
 
 

  لألندية ومراكز التدريب برنامج و شروط بطولة اململكة 
سنة 12حتت  الناشئنيلرباعم  – الرومانيةللمصارعة   

 مكة املكرمةمبدينة  م19/1/2019-17املوافق  هـ 13/5/1440 - 11خالل الفرتة من 
ــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 
 

 أوال / برنامج البطولة
 

 البيــــــــــــــــــــان

األولاليوم   

هـ 11/5/1440  

م 17/1/2019  

 اليوم الثاني

هـ 12/5/1440  

م 18/1/2019  

 اليوم الثالث

هـ 13/5/1440  

م 19/1/2019  

 االجتماع الفني وسحب القرعة 
مساءا 6.00من الساعة   

مساءا 7.00إلى الساعة   
  

 الكشف الطبي والميزان 
مساءا 7.00من الساعة   

مساءا 8.00إلى الساعة   
  

األولىالفترة   

 األدوار التمهيدية 
 

مساءا 2.30من الساعة   

مساءا 5.30إلى الساعة   
 

الثانيةالفترة   

 أدوار الترضية
 

مساءا 6.00من الساعة   

مساءا 9.00إلى الساعة   
 

 الفترة الثالثة 
 النهائيات وتوزيع الجوائز

  
صباحا 9.00من الساعة   

ظهرا 12.30إلى الساعة   

جميع بطوالت المملكة مقرر إقامتها على ثالثة أيام وعلى جميع األندية االلتزام بهذه المواعيد ومراعاتها عند  -

 تتحمل الفرق المشاركة تكلفة اإلقامة واإلعاشة دون تحمل االتحاد لذلكعمل حجوزات الطيران. 

 

 



 -: لألندية ومراكز التدريباململكة  شروط بطولة: ثانيا 

 

 البطولة
المرحلة 
 العمرية

 المواليد

  الرومانيةللمصارعة  المملكةبطولة 
براعم الناشئين 

سنة 12تحت   
  م( 2008 / 2007)مواليد 

 
 -األوزان المعتمدة وفقا لما يلي: 

 

 الرومانيةفي المصارعة  أوزان عشرةتقام البطولة في 
  

 األوزان المعتمدة العمرية المرحلة

براعم الناشئين 
سنة 12تحت   

ك 73/  66/  59/  53/  47/  42/  38/  35/  32/  29 - 26       الرومانيةللمصارعة   

 

 -الشروط والتعليمات: 

  ( العب على أن ال يزيد 12) بعددبحد أقصى  المملكةالمشاركة في بطولة أو مركز تدريب يحق لكل نادي 
 ( العبين. 3الوزن الواحد عن ) عدد الالعبين في

  قبل ساعة كاملة للحكم العام بأسماء الالعبين المشاركين  الكشف النهائي بإرسال( / مركز تدريبنادي)يقوم كل 
 .القرعةسحب من عملية 

 لميزان، إال في حالة حدوث أمر غير طبيعي بالمطار عملية الن يقبل أي عذر في حالة عدم الحضور في الوقت المحدد ل

 ترتب عليه تأخر في موعد إقالع الطائرة ، مع ضرورة إحضار ما يثبت ذلك للحكم العام بالبطولة.
  يانات الالعبين وصور كارنيهات رعاية ببالمشاركة في حالة عدم تسليم كشف بومراكز التدريب لن يسمح للنادي

 .)هام جدا صور كارنيهات الالعبين( لحكم العام للبطولة مسئول عن ذلكن المشاركين واالشباب عن جميع الالعبي
 عن الموازين األصلية ال يسمح بأي زيادة. 
   وعلى اللجنة المكلفة من ،  تتم عملية الميزان بمايوة المصارعة في ضوء قواعد االتحاد الدولي في هذا الشأن

 .الميزان تنفيذ ذلك بعمليةالحكام 
  قرار الطبيب نهائي ويكون  عملية الميزان أثناءيتم اجراء كشف طبي على جميع المصارعين بواسطة طبيب البطولة

مشاركة أي العب لكونه غير الئق من الناحية الطبية أو في حالة أن لديه مرض جلدي يخشى الطبيب في حالة رفضه 
 .أن تنتقل معه العدوى إلى باقي المشاركين

 يتم بالكارنية الصادر من الهيئة العامة للرياضة طبقا لالئحة التسجيل والنشاط لأللعاب  المملكةوالت االشتراك في بط
 .الميزان مراجعة الكارنية وخاصة سنة الميالد بالتقويم الميالدي بعمليةالرياضية. وعلى اللجنة المكلفة من الحكام 

  لتلك البطوالت.تقوم اللجنة الرئيسية للحكام بدورها في تكليف الحكام 
  عليها أو تكليف من ينوب عنه في  لإلشراف نشاط االتحاديحق لرئيس لجنة الحكام الرئيسية حضور جميع بطوالت

 .الحضور واالشراف

 



  في البطولة الترتيب العام للفرق  عند تحديد التي يحصل عليها عن نتائج الالعبين في كل وزنتحتسب النقاط 
 -: لجدول التالياوفقا 

 النقاط ترتيب الالعب داخل الوزن النقاط ترتيب الالعب داخل الوزن 

 نقاط ( 8)  المركز السابع نقاط ( 25)  المركز األول
 نقاط ( 6)  المركز الثامن نقاط ( 20)  المركز الثاني

 نقطة ( 4)  المركز التاسع نقاط ( 15)  المركز الثالث 2عدد 
 نقطة ( 2)  المركز العاشر نقاط ( 10)  المركز الخامس 2عدد 

  

 -( العبين أو أقل تحتسب النقاط وفقا لما يلي: 7 - 5حالة أن عدد الالعبين في الوزن كان ما بين )وفي 

 النقاط ترتيب الالعب داخل الوزن
 نقاط ( 25)  المركز األول
 نقاط ( 20)  المركز الثاني
 نقاط ( 15)  المركز الثالث

 نقاط ( 12)  الرابعالمركز 
 نقاط ( 10)  المركز الخامس
 نقاط ( 9)  المركز السادس
 نقاط ( 8)  المركز السابع

  نتيجة أفضل العب في كل وزن فقط وال تحتسب له أي نقاط أخرى عن الالعبين ( / مركز تدريبنادي)يحتسب لكل
ند احتساب ع واحد فقط في كل وزننتيجة العب ( / مركز تدريبنادي)المحققين لنتائج أقل. بمعنى أنه يحتسب لكل 

 .األخير قانون االتحاد الدوليتعديل التصعيد للفرق األخرى في النقاط في ضوء  وال يتم الترتيب النهائي للنقاط،
 نظامياً مع النادي  لن يسمح ألي نادي بالمشاركة في البطولة ما لم يرافق الالعبين مدرب مصارعة مختص ومتعاقد

 .والهيئة العامة للرياضةباالتحاد ومسجل ولدية تفويض 
  في حالة االشتباه في واقعة تزوير ألحد الالعبين أثناء الوزن أو سير البطولة يحق للجنة المشكلة من مشرف عام

البطولة )عضو مجلس اإلدارة ( والحكم العام للبطولة ومشرف المصارعة بمكتب الهيئة العامة للرياضة التأكد من 
 الالئحة العامة للهيئة العامة للرياضة على المتسبب .صحتها وفى حالة ثبوتها تطبق 

  ميدالية + شهادةيمنح الالعبين أصحاب المراكز األولى في كل وزن. 
 .تطبق لوائح االتحاد الدولي في كل ما لم يرد فيه نص في الشروط الموضوعة للبطوالت 


