرى  الدولیة WPPO  ومسابقات  WPPO العالم  كأس: علیھا وافقالم  WPPO مسابقات

 : WPPO لوائح:  A  الجزء  -

 : عامة  أحكام 1

 : والتطبیق  النطاق  1.1

  مع   جنب  إلى  جنبًا  ،"  القواعد"  WPPO  وقواعد "  اللوائح"  WPPO  لوائح  على  واللوائح  القواعد  ھذه  تشتمل   1.1.1
 . واللوائح القواعد ھذه  من یتجزأ ال  جزًءا  المالحق   تشكل. أعاله المذكورة  المالحق 

  سبیل  على   ،  ذلك  في   بما(  المشاركین  جمیع.  بھا  المعترف   WPPO  مسابقات   لجمیع  إلزامیة  واللوائح  القواعد  ھذه   2.1.1
  والموظفین   حكاموال   الفریق   وطاقم   الفوریین  والمترجمین  والمدیرین  والمدربین  االداریینو  الریاضیین  ،  الحصر   ال  المثال

  من   كشرط   بھا  االلتزام  بھا  المعترف   WPPO  مسابقات  أي  في  واللوائح  القواعد   یوافق بھذه  )الطبیین  المساعدین  أو  الطبیین
 . المشاركة  ھذه

  على  موجودة   وھي  ،  واللوائح  القواعد  ھذه  من  یتجزأ  ال  جزًءا  WPPO  بـ  الخاصة  التصنیف   ولوائح  قواعد  تعد  3.1.1
 . البارالمبیة األثقال  رفع ریاضة  احكام من  یتجزأ ال  جزء ھو  ipcودلیل . WPPO بـ  الخاص الویب موقع

 . الخاص لتقدیرھا وفقًا ، WPPO  قبل من واللوائح القواعد ھذه في  تناولھا یتم لم مسألة  أي تحدید یتم 4.1.1

  اإلصدارات   جمیع  على  ویسود  2022  مارس  من  اعتباًرا  ساریًا  واللوائح  القواعد  ھذه  من  اإلصدار   ھذا  سیكون  5.1.1
 . واللوائح  القواعد ھذه  من السابقة

 : التفسیر 2.1
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  قائمة   في  لھا  المعطى   المعنى  لھا  واللوائح  القواعد  ھذه  في   المستخدمة  كبیرة  بحروف   المكتوبة   المصطلحات   1.2.1
 . أعاله التعریفات

 . واللوائح القواعد ھذه لتفسیر القواعد  ھذه من  مختلفة أحكاًما توضح تعلیقات  أي استخدام یجب 2.2.1

  أو  اللوائح  عن  منفصل   معنى  لھا  ولیس  فقط  للتسھیل  واللوائح  القواعد  ھذه  في  المستخدمة  العناوین  استخدام  یتم  3.2.1
 . إلیھا تشیر التي القواعد

 ". ھي" أو " لھا" أو " ھي" الكلمات  أیًضا تعني القواعد ھذه في " ھو"  أو" لھ "  أو " ھو " الكلمات  إلى  اإلشارات جمیع  4.2.1

 : األحكام  3.1

  اسم   تحت  المسؤولیات  ھذه  بتنفیذ  تقوم.  ویحكمھا  البارالمبیة  األثقال  رفع  لریاضة  الدولي  االتحاد  باعتباره  IPC  یعمل  1.3.1
World Para Powerlifting) WPPO  ( مصطلح   قراءة  ویجب  World Para Powerlifting)WPPO  (ھذه   في  

 . صحیح والعكس IPC باعتبارھا واللوائح القواعد

 : القواعد  طباعة  4.1

 ممن  وغیرھم  حكاموال  الریاضیین  لصالح  نشرھا  تم   وقد  IPC  لـ  والنشر   الطبع  لحقوق  ملك  ھي  القواعد   ھذه  1.4.1
  ، بذلك للقیام مشروعة حاجة لدیھا منظمة أي قبل من ترجمتھا أو طبعھا إعادة یجوز .WPPO مع رسمیة بصفة یشاركون

  التنازل   على   اإلصرار  في  الحق   ذلك   في   بما   ،  بھا   الخاصة  والنشر   الطبع  حقوق   تأكید  على  المستمرة   IPC  قدرة   مراعاة  مع
  إعادة   قبل   IPC  من   إذن   على   الحصول   أخرى   منظمة   أي   على   یجب .  مترجمة   نسخة   أي   في   والنشر   الطبع  لحقوق   IPC  إلى
 . نشرھا  أو ترجمتھا أو  واللوائح القواعد  ھذه طبع

 . التفسیر لغرض  الرسمیة  النسخة  باعتبارھا القواعد  ھذه  من اإلنجلیزیة النسخة  قبول   یجب 2.4.1

 : القواعد تعدیالت 5.1

  أو   بالتصنیف  المتعلقة   األمور   في   للتغییرات  ،   المثال  سبیل   على  ،   وقت   أي   في   واللوائح  القواعد   ھذه   تغییر  یجوز   1.5.1
 . بذلك القیام الضروري من أنھ WPPO ترى عندما

 : بھا المعترف  WPPO مسابقات  2

 : المنافسة  مستویات  1.2

 . مسابقة  كل  في بھا المعمول  المتطلبات  لتحدید وطبیعتھا  وحجمھا   ھامستوا على بناءً  المسابقات  WPPO  یصنف 1.1.2

 : یلي كما  ھي WPPO  قبل من بھا  المعترف المنافسة  مستویات 2.1.2
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 2023 األمریكیة بارابان سانتیاغو ألعاب  على فقط  ھذا ینطبق * 

 : المنافسة  دورة   2.2

  كما ھي  بھا المعترف WPPO ومسابقات  WPPO  وبطوالت  IPC ألعاب دورة فإن ،  ذلك خالف  IPC تحدد  لم ما  2.2.1
 :یلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسابقات النوع االسم  الترتیب

 
 
 
 
1 

IPC  عالي  أداء العاب    االلعاب البارالمبیة 

عالي أداء   /تطویریة   العاب بارابان االمریكیة* 

WPPO  عالي  أداء بطوالت   WPPO بطوالت عالم 
 (رواد , نخبة,شباب ,ناشئین)

عالي   أداء  /تطویریة   WPPO   إقلیمیةبطوالت   
 (رواد , نخبة,شباب ,ناشئین)

 
 
2 

WPPO 
علیھا ق المواف المسابقات  

عالي أداء   /تطویریة   WPPO كأس عالم 
  البارالمبیة االسیویة االلعاب  

 العاب الكومنولث   تطویریة 

  (الفرعیة) االلعاب البارالمبیة الشبھ اقلیمیة 

 
 
3 

WPPO 
المعتمدة المسابقات  

ة أساسی     االلعاب البارالمبیة للشباب 
 أخرى  دولیة مسابقات  
 الوطنیة  المسابقات  
 الھجینة  المسابقات  
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 الدورة  المسابقة 
 WPPO  بطوالت عالم 
 WPPO عالم   كأس 
  للشیاب االلعاب البارالمبیة االسیویة 
 للشباب   العاب بارابان االمریكیة 
  مسابقات WPPO   الھجینة 
  المسابقات الوطنیة 

 السنة االولى 

   بطوالت إقلیمیة  WPPO 
  عالم كأس   WPPO 
  االلعاب البارالمبیة االسیویة 
  العاب الكومنولث 
  مسابقات WPPO   الھجینة 
  المسابقات الوطنیة 

 

 السنة الثانیة 

   عالمبطوالت  WPPO 
  عالم   كأس WPPO 
   العاب بارابان االمریكیة 
  مسابقات WPPO   الھجینة 
  المسابقات الوطنیة 

 

 السنة الثالثة 

  االلعاب البارالمبیة 
  عالم   كأس WPPO 
  مسابقات WPPO   الھجینة 
  المسابقات الوطنیة 

 

 السنة الرابعة 

 

 : المنافسة متطلبات 3.2

  ألعاب باستثناء(  بھا المعترف WPPO مسابقات  من مستوى  لكل المنافسة ورسوم   التنظیمیة المتطلبات تحدید تمی  1.3.2
IPC ( المسابقة  قواعد في . 

 : المنافسة  إدارة 4.2

 . IPC ألعاب  جمیع إدارة  IPC على  یجب 1.4.2

  لحق ا  ولھا  WPPO  ومسابقات  WPPO  ببطوالت  المتعلقة  األمور  جمیع  إدارة   في  الحق  WPPO  ل  یكون  أن  یجب   2.4.2
  ھذه   بموجب  آخرین  حكامأو  ) IF(  مندوبال  تفویض  لھا  ویجوز(  علیھا  النھائیة  القضائیة  الوالیة  لھا  ویكون  اإلدارة  في

 المعتمدة   القواعد  مع  المتوافقة  التوجیھات  وإعطاء  المسابقات   تأجیل  صالحیة  اولھ)  مناسب.  تراه   كما  أو  واللوائح  القواعد
 . WPPO  من  المعتمدة المسابقات جمیع على  اإلشراف  في  الحق  أیًضا WPPO  لـ یكون  أن یجب. المسابقة  إلجراء

  قبل   من  بھا  معترف  مسابقة  أي   في  مشاكل  أو  تضارب  أي   حل  أجل  من  الضرورة  عند  التوسط  WPPO  لـ  یحق  3.4.2
WPPO  ،  بقواعد   تتعلق   مسألة  أو   المسابقة   جوانب  من   جانب  أي  بمعالجة  المحلیة   المنظمة   اللجنة  مطالبة   ذلك  في   بما  
 WPPO ولوائح

  فعالیة  أو مسابقة بأي یتعلق فیما" رفع االثقال البارالمبي العالمي"  و" إقلیمي" و" عالمي"  الكلمات استخدام یجوز ال 4.4.2
  المالك   ھي  IPC  فإن   ،  ذلك   إلى   باإلضافة .  WPPO  من   مسبقة   كتابیة   موافقة  على   الحصول   دون   األثقال  رفع  مسابقات   من

"  Para"   ومصطلح   ، "  Paralympic"   و"  Paralympics"   بمصطلح   یتعلق   فیما  طبیعة  أو   نوع  أي   من  الحقوق   لجمیع
)  Agitos  ثالثة  تصمیم(  البارالمبي  والرمز  ،  ونشیدھا  وعلمھا  IPC  وشعار  ،  IPC  أنشطة   أي  أو  بالریاضة  یقترن  عندما
 . البارالمبیة الحركة  سیاق  في  استخدامھا یعتزم أو مستخدمة أخرى  ومؤشرات وشعارات  تجاریة عالمات وأي
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  ھذه   في   علیھا   المنصوص  والعملیات  للمتطلبات   وفقًا  WPPO  قبل   من   بھا  المعترف   المسابقات   جمیع  استضافة   یجب   5.4.2
 . 2  الملحق في  المبین النحو على ، واللوائح القواعد

 . واللوائح القواعد  ھذه  في  WPPO قبل  من بھا المعترف  المسابقات  لجمیع والمسابقات فعالیات ال شكل تحدید  تم 6.4.2

 : المنافسة دخول   5.2

  لھذه وفقًا  تكون أن  یجب، علیھا الموافق    WPPOمسابقات   و WPPO بطوالت   في  جمیع المشاركات دخول   1.5.2
 . واللوائح القواعد

.  الویب على IPC موقع  على  الموضحة التأھیل معاییر ضمن  IPC البارالمبیة أللعابل  الدخول معاییر تحدید  یجب 2.5.2
  على یجب  التي WPPO  قبل  من بھا المعترف  المسابقات 1  الملحق  في  الموجود 2024-2021 تأھیل مسار  وضحكما ی 

 . البارالمبیة لأللعاب متأھلین اعتبارھم یتم حتى  حضورھا الریاضیین

  المسابقة  قواعد في  علیھا ق واف الم WPPO  ومسابقات WPPO  لبطوالت MQS  و  الدخول معاییر تحدید یجب 3.5.2
 . مسابقة  لكل  التأھیل دلیل  أو المعلومات حزمة   في  الموضحة

  علیھا والموافقة ،  المخولة  منظمة  أو  بھم الخاصة  اللجنة البارالمبیة الوطنیة  قبل  من الریاضیین جمیع إدخال  یجب 4.5.2
 . WPPO  قبل من بھا معترف  مسابقة أي  في  للمشاركة WPPO  قبل من

  حزمة  في موضح ھو  كما النھائیة المواعید بحلول  اللجان البارالمبیة الوطنیة  من المشاركات جمیع استالم یجب 5.5.2
 . التأھیل دلیل  و  المسابقة معلومات

  التأھیل دلیل  أو المسابقة معلومات  حزمة في  مسابقة بكل  الخاصة والسیاسات لإللغاء النھائیة المواعید نشر سیتم  6.5.2
 . بھا االلتزام ویجب 

 : بالنتائج االعتراف  6.2

  وفقًا ( المؤھلین الریاضیین قبل  من WPPO قبل  من بھا المعترف المسابقات في  تحققت التي النتائج WPPO  یقبل 1.6.2
 : فقط  التالیة لألغراض ، واللوائح القواعد ھذه في  علیھ المنصوص النحو على) 3  لالئحة

 WPPO تصنیفات  1.1.6.2

 WPPO  االرقام المسجلة 2.1.6.2

 .   علیھا قواف الم  WPPO ومسابقات  WPPO  وبطوالت   IPC البارالمبیة لعابألل  التأھیل فتحات   تخصیص 3.1.6.2

   . وافق علیھاالم  WPPOومسابقات  WPPO، وبطوالت   IPC البارالمبیة لعابلأل تحقیق معاییر التأھیل 4.1.6.2

 : المسابقات  أثناء  والعرض  الدعایة  7.2

 . IPC البارالمبیة لعاباأل في   اإلعالن متطلبات IPC اللجنة البارالمبیة الدولیة تحدد  1.7.2

  بطوالت في بھا المسموح  اإلعالناتو  WPPO بـ الخاصة  والمعدات الرسمي  الزي  لىع دعایةال إرشادات  توضح 2.7.2
WPPO  قبل  من بھا المعترف األخرى المسابقات جمیع  خالل. 4  الملحق في WPPO  )ألعاب باستثناء IPC (،  على یجب  

 . بھا المعمول  اإلعالن  متطلبات اعتماد  ، المعنیة) LOC(  المنظمة  المحلیة اللجنة وبموافقة   ، IPC اللجنة البارالمبیة الدولیة 

 الرھان:  مكافحة متطلبات 8.2

  ،  آلخر وقت من الرھانات  لمكافحة ومتطلبات  أكواد و وسیاسات  لوائح IPC اللجنة البارالمبیة الدولیة تتبنى قد  1.8.2
 علیھا .  الموافق WPPO في مسابقات  المشاركین لجمیع ملزمة ستكون والتي
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 : والتصنیف  األھلیة  3

 IPC األلعاب البارالمبیة  – األھلیة متطلبات 1.3

 .  IPCالبارالمبیة  أللعاب ل األھلیة  متطلبات IPC البارالمبیة الدولیةتحدد اللجنة  1.1.3

 : بھا  المعترف  WPPO  مسابقات  - األھلیة متطلبات 2.3

 : ما یلي الریاضي على یجب  ، بھا المعترف  WPPO  مسابقات في  للمشاركة األھلیة  متطلبات لتلبیة 1.2.3

  WPPO وترخیص  تسجیل  للوائح وفقًا  صادر  المفعول  ساري WPPO  من ریاضي  ترخیص على  حاصل  1.1.2.3
 .  النھائي للدخول  النھائي الموعد بحلول لریاضیینل

 .   WPPO تصنیف  ولوائح لقواعد  وفقًا )) NE( المؤھل  غیر  ھبخالف (  لھ ریاضیة فئة  وتخصیص دولیًا مصنف 2.1.2.3

قبل اللجنة   من  المسؤولیة ھذه  تفویض تم إذا  الوطني االتحاد أو (  اللجنة البارالمبیة الوطنیة قبل  من إدخالھا یتم 3.1.2.3
اللجنة البارالمبیة   في جید  صالحیةب  یتمتع عضًوا  اللجنة البارالمبیة الوطنیة  یكون الحالتین كلتا وفي   ، )البارالمبیة الوطنیة 

 .   IPC الدولیة

 . )  الویب  على  IPC موقع على الموجودة (  IPC الریاضیین جنسیة بسیاسة الخاصة   الجنسیة  متطلبات استیفاء 4.1.2.3

  دلیل  أو المسابقة معلومات  حزمة  في  محدد  ھو كما ، المعنیة  المسابقة في  المشاركة  لسن  األدنى الحد  نویك 5.1.2.3
 .  التأھیل

 . معاقب أو  معلق  أو مستبعد  كونی  ال  6.1.2.3

 : التأھیل  متطلبات 3.3

  ، WPPO  قبل  من بھا المعترف المسابقات في   المنافسة أجل  من ،  أعاله الموضحة األھلیة متطلبات إلى  باإلضافة  1.3.3
 . المعنیة المسابقة على تنطبق قواعد وأي   التأھیل ومعاییر تطلباتم تلبیة أیًضا  الالعب على  یجب

 الجنس :  4.3

 الرجال  منافسات فعالیات  في  للتنافس مؤھالً  الریاضي  یكون أن یجب  ، أدناه  ، 3.4.3  للمادة وفقًا  1.4.3

 : كان إذا

 . القانون في  كذكر بھ  معترف 1.1.4.3

 . القواعد ھذه بموجب للمنافسة  مؤھل 2.1.4.3

 السیدات  منافسات فعالیات  في  للتنافس مؤھالً  الریاضي  یكون  أن یجب ،  أدناه 3.4.3  للمادة وفقًا  2.4.3

 : كانت إذا

 القانون.  في  انثىك ابھ معترف 1.2.4.3

 . القواعد ھذه بموجب للمنافسة  ةمؤھل 2.2.4.3

  بـ الخاصة جنسیًا المتحولین دلیل ل وفقًا  جنسیًا المتحولین بالریاضیین تتعلق حاالت  أي مع WPPO  یتعامل سوف  3.4.3
IOC )قبل  من المعدلة  بصیغتھا IOC لوائح وأي ) آلخر وقت  من  WPPO  بھا المعمول . 
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  أساس   على   IPCاللجنة البارالمبیة الدولیة   قبل  من  القانون  في   ثالث   كنوع   بھم  المعترف   األشخاص   أھلیة   تحدید  سیتم 4.4.3
 . بھا المعمول WPPO  للوائح وفقًا   ، حدة على حالة  كل

 : الدولي  التصنیف 5.3

  ھذه مثل  في. الدولي التصنیف تقدیم سیتم حیث WPPO قبل من بھا المعترف المسابقات تحدید WPPO على یجب  1.5.3
 . WPPO تصنیف ولوائح  لقواعد وفقًا   مسابقة كل بدء  قبل  التصنیف إجراء  یتمو  ، المسابقات

  ھذه   في  علیھا  المنصوص(  األھلیة   معاییر  یستوفي   لن   WPPO  تصنیف   لجنة   قبل   من  تقییمھ  یتم  لم   الذي   الریاضي  2.5.3
 .علیھا ق واف الم  WPPO ومسابقات WPPO وبطوالت IPC البارالمبیة لعاباأل في  للمنافسة) 3  الالئحة

 : المنشطات مكافحة 4

 : المنشطات  مكافحة متطلبات 1.4

  IPC  اللجنة البارالمبیة الدولیة   موقع  على   الموجود   المنشطات   لمكافحة   IPC  اللجنة البارالمبیة الدولیة   قانون   ینطبق   1.1.4
  ومسابقات   WPPO  وبطوالت  IPC  البارالمبیة  لعاباأل  جمیع  على  www.paralympic.org/antidoping  الویب  على

WPPO على   یجب. وافق علیھاالمWPPO  المسابقة  في  العالمي القیاسي  الرقم  ألداء  إلزامي اختباراجراء . 

اجراءھا    WPPO    مسابقات  2.1.4 یجب   ،   یعد .  WADC  الدولیة   والمعاییر  المنشطات  مكافحة  لقواعد  وفقًاالمعتمدة 
 . المسابقات  ھذه مثل  في  أیًضا إلزامیًا المنافسة  في  العشوائي  المنشطات  مكافحة اختبار

 الطبیة:  5

 : الطبیة المتطلبات  1.5

الدولیة   الطبي   الكود   1.1.5 البارالمبیة  الدولیةاموقع    على   الموجود  IPC  للجنة  البارالمبیة    الویب   على  IPC  لجنة 
www.paralympic.org/medical   البارالمبیة  لعاب األ  جمیع   على   ینطبق  IPC   وبطوالت  WPPO  ومسابقات  WPPO  

 . وافق علیھاالم

 .   المعتمدة WPPO مسابقات في  المعنیة الخاصة  السالمة  وقواعد الطبیة  القواعد  تنطبق  2.1.5

 : الطبیة  المسؤولیات 2.5

  WPPO  مسابقات  في   یتنافسون   الذین  الریاضیین  جمیع  یتحمل   ،  الطبي   IPC  البارالمبیة الدولیة قانون الجنة  ل  وفقًا   1.2.5
 . بھم الخاص الطبي واإلشراف  والعقلیة  البدنیة صحتھم عن المسؤولیة  بھا المعترف

الدولیة   یعفي  ،   بھا  معترف  WPPO  مسابقة   في   الدخول   عند   2.2.5 البارالمبیة  الجنة    أي   من  WPPO  و  IPC  الالعب 
 . ة المعنی  المنافسة في  مشاركتھ   نتیجة یحصل  ضرر  أو إصابة أو  خسارة  أي عن القانون بھ  یسمح الذي   الحد إلى مسؤولیة 

  أقصى   بذل  اللجنة البارالمبیة الوطنیة  على  یجب  ،   2.5. ص  و    1.2.5  أعاله  المذكورة  اللوائح  عن  النظر  بغض  3.2.5
  مسابقات   في   مشاركتھم  قبل   لھا   الخاضعین  الفریق  ومسؤولي   الریاضیین  لجمیع  والعقلیة  البدنیة   الصحة   لضمان   الجھود 

WPPO بھا المعترف . 

  یوصى . للریاضیین والمستمرة المناسبة  الطبیة المراقبة إجراء   ضمان عن المسؤولة  ھي اللجنة البارالمبیة الوطنیة 4.2.5
  ، بھا المعترف WPPO مسابقات  في  یشارك ریاضي لكل  دوریًا صحیًا تقییًما اللجنة البارالمبیة الوطنیة تنظم بأن أیًضا
 . المسابقات ھذه كل  لحضور  للفریق طبیبًا  اللجنة البارالمبیة الوطنیة تعین وأن

  في  بما ،  المنافسة الالعب  على  الخطر من سیكون أنھ یرى عندما المنافسة  من ریاضي  أي منع WPPO لـ  یحق 5.2.5
  ، األوقات  جمیع  في.  للخطر  معرضة  نفسھا المسابقة أو والمتفرجین والحكام اآلخرین  الریاضیین سالمة  تكون عندما ذلك



12 

  ھذه  تؤثر مثل أال یجب. والمتفرجین  حكاموال الریاضیین وسالمة صحة  حمایة  ھي القصوى األولویة تكون أن  یجب
   . المعنیة المسابقة نتائج على القرارات 

 طبي:  انسحاب  طلب  3.5

  استمارة تقدیم یجب ، وافق علیھاالم WPPO ومسابقات  WPPO  وبطوالت IPC البارالمبیة لعاب األ جمیع  في  1.3.5
  أجل من  WPPO مكتب  إلى) WPPO  بـ الخاص الویب  موقع  على  الموجود( ةالرسمی  WPPO  الطبي  االنسحاب طلب 
 . باألرقام النھائي اإلدخال  تقدیم بعد ةمعنی ال المسابقة من رسمیًا ریاضي  سحب  طلب 

  حالة  في و. بالریاضي الخاص  الفریق طبیب  قبل من  الطبي السحب  طلب  نموذج  توقیع یتم  أن یجب ، المنافسة  أثناء 2.3.5
  ذلك من وبدالً .  النموذج على التوقیع للطبیب  یجوز و ،  آخر فریق من  بطبیب االستعانة باإلمكان ، فریق   طبیب  وجود عدم

 . ذلك بفعل  المحلیة المنظمة اللجنة في  األطباء كبیر یقوم  قد ،

 . الطبي السحب  طلب   نموذج أقسام  جمیع  إكمال یجب 3.3.5

  إذا . بالمسابقة  المعنیة الفعالیة من  األقل على  دقیقة)  30( ثالثین قبل الطبي السحب طلبات نماذج جمیع  تقدیم یجب 4.3.5
المعنیة   الفعالیة قبل   دقیقة) 30( ثالثین غضون  في  حاد  مرض  أو  إصابة ظھور   بسبب المثال  سبیل على ( ممكنًا ذلك یكن لم
 . الطبي السحب طلب   نموذج في  تفسیر تقدیم یجب) 

  أو  لالحتجاج فرصة توجد  وال نھائي القرار  ھذا. طبيال سحب ال طلب  قبول تم قد كان إذا ما WPPO  یحدد أن یجب 5.3.5
 . االستئناف

 : الطبي   التأمین 4.5

  في   لوفودھم   طبيال  تأمینال  اجراء و  ةمناسب ال  ةطبی الخدمات ال  توفیر  ضمان  عن  مسؤولة   اللجنة البارالمبیة الوطنیة   1.4.5
  من   السفر   ذلك  في   بما  ،   المعنیة  للمسابقة  الكاملة   المدة  طوال)  أدناه  5.4.2  لالئحة  وفقًا(   و   بھا  المعترف  WPPO  مسابقات

 . ذلك طلب   إذا  WPPO إلى التأمین ھذا من نسخة  تقدیم البارالمبیة الوطنیةاللجنة  على یجب. المسابقات ھذه وإلى

  اإلسعافات وخدمات  الطبیة   خدماتال توفیر ضمان مسؤولیة  حالة   كل في  المنظمة المحلیة اللجنة عاتق  على تقع 2.4.5
 . بھا المعترف WPPO مسابقات  جمیع في الطبي  والتأمینالموقعیة     األولیة

 الموافق علیھا:   WPPO وبطوالت    WPPO بطوالت  و  االلعاب البارالمبیة  IPC  في والسالمة   الطبیة الخدمات  5.5

  IPC البارالمبیة أللعابل السالمة وخدمات  الطبیة الخدمات تنفیذ عن مسؤولة LOC المحلیة المنظمة اللجنة  تكون 1.5.5
 . المعنیة المضیف  البلد التفاقیة وفقًا

  بطوالت في  السالمة  وخدمات الطبیة  الخدمات تنفیذ عن مسئولة LOC  المحلیة المنظمةاللجنة  تكون أن  یجب 2.5.5
WPPO  ومسابقات WPPO  علیھا قواف الم . 

  WPPO  قبل  من بھا المعترف  المسابقات لجمیع  المنظمة اللجنة المحلیة  قبل   من للمنافسة طبي مدیر تعیین یتم 3.5.5
 .المعنیة المنافسة خالل    ومتطلبات السالمة  الطبیة الخدمات  وتنسیق إلعداد

  ممثل  قیام  ضمان  عن  مسؤولة   WPPO  تكون  ،  WPPO  تحددھا  أخرى   مسابقات  وأي  WPPO  بطوالت  جمیع  في  4.5.5
 . بالمسابقة  خاصة  أخرى  قواعد وأي  بالمسابقة  الخاصة السالمة وقواعد   الطبیة القواعد ھذه تنفیذ بمراقبة  طبي

 : مضایقاتال 6.5

  IPC  وسیاسة   IPC  أخالقیات   مدونة   تنطبق .  المضایقة  و  اإلساءة   أشكال   جمیع  یحظر .  فرد   كل   كرامة   احترام   یجب   1.6.5
  قبل   من  بھا  المعترف   المسابقات  جمیع  على )  الویب  على   IPC  موقع   على  الموجودة (  االستخدام   وإساءة   بالعنف   الخاصة 
WPPO . 
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 : ة الالإرادی االخطاء  7.5

الدولیة   سیاسة  تنطبق   1.7.5 البارالمبیة    على )  IPC  موقع  على  الموجودة (  الالإرادیة  المنعكسات  خلل  بشأن  IPC  اللجنة 
 .بھا المعترف WPPO مسابقات جمیع

 غرف أو خیام  نقص األكسجین أو عالیة االوكسجین:   8.5

األكسجین  خیام  أو  غرف  استخدام  یُحظر  1.8.5   قبل   من  بھا  المعترف  المسابقات  جمیع  في   االوكسجین  عالیة  أو  نقص 
WPPO . 

 التسخین:  9.5

  المسابقات   جمیع  على)  الویب   على   IPC  موقع  على  الموجودة(  IPCتسخین للجنة البارالمبیة الدولیة  ال  سیاسة   تنطبق   1.9.5
 . WPPO  قبل من بھا المعترف

 : التدخین  حظر  10.5

 . بھا المعترف  WPPO مسابقات  أماكن جمیع في   المنافسة أثناء التدخین یُحظر 1.10.5

 : والمعدات  التكنولوجیا  6

 : األساسیة المبادئ 1.6

)  الویب   على   IPC  موقع  على  الموجودة (  الریاضیة  بالمعدات   الخاصة  IPC  اللجنة البارالمبیة الدولیة  سیاسة  تنطبق   1.1.6
  لیس   ولكن(   خاص  بشكل  السیاسة   ھذه  في  الموضحة  المبادئ  تنطبق .  WPPO  قبل  من  بھا  المعترف   المسابقات  جمیع  على

 . بالریاضات  خاصة  اصطناعیةتعویضیة   أجھزة بتطویر یتعلق فیما) حصریًا

 : والمعدات التكنولوجیا  استخدام  مراقبة 2.6

  المسابقات   في  والمعدات  التكنولوجیا  استخدام   بمراقبة   ،  عنھ   ینوب   من  أو   ،  WPPO  لـ  الفني   المندوب  سیقوم  1.2.6
الدولیة  سیاسة  في   الموضحة   المبادئ  مع  توافقھا   من  للتأكد  WPPO  قبل  من  بھا  المعترف البارالمبیة    بشأن   IPC  الجنة 
 : تقییم ، الحصر  ال المثال  سبیل على  ، ذلك یشمل  قد . الریاضیة  المعدات

  األولیة   بالنماذج  یُسمح   ال(  ال   أم  الریاضیین  لجمیع  تجاریًا  متاحة   االصطناعیة  طراف األ  أو   المعدات  كانت   سواء   1.1.2.6
 . ) معین  ریاضي  الستخدام حصریًا المصنّعین قبل من معین لغرض  المصنعة

  لتحسین   وظیفة   لتوفیر  مصممة  أو    الطاقة   توفر  أو  تولد   أو  تخزن  أجھزة  أو   مواد   على  المعدات   تحتوي   عندما  2.1.2.6
 . للریاضي الطبیعیة البدنیة القدرة  یتجاوز  بما األداء

 : المحظورة  التكنولوجیا  3.6

 : بھا المعترف WPPO  مسابقات في التالیة التكنولوجیا استخدام  یحظر  1.3.6

 .   الریاضیة المعدات بشأن للبراءات الدولي  التصنیف سیاسة في  الموضحة  األساسیة  المبادئ تنتھك التي  المعدات 1.1.3.6

  المحركات   أو   اإللكترونیات   أو   المحركات   أو   اآلالت   بواسطة   إنشاؤھا  یتم  ریاضي   أداء  عنھا  ینتج  التي   المعدات   2.1.3.6
 .   ذلك  شابھ  ما أو  الروبوت  اجھزة أو

 .دمجم  -عظم  اصطناعي طرف  3.1.3.6

  محظورة   معدات  أي   استخدام  حظر  WPPO  لـ  الفني  للمندوب   یحق  WPPO  قبل  من  بھا  معترف  مسابقة  أي  في   2.3.6
  إبالغ   WPPO  لـ  الفني  المندوب  على   یجب  ،  بھ  المشتبھ  االنتھاك  حاالت  من  حالة  كل  في.  واللوائح  القواعد  ھذه  بموجب



14 

  كل   أساس  على  WPPO  بواسطة  إضافي  إجراء   أو  ق تحقی   أي  تحدید  یتمو  ،  التقریر  ھذا  مثل  تلقي   عند.  WPPO  إلى  األمر
 . حدة على حالة 

  من  أیًا  أن  ترى عندما)  ق التحق  من  بمزید  للسماح (  مؤقت   أو  دائم بشكل  إما   المعدات  استخدام  حظر  WPPO ل یحق  3.3.6
 .انتھاكھا تم  قد  وتوافرھا  المعدات لتصمیم األساسیة المبادئ

 : االنضباط  قواعد 7

 : العامة  التأدیبیة األحكام  1.7

الدولیة  أخالقیات   مدونة  تنطبق  1.1.7 البارالمبیة    جمیع   على)  اإللكتروني  IPC  موقع  على  الموجودة (  IPC  اللجنة 
 . بھا المعترف WPPO  مسابقات في المشاركین

  أو   لریاضي ا  استبعاد  أو   اعتماد   سحب   یجوز   ،  واللوائح  القواعد  ھذه   من  محددة ال  األھلیة  عدم   أحكام   إلى   باإلضافة   2.1.7
  رأيل  وفقًا  ،  كانت  إذا  ،  WPPO  بواسطة   مسابقة  أو فعالیة    أي  من  آخر  فرد  أي  أو  الفریق  عضو  أو  الفریق   مسؤول

 : انھا ، WPPO  في  ولسؤالم

 .  الرسمیة  واجباتھ اداء   في نيف  حكم  أي أداء یعیق أو النظیف  اللعب روح  مع  تعارضت  1.2.1.7

اللجنة    أو   دولي  اتحاد   وأي   IPC  و   WPPO  بسمعة   اإلضرار   إلى   ة محتمل  أو   فعلیًا  تؤدي  قد   بطریقة   التصرف   2.2.1.7
 .  LOC  المحلیة المنظمة

  على(  مسابقة  أو  لفعالیة   WPPO  أو  المنظمة  المحلیة  اللجنة  قبل   من  وضعھ   تم  إجراء  أو   بروتوكول  أي   خرق   3.2.1.7
  بوباء   یتعلق   فیما  مطبق   بروتوكول   أي   ذلك  في   بما  ،   أمنھم  أو   سالمتھم  أو  الریاضیین  بصحة   یتعلق   فیما  المثال   سبیل

 ).  كورونا فیروس 

 : التأدیبیة  اإلجراءات 2.7

  ضد   ،  اللوائح  أو   القواعد  ھذه  تغطیھا  ال   التي  بالحاالت  یتعلق  ما   ذلك  في  بما  ،  أخرى  تأدیبیة  إجراءات  اتخاذ  یمكن  1.2.7
  مع   التشاور  بعد  ،   الفني  المندوب  أو  WPPO  قبل   من  حدة   على  حالة   كل  أساس  على  واللوائح  القواعد  بھذه  ملزم   فرد  أي

WPPO .لتقدیر وفقًا أخرى إجراءات اتخاذ یمكن  WPPO . 

 : طعونوال  االعتراضات 8

 ة: الرفع محاولة 1.8

 ). LC(  لقاعدة االعتراض وفقًا   الرفع"  No lift " بقرار  المتعلقة عتراضات اال تحدید یتم 1.1.8

 : المنشطات  مكافحة 2.8

  لقانون   وفقًا   ،  االنتھاكات   ھذه   بشأن   طعون   أي   ذلك  في   بما   ،  المنشطات   مكافحة   قواعد  انتھاكات   جمیع  تحدید   یتم  1.2.8
 . IPC لجنة البارالمبیة الدولیة المنشطات مكافحة 

 التصنیف:  3.8

 . WPPOات والطعون المتعلقة بالتصنیف وفقًا لقواعد ولوائح التصنیف الخاصة بـ عتراضیتم تحدید اال 1.3.8

   الحكام والقاعات والتكافل: 9

 : والمصنفون   الفنیون الحكام  1.9
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  ال   من   ومرخصون   معتمدون   فنیون  حكام   WPPO  قبل   من   بھا  المعترف   المسابقات  جمیع  في   یكون   أن   یجب   1.1.9
WPPO  )والتصنیف  الفنیة  المسائل  جمیع  على  لإلشراف)  المسابقة   في  یحدث   الدولي   التصنیف  كان  إذا  والمصنفون   ،  
   . اللوائح و  القواعد لھذه  وفقًا المسابقة  إجراء  لضمان

ً حكم  تكون  لكي  2.1.9 أو  ا ال  ومرخًصا  معتمًدا  مصنفًا  فنیًا    استیفاء   ویجب   المعني  المسار  اتباع  یجب   ،  WPPO  من 
 . WPPO ال  تحدده  الذي النحو على ، المطلوبة  المتطلبات

المنافسة على النحو المبین    نوعالفنیین المعینین لكل مسابقة معترف بھا وفقًا لجدول المتطلبات و  حكامعدد ال  یحدد  3.1.9
 . 2في الملحق 

الوطنیة   مع   مشاركة  أي  أو   آ   دور  أي  لدیھم  الذین  الفنیین   حكامال  تعیین  یتم  ال   4.1.9  البارالمبیة  ،    ة منافس   NPC  اللجنة 
 . ةالمحدد الفعالیة  ھذه في ) ریاضي أو  NPC مندوب  أو  مدرب  ،  المثال سبیل  على(  جوري لجنة عضو  أو  كحكم

  حكام بال  الخاصة   والقواعد  والتعیینات  والمسار   والمسؤولیات  األدوار   حول  التفصیلیة  المعلومات   جمیع  توفیر  یتم  5.1.9
 . 3 الملحق  في الفنیین

 الفریق:  مسؤول  2.9

 الریاضیین  ةفائد  أھمیة   االعتبار  في  األخذ   مع   ،  دوره  ألداء    الضروریة  المؤھالت  الفریق  مسؤول   یمتلك  أن  یجب   1.2.9
 . المعنیة NPC  اللجنة البارالمبیة الوطنیة  تحدده  الذي النحو  على  ، وسالمتھم  وصحتھم

 . 4 الملحق  شروط  مع  متوافقًا رسمیًا زیًا الفریق مسؤول یرتدي أن  یجب 2.2.9

 : الفني  االجتماع 3.9

ً ( الفني االجتماع  عقد یتم أن  یجب 1.3.9 واحد    األقل علىأو  الفریق  مسؤولي  من) 2( اثنین مع) افتراضي أو  لوجھ  وجھا
 . المسابقة بدء  من ) 1(  یوم  قبل  بھا المعترف المسابقات  لجمیع مشاركة ،   NPC كل لجنة بارالمبیة وطنیة من

 : التالیة األمور تقدیم یتم و  اإلنجلیزیة  باللغة الفني االجتماع تقدیم یتم 2.3.9

 .  األسماء  نداء  1.2.3.9

 .    الدخول  نتائج من  التحقق 2.2.3.9

 .   الجسم وزن  تغییر طلبات  تأكید 3.2.3.9

 .  المسابقة  جدول  مراجعة  4.2.3.9

 .   المنشطات مكافحة معلومات 5.2.3.9

 . ) مراسیم التتویج مثل( البروتوكول  معلومات 6.2.3.9

 . ) ذلك إلى وما  والمغادرة  والوجبات  النقل  مثل(  اللوجستیة المعلومات 7.2.3.9

 .   اإلحماء بطاقات دخول منطقة توزیع 8.2.3.9

 للجان .  الفني عتراض اال بطاقات  بیع 9.2.3.9

 . أخرى  /اعمال  أسئلة  أي  10.2.3.9

 : القاعات  متطلبات 4.9

 . 5  الملحق  في  الموضحة بالمتطلبات تفي أماكن في  بھا المعترف  المسابقات جمیع  استضافة یجب 1.4.9
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 : المعدات  متطلبات 5.9

فقط   WPPO  موردي   من  معدات  باستخدام  بھا  المعترف  المسابقات  جمیع  استضافة  یجب  1.5.9   توضیح   تم.  المعتمدین 
  إلى  باإلضافة   بھا   المعترف   المنافسة   من  مستوى   ولكل تخصص  لكل   األثقال   رفع  معدات  متطلبات   لجمیع  التفصیلیةالفقرات 

 . 6  الملحق في   WPPO من المعتمدین الموردین قائمة

 : التسجیل   نظام متطلبات 6.9

 . 7 الملحق  في  موضح ھو كما  ، معتمد تسجیل نظام باستخدام  بھا المعترف  المسابقات جمیع  استضافة یجب 1.6.9

 : یلي مما WPPO  النقاط  تسجیل  نظام  یتكون 2.6.9

1.2.6.9   On Venue Results)OVR ( : 

  باستثناء  ،PARIS) ( نتائج الریاضات البارالمبیة وخدمات المعلومات ل المعلومات خدمات استخدام  یجب  (أ) 
  األلعاب  نتائج  معلومات   نظام   استخدام   یجب   حیث  األمریكیة  بارابان  وألعاب   الكومنولث   وألعاب   البارالمبیة  األلعاب

 . ) PRIS(  األمریكیة  بارابان ألعاب وفي  ) CRIS(  المعلومات الكومنولث وخدمة  نتائج في  ، ) PRIS( البارالمبیة

 .النتائج لوحة  ) (ب

.2.6.92  ( T&S)Timing and Scoring System : 

 . الحكم  تحكم  وحدة (أ) 

 وحدة تحكم ھیئة الجوري .  (ب) 

 . المحاولة لوحة  (ج) 

 . )PowerCOMS(  البارالمبیة  األثقال رفع  في  والعملیات المنافسة  إدارة نظام 3.2.6.9

 (eMarshall) المارشال االلكتروني  (أ) 

 ) LiftVRS( الفیدیو للرفعة  تشغیل  إعادة نظام  رفع (ب) 

 ( LiftED) التعلیمیة للرفعة الفیدیو بیانات قاعدة (ج) 

 :  التكافل  7.9

  المنشطات   مكافحة   تعلیم  في   االعتراض   ورسوم   الجسم  وزن  تغییرات   رسوم  من  المحصلة   األموال  استثمار  سیتم  1.7.9
 . بھا المعترف  WPPO  مسابقات في الریاضیین إلدخال  اللجان البارالمبیة الوطنیة ودعم

 WPPO قواعد : B الجزء 

 البدنیة  ةقو ال : B1 الجزء 

 القوة    قواعد: 10

 الوصف:  –القوة  1.10

البارالمبیة  ریاضة   في  القوة  مثلت   1.1.10 االثقال    تنافس   عند  الجسم  من  العلوي   الجزء  لقوة  النھائي  االختبار  رفع 
 . مصطبة الرفع   على رفعة القوة  في الریاضیین
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  من   أكثر  أو )  1(   واحد   لدیھم  الذین  ،رواد)وال  والنخبة  ،   والشباب   ،  ناشئینال(  والذكور  لإلناث   ة مفتوح   القوة رفعة    2.1.10
العوق   ) 8(  ثمانیة من  ریاضیة  في  یتنافسون  ،  انواع    التصنیف   ولوائح  قواعد  في   المحدد   النحو   على  ،)  1(   واحدة   فئة 

WPPO ،  الجنس  حسب  الجسم  وزن  من مختلفة فئات )  10(  عشرة  في . 

 الھدف:  2.10

  تمتد   یصل  حتى   ألعلىل  البار ضغط  ثم   ،   الصدر   على والتوقف  ،  صدورھم   إلى   بار ال  خفض المتسابقین  على  یجب   1.2.10
 .المرفقین تثبیت مع بالكامل الذراعین

 فئات وزن الجسم:  3.10

 : التالیة الجسم   وزن فئات  على  WPPO  مسابقات تشتمل 1.3.10

 الجنس  الفئة kgادنى فئة وزن   kgى فئة وزن اعل
41.0 - Up to 41.0 kg  

 
 
 
 

 نساء

45.0 41.1 Up to 45.0 kg 
50.0 45.1 Up to 50.0 kg 
55.0 50.1 Up to 55.0 kg 
61.0 55.1 Up to 61.0 kg 
67.0 61.1 Up to 67.0 kg 
73.0 67.1 Up to 73.0 kg 
79.0 73.1 Up to 79.0 kg 
86.0 79.1 Up to 86.0 kg 
- 86.1 Over 86.0 kg 
49.0 - Up to 49.0kg  

 
 
 
 

 رجال 

54.0 49.1 Up to 54.0 kg 
59.0 54.1 Up to 59.0 kg 
65.0 59.1 Up to 65.0 kg 
72.0 65.1 Up to 72.0 kg 
80.0 72.1 Up to 80.0 kg 
88.0 80.1 Up to 88.0 kg 
97.0 88.1 Up to 97.0 kg 
107.0 97.1 Up to 107.0 kg 
- 107.1 Over 107.0 kg 

 المنافسة:  في  الفنیین  الحكام   مسؤولیات  على عامة   نظرة 4.10

 . الفني والمندوب المنظمة  المحلیة  اللجنة مع بالتنسیق بالكامل المسابقة تسلیم  على اإلشراف  -
 . المنافسة على  سلطة  أعلى لدیھ  الدولي  االتحاد  مندوب -

  الدولي   االتحاد  مندوب
(“IF Delegate”) 

المنظمة   مع  بالتنسیق  ا بأكملھ  الفعالیة   على  اإلشراف  - المحلیة    االتحاد   ومندوب   LOC  اللجنة 
 . WPPO  إدارة كادرو الدولي

 . المسابقة  في  WPPO  عن نیابة التصرف  و بتعیین یقوم -

 ") ED(" مدیر الفعالیة

  تطبیق   لضمان  الفعالیة  ومدیر   الدولي  االتحاد  مندوب  مع  علیھا   واإلشراف  المسابقة  مراقبة   -
 . بأكملھا المسابقة خالل الفنیة واللوائح للقواعد وفقًا الفنیة العملیات جمیع

 . للمسابقة المعینین الفنیین الحكام  قیادة  -
 . فعالیة لكل النھائیة النتائج على عی وقّ الت  -

الفني   المندوب 
“)TD (” 

 . القواعد ھذه  مع تتوافق FOP على  اإلجراءات جمیع أن من والتأكد  الجسم وزنال فئة  قیادة  -
 . وآمنة  ومنظمة  نظیفة FOP و  المعدات  أن  من تأكدال -

 (”CR“)الحكم الرئیس  
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 .الریاضیین تصنیف  بمالحظات  ولجنة الجوري  الجانبیین الحكام نھائیة مع إحاطة  اجراء -
 قیادة المحملین  المساعدین.  -
   ”rack“و   ”start“ اعطاء امر  -
 . ة الرفع االعتراض على  أثناء و  المطلوب  الموضع من ة الرفع لتسلسل  وفقًا رفعةال  على حكم لا -
 . النتیجة بشأن النھائي القرار  واتخاذ  أخطاء  أي  رفع -
 . الرفعة  االعتراض على  أثناء و  المطلوب  الموضع من الرفعة  لتسلسل  وفقًا الرفعة على الحكم  -
 . أخطاء  أي  رفع -

 : الجانبیون  الحكام 
 ") LR(" یسار 
 ") RR("   یمین

  إذا   إال  قرارھم  یُحتسب  ولن  المطلوب  الموضع  من  ةالرفع   لتسلسالت  وفقًا  الرفعة  على  حكملا  -
 . ة الرفع اعتراض على رفع تم
 . یدویًا  فعالیة  كل نتائج لی سجت  -

 رئیس الجوري 
J1”, “J2” “J3" , ” 

 الرئیس: 
 قیادة عملیة الوزن.  -
 . الریاضي ھویة من تحققال -
 تسجیل وزن الجسم للریاضي.  -
 تسجیل وتثبیت وزن البدء وارتفاع الحامل.  -
 توقیع استمارة الوزن بعد انتھاء عملیة الوزن.  -

 المساعد: 
 نداء وزن الجسم وترتیب الریاضي.  -
 التحقق من قائمة الوزن.  -

 "  حكم الوزن "
 ) ومساعد   رئیس(

  4 والملحق القواعد  ھذه  مع   یتوافق  بما  ریاضي   بكل   الخاصة  والمعدات  الشخصي  الزي  فحص  -
 . اإلحماء  عملیة أثناء

 "حكم فحص المعدات" 
 ) ومساعد   رئیس(

 . منھا والتحقق  الریاضي  محاولة تغییرات قبول  -
 . رقم قیاسي تسجیل محاولة طلب  حالة في  الموافقة  -
 . ةرفعال محاولة طلب  حالة في  الموافقة  -

 "المارشال" 

 الرئیس: 
 .الفنیین المراقبین مساعد قیادة  -
 . وآمنة  ومنظمة  نظیفة نداءال ومنطقة  حماءاال  ومنطقة المعدات  أن  من تأكدال -
  4 والملحق القواعد  ھذه  مع   یتوافق  بما  ریاضي   بكل   الخاصة  والمعدات  الشخصي  الزي  فحص  -

 . اإلحماء  عملیة أثناء
 . نداء ال ومنطقة اإلحماء  منطقة  في  الفریق  ومسؤولي الریاضیین وصول إدارة  -
 . محاولتھمداء إل 2  الفني المراقب مساعد إلى التالیین الریاضیین استدعاء في  ة ساعدالم -
 . التتویج ومراسم ینالفنی  حكاموال ینالریاضی  عرضست ا  دعم -

 : 1المساعد 
 . الرئیسي الفني  المراقب دعم   -
 . مارشالال إلى النداء  منطقة من والمدربین الریاضیین وصول  في  التحكم  -

 : 2المساعد 
 الرئیسي.  الفني  المراقب دعم   -
 لمحاولتھم FOP إلى منطقة  الفریق  ومسؤول الریاضي  وصول  في   تحكم -

 . ةفعالی ال  خالل
  قبل   القواعد  ھذه   مع  یتوافق   بما  ریاضي   بكل   الخاصة   والمعدات  الشخصي   الزي   فحص  -

 . لمحاولتھم FOP في  دخولھم

  الفني  المراقب
 ")TC (" 

 ) مساعدون  ، رئیس(

 Lift VRS  مشغل . " Lift ED"  و  " Lift VRS"  عملیة إدارة  -
 Lift VRS و

 . 9  للملحق  وفقًا  قراصاألب  البار وتفریغ تحمیل  -
 . وآمنة  ومنظمة   نظیفة FOP منطقة و المعدات  على ظ ا فحال -
  أو  الحكم  رئیس  یطلب كان إذا  فقط تھمساعدوم الریاضیین رفعة حركة /    مسار  ةبعات م -

 . ذلك الریاضي
  أمر بعد والعودة الالعب  یطلبھ عندما ة الرفع قبل  حامل ال من  بار ال إخراج في  الالعب  ة ساعدم -
"rack "المساعدة  طلب   عند أو . 
  ووافق  ذلك  طلب   إذا حامل ال  من بارال إخراج  على الالعب مساعدة  الفریق لمسؤول جوزی  -

 . اإلحماء فترة  في  TDالمندوب الفني  علیھ

"المحملین  
 المساعدین" 
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 . 4  الملحق في فني  كل حكم لدور التفصیلیة والعملیات  المسؤولیات تفاصیل 1.4.10

  الحكام   سحب  یمكن  ،  الفریق وفعالیة    الفعالیات المختلط  مراحل  من  مرحلة   وكل  ،  الفردیة  المیدالیة  فعالیةل  بالنسبة  2.4.10
 : یلي ما  لضمان T&S  نظام عبر عشوائیًا

 . ) 2(  الثاني أو) 1(  األول  المستوى من  نيحكم ف  كل اعتماد یتم 1.2.4.10

 . البلد نفس  من) 1(  واحد   فني محك  من أكثر  جدا وت  عدم 2.2.4.10

 عمریة:   الفئات 11

 العمریة:  الفئات وصف  1.11

 . بھا المعترف  المسابقات  جمیع في  عمریة فئات) 4(  أربع توجد  1.1.11

 اقصى عمر ادنى عمر الفئة العمریة 

 17 15 ناشئین 

 20 18 شباب 

 - 15 نخبة

 - 45 رواد 

 . بھا المعترف  المسابقة  عام من دیسمبر 31 بحلول  األعمار جمیع 2.11

 : لدخول ا 12

 الفردي:  فعالیة 1.12

  العمریة   والفئة  الجسم   وزن  وفئة   الجنس  حسب  المشاركین  لعدد  أقصى   حد  یوجد   ال  ،  بھا  المعترف  المسابقات  في  1.1.12
 . المسابقة لتلك األخرى الدخول  متطلبات  أو  التأھیل لوائح في  ذلك خالف   على ینص لم  ما ، لجنة بارالمبیة وطنیة  لكل

 . المنافسة  أثناء الجسم وزن  من ) 1(  واحدة وزن فئة  في  إال  مشاركةال للریاضي یجوز  ال 2.1.12

  الالعب إدخال یتم ،) العالم كأس  في  ،  المثال سبیل  على ( مختلفة  عمریة  لفئات  محدًدا یوًما المسابقة تقدم ال عندما 3.1.12
 . عمره  على بناءً  متعددة عمریة او مجموعة  فردیة فئة  في تلقائیًا

 الفردیة:  الفعالیات   تغییرات 2.12

  الجسم   وزن فئات  لتغییر  للریاضیین  الفرصة  تتاح  ،   البارالمبیة  األلعاب   باستثناء  بھا  المعترف  المسابقات   جمیع  في   1.2.12
  الموعد   وقت  في  المحددة  الفئة  من  الجسم  وزن  من)  1(  واحدة  فئة  ألسفل  أو  ألعلى  إما  ،  الدخول  من  التحقق  عملیة  أثناء

 .  للدخول  النھائي

  یتم و.  الدخول  من  التحقق   لعملیة   المخصص  الوقت   خالل   طلبھ  ویجب   ریاضي  لكل   فقط )  1(   واحد   تغییر  قبول  یتم  2.2.12
  التحقق   عملیة  أثناء  WPPO  إلى  الفور  على   دفعھ  ویجب  مطلوب  تغییر  كل  عن)  یورو  100(   یورو   مائة  قدره  رسم  فرض

 .نھائیة وتعتبر  الدفع عند إال الجدیدة الجسم  وزن  فئة   قبول یتم الو.  التغییر قبول یتم حتى  الدخول من

 الفردي:  فعالیات  وزن   فئةتطبیق  3.12
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 یتم  عندما للتطبیق قابالً  المیدالیة فعالیة یُعتبر ، IPC البارالمبیة لعاباأل باستثناء بھا المعترف المسابقات جمیع في  1.3.12
 : الجسم وزن  فئات  من فئة   لكل أدناه الریاضیین عدد  من األدنى الحد  تطبیق

تتساوى أو تزید    أن   یجب  ،  واحدة   جسم   وزن  فئة   في)  1(  واحد  ریاضي   ھناك  یكون  عندما  ): 1(  واحد   ریاضي   1.1.3.12
 . تلك الجسم  وزن  لفئة MQS  مستوى

  أن   یجب   ،  واحدة  جسم   وزن  فئة  في  الریاضیین  من)  2(  ھناك اثنان  یكون  عندما:  الریاضیین  من)  2(   اثنان  2.1.3.12
 . تلك الجسم  وزن لفئة  MQS  مستوى تزید أو  تتساوى

  فئة  من أكثر في)  2( اثنان أو ) 1(  واحد للریاضیین اإلجمالي  العدد یكون عندما ):2(  اثنان أو ) 1(  واحد   العب 3.1.3.12
 من الریاضیین  أكثر   أو )  2(  اثنین  من   لتتألف   WPPO  لتقدیر  وفقًا   مجمعة   فئات  تشكیل  یمكن  ،   جنس  لكل )  1(  وزن واحدة 

 .  AH formulaالمعامل  صیغة   استخدام سیتم ؛

  ،   الجسم   وزن  من  واحدة   فئة   في   أكثر  أو   ریاضیین)  3(  ثالثة   ھناك  یكون   عندما:  أكثر  أو   ریاضیین )  3(   ثالثة   4.1.3.12
 .كالمعتاد للتطبیق قابلة  فعالیة الوزن كونت 

  و   TD  و   LOC  مع  بالتشاور  بھا  المعترف  المسابقات  لجمیع  للتطبیق  القابلة  النھائیة  المیدالیات  فعالیات  تحدید  یتم  2.3.12
WPPO  أوزان  على  العثور یمكن.   الفني  االجتماع بعد أو  قبل MQS  10  الملحق في . 

 . IPC البارالمبیة لعاب األ على IPC الخاصة باللجنة البارالمبیة الدولیة میدالیةال فعالیات  معاییر طبق ت  3.3.12

 الفرق:  فعالیات 4.12

  وفقًا )النخبة العمریة ( فئة ال في  جنس  لكل للتطبیق قابالً ) 1(  واحد فریق فعالیة یكون ، بھا  المعترف المسابقات  في  1.4.12
 : التالیة  للشروط

اللجنة    نفس  من  منھم )  3(  ثالثة  یكون   قد  ،  متنافسة   فرق )  4(  أربعة  عن  یقل   ال  ما  ھناك  یكون  أن   یجب  1.1.4.12
 . البارالمبیة الوطنیة 

 . الجنس نفس  ومن  نفس اللجنة البارالمبیة الوطنیة من العبین) 3(  ثالثة من الفرق  تتكون أن یجب  2.1.4.12

 . مختلفة وزن  فئات  من) 3(  الثالثة الفریق ریاضیین  من كل  یكون أن یمكن 3.1.4.12

 . وجنس   فریق فعالیة  لكل  فرق ) 3(  ثالثة أقصى بحد  المشاركة NPC لكل لجنة بارالمبیة وطنیة  یُسمح 4.1.4.12

  یكونون  قد   أو   فردي ال  میدالیة ال  فعالیة   في   الفریق   فعالیة   في   إدخالھم   تم  الذین  الریاضیین  إدخال   أیًضا   یمكن  5.1.4.12
 .آخرین العبین

 . العمریة الفئات جمیع  من الفریق  فعالیة  في  المشاركون الالعبون یكون قد  6.1.4.12

 : المختلط  الفریق فعالیات 5.12

  وفقًا   ) النخبةالعمریة (  فئة ال  من)  1(   واحد  مختلط  فریق  فعالیة   باإلمكان مشاركة   ،   فقط  بھا  المعترف   المسابقات   في   1.5.12
 : التالیة  للشروط

  لجنة ا  نفس  من  منھم)  3(   ثالثة   یكون  قد   ،  متنافسة   فرق)  4(   أربعة   عن   یقل  ال   ما  ھناك  یكون   أن  یجب  1.1.5.12
 . NPC وطنیة ال بارالمبیةال

  على )  1(   واحد  مع  ،.  NPC  الوطنیة  البارالمبیة  الجنة  نفس  من  العبین)  3(  ثالثة  من  قی الفر  تكونی   أن  یجب  2.1.5.12
 . جنس كل  من األقل 

 . مختلفة  وزن فئات من فریقًا  یشكلون  الذین) 3( الثالثة الریاضیین من كل  یكون أن یمكن 3.1.5.12
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 . كحد اقصى فرق )  3(  ثالثة مشاركة ب  NPC لجنة بارالمبیة وطنیة  لكل  یُسمح 4.1.5.12

  نریاضیی   مشاركة   أو   فردي ال  فعالیة   في   المختلط   الفریق   فعالیة   في   المشاركین  الریاضیین  مشاركة   أیًضا  یمكن  5.1.5.12
 . اخرین

 . عمریة  فئة أي من المختلط الفریق  فعالیة  في  الالعبون باإلمكان مشاركة  6.1.5.12

 : المختلط  الفریق وفعالیة الفریق  تغییرات فعالیة 6.12

  الفریق   في   الریاضیین  لتغییر  الفرصة   NPCsلجنة البارالمبیة الوطنیة    لـ   تتاح   ،   بھا  المعترف   المسابقات   جمیع  في   1.6.12
 . الدخول من التحقق  عملیة أثناء المختلط  الفریق  فعالیةو

  من التحقق  لعملیة المخصص  الوقت خالل ذلك  طلب  ویجب واحدة  مرة) 3( الثالثة الریاضیین جمیع تغییر یمكن 2.6.12
 .التغییر طلب   على رسوم فرض   یتم ولن. الدخول

 : القرعة  رقم  13

 : الفردي  فعالیة 1.13

  من   فئة   لكل   العالمي  التصنیف   لقائمة  وفقًا   ریاضي   لكل   القرعة   رقم   تخصیص   یتم  ،  بھا  المعترف   المسابقات   في  1.1.13
  واحد   قرعة   رقم  على)  1ST(   األولى   المرتبة   في  الالعب  یحصل   ،  المثال  سبیل  على . (تصاعدي   ترتیبب   الجسم  وزن  فئات

 ). وھكذا ) 1(

  الموعد   خالل  ادخال االسم  لحظة  في  الالعب  ترتیب  مركز  على  بناءً   میدالیة  فعالیة  لكل  قرعة  رقم  تخصیص  یتم  2.1.13
 .النھائي

  رقم   تخصیص  فسیتم  ،  ترتیبًا  فیھا  یحملون   ال  فئة   إلى   الجسم  وزن  فئة  بتبدیل  العبین  عدة   أو  ریاضي   قام  إذا  3.1.13
 . المحددة الجسم وزن  لفئة  المجموعات أرقام باقي مع عشوائیًا عةالقر

 . الفني االجتماع نھایة بعد المتنافسین الریاضیین لجمیع قرعةال أرقام تخصیص  یجب  4.1.13

 : یلي  ما  لزمی سوف  عة قرال  رقم  5.1.13

  الرفعة   محاولة   نفس   بإرسال   الریاضیین  من  أكثر   أو)  2(   اثنین  قیام  حالة   في في المجموعات    الریاضیین  ترتیب   1.5.1.13
  المجموعة   ،  المثال   سبیل   على (  األولى   المتنافسة   المجموعة   إلى   عة قر  رقم   أكبر   توجیھ   مع  ،   الوزن   أثناء )  1ST(   األولى 

 ). ب

 . االعلى عةقرال رقم بدءا من ، المعدات  وفحص   الوزن لفحص  الریاضیین حضور  ترتیب 2.5.1.13

  لتلك   الوزن  نفس  بتقدیم  الریاضیین  من  أكثر  أو )  2(  اثنین  قیام حالة  في   ترتیب الریاضیین إلتمام محاولة الرفعة   3.5.1.13
 .  القرعة االعلى رقم  بدءا من ، المحاولة 

الریاضیینیكون  ،    ة دمجمال  الفئات  في   4.5.1.13 الرفعة   ،  ترتیب    من  أكثر   أو)  2(  اثنین  قیام  حالة  في   إلتمام محاولة 
 .  األخف  الجسم  وزن فئة   ذو الالعب اوال    ، عة القر رقم  نفس  لدیھم أو  المحاولة  لتلك الوزن نفس بتقدیم الریاضیین

 :المختلط والفرق  فعالیة الفرق 2.13

  حسب  النھائي الدخول تسجیل ترتیب على بناءً  فعالیة  لكل عة القر رقم تخصیص یتم ، بھا المعترف المسابقات  في  1.2.13
 . باالسم النھائي الموعد

 : یلي  ما  یلزم سوف  القرعة  رقم  2.2.13
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 . االعلى القرعة رقم من بدءا ، المعدات  وفحص   الوزن لفحص  الریاضیین حضور  ترتیب 1.2.2.13

  الوزن   نفس   بتقدیم  الریاضیین  من   أكثر  أو )  2(   اثنین  قیام   حالة   في   الرفعة   محاولة   إلتمام  الریاضیین  ترتیب     2.2.2.13
 .   االعلى القرعة  رقم من بدءا  ، المحاولة  لتلك

 المجامیع والفئات:  14

 فعالیة الفردي:  1.14

  كما  مدمجة  فئات  أو   واحدة  فئة وزن  في  میدالیات  منح  و  التنافس  للریاضیین  یجوز  ،  بھا  المعترف  المسابقات  في  1.1.14
 : أدناه مفصل  ھو

 : التالیة ت حسب التشكیال المیدالیات منح مع ،  الجنس حسب   واحدة وزن فئة   :واحدة   فئة وزن 1.1.1.14

 (a)  ریاضیین او اكثر.  3ثالثة 

 (b) قانونMQS   . 

  ة واحد  فعالیة   يأل   جنس   لكل   للتطبیق   قابلة   ة ُمدمج   الجسم   ن اوزأل   متعددة  فئات   ھناك  تكون  قد :  الُمدمجة   الفئات   2.1.1.14
 : التالیة  تشكیالبالت  المیدالیات  منح مع ،) 1(

(a)    برونزیة ، فضیة ، ذھبیة ( المیدالیات جمیع منح یتم : أكثر أو ریاضیین  3ثالثة ( . 

)b  ( قاعدة  MQS :  واحد   ریاضي   ھناك  یكون   عندما   )وزن   واحدة   وزن  فئة   في )  1   مستوى  من  أكثر  أو   مساوٍ   ویرفع 
MQS  الذھبیة(  المسابقة معلومات  حزمة  في  منشور ھو كما تلك  الجسم وزن بفئة الخاص .( 

(c)    باستخدام  المیدالیات  احتساب   یتم  : المعامل  صیغة  CF  2(  اثنین  أو )  1(  واحًدا  للریاضیین  اإلجمالي   العدد  یكون   عندما  (
)  2(  العبین  من  تتكون  أنعلى    WPPO  لتقدیر  وفقًا ة دمجم  مجموعات  تشكیل  یمكن  ثم ، )  1(   واحدة   وزن فئة من  أكثر  في

 . جنس  لكل مجموعة ال في  أكثر أو األقل على

 الفردي:  فعالیة  مجموعات 2.14

  أو  واحدة  وزن فئة في  یتنافسون أكثر أو ریاضیًا) 11( عشر أحد ھناك یكون عندما ، بھا المعترف المسابقات في  1.2.14
 . مجموعة لكل  ریاضیین) 5(  خمسة  أدنى بحد مجموعات  تشكیل یتم ، ة دمج م فئات

ً   األخف   أولى  محاولة  المثبتین  الریاضیین  من  المجموعة االولى  تشكیل  یتم  2.2.14   ، )  الوزن  في  تأكیدھا   تم   التي(  وزنا
ً  األثقل لمحاوالتلوتشكل المجموعات الالحقة   . تدریجیا

 ). A و  B و  C  و D  ، المثال سبیل  على( بشكل تنازلي أبجدیًا المجموعات  تصنیف یتم 3.2.14

  سیتم   التي  ،   أ  المجموعة   باستثناء  ،)  الریاضیین  عدد   حیث  من(  اإلمكان  قدر   متساویة   المجموعات   تشكیل  یتم  4.2.14
 . ذلك خالف   WPPO یقرر  لم ما  ، ریاضیین) 6(  ستة من تشكیلھا

  أكبر   لدیھا  سیكون)  أبجدیًا  تنازلیًا(  األولى   المتنافسة  المجموعة   فإن   ،   المجموعات  من  فردي   عدد  ھناك  كان   إذا   5.2.14
 .الریاضیین من عدد

  الالعب   یكون    ، )  الوزن  قیاس  عند  تأكیدھا  تمالتي  (   األولى   المحاولة  نفس  الریاضیین  من  مفرد  عدد   طلب  إذا  6.2.14
 ). أبجدیًا تنازلیًا(  األولى المتنافسة لمجموعةفي ا كبر األ رقم القرعة صاحب 

 عند تأكیدھا تمالتي (   األولى المحاولة نفس الریاضیین من أكثر أو) 2( اثنین طلب حالة في ، ةدمج مال الفئات في  7.2.14
 . األولى المتنافسة المجموعة في  یكون فئة وزنً  األخف  الالعب فإن  ، عةقرال رقم  نفس  لدیھم أو ) الوزن قیاس



23 

  TD لتقدیر وفقًا ریاضیین)  5(  خمسة من  أقل من مجموعة  تشكیل الضروري  من كان  إذا ، استثنائیة ظروف في  8.2.14
 ). 2( والثانیة) 1(  األولى  الجولة  نھایة في  وإضافتھا االستشفاء وقت من دقائق ) 3(  ثالث  احتساب  فسیتم ،  WPPO و

 . الوزن بعد النھائیة المجموعات تعیین یتم 9.2.14

 : المختلط  الفرق و الفرق فعالیة  مجموعات 3.14

  مرحلة   في  یتنافسون  مختلط   فریق  أو  فرق )  5(   خمسة   من   أكثر  ھناك  یكون   عندما  ،  بھا المعترف   المسابقات   في 1.1.3.14
 . مجموعة  لكل  أقصى كحد  فرق )  5(  خمسة  إلنشاء) 2(  مجموعتین تشكیل یمكن ، التصفیات

 . الفني  االجتماع بعد بالسحبة  المجموعات  تشكیل یتم 2.1.3.14

 ). A و B ،  المثال سبیل  على( أبجدیًا تنازلیًا المجموعات  شكیلت  یتم 3.1.3.14

  من  فردي   عدد  ھناك   كان  إذا).  الفرق   عدد  حیث  من(  اإلمكان  قدر  بالتساوي   المجموعات  تشكیل  یتم  4.1.3.14
 . الفرق  من  عدد أكبر B المجموعة لدى  فسیكون ،  المجموعات

 الوزن:  15

 عملیة الوزن:  1.15

  التي  الضروریة   المعاییر  ضمن  الالعب  أن  من  للتأكد  للریاضي  النھائي  الجسم  وزن  من  لتحققا  عملیة  ھي  الوزن  1.1.15
 . المختارة وزن ال  فئة ضمن  بالمنافسة لھ تسمح

ووال  الفردي   فعالیة ل  بالنسبة   2.1.15   خاصة  منطقة   في  الوزن  عملیة   حضور   ریاضي   كل   على   یجب  ،   المختلطة فرق 
 . الالعب جنس  نفس من الفنیین حكامال  مع مصممة

  المعنیة  الجسم   وزن  فئة  فعالیة   من)  1(  واحد  یوم   قبل  الوزن   عملیة   تحدث   قد   ،  ذلك   خالف  WPPO  قرر ی   لم   ما  3.1.15
 . المختلط والفریق  قالفر  فعالیة و ة دمج الم والفئات

  ،   المختلط   والفریق  الفریق   فعالیة ل  بالنسبة.  األدنى  إلى  األعلى  من  ة قرعال  لرقم   تنازلي  بترتیب  الوزن   عملیة  تكتمل  4.1.15
 . فقط )  1(  واحدة وزن  منطقة  توفر حالة في  الرجال  قبل من ثم ،  النساء قبل   من أوالً  الوزن عملیة إكمال یتم

  كل   إدخال  یجب.  حامل ال  وارتفاع  البدایة  وزن  تأكید  الفریق  مسؤول  أو  الریاضي  على  یجب  ،  الوزن  قیاس  أثناء  5.1.15
  التوقیع  ثم  الفریق  مسؤول  أو  الالعب   قبل  من  وموقعة  ،  الالعب  لذلك  الرسمیة  المحاولة  بطاقة  في  بوضوح  التفاصیل  ھذه

 . الوزن حكم  قبل من بھا واالحتفاظ 

 ). 1(  واحد   فریق مسؤول  مع الحضور ریاضي  لكل  یجوز  6.1.15

 . فعالیةال من ) DSQ(  استبعاده فسیتم  ، تعریف  نموذج مع أو  المحدد  الوقت  في  الوزن  إلى الریاضي  حضری  لم  إذا 7.1.15

  إذا .  WPPO  لتقدیر  وفقًا   محددة  وزن  لفئة   اإلحماء  قبل   فعالیةال  یوم   في   للریاضیین  عشوائي  وزن   إجراء   یتم  قد   8.1.15
 . فعالیةال  من) DSQ(  استبعاده فسیتم  ، الوزن فئة حدود   خارج الالعب  وزن كان

 فعالیة الفردي:  2.15

  من  ،   النھائیة  اإلدخاالت  العداد   وفقًا  احتسابھا  وسیتم  المدمجة  الفئات   أو   الوزن  فئة   حسب   الوزن   عملیة   جدولة   تتم  1.2.15
 . ریاضي  لكل  دقائق ) 4(  أربع المتوسط  باستخدام  ، أقصى  كحد دقیقة) 90( تسعین إلى  دقیقة) 20( عشرین

  وزن ال  فئة   من  أثقل  أو   وزنًا   أخف   الریاضي  كان  إذا  باستثناء  ، )  1(  واحدة  مرة   إال  الریاضي   وزن   یجوز   ال   2.2.15
 . وزنھم فعالیة ال في  اآلخرین الریاضیین لمكان ی  بعد ، بذلك الوقت  سمح  كلما أخرى مرة وزنھ   إعادة یمكن محددةال
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 . الوزن من عملیة بعد الریاضیون نتھيی  لم  إذا الوزن قیاس عملیة إلى  إضافیة  دقیقة) 20(  عشرین إضافة یمكن 3.2.15

  الریاضي   استبعاد  فسیتم  ،   الوزن  عملیة  بنھایة  الضروریة  وزن ال  فئة   معاییر  متطلباتب   الریاضي  یقم  لم  إذا   4.2.15
)DSQ (فعالیةال من . 

 فعالیة الفرق والفریق المختلط: 3.15

  دقیقة )  90(  تسعین  إلى   أدنى  كحد   دقیقة)  30(  ثالثین  من  النھائیة  اإلدخاالت  لعدد   وفقًا  الوزن   عملیة   حساب  سیتم  1.3.15
 . أقصى كحد

 . الوزن عملیة إلى  إضافي وقت  إضافة یتم لن). 1(  فقط واحدة مرة الالعب وزن یتم 2.3.15

 : تقدیم المختلط  الفریق أو الفریق على  یجب ، الوزن قیاس  أثناء 3.3.15

 .  وزنالو الحامل  وارتفاع الریاضیین ات رفع ترتیب 1.3.3.15

 .   األول للریاضي  ةالرفع  محاولة  2.3.3.15

 والمعدات الشخصیة: زي الریاضي   16

 : الشخصیة  والمعدات  الرسمي بالزي المتعلقة  العامة القواعد  1.16

  الموردین   من   حصریًا  معدات   استخدام و   ارتداء   الریاضیین  جمیع  على   یجب   ،  بھا  المعترف   المسابقات   في   1.1.16
 :باستثناء ، 4 الملحق  وفي القسم ھذا في  الواردة  القواعد مع یتوافق  بما ، WPPO من المعتمدین

 . داخلیة   سراویل 1.1.1.16

 . الحذاء الریاضیة والجوارب 2.1.1.16

 . حمالة الصدر الریاضیة  3.1.1.16

 . غطاء الراس 4.1.1.16

 . الحزام 5.1.1.16

 . اربطة الرسغ 6.1.1.16

 . واقي الفم  7.1.1.16

  إلى   وما  والخواتم  الید  وساعات  والقبعات   األقراط  مثل(  السالمة  ألغراض   مذكور  غیر   زي   أي   ارتداء   یجوز  ال  2.1.16
 ). ذلك

 . ریاضي وحذاء   رفع  بدلة ارتداء  الالعب على  یجب ، أدنى كحد  3.1.16

 الرفع:  بدلة 2.16

 . التالیة للقواعد االمتثال مع ،) 1(  واحدة  رفع بدلة الالعب  یرتدي  أن یجب  1.2.16

 . )  1(  واحدة قطعة  تكون  أن یجب  1.1.2.16

 .   منھما كل من مزیج أو النایلون أو البولیستر أو  مطاطال أو القطن من كون ت  أن یجب  2.1.2.16

 . )  بھما مسموح ) 2( طبقتان(  الحافة باستثناء) 1(  واحد  سمك/  طبقة  تكون  أن یجب  3.1.2.16
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اضافیة   مثل   المصنعة  الشركة  تصمیم  من  تحسینات  أو  تعدیالت  أي  ھناك  یكون  أال   یجب   4.1.2.16   وزاویة   ،  طبقات 
  أو   واألطواق  ،   واألزرار  ،  والجیوب   ،  والدعم  ،   والحشو  ،  اإلضافیة  والبقع  ،  المضلعة  الخارجیة   والمواد  ،  األكمام

 .   السحابات

 .  الریاضي  جسم على  الشكل ةناسب م تكون  أن یجب  5.1.2.16

 .   األكمام أو  الكتف  أحزمة على  تحتوي أن یجب  6.1.2.16

 ). الدالیة  منتصف ( الدالیة  الحدبة  من اطول  كماماأل كونت  أال فیجب  ، أكمام  ذو النموذج  كان  إذا 7.1.2.16

 القمیص:  3.16

ً  للریاضي  یجوز  1.3.16  : التالیة القواعد مع  یتوافق بما ، الرفع بدلة  أسفل واحدة   دائریة  برقبة قمیص ارتداء اختیاریا

 . ) بھما مسموح) 2( طبقتان(  الحاشیة  باستثناء) 1(  واحد  سمك/  طبقة  تكون  أن یجب  1.1.3.16

 . منھما كل من مزیج أو النایلون أو  البولیستر  أو القطن من یكون  أن یجب  2.1.3.16

اضافیة   مثل   المصنعة  الشركة  تصمیم  من  تحسینات  أو  تعدیالت  أي  ھناك  یكون  أال   یجب   3.1.3.16   وزاویة   ،  طبقات 
  أو   واألطواق  ،   واألزرار  ،  والجیوب   ،  والدعم  ،   والحشو  ،  اإلضافیة  والبقع  ،  المضلعة  الخارجیة   والمواد  ،  األكمام

 .   السحابات

 .  الریاضي  جسم على  الشكل مناسبة تكون  أن یجب  4.1.3.16

 . ) الدالیة للعضلة المنتصف  نقطة ( الدالیة  الحدبة  بعد ما إلى تمتد أكمام لدیھ  یكون أال  یجب  5.1.3.16

 الداخلیة:  السراویل  4.16

  للقواعد  تمتثل  أن  یجب .  األخرى   المالبس   تحت  الداخلیة  المالبس  من)  1(   واحدة   مجموعة  ارتداء   للریاضي   یجوز   1.4.16
 :التالیة

 .  الریاضي  جسم على  الشكل مناسبة تكون  أن یجب  1.1.4.16

 .الركبتین تغطي أو الرفع بدلة ھ عن طول یزید أال  یجب  2.1.4.16

 . ) بھما مسموح) 2( طبقتان(  الحاشیة  باستثناء) 1(  واحد  سمك/  طبقة  تكون  أن یجب  3.1.4.16

اضافیة   مثل   المصنعة  الشركة  تصمیم  من  تحسینات  أو  تعدیالت  أي  ھناك  یكون  أال   یجب   4.1.4.16   وزاویة   ،  طبقات 
  أو   واألطواق   ،   واألزرار  ،  والجیوب  ،  والدعم  ،   والحشو  ،  اإلضافیة  والبقع  ،  المضلعة  الخارجیة  والمواد  ،  األرجل

 السحابات 

 أخرى:  مالبس 5.16

  یغطي   قد .  القمیص  أو   الرفع  بدلة  تحت  األكمام  من   زوج  أو  واحدة  اضافیة  قطعة  الریاضي  یرتدي  أن  یمكن  1.5.16
 : التالیة  للقواعد تمتثل أن یجب و. الركبتین أو المرفقین

  الشركة   تعریف  باستثناء  ،  تصمیم  أوشكل    بدونو   ،  األسود  باستثناء)  1(  واحد  لونأي    كونت   أن  یجب   1.1.5.16
 . المصنعة

 . ) بھما مسموح) 2( طبقتان(  الحاشیة  باستثناء) 1(  واحد  سمك/  طبقة  تكون  أن یجب  2.1.5.16
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اضافیة  مثل  المصنعة  الشركة  تصمیم  من  تحسینات  أو  تعدیالت  أي  ھناك  یكون  أال   یجب  3.1.5.16   زوایا   أو  طبقات 
  الیاقات   أو  األزرار  أو  الجیوب  أو  الدعم  أو  البطانات  أو  اإلضافیة  الرقع  أو  المضلعة  الخارجیة  المواد  أو   األرجل  أو  األكمام

 .   السحابات أو

 .   الریاضي مرفقي  فوق  تحدیًدا ،  الریاضي  جسم على  الشكل مناسبة تكون  أن یجب  4.1.5.16

  منفردة   ارتداؤھا  ویمكن  ،  الجسم   من  والسفلي   العلوي  الجزء   في )  2(   قطعتین  أو )  1(   واحدة  قطعة   یمكن اختیار  5.1.5.16
 .   معًا أو

 . ذراع كل على فقط )  1(  واحدة اكمام  ارتداء اختیار یمكن 5.1.5.16

 الریاضیة والجوارب:  األحذیة 6.16

 استثنائیة  ظروف   وجود  حالة   في .  الریاضیة  والجوارب   األحذیة   من)  1(  واحد  زوج   ارتداء   الالعب   على  یجب   1.6.16
 .التصنیف في علیھا الموافقة  یجب  ،  الصحیة الحالة أو عاقة اال نوع على بناءً 

 الریاضیة:  الصدر  حمالة 7.16

  یتوافق  بما ، االخرى المالبس والقمیص  الرفع بدلة  أسفل ) 1(  واحدة ریاضیة  صدر حمالة  ارتداء ةللریاضی  یجوز 1.7.16
 : التالیة القواعد مع

 . عند الفحص  مسطحة منضدة  على كامل  بشكل ان تكون موضوعة یجب  1.1.7.16

تحتوي   یجب   2.1.7.16 ال    خارجیة   مواد   أو  مقواة   طبقات   مثل   تحسینات  أو   تعدیالت   أو   حشوة   أو   تقویة  أي   على  ان 
 . سحابات أو  أطواق  أو أزرار  أو جیوب أو  دعم أو  حشوة  أو  إضافیة  رقع أو مضلعة

 الرأس:  غطاء 8.16

 : التالیة القواعد مع یتوافق  بما ، ) 1(  واحد رأس   غطاء ارتداء  ة للریاضی  یجوز  1.8.16

 . المصنعة الشركة تعریف باستثناء ، تصمیم أو نمط بدون ،  األسود باستثناء) 1(  واحد  لون أي  یكون  أن یجب  1.1.8.16

 . ) بھما مسموح) 2( طبقتان(  الحاشیة  باستثناء) 1(  واحد  سمك/  طبقة  تكون  أن یجب  2.1.8.16

 . عند الفحص  منضدة مسطحة على كامل  بشكل ان تكون موضوعة یجب  3.1.8.16

 . والعنق  ة الریاضی  رأس   شكلل  مناسبة كون ت  أن یجب  4.1.8.16

  الخارجیة   المواد  أو   المقواة   طبقات ال  مثل  تحسینات  أو  تعدیالت  أو   حشوة   أو   تقویة   أي  على   یحتوي   أال   یجب  5.1.8.16
 . المجوھرات أو  السحابات أو  الیاقات  أو األزرار  أو  الجیوب  أو الدعم أو  البطانات أو  اإلضافیة الرقع أو المضلعة

 . العنق  خط   أسفل ارتداءه و والفم  واألنف  العینین تغطي  ان ال  یجب  6.1.8.16

 المصطبة:  أحزمة  9.16

 : التالیة للقواعد االمتثال مع  ، الثبات من لمزید  الریاضي قبل   من) 2( اثنین أو ) 1(  واحد ام حز  استخدام یمكن 1.9.16

 . المصنعة  الشركة  تصمیم باستثناء تصمیم أو نمط  بدون) 1(  واحد  لون أي  یكون  أن یجب  1.1.9.16

 . سم ) 220(  وعشرین مائتین إلى سم) 160( وستین  مائة عن طولھا   یقل أال  یجب  2.1.9.16

 . فیلكرو  على اداة ربط  حتويی  أن یجب  3.1.9.16
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 .   أقصى كحد  سم) 10(  عشرة  إلى سم ) 7.5(  ونصف  سبعة  أدنى بحد  العرض یكون  أن یجب  4.1.9.16

 . إضافیة  حلقات  أو اتمادع أو تقویة أو  حشوة  أي على یحتوي  أال  یجب  5.1.9.16

 : التالیة بالطریقة المصطبة  أحزمة  استخدام  یجب  2.9.16

 . الورك  مفاصل  إلى الكاحل  مفاصل  من مكان أي  في   یوضع 1.2.9.16

 . أبًدا یتداخلوا  أال  یجب ،) 2(  حزامین  وجود  حالة في  2.2.9.16

 المحملین المساعدین. من بدعم مدربھ  أو  الریاضي قبل  من وضعھ   یتم أن یجب  3.2.9.16

  و  عبر/  و  ، على(  الریاضي للوضع الصحیة الظروف  أو  المختلفة  اإلعاقة  ألنواع  االستثناءات إلى  اإلشارة یجب  3.9.16
 . التصنیف وثائق  في)  الورك  خط   فوق أو  /

 الحزام:  10.16

  القواعد مع یتوافق بما ،  االخرى المالبس و والقمیص الرفع لةبد فوق)  1(  واحد حزام ارتداء  للریاضي یجوز 1.10.16
 :التالیة

  أو واحد في  للتمدد قابلة   غیر أخرى مادة  أي أو الفینیل أو الجلد من مصنوًعا الرئیسي الجسم یكون أن یجب  1.1.10.16
 . معًا تھاخیاط أو  لصقھا یمكن والتي  ، التصفیح طبقات  من أكثر

 . التصفیح داخل أو  خارجي   إضافي دعم أو  دعامة  أو  حشوة  أي على  یحتوي أال یجب  2.1.10.16

  الحزام  نھایة في  مثبت ، " سریع فتح"  نظام  أو ) 2( اثنتین أو ) 1(  واحدة   بشوكة إبزیم یحتوي على أن یجب  3.1.10.16
 . األزرار  أو  الخیاطة  طریق  عن

 . األزرار أو الغرز طریق عن اإلبزیم من بالقرب متصلة لسان حلقة   یحتوي على أن یجب  4.1.10.16

 . سم ) 12(  عشر اثني للعرض  األقصى الحد یكون أن یجب  5.1.10.16

 سم ) 1.3(  ملم وثالثة  واحد   الرئیسي للجسم  سمك  أقصى  یكون أن یجب  6.1.10.16

 الرسغ:  أربطة 11.16

 : التالیة للقواعد  وفقًا ، معصم  كل على) 1(  واحد رباط رسغ  ارتداء  للریاضي یجوز 1.11.16

 . تجاریًا المتاحة المواد من مصنوعة تكون أن یجب  1.1.11.16

 ") وحلقة  كالب(" للتأمین فیلكرو  وألسنة رقع  على  حتويی  2.1.11.16

 . للتأمین إبزیم یحتوي على  أال یجب  3.1.11.16

 .  االثنان من مزیًجا  یكون أن یمكن ال ولكن  تجاریًا متاًحا رباط معصم  أو  ضماد (باندج) یكون  قد  4.1.11.16

 . سم ) 12(  عشر اثني المغطى  والعرض   للعرض  األقصى الحد یكون أن یجب  5.1.11.16

 . سم)  100(  مائة للطول   األقصى الحد یكون أن یجب  6.1.11.16

 . الرسغ مفصل  أسفل سم)  2( واثنین الرسغ فوق مفصل  سم ) 12(  عشر اثني مسافة  یمتد أال  یجب 6.1.11.16

 ة. الرفع محاولة  أثناء استخدامھ یجب  فال ،  إصبع حلقة   أو إبھام  على یحتوي  المعصم  رباط كان إذا  7.1.11.16
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 الطبي:  والشریط   اللصقات 12.16

  واإلبھام األصابع ذلك  في  بما ، الریاضي  جسم  على مكان أي   في  الطبي  الشریط أو الالصقات  ارتداء عدم  یجب 1.12.16
  لألغراض الطبي الشریط  أو الالصقات استخدام یجب و.  الرسمي  الطبي الطاقم  مع  TD من رسمي  إذن  دون ، والیدین
 . یةضافا میزةأي  الالعب  تمنح ال بطریقة  ووضعھا) اإلصابات مثل ( فقط   الطبیة

 .  مسموح  غیر) فسیولوجي ، المثال  سبیل  على( آخر  طبي  غیر شریط   أي 2.12.16

 : واقي الفم  13.16

 ). 1(  واحد  فم  واقي ارتداء  للریاضي یجوز 1.13.16

 فحص المعدات:  17

 عملیة فحص المعدات:  1.17

 . فعالیةال قبل  فحص المعدات  عملیة حضور   ریاضي كل على یجب  1.1.17

المصاطب المخصصة لھم في   في  أو ةحددم  منطقة  في  اإلحماء منطقة إلى  الدخول قبل  المعدات  فحص  عملیة تتم 2.1.17
 . اإلحماء منطقة

 .المعنیة  المجموعة  في  األدنى إلى  األعلى من ،  عةقرال لرقم تنازلي بترتیب المعدات فحص  عملیة تكتمل 3.1.17

  من ) DSQ( استبعاده فسیتم  ، تعریفال نموذج مع المحدد الوقت في"  المعدات فحص" إلى الریاضي  یحضر لم إذا 4.1.17
یستخد  التي  شخصیةال  ھمعدات جمیع  و  رسمي  زي  ارتداء  الالعب  على  یجبو.  فعالیةال   عملیة   في  فعالیةال  أثناء  مھاسوف 

 . فعالیةال من) DSQ(  استبعاده فسیتم  ، كذلك األمر یكن لم  إذا المعدات من التحقق

 . القواعد ھذه  مع قة طاب مت  والمعدات العناصر  جمیع تكون  أن یجب ، الفعالیة  على للموافقة  5.1.17

  تم أو  المعدات  فحص عملیة أثناء علیھ  والموافقة تقدیمھ یتم لماثناء الفعالیة    رسمیًا زیًا یرتدي  ریاضیًا أن تبین إذا 6.1.17
  ویوفر   جًدا  ضیقًة  مادةال  كون ت   ،  الریاضي   یرتدیھ  عندما  ،   المثال  سبیل  على (  اضافیة   میزة  على  للحصول   مواد   استخدام

  یجب  ،  فرصة  أقرب  في .  الحكم  أو  الفني  المراقب   قبل  من   فیھا  الطعن  یتم  قد   ، )  الحكم   نظر  وجھة یعیق  أو   عادلة   غیر  میزة
 . الفعالیة من ) DSQ( مستبعد الالعب  كان إذا ما  وتحدید للریاضي الرسمي  الزي  مراجعة TD على

 االحماء:  18

 عام:  1.18

  من  بارال إخراج على الالعب مساعدة واحد فریق  لمسؤول یجوز ، المختلط  والفریق  ق والفر  فعالیة الفردي في  1.1.18
 . اإلحماء  فترة  في TD المندوب الفني  علیھ ووافق   الفریق مسؤول  ذلك  طلب  إذا ،  حاملال

  جمیع على  فیجب ، اإلحماء  منطقة في  المتاحة المقاعد عدد من  أكبر المجموعة في الریاضیین عدد كان  إذا 2.1.18
 . لإلحماءصاطب الم إلى  المتساوي بالوصول  والسماح   البعض بعضھا احترام اللجان البارالمبیة الوطنیة

 االعتماد  أو اإلحماء مرور منطقة  بطاقة سحب  إلى  یؤدي  قد  مدرب أو ریاضي  قبل من  18 القاعدة  لھذه خرق  أي  3.1.18
 . TD  المندوب الفني أو  WPPO  قبل من

 فعالیة الفردي:  2.18

 . فعالیة ال بدء قبل  للریاضیین ناسبم  إحماء وقت  تخصیص یتم 1.2.18
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  اإلحماء  مرور منطقة   بطاقة   تقدیم  مع   الرسمي   وفریقھم  المتنافسین  للریاضیین  فقط   متاحة   اإلحماء   منطقة   تكون   2.2.18
 .واالعتماد

  منطقة  دخول   من  ریاضي   لكل  أقصى  كحد   الفریق   مسؤولي  من )  2(  اثنین  اإلحماء   مرور منطقة بطاقات    ستمّكن  3.2.18
 . متنافسون  العبون  لدیھم یكون عندما اإلحماء

  من   الفریق  ومسؤولي  للریاضیین  سیكون  ،  الریاضیین  من)  1(  واحدة  مجموعة  من  أكثر   للفعالیة  یكون  عندما  4.2.18
 . اإلحماء  منطقة في  صاطبالم إلى الوصول  أولویة ،  أوالً  یتنافسون  والذین  علىالمجموعة االولى األ

  في   ویبقون  یذھبون  سوف   ،   األولى  الرفع  محاولة   إلكمال  صاطبالم  األولى   المجموعة   العبي   مغادرة  بمجرد   5.2.18
  المصاطب   إلى   الوصول  التالیة   المجموعة   بإمكان  سیكون  ،   ذلك  بعد.  اإلحماء  منطقة  إلى  العودة    یمكنوال   ،   نداءال  منطقة

 . اإلحماء منطقة في

 فعالیة الفرق والفریق المختلط: 3.18

 . التصفیات  بدء  قبل  للفرق دقیقة) 40(  أربعین عن تقل  ال إحماء  فترة  تخصیص  سیتم 1.3.18

  خمس  عن  تقل  ال   مدة  تخصیص  سیتم  ،  والنھائي)  الثالث   المركز  ،المواجھة المباشرة  ،   التصفیات  مرحلة (  بین  2.3.18
 . للفرق اإلحماء  وقت  من  دقائق) 5(

  اإلحماء   منطقة   إلى   للوصول  ،  مختلط   فریق   أو)  2(   لفریقین  حماء اإل  بطاقة مرور منطقة   فریق  كل   تزوید  سیتم  3.3.18
 . اإلحماء  منطقة  في  لھم حدد م) 1(  واحد   مصطبة ورقم 

  وبطاقة  االعتماد  تقدیم   مع  الفریق   مسؤولي   من )  2(   واثنین  المتنافسین  للریاضیین  فقط  متاحة  اإلحماء   منطقة   تكون   4.3.18
 . اإلحماء مرور منطقة 

 والحكم الفني:  الریاضي  تقدیم 19

 التقدیم:  عملیة 1.19

 . 11 الملحق   في  الموضحة  للمتطلبات وفقًا نیینالف حكام وال بالریاضیین الخاصة التقدیمیة العروض  إجراء یجب  1.1.19

 فعالیة الفردي:  20

 عملیات فعالیة الفردي:  1.20

 . تنازلیة  مجموعةعلى شكل  المسابقة  جدول  في  مذكور  ھو كما اإلحماء بعد الفعالیة بدأت  1.1.20

 . الفعالیة  في  مختلفة جوالت) 3(  ثالث  في)  1(  واحدة ة رفع  بمحاولة  الالعبون یحظى 2.1.20

الرفعة  )3(   الثالث  الجوالت  خالل  3.1.20 محاولة  الى  فقط،  اضافة  الرفعة  لمحاولة  الالعب  طلب    الكیلوغرام  یكون 
 ومضاعفاتھ:   )KG) 1(  واحد (  الكامل

 . التالیة  الجولة  في  الوزن  نفس  یطلب  أن للریاضي  یجوز  ،   ,”No Lift“ ة الرفع محاولة  كانت إذا 1.3.1.20

)  1(   واحد   كیلوغرام  عن   یقل   ال   بما  الوزن   زیادة  الالعب   على   یجب   ،   ”Good Lift“  ة الرفع   محاولة   كانت   إذا   2.3.1.20
 . التالیة  الجولة في

  إذا .  البدء   أمر   لتلقي  اإلنجلیزیة   باللغة   الكامل   اسمھ   نداء  وقت   من )  2(   دقیقتان  الالعب   أمام  سیكون   ،   فعالیة ال  أثناء   4.1.20
  ة الرفع  لمحاولة  دقائق) 3(  ثالث تخصیص فسیتم ،  السابقة ةالرفع  محاولة بعد فوًرا ةالرفع محاولة إكمال  الالعب من ُطلب
 .الثانیة
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الرفع    الفریق   من )  1(   واحد   مسؤول   الالعب   یرافق   أن   یجوز   5.1.20   مساعدة   الفریق   مسؤول   بإمكان  .  الى مصطبة 
  في   الفریق  مسؤول   یظل   أن  یجب  ،  ةالرفع   محاولة   أثناء.  وربط االحزمة    المصطبة  عن   والنزول  الصعود   في  الریاضي

 .  المحددة  المدرب  منطقة

  المصطبة   مغادرة  الفریق  ومسؤول  الالعب  على  یجب  ،  ةالرفع   قرار   وعرض   ة الرفع  محاولة   من  االنتھاء  بعد  6.1.20
 . ممكن وقت  أسرع  في  الرفع  ومنطقة 

  الریاضیون   یتنافس  ،  المجموعات  ضمن.  الوزن  قیاس  بعد  محدد  ھو  كما  مجموعات   ضمن  الریاضیون  یتنافس  7.1.20
  من   أكثر  أو)  2(  الثنین  بالنسبة  نفسھا  ھي   ةالرفع  محاولة  كانت  إذا.  جولة  كل  في  ةرفع  محاولة   أثقل  إلى   محاولة  أخف   من

 . أوالً  عةقر رقم  أعلى  صاحب الالعب  سیرفع ، الریاضیین

  وستستمر   دقیقة)  40(   أربعین  عن  تقل   ال  لالعبین  إحماء   فترة   تخصیص  سیتم  ،  فعالیةلل  المؤقت   یقاف اال  حالة   في   8.1.20
 . یقافاال قبل  كانت كما النتائج ولوحة  الفعالیة

  الجوالت وتغییرات محاولة الرفعة:  2.20

 ) : 1الجولة (  1.2.20

  وعشرین  خمسة  عن  وزنھا  یقل  أال  یجب .  الوزن   قیاس  أثناء  األولى  للجولة  ةالرفع  بدء  محاولة  وزن  تثبیت  یتم  1.1.2.20
 . كجم) 25(

 : إما ،)  1(  واحد بتغییر یُسمح 2.1.2.20

)a (    عشرة   یبلغ  أقصى   حد اقل الى  )وعشرین  خمسة   من   أقل   لیس   ولكن (  األصلیة   الرفع محاولة   من   أقل   كیلوغرامات )  10  
 . ) كجم) 25(

)b(  عشرة إلى أعلى  )أقصى كحد  كیلوغرامات) 10 . 

  دقیقة )  30(  ثالثین  من )  1(   واحد  تغییر  إجراء   او الوحیدة  األولى   المجموعة   في  المتنافسین  للریاضیین  یجوز   3.1.2.20
 . األولى  الجولة  بدایة قبل  دقائق) 5(  خمس   وحتى  فعالیةال بدء  قبل

  بدایة   قبل   دقیقة )  30(  ثالثین  من  تغییرھا  بإجراء   والفعالیة   الجسم   وزن   فئة   نفس   في   الالحقة  للمجموعات   یُسمح   4.1.2.20
  ھذا  یتم  أن   یجب .  مارشالال  إلى   ذلك   طلب   طریق   عن   ،  األولى   الجولة   بدء   قبل   دقائق )  5(  خمس   حتى  األولى  المجموعة 

 . المحاولة  بطاقة في  لھ التابع الفریق  مسؤول  أو  الالعب  قبل  من االختیار

  ترتیب   تحدیث  سیتم  ولكن  الوزن   في   ةثبت الم)  األولى(  ة الرفع  محاولة   بدایة   في  الریاضیین  مجموعة   تبقى  5.1.2.20
 . النھائي الموعد  بحلول اإلحماء في إجراؤھا یتم تغییرات أي مع مجموعة كل  في  ات الرفع

 ): 2الجولة (  2.2.20

  قرار   الحكم  عرض  من )  1(  واحدة   دقیقة  غضون   في  مارشال ال  إلى  2  للجولة  األولیة   الرفع  محاولة   طلب   یجب  1.2.2.20
 . المحاولة  بطاقة في  الفریق مسؤول  أو  الالعب  قبل من االختیار ھذا یتم  أن یجب . األولى الجولة  من ة الرفع

  یكون   قد  الحالة  ھذه  وفي   ،  األولى  الجولة   في   الالعب  ذلك  قبل   من"  No Lift“في حالة    ،   الوزن  زیادة  تكون  2.2.2.20
 . األولى  الجولة   في  الالعب ذلك  ھ حاول  الذي  الوزن  نفسھ  ھو  الوزن

  أن   یجب   2  الجولة   محاولة   فإن  ،  1  الجولة   في"  Good Lift"  الرفع   قرار   وكان  محاولة   أي  طلب   یتم  لم  إذا   3.2.2.20
 . 1  الجولة  في  الالعب  محاولة  عن تلقائیًا) 1(  واحد كیلوغرام بمقدار تزید

  ستكون   الثانیة  الجولة   محاولة   فإن  ،  1  الجولة  في"   No Lift“  ة الرفع  قرار  وكان  محاولة  أي   طلب  یتم  لم   إذا  4.2.2.20
 . الجولة في  الالعب  محاولة  نفس تلقائیًا
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 ): 3الجولة (  3.2.20 

  الحكم   قرار  عرض  من)  1(   واحدة  دقیقة  غضون  في  المارشال   إلى  3  للجولة  األولیة  ةالرفع  محاولة  طلب  یجب   1.3.2.20
 . المحاولة  بطاقة على فریقھ   مسؤول أو الالعب قبل   من االختیار ھذا یتم أن یجب . 2 الجولة  من ة لرفعل

  قد   الحالة   ھذه  وفي  ،  الثانیة  الجولة   في   الالعب  ذلك  قبل  من"  No Lift“  حالة   في   ،  الوزن  زیادة  تكون   أن  یجب   2.3.2.20
 . الثانیة الجولة في  الالعب ذلك ھ حاول  الذي  الوزن  نفسھ  ھو  الوزن یكون

  أن   یجب   3  الجولة   محاولة   فإن  ،   2  الجولة   في "  Good Lift"  ة الرفع  قرار   وكان   محاولة   أي   طلب   یتم   لم   إذا   3.3.2.20
 . 2  الجولة  في  الالعب  محاولة  عن تلقائیًا) 1(  واحد كیلوغرام بمقدار تزید

 ھي  تلقائیًا ستكون  3  الجولة محاولة فإن  ، 2 الجولة   في "  No Lift“ة  الرفع  قرار  وكان  محاولة  أي یُطلب لم  إذا 4.3.2.20
 . 2 الجولة  في  الالعب  محاولة  نفس

 :إما ، ) 2( بتغییرین یُسمح 5.3.2.20

)a(  2 للجولة  األولیة   الرفع محاولة  وزن  عن یقل ال  بمقدار أقل . 

)b(  أعلى ) حدود بال إلى .( 

 : التالیة  للشروط وفقًا  إال 5.3.2.20 القاعدة  بموجب التغییر طلب تقدیم یجوز  ال 6.3.2.20

)a(  ینادي المذیع الفني لم إذا TA ةالرفع  محاولة لبدء  اإلنجلیزیة باللغة  بالكامل الالعب  اسم   . 

)b(  بالفعل  إكمالھا  تم  ةرفع   محاولة   أي  من  أقل  أو  مساویًا  لیس   المطلوب  الوزن  )إما“Good Lift” or “No Lift”   (   من  
 .   عةقرال رقم  بسبب اوال  سیذھب  كان والذي ) 3(  الثالثة  الجولة في  آخر ریاضي  قبل

)c( الثانیة الجولة  في  محاولتھ  تم الذي الوزن عن یقل أو یساوي ال  المطلوب الوزن  )الالعب بھذا) 2 . 

 . فقط   المارشال بواسطة  الحامل  ارتفاع تغییر یمكن ،  الفعالیة فترة  طوال  4.2.20

 الفرق والفریق المختلط:  21

 الفرق والفریق المختلط:  عملیات 1.21

 . المرحلة  وحسب  تنازلیة  مجموعة خالل  من المسابقة  جدول  في  مذكور  ھو كما اإلحماء بعد فعالیةال بدأت  1.1.21

 : مراحل) 3(  ثالث  من فعالیةال تكونت  2.1.21

 التصفیات.  1.2.1.21

 . المواجھة المباشرة 2.2.1.21

 .النھائیة  اةوالمبار  الثالث المركز  3.2.1.21

)  1(  واحدة  مجموعة  في   التصفیات   مرحلة   في   الفرق   فستتنافس  ،   فرق)  5(  خمسة   أو)  4(   أربعة   ھناك  كان  إذا   3.1.21
 . خروج المغلوب  مباریات إلى تصنیفًا األعلى ) 4(  األربعة الفرق وستتأھل

)  4(   أربعة  تأھل  یةوكیف  المجموعات  عدد  ثبیتت   یجبف  ،  أكثر  أو   فرق)  6(   ستة  ھناك  كان  إذا   ،  التصفیات  في  4.1.21
 . الفني االجتماع خالل المباشرة  المباریات إلى  فرق 
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ً   مباراتین  تلقائیًا  الكمبیوترحدد  سی   ،  التمھیدیة  الجوالت   من   المصنفة  األولى  األربعة  الفرق  حدیدت   بمجرد   5.1.21   وجھا
اوال  B     الفریق   ینافس   سوف   قرعة   رقم   أقل   لدیھ   الذي   المنافس .  النتائج  لوحة   على )  A & B(  لوجھ  المباراة    یلیھ   ، في 

 . A المباراة مباشرة

  المباراة   إلى)  1(   تصنیف   أعلى  صاحب   الفریق  أھلسیت   ،   A  و   B  مباراة  كل  في  ،  المباشرة  مواجھاتال  في   6.1.21
 . الثالث المركز  تحدید مباراة إلى مرتبة األقل  الفریق  ویتأھل. النھائیة

  مرة   العب   كل  سیرفع.  ستقلةم   جوالت)  3(   ثالث  في)  1(  واحدة  رفع  محاولة  للفرق  سیكون  ،  مرحلة  كل  في   7.1.21
 . المحددة جولتھ في ) 1(  واحدة 

  بدء  وقت   قبل )  2(   دقیقتین  إلى   یصل   ما   الفرق   أمام  یكون   ،  المواجھات المباشرة   ومرحلة   التصفیات   مرحلة   بعد  8.1.21
 ترتیب  تقدیم  عدم  سیؤدي .  فقط)  1ST(   األول  للریاضي  الحامل  وارتفاع  ةالرفع   ومحاولة   الریاضیین  ترتیب  لتقدیم  فعالیةال

 .عشوائیًا الترتیب اختیار إلى الریاضیین

  واحد (  الكامل  للكیلوغرام  اتمضاعف  رفع  محاولة   فقط   یطلب  أن  للریاضي  یجوز  ،)  3(  الثالث  الجوالت  خالل  9.1.21
 . تلقائیًا كجم) 25(  وعشرین خمسة  اختیار فسیتم ،  المخصص  الوقت خالل محاولتھ  إرسال  في  الفریق فشل إذا ). كجم ) 1(

  أمر   لتلقي  اإلنجلیزیة  باللغة  الكامل  اسمھ  عن  اإلعالن  وقت  من)  2(  دقیقتان  الالعب  أمام  سیكون  ،  فعالیةال  أثناء  10.1.21
  دقائق)  3(  ثالث  تخصیص   فسیتم  ،   السابقة  ة الرفع  محاولة   بعد   فوًرا   الرفع  محاولة   إكمال   الالعب   من   ُطلب  إذا .  البدء

 . ة الرفع لمحاولة 

  الریاضي  الفریق  مسؤول   یساعد  قد .  الفریق  من)  1(   واحد  مسؤول   مصطبة الرفع  إلى  الالعب   یرافق   أن   یجوز   11.1.21
الحزام   المصطبة   نزول و  صعود   في   المدرب   منطقة  في   الفریق  مسؤول   یظل   أن   یجب  ،   ة الرفع  محاولة   أثناء.  وربط 

 . المحددة

  المصطبة   مغادرة  الفریق  مسؤول   الریاضي   على   ،   ة الرفع  قرار   وعرض   ة الرفع   محاولة  من   االنتھاء  بعد  12.1.21
 . ممكن وقت  أسرع  في  الرفع  ومنطقة 

  محاولة   كانت  إذا.  جولة   كل   في   ةرفع   محاولة   أثقل  إلى   رفعة  أخف  من   الریاضیون  یتنافس   ،  الفعالیة   خالل   13.1.21
 . أوالً  قرعة  رقم أعلى صاحب  الالعب سیرفع ، الریاضیین من أكثر  أو) 2( الثنین بالنسبة  نفسھا ھي ة الرفع

 الحكم الرئیس:  أوامر 22

 ):  Startامر (  1.22

  سیقدم   فإنھ  ،  ةالرفع  لمحاولة  الزمنیة  المھلة   خالل   الریاضي   جسم  وضع  عن  مقتنع  الرئیسي  الحكم  یكون  عندما  1.1.22
 . ة رفع ال محاولة  لبدء الالعب  لتنبیھ) الممتد للذراع مرئیة ھبوط  وحركة  مسموعة "   Start("  وإشارة أمر

  الحكم   سیرفع.  صحیح  غیر  الجسم  موضع  أجزاء  من  أكثر  أو)  1(  واحد  جزء  كان  إذا  البدء  أمر  إعطاء  یتم  لن   2.1.22
  الحكم   یعطي   أن  قبل   صحیح  غیر   الجسم  وضع   أجزاء  من   أكثر  أو )  1(  واحًدا   اجزء   أن  الحظ   إذا  ذراعھ  األیمن  أو  األیسر

 . البدء أمر الرئیسي

 : Rack)أمر( 2.22

  محاولة   أن  یعتقد  أو   بھ   الخاصة   ة الرفع   محاولة   تنفیذ  أكمل   قد   الریاضي   بأن  مقتنعًا  الرئیسي  الحكم   یكون   عندما  1.2.22
مسموعة وحركة رجوع مرئیة للذراع الى  "    Rack("  وإشارة   أمًرا  یقدم  فسوف  ،  بالسالمة  تتعلق  ألسباب   ستفشل   ة الرفع

 . حاملال على بار ال بوضع المساعدینالمحملین  و  الریاضي  لتنبیھ) الخلف 

 تنفیذ الرفعة:  23

 تنفیذ رفعة صحیحة:  1.23
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 *:  التالیة  التسلسالت جمیع صحیح بشكل  الالعب نفذ إذا "  Good Lift "  الرفعة على) 3(  الثالثة الحكام یحكم 1.1.23

 : )تركواز( الجسم  وضع  تسلسل 1.1.1.23

)a( ةالرفع  خالل ة بالكاملالرفع  وضع   خذویت  ظھره  على  صطبةالم على  الالعب یستلقي . 

)b(  بالكامل  ممتدة  القدم و  وساقیھ   وركھ و  وكتفیھ  الریاضي  رأس   یبقى  )أثناء   للمصطبة  مالمسة   وضعیة  في )  أمكن  إن  
 . البدایة  وضع  یغیر ال ھذا أن طالما  صطبةالم  على ینزلق /  یھز  أن للریاضي  یجوز . بالكامل ة الرفع

)c(  حزام المصطبة   یربط الالعب  كان إذا   ً  . الشخصیة  والمعدات   الریاضي الزي في  الموضحة 16.9  للقاعدة طبقا

)d (  أثناء  األخرى   األصابع  من   اآلخر   الجانب   على  اإلبھام  وضع  مع   بار ال  محیط   حول  بإحكام  الالعب   أصابع  جمیع  لف   یتم  
 . بالكامل ة الرفع

)e (   وثمانین  واحد   ال تتجاوز  الریاضي   یدي   بین  المسافة  )الموجودة  بالعالمات  موضح   ھو  كما  السبابة   من   أي  سم )  81  
 . بارال على

)f( خاصة ال طبیة ال حاالت ال مراعاة  مع ، المرفقین مع قفل  الذراع بطول  بار ال في  سیطرة ال  یتم . 

)g ( البدء  أمر إعطاء بعد  رفعةال الریاضي  یبدأ . 

 : )أزرق (  السفلي  التسلسل  2.1.1.23

)a(  بارال  في   التحكم  یتم  ) ةاكزرت الالم  الحركة   أثناء  الحركة   طوال )  الصدر  ضرب /    سقوطھ   عدم  ،  المثال   سبیل  على    /
 . للبار نازلةلا

 : )برتقالي(التوقف  تسلسل 3.1.1.23

)a(  بار لل الصاعدة/   المتراكزة والحركة   النازلة/   الالمتراكزة الحركة  بین ثابتًا ویظل  الصدر بارال یالمس . 

)b(  ألعلىل ضغطھ   قبل  صدرال في  طس یغ وال  الصدر  عند بارال توقف . 

 : )بنفسجي(  التسلسل الضغط 4.1.1.23

)a( الجسم من أجزاء  عدة  من طبیعي غیر دعم بدون  ألعلىل البار ضغط  یتم  )المثال  سبیل  على ، 

 ). ألعلىل بارال لدفع  الصدر  أو بالكتفین" الدفع"

)b(  للبار الصاعدة  /  ةكزارت الم الحركة  أثناء تصاعدیة حركة  في  البار یتحرك . 

)c( متساوي توقیت ب  والمرفقین لذراعینا بإغالق البار  ضغط یتم . 

)d( أمر إعطاء  بعد الحامل إلى  البار الالعب  یعید rack  الرئیسي  الحكم  قبل  من. . 

  تحدیث   یجب .  التصنیف  وثائق في   الصحیة   الظروف و   المختلفة  اإلعاقة  ألنواع   استثناءات  أي   إلى   اإلشارة  یجب *    2.1.23
 . طبیة  مراجعة  طلب  خالل  من  واللوائح التصنیف  لقواعد وفقًا  العوق شدة  على  تطرأ تغییرات أي

 تنفیذ رفعة خاطئة:  2.23

  النحو على     ”Good Lift“تنفیذ إكمال  في  الالعب فشل   إذا   ”No Lift“الرفعة   على) 3(  الثالثة الحكام یحكم 1.2.23
 : یلي ما ینطبق علیھ  كان إذا أو  ، أعاله 23.1  القاعدة في  علیھ  المنصوص

 : )تركواز ( الجسم  وضع   تسلسل 1.1.2.23
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)a(  بالكامل  ةالرفع  أثناء الرفع وضع خذیت  وال  ظھره   على ةصطب الم  على الالعب  یستلقي ال . 

)b(  بالكامل ممتدة  ھقدمی و  وساقیھ  ھ وركو  وكتفیھ  الریاضي  رأسال یبقى  )ةالرفع  أثناء صطبة الم ةس الممو  )أمكن إن . 

)c( الشخصیة والمعدات الریاضي لزيل  16.9  للقاعدة بصورة مخالفة  ألحزمة مصطبة الرفع الالعب ربط . 

)d(  األخرى   لألصابع  المقابل  الجانب  على  اإلبھام  وضع  مع  البار  محیط  حول  بإحكام  الالعب  أصابع  من  أي  لف  یتم  ال  
 . بالكامل الرفع أثناء

)e(  وثمانین  واحد   عن  الریاضي  یدي  بین  التباعد  یزید  )على   الموجودة  بالعالمات   موضح  ھو   كما  السبابة  من   سم)  81  
 . البار 

)f(   الخاصة الطبیة الحاالت مراعاة مع ، المرفقین قفل   مع الذراع  بطول البار في  السیطرة یتمال . 

)g ( البدء  أمر إعطاء قبل   الرفعة الریاضي  یبدأ . 

 ): أزرق (  السفلي  التسلسل  2.1.2.23

)a  (  البار  في   التحكم   یتمال  )الالمتراكزة   الحركة  أثناء  الحركة   طوال)  الصدر  ضرب /    سقوطھ   عدم  ،   المثال  سبیل  على    /
 . للبار النازلة

 : )برتقالي(التوقف  تسلسل 3.1.2.23

)a (الصدر یلمس  ال بار ال . 

)b(   للبار الصاعدة /  المتراكزة والحركة   النازلة/  الالمتراكزة الحركة  بین ثابتًا البار یبقىال . 

)c(  لألعلى ضغطھ  قبل  الصدر  في  ویغطس  الصدر عند البار توقف . 

 : )بنفسجي(  التسلسل الضغط 4.1.2.23

)a ( .االعب یفشل بضغط البار 

)b( الجسم  من أجزاء  عدة من طبیعي غیر دعمب  لألعلى البار ضغط  یتم )المثال  سبیل  على ، 

 ). لألعلى البار لدفع  الصدر  أو بالكتفین" الدفع"

)c(  للبار الصاعدة /  المتراكزة  الحركة أثناء تصاعدیة حركة  في  البار یتحركال . 

)d(  البار ضغط   عند متساوي بتوقیت والمرفقین الذراعین إغالق عدم . 

)e( أمر  إعطاء  قبل  الحامل إلى  البار الالعب  یعید rack الرئیسي  الحكم قبل من. 

 : إذا الحكام  جمیع بواسطة ”  No Lift“  تطبیق یتم 5.1.2.23

)a(  أمر  إعطائھ عند بھا المسموح الرفع فترة خالل   ةالرفع  الالعب  یبدأ ال start   . 

)b(  أمر الریاضي  یتلقى ال start  بھا المسموح  الرفع فترة  خالل  . 

)c (   ة الرفع  أثناء  ناجحة   غیر  المحاولة   تحدید  تمی  ) آمن  غیر  بشكل   یعاني  والریاضي   ،   الالعب   إصابة   ،  المثال   سبیل   على  (
 . ة الرفع أثناء" rack"  أمر الرئیسي الحكم ویقدم

)d(  الرفعة تنفیذ من وقت أي  أثناء حامل بال البار اصطدم  إذا  )قصد عن ذلك یتم لم لو حتى .( 
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 قرار الرفعة:  3.23

 . األعالم أو األضواء  طریق   عن الجماعي قرارھم) 3(  الثالثة  الحكام یعلن ،  حاملال  على بارال وضع   بمجرد 1.3.23

 . بیضاء أعالم/   أضواء ) 3(  ثالثة أو) 2( اثنین من" good lift" تمنح 1.1.3.23

  أو) 1(  واحد  مصباح  ،  T&S  على بناءً . أعالم/   حمراء  أضواء) 3(  ثالثة  أو) 2( اثنین من" no lift" تمنح 2.1  .3.23
 . التسلسالت  عرض مع  "no lift) "بنفسجي و  برتقالي ، أزرق  ، تركواز( مصابیح) 4(  أربعة  إلى یصل  ما

 اعتراض الرفعة:  24

 الرفعة:  اعتراض  وصف  1.24

فدیو   نظام  استخدام فیھا یتمالتي    ، الموافق علیھا والمسابقات  ، WPPO  وبطوالت ، IPC البارالمبیة لعاب األ في  1.1.24
 . فقط بھم الخاص " no lift" قرار  على لالعتراض للریاضیین الفرصة ستتاح  ،) LiftVRS(  ةرفع ال مراجعة 

  بطاقة قارئ إلىاعتراض الرفعة   بطاقة  بإرسالاالعتراض  عملیة  في  الفریق مسؤول  أو  الریاضي  یبدأ أن یجب  2.1.24
 . المحاولة لوحة على المعروض ة الرفع قرار من) 1(  واحدة   دقیقة غضون فياعتراض الرفعة  

  المبلغ   دفع   یجب .  الفني  االجتماع   خالل )  یورو  100(   یورو   مائة  بتكلفة   ة الرفع  اعتراض  بطاقة   شراء  یمكن  3.1.24
 . اعتراض الرفعة  بطاقة  طلب   عند فوًرا  بالكامل

التي    بطاقات   إعادة  یجب   4.1.24 الرفعة  یستخدمھا  شراؤھا   تماعتراض    إدارة   إلى   الفریق  مسؤول   أو   ریاضي ال  ولم 
WPPO   بطاقات  .  بالكامل  المدفوع  المبلغ  استرداد  أجل   من  المسابقة  تلك  إغالق  قبل أي  استرجاع  یمكن  خارج ھذا  وال 

 االطار الزمني السترداد االموال . 

   :التالیة  التنسیقات بأحد WPPO  لتقدیر وفقًا ةالرفع اعتراض إجراء  یمكن 5.1.24

 اعتراض الجوري:  تنسیق  6.1.24

  عبر   للرفعة )  1(  واحدة   زاویة  من  الفعلي   الوقت   في  الرفعة  على  الجوري   لجنة   أعضاء  من  عضو   كل   یحكم   1.6.1.24
LiftVRS  القرار  وتقدم الحكم موقع مع تتطابق التي . 

  لجنة   أعضاء  من  عضو  كل   اتخذھا  التي  القرارات  جمیع  من  فوًرا  بالتحقق  J1  قومی   ،  االعتراض  بدء  عند  فقط   2.6.1.24
 على  تلقائیًا  عتراضاال  نتیجة  عرض  وسیتم  ،  الفعالیة  ایقاف  إلى  الحاجة  دون  ھذا  سیحدث).  J3  و  J2  و  J1(  الجوري
 : أدناه النتائج إلى یؤدي  مما  ، اللوحة

)a(  الثالثة  التحكیم  لجنة  أعضاء  یحكم  ،  باإلجماع قرارال  :الرفعة  اعتراض  نجاح  )أنھ   على  رفعةال  على)  3 "good lift  ."
  إرجاع   یتمو.  والترتیب  النتیجة  مراجعة  وتتم"    good lift"  إلى  ة الرفع  قرار  تغییر  یتم  ،  ة الرفع  اعتراض  ینجح  عندما
 . والرسوم عتراض اال بطاقة 

)b(  واحد  حكم  إذا  :الرفعة  عدم نجاح اعتراض   )رفعةال  على  جوريال  لجنة   أعضاء  من)  1  "no lift  ."ینجح   ال  عندما 
 . WPPO إدارة إلى وتقدیمھا  االعتراض ورسوم   ببطاقة االحتفاظ  وسیتم ، " no lift"  الرفع قرار یظل  ،  ةالرفع  اعتراض

 الحكم:  اعتراض  تنسیق  7.1.24

قرار  حكم   كل   فإن   ،   ة الرفع  اعتراض   بدء   عند   فقط   1.7.1.24   الوقت   في   رفعة ال   سیراجع "  no lift"  البدایة   في   اعطى 
 ). فقط   األصلي" no lift"تسلسل مقابل( قراًرا  ویقدم  LiftVRS خالل  من  بھ  الخاصة  رفعة ال زاویة  من الفعلي

  على تلقائیًا وستعرض ،  قرار وتقدیم بمراجعة  الحكام لیقوم  فعالیةال إیقاف  یتم ، ة الرفع اعتراض بدء  عند فقط 2.7.1.24
 : أدناه النتائج إلى  یؤدي  مما ،  السبورة
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)a(  الثالثة  الحكام  یحكم  ،  باإلجماع  قرار   :الرفعة   نجاح اعتراض  )رفعة ال  على)  3  "good lift  ."اعراض   ینجح  عندما  
 . والرسوم  عتراضاال بطاقة إرجاع  سیتم. والترتیب  النتیجة مراجعة  وتتم"  good lift" إلى ةالرفع  قرار  تغییر یتم ، ة الرفع

)b(  اعتراض نجاح   ینجح  ال  عندما"    no lift"  رفعة  ال  على  الحكام  من  األقل   على)  1(  واحد  حكم  إذا  :الرفعة   عدم 
 . WPPO إدارة إلى  وتقدیمھا االعتراض ورسوم ببطاقة  االحتفاظ وسیتم  ،"  no lift"ة الرفع  قرار یظل  ،  ةالرفع  اعتراض

 . ة الرفع اعتراض نتیجة  عن الفني المذیع سیعلن 8.1.24

 . النتیجة ھذه على عتراض لال أخرى فرصة  ھناك تكون ولن  ، نھائیة" ة الرفع اعتراض"  عملیة نتیجة تعتبر 9.1.24

  ومسؤولي   الریاضیین  بإبالغ  التوالي   على  J1  أو   الرئیسي  الحكم   سیقوم   ،   LiftVRS  في  فشل   حدوث   حالة   في   10.1.24
  فسیتم   ،  LiftVRS  فشل   حل   تم  إذا .  الفشل   حل  یتم  حتى   ة الرفع  اعتراض   بدون  فعالیةال  ستمرت   أن   ویجب  ،   بالفشل  الفریق
 . فصاعًدا  اللحظة تلك من ة الرفع باعتراض السماح وسیتم ، بذلك الریاضیین إبالغ

 اللعب:  منطقة  أخطاء  25

 وصف اخطاء منطقة اللعب:  1.25

  أو   جوري ال  لجنة   أو   الحكام   أو   الفریق   مسؤول   أو   الالعب   ویثیرھا  أدناه   األخطاء   من   أي   حدث ت   قد   ،   الفعالیة   أثناء  2.25
  الزمنیة  األطر   ضمن(  ةالرفع   محاولة   بعد  أو  قبل  إما  ،  الحالیة   الالعب   بمحاولة   یتعلق  فیما  فقط   الفني  المندوب  أو  مارشالال

 ): القاعدة ھذه  في  المحددة

البار  1.2.25   إلى  الالعب   یطلبھ  الذي  الوزن  مع  یتطابق  ال  بارال  على  تحمیلھ   تم  الذي  الوزن:  صحیح   غیر   تحمیل 
 . مارشالال

  إلى   الریاضي  قبل  من  المطلوب  االرتفاع  مع  یتطابق وال  صحیح غیر  الحامل  ارتفاع:  صحیح  غیر الحامل  ارتفاع  2.2.25
 . مارشالال

  غیر   بشكل   الحامل  ارتفاع  أو   البار   تحمیل  إلى   یؤدي  مما  صحیح  غیر  TA  المذیع الفني  إعالن  :الفني   المذیع  خطأ   3.2.25
 .صحیح غیر ریاضي  نداء أو  صحیح

 . TA بواسطة  الریاضي عن اإلعالن بعد جًدا  متأخًرا أو  جًدا  مبكًرا ة الرفع محاولة  ساعة بدء یتم : المؤقت خطأ  4.2.25

  الرئیسي   الحكم   منھ   یطلب   ال   عندما  ة الرفع  أثناء  المحملین المساعدین البار  یالمس :  اخطاء المحملین المساعدین  5.2.25
 . ذلك

 . صحیحة غیر  ریاضي  محاولة أو الحامل ارتفاع أو  صحیح  غیر بشكل  البارتحمیل : مارشال /  تقني /  فني  خطأ  6.2.25

 . تالفة  أو  تنكسر اربطة المصطبة  أو فالاألق ،  األقراص ، بارال  ، المصطبة  : معدات خطأ  7.2.25

  الحكم  تنبیھ  الریاضي  الفریق  مسؤول   أو   الریاضي  و   الحكام  على   یجب  ،  ةالرفع   محاولة   قبل   خطأ   عن  إلبالغعند ا  3.25
  ما  یحدث و  ،  الرئیسي  الحكم  قرار   إلى  واستناداً   المثار  الخطأ  لتحلیل  الوقت  إیقاف  سیتم".  start"  أمر  إعطاء  قبل  الرئیسي

 :یلي

 . بشكل طبیعي والمحاولة  الوقت  استئناف یجب ، خطأ   وجود عدم  رئیسالحكم ال قرر   إذا 1.1.3.25

مصطبة    الفور   على  سیغادران  الفریق   ومسئول   الریاضي  الالعب  فإن  ،  خطأ   ھناك  أن  رئیسالحكم ال  قرر   إذا  2.1.3.25
 . FOP یغادر لن ولكنھ بھ الخاصة ةالرفع  محاولة  إلكمال)  2( دقیقتین الالعب منح سیتم. الخطأ  تصحیح وسیتم الرفع

  الفریق   مسؤول   أو   الریاضي  أو  الحكام  على   یجب  ،)  بقًامس  مالحظتھ   یتم  لم(  ةرفع   محاولة   بعد  خطأ   إثارةعند    4.25
 : یلي ما سیحدث  ، جوري ال رئیس قرار  على  بناءً و.  الرفع  لمنصة  الالعب  مغادرة قبل  الرئیسي الحكم تنبیھ الریاضي
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 .كالمعتاد الرفع قرار   فسیظل  ، خطأ   وجود عدم  رئیسالحكم ال قرر   إذا 1.1.4.25

  الفریق   ومسؤول  الریاضي  الالعب  فإن   ،"  no lift"   ة الرفع  قرار  وكان  خطأ  ھناك  أن  رئیس الحكم ال  قرر  إذا  2.1.4.25
  ،   السابقة   ة الرفع  محاولة  بعد   فوًرا  ة الرفع  محاولة   الالعب  یكررو.  الخطأ   تصحیح  وسیتم  ،  الفور   على   FOP  سیتركان

 . ة الرفع لمحاولة  دقائق ) 3(  ثالث تخصیص وسیتم

 Good"  الرفع  قرار   وكان  المطلوب  من  أخف   وزن  إلى   البار   تحمیل  في   خطأ  ھناك  أن  رئیسالحكم ال  قرر  إذا   3.1.4.25
Lift "، المطلوب الوزن  تسجیل  فسیتم . 

الرئیس    قرر   إذا  4.1.4.25   ھو   ة الرفع  قرار  وكان  المطلوب  من  أثقل  وزن  إلى  بارال  تحمیل   في  خطأ  ھناك  أنالحكم 
"Good Lift  " ، مطلوب  ھو  كما اآلخرین بالریاضیین الخاصة  ة الرفع محاوالت  وستستمر  األثقل الوزن تسجیل فسیتم . 

 االرقام القیاسیة:  26

 االرقام القیاسیة:  وصف  1.26

  WPPO  من  المعتمدة  والمسابقات  الھجینة  المسابقات  باستثناء  WPPO  قبل  من  بھا  المعترف  المسابقات  جمیع  خالل  2.26
  المسابقة   تلك  في  المنشطات  مكافحة   اختبار  إجراء  حالة   في  قیاسي  رقم  تحطیم  الریاضیون  بإمكان  ،  الفردي  فعالیات  في  ،

 . LiftVRSتقنیة    واستخدام

 . جدید  كرقم قیاسي ھاب  فارعت اال فسیتم ،" Good Lift" ھي القیاسي  الرقم  ةرفع  محاولة  كانت  إذا 3.26

  الرقم  یتجاوز أن جدید قیاسي  رقم  تسجیل محاولة في یرغب  ریاضي أي على یجب ، جدید  قیاسي رقم تثبیت بمجرد  4.26
 . كجم) 1(  واحد أدنى  بحد ثبیتھت  تم الذي السابق

رقم  ال   یكمل   الذي  الالعب   جنسیة   مع  یتطابق   فقط )  1(   واحد   لحكم التواجد    یجوز  ،   الرقم القیاسي  تسجیل   محاولة عند    5.26
 .القیاسي

  جنسیة   مع  یتطابق  جوري ال  لجنة   أعضاء  من   فقط)  1(  واحد  لعضو  التواجد   یجوز   ،  رقم القیاسيال  لمحاولة   بالنسبة  6.26
 . رقم القیاسيال یكمل  الذي الالعب

  للمسابقات   لكال الجنسینو)  4(   األربعة   العمریة  الفئات  لجمیع  علیھا  ویحافظباألرقام القیاسیة   WPPO  رف ت عی   سوف 7.26
  المحددة   المسابقات  في   القیاسیة   األرقام   ھذه   تحطیم  فقط   الممكن  من ).  أدناه   المبین  النحو  على (  المتنوعة   واإلقلیمیة   العالمیة

 ة: رفع   محاوالت) 3(  ثالث  خالل  أدناه

 نوع البطولة  انواع األرقام القیاسیة المعترف بھا خالل ثالث محاوالت رفعة 
 رقم قیاسي عالمي للنخبة 

 شباب لل  عالمي قیاسي  رقم
 اشئینللن  عالمي قیاسي  رقم

 ارقام قیاسیة بارالمبیة 

 البارالمبیة األلعاب 

 للنخبة  عالمي قیاسي  رقم
 رواد لل  عالمي قیاسي  رقم

 نخبة لل األرقام القیاسیة االقلیمیة جمیع
 للرواد االقلیمیة القیاسیة األرقام  جمیع

 بطوالت العالم للنخبة 

 للناشئین عالمي قیاسي  رقم
 شباب لل  عالمي قیاسي  رقم

 اشئین للن  االقلیمیة القیاسیة األرقام  جمیع
 شباب لل االقلیمیة القیاسیة األرقام  جمیع

 بطوالت العالم للشباب والناشئین

 للنخبة  عالمي قیاسي  رقم
 للرواد  عالمي قیاسي  رقم

 للنخبة  االقلیمیة القیاسیة األرقام  جمیع
 للرواد االقلیمیة القیاسیة األرقام  جمیع

 البطوالت االقلیمیة للنخبة 
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 والشباب  للناشئین عالمي قیاسي  رقم
 والشباب  للناشئین االقلیمیة القیاسیة األرقام  جمیع

 للشباب والناشئین البطوالت االقلیمیة

 والرواد والنخبة  والشباب  للناشئین عالمي قیاسي  رقم
 والرواد والنخبة  للناشئین والشباب االقلیمیة القیاسیة األرقام  جمیع

 كأس عالم 

 للنخبة  عالمي قیاسي  رقم
 اقلیمي أمریكي للنخبة  قیاسي  رقم
 االمریكیة البارابان أللعاب قیاسي  رقم

 العاب البارابان االمریكیة 

 للنخبة  عالمي قیاسي  رقم
 للنخبة  اسیوي اقلیمي قیاسي  رقم

 األلعاب االسیویة البارالمبیة 

  البارالمبیة االسیویة  األلعابرقم قیاسي 
 للنخبة  عالمي قیاسي  رقم

 للنخبة  االقلیمیة القیاسیة األرقام  جمیع
 أللعاب الكومنولث  القیاسي  مالرق

 العاب الكومنولث 

 للنخبة  عالمي قیاسي  رقم
 بالنخبة الخاص  اإلقلیمي الرقم القیاسي 

 البارالمبیة  الشبھ اقلیمیة األلعاب

 والشباب  للناشئین عالمي قیاسي  رقم
 ناشئین والشباب بال الخاص  اإلقلیمي القیاسي  الرقم

 األلعاب البارالمبیة للشباب 

 الھجینة  المسابقات یوجد  ال
 وطنیة /  تیةدعو/   دولیة یوجد  ال
 

 رفعة القوة:  27

 وصف رفعة القوة:  1.27

  في   الریاضیون  یقوم  قد  ،  علیھا  وافق علیھاالم  WPPO  ومسابقات  WPPO  وبطوالت  IPC  البارالمبیة  لعاباأل  أثناء  2.27
اجراء   القیاسي  الرقم  لتحطیم)  4(  إضافیة  رابعة  بمحاولة  الفردي  فعالیات حال    تلك  في  المنشطات  لمكافحة  اختبار  في 
 . LiftVRS تقنیة استخدام  و  المسابقة

 . الثالثة الجولة  بعد ة قوال ة رفع  اجراء  یتم 3.27

  ة الرفع  قرار  من)  1(  واحدة  دقیقة   غضون  في  مارشالال  إلى  رفعة القوة  الفریق   مسؤول  أو  الالعب  یطلب   أن   یجب  4.27
 . التالیة الشروط  استیفاء تم  إذا فقط الطلب  على مارشال ال سیوافق . المحاولة لوحة  على  المعروض

  من  اقل كجم)  10(  عشرةضمن  یقع المرفوع  والوزن"  good lift"  ھي للریاضي   الثالثة  المحاولة  كانت إذا 1.1.4.27
 . كسره الریاضي یحاول   الذي  المؤھل  الحالي القیاسي الوزن

 . " good lift" وكانت  الرقم القیاسي محاولةمؤھلة ل للریاضي الثالثة  المحاولة  كانت  إذا 2.1.4.27

 . مرحلة خروج المغلوب بعد أو أثناء رفعة قوة  طلب  الممكن من یكون لن 5.27

رفعة    باستخدام  المحددة   المسابقات  في   النھائیة  النتیجة   في   وإحصائھا  التالیة   رقام القیاسیة األ  تحطیم  فقط   الممكن  من   6.27
 . القوة

 نوع المسابقة  القوة  رفعة ب  كسرھا المسموح رقام القیاسیة األ أنواع
 للنخبة  عالمي قیاسي  رقم

 بارالمبیة  قیاسیة  ارقام
 األلعاب البارالمبیة 

 بطوالت العالم للنخبة  والرواد   للنخبة عالمي قیاسي  رقم
 بطوالت عالم الشباب والناشئین ناشئینوال شباب لل  عالمي قیاسي  رقم
 والرواد   للنخبة عالمي قیاسي  رقم
 والرواد   للنخبة افریقي اقلیمي قیاسي  رقم

 بطوالت افریقیا االقلیمیة للنخبة 

 والناشئین للشباب  عالمي قیاسي  رقم
 للشباب والناشئین  اقلیمي افریقي قیاسي  رقم

 لناشئین للشباب وا االقلیمیة افریقیا بطوالت 
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 والرواد   للنخبة عالمي قیاسي  رقم
 والرواد   للنخبة بارابان االمریكي االقلیمي قیاسي  رقم

 بطوالت بارابان االمریكیة االقلیمیة للنخبة 

 للشباب والناشئین عالمي قیاسي  رقم
 للشباب والناشئین االقلیمي االمریكي بارابان قیاسي  رقم

شباب  لل  االقلیمیة  االمریكیة  بارابان  بطوالت 
 والناشئین 

 والرواد   للنخبة عالمي قیاسي  رقم
 والرواد  للنخبة اقلیمي اسیوي قیاسي  رقم
 والرواد   اقلیمي اوقیني للنخبة قیاسي  رقم

 اوقینیا االقلیمیة للنخبة  -بطوالت اسیا

 للشباب والناشئین عالمي قیاسي  رقم
 للشباب والناشئین  اسیوي اقلیمي قیاسي  رقم
 للشباب والناشئین  اوقیني اقلیمي قیاسي  رقم

 شباب والناشئینلل االقلیمیة اوقینیا -اسیا بطوالت 

 للنخبة  عالمي قیاسي  رقم
 للنخبة  وربي ا اقلیمي قیاسي  رقم

 للنخبة  االقلیمیة  اوربا بطوالت 

 شباب والناشئینلل  عالمي قیاسي  رقم
 شباب والناشئین لل اوربي  اقلیمي قیاسي  رقم

 شباب والناشئین لل االقلیمیة  اوربا بطوالت 

 والرواد   للنخبة عالمي قیاسي  رقم
 والناشئین للشباب  عالمي قیاسي  رقم

 كأس عالم 

 للنخبة  عالمي قیاسي  رقم
 للنخبة  مریكيا اقلیمي قیاسي  رقم
   العاب بارابان االمریكیة قیاسي  رقم

 العاب بارابان االمریكیة 

 للنخبة  عالمي قیاسي  رقم
 للنخبة  يسیو ااقلیمي  قیاسي  رقم
 االلعاب االسیویة البارالمبیة قیاسي  رقم

 األلعاب االسیویة البارالمبیة 

 العاب الكومنولث  ال یوجد 
 للنخبة  عالمي قیاسي  رقم
 للنخبة  مياقلی  قیاسي  رقم

 االلعاب الشبھ اقلیمیة البارالمبیة 

 البارالمبیة لشباب االلعاب  والناشئین للشباب  عالمي قیاسي  رقم
 الھجینة  المسابقات ال یوجد 
 وطنیة /  تیةدعو/   دولیة ال یوجد 

 

 النتائج:  28

 فعالیة الفردي:  1.28

 أثناء  إكمالھا  تم"  good lift"  ةرفع  محاولة  أثقل  خالل  من  ریاضي  لكل  النھائیة  النتیجة حساب  سیتم  : رفعة  أفضل  1.1.28
اثقل   ، المثال سبیل  على( تنازلي ترتیب في المصنفة ،") best lift("  ةالقو ة رفع وأیًضا  محاوالت) 3(  ثالث خالل  الحدث

"best lift  " 1(  األول  الترتیب ھوST .(( 

"  Good Lift"  ة الرفع  محاولة  أوزان  مجموع   خالل  من  ریاضي   لكل  النھائیة  النتیجة  حساب  سیتم  :الرفع   مجموع  2.1.28
  "  أثقل  ،  المثال  سبیل   على (  تنازلي  بترتیب   مرتبة  ، ")  الرفع  مجموع ("  محاوالت)  3(  ثالث   ضمن   الفعالیة   أثناء  المكتملة

  باستثناء   بھا  المعترف  المسابقات   جمیع  في   صالحة   الرفعمجموع    میدالیة).  1ST(  األولى   المرتبة   ھو"    رفعمجموع  
 . األلعاب

  نفس ))  3(   ثالثة  إلى)  1(   واحد (   المیدالیة /    التصنیف  في   الریاضیین  من  أكثر  أو)  2(  اثنان  حقق إذا:  التعادل   كسر   3.1.28
 : أدناه 5-1-28 للقاعدة الموضوع  ، النھائیة النتیجة  سیحددالمباشرة  المواجھة فإن  ، النتیجة

 .  المعني تصنیفال تقاسم فسیتم ، " no lift"  الریاضیین كال تلقى  إذا 1.3.1.28

 . المعني تصنیفال  تقاسم فسیتم ،" good lift" على الریاضیین كال  حصل  إذا 2.3.1.28



40 

المباشرة  ةرفع   عملیة   تحدث  4.1.28   ةالرفع   محاولة   إكمال  الریاضي  مطلوبا من  كان  إذا  .   الثالثة  الجولة   بعد  المواجھة 
  بنفس   تلقائیًا  ةالرفع  محاولة   ستكون .  ةالرفع   لمحاولة   دقائق )  3(   ثالث   تخصیص   سیتم  ،   السابقة   ة الرفع   محاولة   بعد  فوًرا 
 .للریاضیین تعادل ال النتیجة/  المحاولة  وزن

  إجراء   یتم  لم  إذا).  TD  بموافقة(  المواجھة المباشرة  إكمال  في  یرغبون  ال  أنھم  معًا  المعنیون  الالعبون  یقرر  قد   5.1.28
 . المعني تصنیفال مشاركة فسیتم  ،المواجھة المباشرة

  ) والثالث  والثاني األول  منلیس  أي (  أقل   أو   الرابع   المركز  في   المصنفین  الریاضیین من  أكثر  أو )  2(   اثنان  حقق  إذا   6.1.28
 . صنیف الت  تقاسم  فسیتم ،  النتیجة نفس

 فعالیة الفرق والفریق المختلط: 2.28

 یتیح  الذي   CF  صیغة المعامل  باستخدام  المختلطة   قی والفر   ق الفر  فعالیات  نتائج  جمیع  احتساب  سیتم:  رفعة  أفضل  1.2.28
  من  العب   كل   من  CF  صیغة المعامل   درجة   جمع   ذلك  بعد   سیتم.  الجسم   وزن   من  مختلفة   فئات   من   الریاضیین  نتائج  مقارنة

 . تصنیف أعلى  على درجة  أعلى حصول   مع ، CFصیغة المعامل   نقاط مجموع إلعطاء جولة  كل

 : النتیجة یلي  ما سیحدد  ، النتیجة  نفس الفریق  حقق   إذا ، مرحلة كل في  :التعادل  كسر  2.2.28

 .  أعلى ترتیبًا" good lift"  من أكبر عدد لدیھ  الذي الفریق  سیحتل  1.2.2.28

 .  أعلى مرتبة سیحتل  مرفوعة فردیة نتیجة أعلى  صاحب  الفریق فإن ،  التعادل وجود   استمرار حالة في  2.2.2.28

  السابقة   الجولة   في رفعھا   تم   فردیة  درجة   أعلى   على حصل  الذي   الالعب   فإن   ،   التعادل   وجود  استمرار   حالة   في  3.2.2.28
  على   3  و   1  الجولتین  في   150.55  درجة   على)  2(   العبان  حصل  إذا  ،  المثال  سبیل  على (  أعلى   ترتیب  على  سیحصل 

 ). أعلى مرتبة سیحتل  األولى الجولة في  رفع الذي الالعب  و  الفریق  فإن  ، التوالي

صیغة   باستخدام   العب   لكل "  good lift" مجموع   خالل   من   مرحلة   كل   في  فریق  لكل   النھائیة   النتیجة   حساب   سیتم 3.2.28
 . ))1ST(  األول الترتیب ھي للفریق نتیجة أعلى  ، المثال  سبیل على ( تنازلي بترتیب صنیفالت  ،  CF المعامل

 منح المیدالیات:  29

 وصف منح المیدالیات:  1.29

  ة رفع  أفضل ( فعالیة الفردي صالحیة  لمعاییر  وفقًا  المیدالیات  منح   یتم  ،  WPPO  قبل   من  بھا   المعترف  المسابقات  في   2.29
 : المختلط قی والفر  قالفر  فعالیة و  ،) رفع مجموع الو

 المیدالیة التصنیف

 ذھب  st(1(االول 

 فضة   nd(2(الثاني 

 برونز  rd(3(الثالث 

 

 فعالیات الفردي:  3.29

 . بمیدالیة للفوز  مؤھلون اللجنة البارالمبیة الوطنیة نفس من الریاضیین من فقط   )2( اثنان 1.3.29

 . المباشرة المواجھة  بعد) الثالثة( الثالثة أو ) الثانیة( الثانیة أو ) 1ST(  األولى  المرتبة تقاسم تم  إذا 2.3.29
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 . برونزیة ) 1(  واحدةمیدالیة و) 2( ذھبیتین میدالیتین منح فسیتم ، ) 1(  في التصنیف األول  العبان كان ھناك إذا 3.3.29

)  2(  اثنتانمیدالیتان  و)  1(   واحدة   ذھبیة  میدالیة  منح  فسیتم  ،)  2(  الثاني  التصنیف  في )  2(  العبان  ھناك  كان   إذا  4.3.29
 . فضیة 

الثالث   )2(   العبان  ھناك   كان  إذا   5.3.29 التصنیف  )  1(   ة واحدمیدالیة  و)  1(  واحدة   ذھبیة  میدالیةفیتم منح    ، )  3(   في 
 . برونزیة) 2( اثنتانمیدالیتان و فضیة 

 فعالیات الفرق والفریق المختلط:  4.29

 ). 3(  الثالث أو ) 2(  الثاني أو ) 1(  األول  التصنیف تقاسم یتم .النھائیة والمباراة  الثالث  المركز مرحلة  بعد 1.4.29

)  1(  ة واحدمیدالیة  و)  2(  ذھبیتین  میدالیتین  منح  فسیتم  ، )  1ST(  األول   تصنیف ال  في )  2(   فریقان   ھناك  كان   إذا   2.4.29
 .  برونزیة

)  2(  انت اثنمیدالیتان  و)  1(  واحدة  ذھبیة  میدالیة  منح  فسیتم  ،)  2(  الثاني  في التصنیف)  2(   فریقان  ھناك  كان  إذا  3.4.29
 .  فضیة 

میدالیتان و  فضیة )  1(  وواحدة )  1(  ذھبیة  میدالیة   منح  فسیتم  ، )  3(   في التصنیف الثالث   ) 2(  فریقان  ھناك  كان   إذا   4.4.29
 . برونزیة ) 2( اثنتان

 . فریق لكل  میدالیة) 1(  واحد   مدرب یمنح 5.4.29

  جمیع   تتنافس   ،)  العالم  كأس   في   ،   المثال   سبیل   على(  مختلفة   عمریة   فئات   تقدیم  یتم  ال   حیث   النخبة   مسابقات   في   5.29
  في   میدالیة   لمنحھ  یكفي  بما  عالي   تصنیف   الالعب  حقق  إذا .  ةالمدمج   الفئات   أو   الجسم   وزن  فئة  نفس  في معًا  العمریة   الفئات
 . المیدالیات تلك منحھ  فسیتم  ، المؤھلة العمریة  الفئات من العدید

 ). 11 الملحق (  WPPO بروتوكول  لدلیل وفقًا مراسیم التتویج إجراء یجب  6.29

 التصنیفات:  30

 وصف التصنیفات:  1.30

  داخل  الفریق   أو  الالعب   تصنیف  ستحدد   والتيوزن    فئة  لكل  النتائج  على  بناءً   تصنیف  نظام   على  WPPO  سیحافظ  2.30
 : التالیة  المنفصلة التصنیفات على الحفاظ  سیتم. المعني التصنیف نظام

 .ةوالبارالمبی   ةواإلقلیمی  ةالعالمی   اتصنیفالت  -  ةرفع  أفضل  : الفردي فعالیة  1.2.30

 ة. واإلقلیمی  ة العالمی  اتالتصنیف - مجموع الرفع : الفردي فعالیة  2.2.30

 ة. واإلقلیمی  ةالعالمی  ات التصنیف -  قالفر  فعالیة  3.2.30

 ة. واإلقلیمی   ةالعالمی  اتالتصنیف -  مختلطال فعالیة الفریق  4.2.30

 . العالمیة التصنیفات -  الھجینة المسابقات  5.2.30

 : التعادل حالة في  ،  الفردي لفعالیة بالنسبة  3.30

  التقویم   تاریخ  بحلول)  1ST(  أوالً   التوالي   على"    رفع مجموع  "  أو "  ةرفع   أفضل"  على  حصل  الذي   الریاضي   1.3.30
 . أعلى مرتبة  في  سیصنف

  الجولة  في   التوالي  على   "مجموع رفع "  أو"  ة رفع  أفضل" صاحب الالعب  فإن  ،  التعادل  وجود   استمرار   حالة  في   2.3.30
 . أعلى ھ تصنیف سیتم السابقة
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 . أعلى مرتبة في " good lift" اكثر رفعة  لدیھ الذي  الالعب  تصنیف سیتم  ، التعادل وجود   استمرار حالة في  3.3.30

 : التعادل  حالة  ، في المختلط والفریق الفرق  لفعالیة بالنسبة  4.30

 : التعادل حالة  في  مرحلة أي  خالل  تحقیقھا یتم درجة أعلى  ھو صنیف الت  سیكون 1.4.30

 . أعلى  تصنیف سیحتل  التقویم تاریخ بحلول) 1ST(  األولى الدرجة  حقق الذي  الفریق  1.1.4.30

 . أعلى تصنیف  السابقة  المرحلة في  النتیجة  حقق  الذي الفریق  فسیكون ، موجوًدا   یزال  ال  التعادل كان  إذا 2.1.4.30

  تصنیف   في"  good lift"  رفعة  اكثر  على  حصل   الذي  الفریق  فسیكون  ،  التعادل  وجود  استمرار  حالة  في   3.1.4.30
 .أعلى

 : حطاتالم – Bالجزء 

 : حطات قوانین الم 31

 وصف :   – حطات الم 1.31

)  1(   واحد   لدیھم  الذین  ، رواد  وال  والنخبة   ،والشباب  ،  ناشئینال  والذكور  إلناثا  للریاضیین  مفتوح   حطات الم  نظام   1.1.31
ی )  8(  ثمانیة  من   أكثر   أو عوق    ولوائح  قواعد   في  المحدد   النحو   على   ،)1(  واحدة   ریاضة   فئة   في   للتنافس   ھمؤھلانواع 

 . الجنس  حسب  ، WPPO التصنیف

 : الھدف  2.31

 . مختلفة  قوة  بعناصر تتمیز التي  حطاتالم  من سلسلة  في  الالعبون یتنافس 1.2.31

 : ت وزن الجسم فئا  3.31

 . المفتوحة الجسم  وزن فئات   في  الجنس حسب  الریاضیون  یتنافس 1.3.31

 المجامیع العمریة :  4.31

  القوة   قواعد  نفس  باتباع   ،  بھا  المعترف  WPPO  مسابقات  جمیع  في   عمریة  فئات)  4(   أربع  على  التعرف  یتم  1.4.31
 ). أعاله ) القوة(  11  القاعدة في  علیھا المنصوص (

 الدخول:  32

 فعالیة الفردي:  1.32

لجنة بارالمبیة    لكل  العمریة  والفئة  الجنس  حسب للدخول  أقصى  حد   یوجد   ال   ،  بھا  المعترف  WPPO مسابقات  في   1.1.32
 . NPC وطنیة

 الفردي:  فعالیات  قابلیة تطبیق 2.1.32

  األدنى   الحد   تطبیق  یتم  عندما  للتطبیق   قابلة  الفعالیة    عتبرت   ،   WPPO قبل  من   بھا  المعترف  المسابقات   جمیع في 1.2.1.32
 : العمریة والفئة  الجنس حسب  أدناه الریاضیین عدد من

)a(    اثنان  ریاضیان  )مستوى   عن  تزید  أو   تساوي  درجة   ویحققان)  2(   العبان  ھناك  یكون  عندما):  2  MQS  لفئة   المعني  
 . وفضیة  ذھبیة میدالیة منح سیتم ،  الجسم وزن

)b(  ثالثة   )الذھبیة (  المیدالیات  جمیع  تُمنح  ،  أكثر  أو  ریاضیین)  3(  ثالثة  ھناك  یكون  عندما  : أكثر  أو  ریاضیین)  3  
 . )والبرونزیة  والفضیة 
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  و  TD و   LOC  مع   بالتشاور   بھا   المعترف   WPPO  مسابقات   لجمیع  للتطبیق   القابلة   فعالیات النھائیةال  تحدید   سیتم 2.2.1.32
WPPO  الفني االجتماع بعد أو /  و  قبل. 

 فعالیة الفرق:  2.32

  العمریة   فئةال  في  الجنس   حسب  للتطبیق   قابالً ) 1(   واحد  فریق  فعالیة   سیكون   ،  بھا  المعترف  WPPO مسابقات  في   1.2.32
 : التالیة للشروط  وفقًا   ا النخبة

البارالمبیة    نفس  من  یكون  قد  وكالھما  ،  متنافسین)  2(  فریقین  عن  یقل  ال  ما  ھناك  یكون  أن  یجب  1.1.2.32 اللجنة 
 . NPC الوطنیة 

 . الجنس نفس  ومن  اللجنة البارالمبیة الوطنیة نفس من العبین) 3(  ثالثة من الفرق  تتكون أن یجب  2.1.2.32

 . فرق ) 3(  ثالثة أقصى  بحد الدخول  NPC لجنة بارالمبیة وطنیة  لكل  یُسمح 3.1.2.32

 . إضافیین العبین یكونون قد  أو  ق لفعالیة الفر  فعالیة الفردي   في المشاركین الریاضیین إدخال  أیًضا یمكن 4.1.2.32

 . العمریة الفئات جمیع من  قالفر  فعالیة  في  المشاركون الالعبون یكون قد  5.1.2.32

 فعالیة الفریق المختلط:  3.32

  العمریة   فئةال  في أقصى  كحد )  1( واحد  مختلط ال  فریقال  فعالیة یكون  قد ،  فقط  بھا  المعترف  WPPO مسابقات  في   1.3.32
 : التالیة للشروط  وفقًا  للتطبیق قابالً  النخبة

البارالمبیة   نفس  من  یكون  قد  وكالھما  ،  متنافسین)  2(  فریقین  عن  یقل  ال  ما  ھناك  یكون  أن  یجب  1.1.3.32   اللجنة 
 . NPCالوطنیة 

  من  األقل   على)  1(  واحد  مع  ،   اللجنة البارالمبیة الوطنیة  نفس  من  العبین)  3(   ثالثة  من  الفرق   تتكون  أن  یجب   2.1.3.32
 . جنس كل

 . فرق)  3( ثالثةل  أقصى  بحد الدخول  NPC بارالمبیة وطنیة لجنة  لكل  یُسمح 3.1.3.32

  ریاضیین  یكونون  قد   أو   المختلط  الفریق الى فعالیة    فعالیة الفردي   في  المشاركین  الریاضیین  إدخال   أیًضا   یمكن  4.1.3.32
 . إضافیًا

 . العمریة الفئات جمیع من  المختلط الفریق  فعالیة  في  المشاركون الالعبون یكون قد  5.1.3.32

 المختلط:  الفریق وفعالیة الفرق  فعالیة  تغییرات 4.32

  في  الریاضیین لتغییر الفرصة  NPCsلجنة البارالمبیة الوطنیة ل ستتاح ، بھا المعترف WPPO مسابقات جمیع  في  1.4.32
 . الدخول  من التحقق  عملیة  أثناء المختلط والفریق   قالفر  فعالیة

  التحقق  لعملیة المخصص الوقت خالل  ذلك طلب ویجب) 1(  واحدة  مرة) 3( الثالثة الریاضیین جمیع تغییر یمكن 2.4.32
 . مطلوب  تغییر كل على رسوم أي  فرض   یتم لنو. الدخول من

 مسؤولیات الحكام:  33

 : عامة   نظرة 1.33

  والمندوب   المنظمة   المحلیة   اللجنة   مع  بالتنسیق   بالكامل  المسابقة   تسلیم  على   اإلشراف   -
 .الفني

 . المنافسة على  سلطة  أعلى لدیھ  الدولي  االتحاد  مندوب -

 مندوب االتحاد الدولي 
“)IF Delegate (” 

 مدیر الفعالیات   االتحاد  ومندوب LOC  اللجنة المحلیة المنظمة  مع بالتنسیق ابأكملھ فعالیةال على اإلشراف  -
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 . WPPO  إدارة كادرو الدولي
 . المسابقة  في  WPPO  عن نیابة والتصرف بتعیین یقوم -

“)ED (” 

  لضمان  فعالیاتال  ومدیر  الدولي   االتحاد   مندوب   مع  علیھا  واإلشراف   المسابقة  مراقبة  -
 .بأكملھا  المسابقة خالل الفنیة واللوائح للقواعد وفقًا الفنیة العملیات جمیع تطبیق

 . للمسابقة المعینین الفنیین الحكام  ة دیاق -
 . فعالیة لكل النھائیة النتائج على عی وقّ الت  -

 المندوب الفني 
“)TD (” 

 . القواعد  لھذه تمتثل FOP منطقة اللعب  على  اإلجراءات  جمیع  أن من تأكدالو  الفعالیة قیادة  -
ب   -   ھذه  مع  توافقھا  من  للتأكد   ریاضي  بكل   الخاصة  والمعدات  يرسمال  الزي  فحصیقوم 

 . اإلحماء عملیة أثناء 4 والملحق  القواعد
 . وآمنة ومنظمة  نظیفة FOP منطقة اللعبو المعدات  أن  من تأكدال -
 . الریاضیین تصنیف  مالحظات على الجانبیین جوريل ا  طلع ی  -
 قیادة المحملین المساعدین.  -
 . ” start” and “rack/stop“اعطاء امر  -
  اعتراض   أثناء  أو /    و   المطلوب   الموضع  من   ة الرفع  لتسلسل   وفقًا   لرفعة ا  على   حكم لا   -

 . ة الرفع
 . النتیجة بشأن النھائي القرار  واتخاذ  أخطاء  أي  رفع -
 .یدویًا النتائج لی سجت  -

   الجوري  رئیس 
“)J (” 

 . الرفعة  اعتراض أثناء أو  المطلوب  الموضع من الرفعة  لتسلسل  وفقًا الرفعة على الحكم  -
  القواعد  ھذه مع توافقھا من للتأكد ریاضي  لكل  الشخصیة  والمعدات الرسمي الزي  فحص  -

 . مع الحكم الرئیس جنب  إلى جنبًا ، اإلحماء  عملیة أثناء 4  والملحق 
 . أخطاء  أي  رفع -

 اعضاء الجوري
"j3 "  "j2 " "j1 " 

 الرئیس: 
 قیادة المراقبین الفنیین المساعدین. -
 . وآمنة  ومنظمة  نظیفة نداءال ومنطقة  حماءاال  ومنطقة المعدات  أن  من تأكدال -
  القواعد   ھذه  مع  توافقھا  من  للتأكد  ریاضي   كل ل  ة شخصی ال   والمعدات  ي رسمال  الزي   فحص   -

 . اإلحماء  عملیة أثناء 4  والملحق 
 . نداء ال ومنطقة اإلحماء  منطقة  في  الفریق  ومسؤولي الریاضیین وصول إدارة  -
 . ة رفعال  لمحاولة 2 التالیین الریاضیین استدعاء في   2المراقب الفني  مساعدة  -
 . تتویجال می ومراس الفني  حكموال  الریاضي ضاعراست  دعم -

 : 1المساعد 
 دعم رئیس المراقبین الفنیین.  -

 :  2المساعد 
 . الفنیین المراقبین رئیس  دعم -
 لمحاولتھم  FOPمنطقة اللعب  إلى  الفریق  ومسؤول  الریاضي  وصول  في  تحكم ال -

 . الفعالیة  خالل
  القواعد   ھذه  مع  توافقھا  من  للتأكد  ریاضي   كل ل  ة شخصی ال   والمعدات  ي الرسم  الزي   فحص   -

 . لمحاولتھم FOP منطقة اللعب في  دخولھم  قبل  4  والملحق 

 المراقب الفني 
 (الرئیس والمساعدین) 

“)TC (” 

 . 9  للملحق وفقًا قراص األب  بارال وتفریغ  تحمیل   -
 . وآمنة ومنظمة  نظیفة FOP منطقة اللعبو المعدات  على ظ ا فالح -
 فقط اذا طلب الحكم الرئیس   والمساعدة الریاضیین رفعة حركة /    مسار  متابعة -
 . ذلك  الریاضي أو 
  إعادتھ   ثم  الالعب   یطلبھ  عندما  ة الرفع  قبل  حامل ال   من  بارال  إخراج  على   الریاضي   ة ساعدم  -

 . المساعدة طلب  عند أو " rack" أمر بعد
  ذلك   طلب   إذا   حامل ال   من   بارال  إخراج   على  الالعب   مساعدةب   الفریق   مسؤول   یقوم   قد *  

 . اإلحماء  فترة  في  TD علیھ ووافق

 المحملین المساعدین 

 

 . 3  الملحق في للحكام الفنیین دور  بكل  الخاصة والعملیة  التفصیلیة المسؤولیات سرد  یتم 2.33

 فحص المعدات:  34

 وصف فحص المعدات:  1.34
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 . جنس   لكل ،) القوة(  17 القاعدة في  علیھا المنصوص العملیة  نفس ات معدال فحص عملیة تتبع 1.1.34

 ازیاء الریاضي ومعداتھ الشخصیة:  35

 وصف االزیاء والمعدات:  1.35

  من  حصریًا   العناصر  استخدام/    ارتداء   الریاضیین  جمیع  على  یجب   ،  WPPO  قبل   من  بھا   المعترف  المسابقات  في   2.35
 . 4  الملحق في  الموجودة   وتلك) القوة (  16  القاعدة لنفس وفقًا  ، WPPO من المعتمدین الموردین

  وما   والخواتم  الید  وساعات   والقبعات  األقراط  مثل(  السالمة   ألغراض  مصرح بھا  غیر  عناصر   أي  ارتداء  یجوز  ال  3.35
 ). ذلك إلى

 . ریاضي وحذاء   بنطلون/   وشورتًا قمیًصا  الریاضي یرتدي أن  یجب ، أدنى كحد  4.35

 : البنطلون/   الشورت 5.35

 : التالیة للقواعد تمتثل أن یجب. السراویل/  القصیرة  السراویل  من) 1(  واحدة مجموعة  ارتداء یمكن 1.5.35

 .  الریاضي  جسم على  الشكل مالئمة تكون  أن یجب  1.1.5.35

 . )  بھما مسموح ) 2( طبقتان(  الحافة  باستثناء) 1(  واحد سمكال/   طبقة ال تكون  أن یجب  2.1.5.35

  وزاویة   ،  المقواة  طبقاتال   مثل  المصنعة   الشركة   تصمیم  من  تحسینات  أو   تعدیالت  أي  على  تحتوي  أال  یجب   3.1.5.35
  أو   واألطواق   ،   واألزرار  ،  والجیوب  ،  والدعم  ،   والحشو  ،  اإلضافیة  والبقع  ،  المضلعة  الخارجیة  والمواد  ،  األرجل

 . السحابات

 االحماء:  36

 وصف االحماء:  1.36

 . جنس   لكل ،) القوة(  18  القاعدة في  علیھا المنصوص  العملیة نفس اإلحماء عملیة تتبع 2.36

 الفعالیة:  37

 عملیة الفعالیة:  1.37

 . تأھیل جولة في  الالعبون سیتنافس  1.1.37

 : یلي ما التأھیل جولة  في  علیھا الحصول  تم التي النتائج ستحدد  2.1.37

 ترتیبھم  على   اآلخرون  سیحصل   ؛   ركز م  لكل   تصنیفًا  العبین  أفضل )  6(  ستة   سیتأھل   . حطةللم  لنھائيا  التأھل   1.2.1.37
 .  األخیر المركز  إلى) السابع( السابع من

  تم  التي الدرجات  إضافة(  عام  بشكل  تصنیفًا  ریاضیین)  6( ستة أفضل  سیتأھل  .   حطةللم  الشامل  للنھائي  التأھل  2.2.1.37
 .   األخیر المركز إلى ) السابع( السابع من ترتیبھم على اآلخرون سیحصل  ؛ ) ركز م لكل علیھا الحصول

  ریاضي  أفضل  نتائج  إضافة(  عام  بشكل  تصنیفًا  األفضل)  6(   الستة   الفرق  ستتأھل  .حطة الم  لنھائي  الفرق  تأھل  3.2.1.37
 . األخیر  المركز  إلى) السابع( السابع من ترتیبھم على  اآلخرون سیحصل  ؛ ) مركز  لكل البلد في

  لنقاط  إضافة(  عام   بشكل   تصنیفًا  األفضل )  6(  الستة  الفرق   ستتأھل  . حطة الملنھائي    المختلط   الفریق   تأھل   4.2.1.37
)  السابع(  السابع  من  ترتیبھم  على  اآلخرون  سیحصل   ؛)  ركزم  لكل  الدولة  في  تصنیفًا  األعلى  واإلناث  الذكور  الریاضیین

 . األخیر المركز إلى
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 . المراكز جمیع  على التنافس الریاضیین جمیع على یتعین ، الشامل النھائي حطةم و التأھیل جولة  في  3.1.37

  إعادة  ستتم   ،   حطة للم   المختلط   الفریق   ونھائي  المحطة   ق فر   ونھائي  حطة للم  الشامل   والنھائي  حطة الم  نھائي  في   4.1.37
 ). النھائي تجدید بدء) (0(  صفرال  إلى ط التصنیف والنقا

  قبل   الفریق  ومسؤول  الریاضیین  إبالغ  ویتم  WPPO  و  الفني  المندوب  قبل  من  حطةالم  وشكل  برنامج  تحدید  یتم  5.1.37
 . فعالیةال من األقل على دقیقة ) 30( ثالثین

  ق فر ونھائي ،حطةللم  الشامل والنھائي ، حطةالم ونھائي ، التأھیل جولة( الفعالیة أثناء  حطة الم برنامج یختلف لن 6.1.37
 ). حطةللم المختلط  الفریق  ونھائي  ، حطةالم

  ق فر  ونھائي  ،  حطة للم   الشامل  والنھائي  ،  حطةالم  ونھائي  ،  التأھیل  جولة (  فعالیةال  أثناء  حطةالم  شكل  یختلف  قد  7.1.37
 ). حطةالم

  شامل   ونھائي  حطة الم   ونھائي  تأھیل (  جولة  كل  بین مجدولة   ساعات ) 3(   ثالث   عن   یقل ال   ما   ھناك  یكون  أن   یجب   8.1.37
 ). المختلط  الفریق  ونھائي  حطةالم قفر  ونھائي  حطةللم

ً   أو   فردي   بشكل  التنافس   للریاضیین  یجوز   9.1.37   ،  حطة الشامل للم  النھائي  ،  حطة نھائي الم   ،  التأھل(  جولة   كل   في   معا
  كل   في  العبین  عدة  أو  حطةم  لكل)  1(   واحد  العب  ،  المثال  سبیل  على  ؛  المختلط  للفریق  والنھائي  حطة الم  قفر  نھائي

  الضرورة   حسب   المجموعات   تشكیل  یمكن.  أخرى   وعوامل   المكان  وحجم   المعدات   توفر  مدى   على   أساس   على  ، )  حطةم
 ). معًا العمریة الفئات  تتنافس  قد ، المثال  سبیل على(   أعاله المذكورة  العوامل  على بناءً 

 .مباشًرا نھائیًا  سیكون) قفر  أو  شامل   أو فردي(  فئة  كل في الریاضیین من أقل أو) 6(   ستة ھناك یكون عندما 10.1.37

  ستمر وست   ،   دقیقة)  40(   أربعین  عن   تقل  ال  إحماء  فترة   تخصیص   سیتم   ،   فعالیةلل  المؤقت   اإلیقاف   حالة   في   11.1.37
 . یقافاال قبل  كان كما النتائج ولوحة  فعالیةال

 برنامج المحطة:  38

 البرنامج:  1.38

  وحجم   المعدات   توفر   على   بناءً   للمسابقة   التنفیذي  المدیر  اختارھا  التي)  3(   الثالث   المحطات  ھو  المحطة  برنامج  2.38
 . WPPO تقدیر حسب   أخرى عوامل  إلى باإلضافة  المكان

 المحطة:  تنسیق  39

 التنسیق:  1.39

 : تشمل  قد. للمسابقة WPPO  و  TD  یحددھا التي المحددة التمرین متطلبات  ھو  المحطة تنسیق 2.39

 . المطلوبة الحركات 1.2.39

 . التكرار  مخطط  أو  للتكرار المطلوب العدد 2.2.39

 . المطلوبة  المعدات  3.3.39

 . المطلوب الوزن مقدار 4.2.39

 الوقت المحدد.  5.2.39

 نقاط. ال تفاصیل 6.2.39

 . )األمر  لزم  إذا(  التعدیالت 7.2.39



47 

 . محددة عقوبة إلى المحدد  الوقت  خالل   المحطة تنسیق  إكمال عدم یؤدي  قد . زمنیة عقوبات  للمحطات یكون قد  3.39

 یتعین  التي  الدورات   أو   الوزن  أو   التكرار   أو   الوقت   مقدار   حیث   من  المتطلبات   من   أدنى   حد   للمحطات   یكون  قد   4.39
  تنسیق  إكمال  عدم  یؤدي  قد.  المحطة  تنسیق  من  كجزء  الدنیا  الحدود  ھذه  من  أي  عن  اإلعالن  سیتم.  التقدم  أجل  من  إكمالھا
 . محددة عقوبة إلى المحدد  الوقت  خالل   المحطة

 المحطات:  40

 المواسم:  1.40

 : المنافسة  موسم  على  بناءً  ممكنة  التالیة المحطات  2.40

 الموسم  نقاط المحطة 
 ) تكرار( طبیة ال كرة ضرب ال -
 ) وقت ( الطبیة  الكرة رمي  -
 ) وزن أو  تكرار) (دمبل ، بار(  الكتف ضغط  -
 ) ورأسي أفقي (  اسفل سحب  -
 ) مصطبةال ضغط  تمرین(  التحمل -
 ) الحراریة  والسعرات  والوقت   المسافة) (ورأسي   أفقي( صف  -
 ) اآللة مع  ، الحراریة السعرات ، الوقت  ،  المسافة) (عمودیًا( قذف عالیاال   -
 ) تكرار ،  الوقت( الحبل  تسلق    -
 ) تكرار  ، الوقت (  اعلى سحب  -
 ) تكرار  ، الوقت (  لحب جر ال  -
 الصخور /   المطرقة دفع -
 متوازیة  باراتب  خفض ال  أو بالحلقات الخفض -
مناسب   الحركة   تبدأ(  اأمام  الكتف   -   والریاضي   ،  ممدودتین  الساقین  منتصف   في   باي وزن 

 ) الذراعین فرد  مع دائًما ولكن  ، الكتف ارتفاع عند الوزن یحمل
أي وزن    أو  الدمبل  باستخدام  األخرى  ثم  أوالً   یدیھ  إحدى   تبدیل  للریاضي   یجوز:  القوة  خطف  -

 . بارال مع الیدین أو  مناسب

 الصیف 

 الثلج كرة  دفع -
 الزالجات  دفع -
 ) كیرلنكال( الثلج كرة  ھدف -
 رمي الثقل الشتوي  -
 الثلج  أقراص/  كتل   ضغط  -
 الذقن رفع -
 الیتي  مطاردة -
 الزالجات  سباق -
 باالنزالق  القفز  -
 رمي السھام  -
 المطرقة /  الفأس  ضرب  -
 كرة الثلج -
 البولینغ -

 الشتاء 

 

 : الٌحكم  41

 وصف الٌحكم:  1.41

  والشكل  الحركة  اتباع  ضمان  ذلك  في  بما  ،  ریاضي كل  أداء  محطة  على  جوريال  لجنة من)  1( واحد عضو  سیحكم 2.41
 ). إلخ  ، التكرارات ،  الوقت ، المثال  سبیل على ( الالعب نقاط  إلى باإلضافة  ، المطلوبین

  ،   المثال   سبیل  على (  الریاضي   تصنیف  وثائق   في  ذكرھا  تم  إذا   فقط  الحكم  عند  االعتبار  في  االستثناءات  ستؤخذ   3.41
 ). الحركة استثناءات من  مجموعة  أو الركبة أو الكوع زاویة
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 والتصنیف:  والمیدالیات   النتائج 42

 : والتصنیف والمیدالیات   النتائج 1.42

 : مقابلة  ونقاط  تصنیف على الریاضیون  سیحصل  ، المحطة  تنسیق على بناءً  2.42

 النھائیات  جولة التأھیل 
 دلتا النقاط التصنیف دلتا النقاط التصنیف

1 100 - 1 100 - 

2 90 -10 2 80 -20 

3 80 -10 3 60 -20 

4 72 -8 4 50 -10 

5 64 -8 5 40 -10 

6 56 -8 6 35 -5 

7 50 -6  

8 44 -6 

9 38 -6 

10 34 -4 

11 30 -4 

12 26 -4 

13 24 -2 

14 22 -2 

15 20 -2 

16 18 -2 

17 16 -2 

18 14 -2 

19 12 -2 

20 10 -2 

21 8 -2 

22 6 -2 

23 4 -2 

24 and 
onwards 

3 -1 

 

  ، المحطة  نھائي في ) 3(  الثالث  إلى ) 1(  األول من  المصنفة المختلط  ق ی والفر  والفرق للریاضیین المیدالیات تُمنح 3.42
 . الجدوى لمعاییر  وفقًا  المختلط الفریق ونھائي  ، المحطة  فریق ونھائي ، الشامل  المحطة ونھائي
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 : التعادل  حالة  في 4.42

 . الترتیب  نفس في  الریاضیون سیشترك:  المحطة  نھائي  1.4.42

ال   2.4.42   أعلى   على  الحاصلین  الریاضیین  تصنیف  سیتم:  المختلط  الفریق   محطة و  قالفر  نھائي محطة  و  شاملمحطة 
  إذا   ،  المثال  سبیل  على(  النحو   ھذا   على  العملیة  تستمر  ،  التعادل  استمرار   حالة   في.  أعلى  فردي  فعالیة  أي  في  تصنیف
  الفریق   أو   الالعب  فإن  ،)  288(  وثمانین  وثمانیة  مائتین  نقاط   مجموع   على   الفریقین  أو   الریاضیین  من)  2(  اثنان  حصل 

  ،   التعادل  استمر  إذا  ؛  األعلى  المرتبة  سیحتل))  4(  الرابع  مقابل)  1ST(   أوالً   ،  المثال  سبیل  على(  تصنیف   أعلى  صاحب 
 )). 5(  الخامس مقابل ) 2( الثاني(  التالي األعلى الترتیب اعتبار فسیتم

  داخل   الفریق   أو  الالعب   رتبة  سیحدد   والذي   الجنس  حسب  النتائج  على  یعتمد  تصنیف  نظام  على  WPPO  سیحافظ   5.42
 : التالیة  المنفصلة التصنیفات على الحفاظ  سیتم. المعني التصنیف نظام

 واإلقلیمي  العالمي  التصنیف - الفردي   فعالیة 1.5.42

 واإلقلیمي  العالمي التصنیف  - قالفر فعالیة 2.5.42

 واإلقلیمي العالمي التصنیف - المختلط  الفریق  فعالیة 3.5.42

 

 

 

 

 

 

 


