
 
 

  املفتوحةبرنامج و شروط بطولة اململكة 
 Seniors )الدرجة األوىل( للكبار – الرومانيةللمصارعة 

 الرياضمبدينة  م2/10/2021 – 30/9املوافق  هـ25/2/1443 – 23خالل الفرتة من 
ــــــــــــــــــــــــــــ  

 أوال / برنامج البطولة
 

 البيــــــــــــــــــــان

 اليوم األول

هـ 23/2/1443  

م 30/9/2021  

 اليوم الثاني

هـ 24/2/1443  

م 1/10/2021  

 اليوم الثالث

هـ 25/2/1443  

م 2/10/2021  

 سحب القرعة جميع األوزان
مساءا 6.00من الساعة   
مساءا 7.00إلى الساعة   

  

 الكشف الطبي والميزان 
مساءا 7.00من الساعة   
مساءا 8.30إلى الساعة   

  

واجتماع الحكاماالجتماع الفني    
مساءا 2.00من الساعة   
مساءا 2.30إلى الساعة   

 

 الفترة األولى

 األدوار التمهيدية 
 

مساءا 2.30من الساعة   
مساءا 5.30إلى الساعة   

 

 الفترة الثانية

 أدوار الترضية
 

مساءا 6.00من الساعة   
مساءا 9.00إلى الساعة   

 

 الفترة الثالثة 
 النهائيات وتوزيع الجوائز

  
صباحا 9.00من الساعة   
ظهرا 1.00إلى الساعة   

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

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

 

 

 



 -: املفتوحةاململكة  بطولةشروط : ثانيا 

 

 البطولة
المرحلة 
 العمرية

 المواليد

المفتوحة  المملكةبطولة   
الرومانيةللمصارعة   

 Seniors للكبار
 الدرجة األولى

  للكبار )الدرجة األولى(
بشهادة طبية وموافقة ولي األمر 2004ويسمح لمواليد   

 

 -األوزان المعتمدة وفقا لما يلي: 

 

 المصارعة الرومانيةفي  أوزان عشرةتقام البطولة في 
  

 األوزان المعتمدة المرحلة العمرية

 Seniors للكبار
 الدرجة األولى

ك 130/  97/  87/  82/  77/  72/  67/  63/  60/  55      الرومانيةللمصارعة   
  ( كجم عن الموازين األصلية2يسمح بزيادة في الوزن )ملحوظة :

 

 -الشروط والتعليمات: 

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

  لألجانب يحق لالعب السعودي الغير منتمي لنادي المشاركة في البطولة بشكل فردي بموجب الهوية الوطنية، كما يحق

 المقيمين بالمملكة المشاركة في البطولة بشكل فردي بموجب هوية المقيم.
  بموجب الهوية الوطنية أو جواز السفر يحق لالعبين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في البطولة

 لهم المشاركة كفريق أو كأفراد.يمكن و
  قبل ساعة كاملة للحكم العام بأسماء الالعبين المشاركين  الكشف النهائي بإرسال( فريق)يقوم كل 

 .سحب القرعةمن عملية 
  لميزان، إال في حالة حدوث أمر غير طبيعي بالمطار عملية االوقت المحدد للن يقبل أي عذر في حالة عدم الحضور في

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

 .)هام جدا صور كارنيهات الالعبين( لحكم العام للبطولة مسئول عن ذلكالشباب عن جميع الالعبين المشاركين وا
 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 
 .المشاركين أن تنتقل معه العدوى إلى باقي

  طبقا لالئحة التسجيل والنشاط لأللعاب  وزارة الرياضةيتم بالكارنية الصادر من  المملكةاالشتراك في بطوالت
 .الميزان مراجعة الكارنية وخاصة سنة الميالد بالتقويم الميالدي بعمليةالرياضية. وعلى اللجنة المكلفة من الحكام 

  في تكليف الحكام لتلك البطوالت.تقوم اللجنة الرئيسية للحكام بدورها 
  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)  الخامسالمركز  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 المحققين ( فريق)يحتسب لكل 
 ند احتساب الترتيب النهائي للنقاط،ع نتيجة العب واحد فقط في كل وزن( فريق)لنتائج أقل. بمعنى أنه يحتسب لكل 

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

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

التأكد من صحتها وفى حالة  وزارة الرياضةوالحكم العام للبطولة ومشرف المصارعة بمكتب  من قبل االتحادالبطولة 
 على المتسبب . لوزارة الرياضةثبوتها تطبق الالئحة العامة 

  ميدالية + شهادةيمنح الالعبين أصحاب المراكز األولى في كل وزن. 
  من دون نداء رسمي، وعلى جميع المدربين  المنافسات اثناء الصالة فيوتواجدهم  الالعبين نزوليمنع منعا باتا

بيق النظام والجلوس على المدرجات، وعلى أن تتم عملية اإلحماء واإلداريين مراعاة ذلك والتنبيه على الالعبين بتط

 .لالعبين خارج صالة المنافسات
  للبطوالت.في كل ما لم يرد فيه نص في الشروط الموضوعة للمصارعة تطبق لوائح االتحاد الدولي 

 

 



 استثنائيةتعليمات إضافية 

  زائرين(  –عمال  –منظمني  –إداريني  –حكام  –مدربني  –بالبطولة سواء كانوا )العبني على مجيع املشاركني 

 ضرورة االلتزام بالربوتوكول الوقائي اخلاص برياضة املصارعة واملرفق مع شروط البطولة.

  ملن تظهر حالته على تطبيق توكلنا )حمصن( وحنث اجلميع على تلقي جرعات اللقاحلن يتم السماح بدخول صالة البطولة إال 

 . لذا نؤكد على اجلميع )العبني/مدربني/حكام/إداريني/ إخل( ضرورة االلتزام بذلك، 

  زائرين(  –عمال  –منظمني  –إداريني  –حكام  –مدربني  –على مجيع املشاركني بالبطولة سواء كانوا )العبني 

بارتداء الكمامة يف مجيع األوقات طوال أيام البطولة )اخلميس واجلمعة والسبت(، ويستثنى من ذلك الرياضيني على االلتزام التام 

 .البساط أثناء املنافسة، والرياضيني يف فرتة االمحاء

 الدخول ملكان البطولة خيضع اجلميع لقياسات درجة احلرارة الالتالمسية من قبل املنظمني. دعن 

 .اذا مل ميتثل أي شخص بشروط املشاركة يتم على الفور استبعاده من البطولة 

 ( 2يراعى اجراء عملية الوزن يف مكان واسع وكبري مبا فيه الكفاية لضمان التباعد االجتماعي املطلوب .)مرت 

 .أثناء عملية امليزان الرمسي أو التجرييب يراعى تطهري امليزان وتعقيمه بصفة مستمرة 

 لى مجيع الالعبني تطهري وتعقيم ايديهم واقدامهم قبل وبعد عملية الوزن.جيب ع 

 .سيتم توفري وقت كاف لعملية امليزان لتجنب االزدحام واحلفاظ على التباعد االجتماعي املطلوب 

  مرت. 1.5ملساعدة الالعبني على التباعد مبسافة ال تقل عن يراعى وضع عالمات يف األرض 

  احملافظة على ارتداء الكمامات للحكام املكلفني بعملية الوزن وكل مسئول من اللجنة املنظمة أو اللجنة الطبية 

 املكلفة بالفحص الطيب قبل امليزان.

  متكرر بشكل والصابون باملاء غسلهما أو كحولي مبطهر منتظم بشكل ينبغي على مجيع املشاركني تنظيف ايديهم. 

  واملعدات املستخدمة قبل وبعد كل فرتة للمنافسات )حد أدنى مرتني يوميا( ومبطهرات معتمدةتطهري األبسطة 

 ويفضل تطهري األبسطة بعد كل مباراة )إن أمكن ذلك(

 األحذية قبل الصعود إىل البساط اللعب، وجيب مسح ميدان مدخل يتم اعداه عند عملية التطهري عند حاجز جيتاز سوف متسابق كل. 

 الة املنافسات يكون من مكان واحد بالنسبة لالعبني واملدربني.الدخول لص 

  عدم السماح ألي فرد بالتواجد داخل صالة املنافسات دون داعي لتواجده، وعلى مجيع املصارعني واملدربني اخلروج من صالة املنافسات

 عد عملية النداء على الالعب لدخول البساط.مباشرة بعد انتهاء املقابلة اخلاصة بالالعب، وعدم الدخول لصالة املنافسات إال ب

  تسحب بطاقة االعتماد يف حالة عدم التزام أي شخص باإلجراءات الوقائية املعمول بها والتعليمات احملددة بشروط البطولة 

 مغادرة املكان.فورا وسيطلب منه 

 مطلوًبا. اجلميع تعاون سيكون ، فعالة التدابري هذه كل تكون لكي 

  االنضباطية للمخالفني  الئحة العقوباتيف حال عدم تقيد أي شخص بهذه الضوابط االحرتازية والوقائية تطبق عليه 

 بأنظمة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الرياضة املنصوص عليها للربوتوكوالت الصحية جلائحة كورونا و

 لمصارعة.والئحة العقوبات االنضباطية املؤقتة لالحتاد السعودي ل


