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منافسات قواعد مستجدات 

: موناكو القوى ألعاب  
  2019يونيو  8موناكومجلس الجمعية الدولية التحادات ألعاب القو  الصادرة عن اجتماع

 

 إعداد أحمد الطناني

 إداري فني دولي

وكدا محاضري المستوى الول لإلداريين الفنيين محاضر دولي للمستوى الثاني  

أ  للسباقات على الطريق خبير مساح دولي  
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 تمهيد 

ن  ’ مهتمات ومهتمون ’ منظمات ومنظمون وإداريو  إدارياتأعزائي  عزيزاتي               

إليكم  لم العربي خاصة والناطقين باللغة العربية عموما, مرة أخرى أتوجه األعاب القوى بالعب

بهذا العمل المتواضع الذي يهدف إلى تزويدكم بالجديد ومساعدتكم على فهم المستجدات في  

وانين الفنية لمنافسات ألعاب القوى. الق  

اجتماع مجلس الجمعية الدولية التحادات ألعاب  المستجدات الصادرة عن ت حمل               

، تغيير ارتفاع  في بعض المسابقات منها  الجدري التغيير بعض  8/6/2019 موناكو القوى

متر، ارتفاع لوحة الصلصال   0.83متر إلى   0.91ذكور من  18الموانع في سباقات ألقل من 

مع إمكانية عدم استعمالها وتعويضها بالفيديو أو جهاز   45درجة عوض  90بزاوية 

اء وليس بلمس  تكنولوجي، تحديد المحاولة الفاشلة باختراق المجال العمودي لخط االرتق

رير لون المالبس من األمام والخل. األرض بعده، تح   

، إمكانية  منها كما  جاءت ببعض التغييرات وقد كانت تمارس من قبل البعض                

ط،  تقديم المتنافس آللتين للرمي فق االقتصار على الزيادة في طول مسامير سباقات الضاحية،

    . لكونها ال تمارس إال نادرا األرقام القياسية حذف بعض السباقات من الئحة 

فأغلبها توضيحا وتثبيتا لبعض    ي المستجدات الموضحة في هذا المستندأما باق               

 القواعد التي كانت تشكل لبسا لبعض اإلداريين وكانوا يسألون عنها باستمرار. 

بداية المنافسة وعاد إلى السابق    كما تم التراجع عن تقليص زمن المحاوالت في              

لك في مستجدات  إثر مؤتمر لندن، وقد تنبأت بذ ثانية   30إلى دقيقة واحدة بعدما تقلص إلى 

تقليص الزمن يساعد على تقليص  : " لندن في الهامش المخصص للتعليق حيث قلت بالحرف

للقيام بالمحاولة، إال أن  ثانية كافية   30الوقت الذي يمكث فيه المتنافسون داخل الملعب، 

 استقراء الرأي مع بعض الرياضيين قد يعيد القاعدة إلى أصلها". 

كما أريد ألتأكيد على أن باب التواصل يبقى   أتمنى أن يستفيد الجميع من هذا العمل              

. مفتوحا بيننا  

    +212 668 79 27 73 :بوالوا تساالهاتف   

ahmed.ettannani@gmail.com: الإليمايل 
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 المستجدات

 

فقرة\قاعدة موضوع عملية مضمون التغيير أو اإلضافة أو الحذف تعليق وتوضيح  
وهذا يحصل من زمان وكذا لما 

أصبح لإلداري الفني من أهمية في 
.المنافساتإدارة   

ال يقتصر ن، داريين الفنييبالنسب لتعيين اإل
التعيين على المنظمين فقط، بل يشمل الهيئة  

 المشرفة كذلك.

 120 إداريو المنافسة إضافة

والتمييز بين  للزيادة في التوضيح
. المهمتين  

أصبح حكم البدايات يحمل هذا االسم بذال عن  
 حكم المضمار مكلف بالبدايات.

 125.1 الحكم حذف

الفني لو اقتضى األمر   يتم التشاور مع المندوب انطالقا من واقع الملعب.
الفترات ما قبل المسابقة في فيما يخص  ذلك

اإلحماء والنداء والوصول إلى مكان المنافسة 
 وما بعد من مراسيم تسليم الميداليات.  

 125.2 الحكم إضافة

حكم المسابقات المركبة يتدخل في 
المسابقات الفردية المكونة  

 للمسابقات المركبة ما عدا البدايات.

حكم إال فيما يخص البدايات عندما يكون 
 البدايات متواجدا.

 125.3 الحكم إضافة

ألن ما يسري على المتنافس يسري 
 كذلك على فريق التتابع.

 125.5 الحكم إضافة  تضاف "أو فريق التتابع" كلما ذكر متنافس

ال تكفي الملحوظة بتحديد مهمة  
الفريق ولذلك وجب اإلشارة إليه في 

 القاعدة.

ان بداية المهمة الرئيسية ألدن البدء هي ضم
 صحيحة وعادلة لجميع المتنافسين.

منسق البدايات،  إضافة
آذن البدء ومعيد 

 البدء

129.2 

لفتح المجال للمنظمين إلضافة فئات 
 أخرى.

لمطابقة القوانين مع قوانين اللجنة  
 أألولمبية الدولية. 

أو .حسب الترتيبات اإلضافية الواردة في 
إضافة رجال ، مع القوانين الخاصة بالمنافسة

. 18ونساء إلى فئة أقل من   

 141.1 الفئات العمرية إضافة

حذف الملحوظة المتعلقة بلون القميص في  نظرا لصعوبة المراقبة.
 األمام والخلف.

المالبس واألحذية   حذف
 واألرقام

143.1 

ض األرضيات الرطبة تتطلب بع
 خصوصا في األوحال أطولمسامير 

.وهذا التصرف سبق وأن مورس  

يسمح القانون الخاص بالمنافسة أو المندوب  
الفني بمسامير أطول في مسابقات الضاحية 

 وذلك حسب نوعية األرضية.

 143.4 طول المسامير إضافة

للحسم في األمر ألن اإلداريين كانوا 
 يترددون في ذلك.

 
من أجل الرفع من مستوى التقديم 

الجمهور.وكذا   

ة إداري لمتنافس على الوقوف أو مساعد
الحصول على مساعدة طبية أصبحت تدخل في 

 المساعدات المسموح بها.
يسمح كذلك باستعمال لوحات الكترونية من أجل  

 إظهار التوقيت أو الرقم القياسي.

مساعدة  إضافة
 المتنافسين

144.4 

للتوضيح في حال حصول الفريق 
 على بطاقة صفراء أو حمراء.

إذا أقصي فريق تتابع من المنافسة حسب  
تحتسب له اإلنجازات المسجلة  125.5القاعدة 

لك في دور سابق.ذقبل   
ضاء الفريق من عال يمنع هذا اإلقصاء أ

لك ذالمشاركة في مسابقات أخرى بما في 
ي نفس المنافسة.ف المسابقات المركبة أو تتابع   

انعكاسات  إضافة
 اإلقصاء

145.3 

األمر على الحكم. لكي ال يختلط في حال احتجاج فريق لم يتم السباق، يتوجب  
أقصي كم المضمار التأكد من أن الفريق على ح

بإخالله للقانون دون ما عالقة  أو وجب إقصائه
  باالحتجاج، ,إذا حصل ذلك يرفض االحتجاج.

 146.4 االحتجاج إضافة

لم تكن توجد قاعدة لضبط هذه 
.الحالة  

عندما يسمح لمتنافس بالمتابعة تحت التحفظ، 
تحتسب إنجازات متنافس آخر لم يكن ليتابع 

 146.6 االحتجاج إضافة
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سبق لبعض اإلداريين الفنيين تطبيق 
هذه القاعدة قبل صدورها ألن 

 المنطق يملي ذلك.

االحتجاج  لوال هذه الحالة، سواء قبل المنافسة
.يقبلأم لم   

 
الممارسات القانون الجديد يلخص 

 المعمول بها.

ات الثالث وتعويضها باآلتي.حذف الملحوظ  
متر   5000تقوم المنافسة المختلطة لسباق  –أ 

 للجنسين أو أكثر عندما يكون العدد قليالو
 لجنس واحد.

يجب ذكر جنس المتنافس أو المتنافسة في  
ورقة النتائج، وال تنظم مثل هذه السباقات من 
أجل منح الفرصة لجنس من الجنسين لتحقيق 

 انجاز بمساعدة الجنس اآلخر.
يمكن تنظيم مسابقات الميدان مختلطة  –ب 

ولكن النتائج تسجل وتداع لكل جنس على حدة، 
ما بالنداء على دوار ألداء المحاوالت إ وتقام اال
ن نفس الجنس وبعد ذلك متنافسي ن منمتنافسي

ن جنس اآلخر، أو بالتناوب بين متنافسيال من
  180.17، وحسب القاعدة دون اعتبار الجنس

 يعتبر جميع المتنافسين من جنس واحد.
بالنسبة لمسابقات الميدان العمودية، تطبق  

بما في ذلك رفع العارضة  183و 181القاعدة 

ار حسب االرتفاعات المعلنة.باستمر  
 

 حذف
تجديد   

المنافسة 
 المختلطة

147.2 

 
 تعتبر بداية خاطئة : 

في حال بدء منخفض كل حركة ينتج عنها  –أ 
فقد التصاق قدم أو قدمين بالمكعبات أو رفع 

 اليد أو اليدين عن األرض.
في حال بدء واقف كل حركة تفقد التصاق  –ب 

قدم أو قدمين باألرض وكذا إذا الحظ آذن البدء 
أن أحد المتسابقين يعتمد على حركة متواصلة  

  وتنتهي بالبدء. قبل البداية

ضافة إ
 وتغيير

 162.7 البداية الخاطئة

 
 مغادرة المضمار: 

ال يعتبر خروج المتسابق من المضمار لجلب 
عصا التتبع التي سقطت منه خروجا من 

 المضمار. 

تغيير 
توضيح  

 

 163.6 السباق

تركت هذه المسألة في يد الحكم 
لتفادي التدخالت المختلفة 

 والمتضاربة في بعض األحيان.

لمضمار بتعيين أكثر من شخص لحكم اال يمكن 
إلعالن األزمنة البينية في نقطتين فقط.واحد   

إعالن السباق   توضيح
 األزمنة البينية

163.14 

لمطابقة قوانين السباقات في 
المضمار لقوانين السباقات خارج 

 المضمار.

يمكن للمتنافس أن يحمل الماء أو منعش في  
السباق ما دام أخده يده أو متصل بجسمه خالل 

 في البداية أو من إحدى المحطات في المضمار. 

.إضافة  163.15 السباق 

وتفادي  لضمان حقوق الجميع
الوقوع في ظاهرة السباقات 

.التكتيكية  

متر    800ملحوظة: في السباقات األطول من 

وفي حال تنظيم أدوار للتأهيل يوصى بتقليص 
بالتوقيت.عدد المتنافسين المؤهلين   

الترتيب القرعة  إضافة
والتأهيل في 

 المضمار

166.8 

مجبرا على  المتنافس أي إذا كان
 ذلك.

عدم القفز على حاجز يفضي إلى اإلقصاء ما 
163.4عدا في حال تطبيق القاعدة   

168.  7/6 الحواجز تعويض  

   2020يطبق ابتداء من فاتح أبريل 

أخيرا تم تصحيح وضعية نادينا بها 
.وقد كانت عائقا لهذه الفئة طويال  

  18ارتفاع موانع فئة األقل من  تخفيض

متر.   0.83  إلىذكور  

 169.5 سباقات الموانع تغيير
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  2019-2018االحتفاظ بما ورد في مستجدات 

 فيما يخص عمق البركة

 169.6 سباقات الموانع تأكيد

إضافة  يعاد قياس االرتفاع كلما تم تغيير العارضة.  للتأكد من االرتفاع المعلن.
 وتأكيد

 181.6 القفز العمودي

 
إضافة ملحوظة : يبقى طريق االقتراب ومنطقة 

- 2018االرتقاء سارية المفعول في قوانين 

2019 

إضافة   182.4 العالي 

لوحة الصلصال أدت مهمتها خالل 
عدة سنين وكانت ضرورية ألن 

تقرن الخطأ باللمس، القاعدة كانت 
أي لمس األرض بعد خط االرتقاء 

تقرنه   185.1أما اآلن فالقاعدة 

 باالختراق.
2020تطبق من فاتح نوفمبر   

لم تعد لوحة الصلصال مفروضة بل يمكن  
 استعمالها أو عدم استعمالها.

بعد خط االرتقاء بلون آخر غير  رضتطلى األ
 األبيض.

كنولوجي يوصى باستعمال الفيديو أو جهاز ت
.   185.1لمساعدة القاضي في تطبيق القاعدة   

وإذا لم يتوفر أي جهاز تستعمل لوحة 
 الصلصال.

يجب أن يكون انحدار لوحة الصلصال من جهة 
درجة. 90خط االرتقاء ب   

فقيةالقفزات األ تغيير  184.3 

يطبق ابتداء من فاتح نوفمبر 
2020   

لحظوا أننا لم نعد نتكلم عن اللمس 
وإنما على  اكان األمر سابقكما 

 االختراق.

 يفشل التنافس إذا:
أي جزء من جسمه   خالل االرتقاء اخترق –أ 

أو حذائه أو رجله المجال العمودي لخط 
 االرتقاء.

 185.1 الطويل تغيير

ال يسمح للمتنافس بتقديم أكثر من أداتين للرمي  دون تعليق
في المسابقة الواحدة، ما عدا رأي مخالف من 

 المدير الفني.

مسابقات الرمي  إضافة
 قواعد عامة

187.2 

طبيعي ألن رئيس قضاة المشي 
أما   مسؤول عن طريقة المشي فقط
باقي األمور األخرى فهي من  

اختصاص الحكم، وبالضبط حكم 
.المسابقات خارج المضمار  

يقصى المتنافس الذي يرفض دخول منطقة 
س الجزاء أو المكوث فيها من طرف الحكم ولي

 رئيس قضاة المشي. 

ج  230.7 المشي  تغيير  

الحظنا في السباقات على الطريق 
ومسابقات المشي إعطاء البدايات 

 بمختلف اآلالت. 

تعطى االنطالقة بواسطة طلقة نارية أو مدفع أو  
 بوق أو آلة مشابهة. 

 230.8 المشي  إضافة

 متر  300من  كانت المسافة أطول

  طويلةلوحظ أنه ال داعي لمسافة 
متر تكفي لتفريق المشاركين   300

   . وتسهيل مرورهم في الممرات

في السباقات التي يشارك فيها عدد كبير من 
المتسابقين يجب تفادي الممرات الضيقة 

متر األولى. 300والمنحنيات في   

ب  250.3 الضاحية تغيير  

لم تعد هذه السباقات تنظم بشكل دائم 
قائمة  ولذلك لم يصبح لها لزوم في 

 األرقام القياسية.

متر، سباق  20000تحذف مسابقات المضمار 

متر عند  30000متر و   25000الساعة، 

 الرجال والسيدات

المنافسات التي  حذف
يتم فيها 

االعتراف باألرقام 
 القياسية

261 

 


