
ألعاب القوىقانون 

بطاقة النشاط:1المادة 
.ال یسمح ألي العب المشاركة في النشاط دون االستظھار ببطاقة النشاط

المشاركة المدنیة:2المادة 
.ال یسمح ألي متسابق ینتمي إلى فریق مدني المشاركة في مسابقات المنظمة الخاصة بالشغالین

الفردّیةالمشاركة :2مادة 
:ل لكل مشارك في سباقات المنّظمة حسب الّشروط الّتالیةیخّو

مطلب بإسم السّید رئیس المنّظمة للموافقة،-
شھادة طبّیة تثبت سالمتھ الصحّیة لتعاطي ھذا الّنشاط،-
صور شمسّیة حدیثة العھد،2-
و.ت.نسخة من ب-

تنظیم دورات:4المادة 
جوائز تسند 10ا و توّفر التكفل بتنظیم دورة خاصة بھقوى یتحتم على كل جمعیة منخرطة في نشاط ألعاب ال

.للعّدائین المكّرمین حسب اختیار لجنة ألعاب القوى

التأدیب:5المادة 
حسب لجنة (كل متسابق ال یحترم المیثاق الریاضي و القانون الداخلي و نظام اللعبة یحال على لجنة التأدیب -أ

).ألعاب القوى
ألي طارىء كان ال یحتسب ضمن المتسابقین و یسّجل فقط بمالحظة لم یكّمل ّداء یغادر الّسباق كل ع-ب

.الّسباق
.یلزم كل فریق بلباس موحد للعدائین-ت

تحدید األصناف: 6المادة 
 سنة39إلى 18من : لفتیات أّول لصنف
 سنة فما فوق40من : لفتیات ثاني لصنف
سنة39إلى 18من : صنف الشّبان
سنة فما فوق40من: صنف الكھول

ترتیب الفرق:7المادة 
.ترتیب مسابقات العدو الریفي)1

.یحتسب ترتیب الفتیات نتیجة الثالثة عداءات األوائل لكل الفرق: الفتیات صنف -أ
بان و الكھول نتیجة األربعة عدائین األوائل لكل یحتسب ترتیب الّش: بان صنف الكھول و الّش-ب

الفرق

.العدو على المضمارترتیب سباقات )2
:مثالل لكل فریق من كل سباق و لكل صنفیحتسب الترتیب نتیجة العداءان األوائ

صنف الفتیات یحتسب الّترتیب نتیجة العّداءتان األوائل في سباق المسافة المتوّسطة و العّداءة األولى في -
.سباق الّسرعة أو الّرمي



:الترتیب النھائي)3
.تسند النقاط للفرق المتسابق كل یوم سباق-أ

نقاط5: الفریق األول 
نقاط4: الفریق الثاني
نقاط3: الفریق الثالث
نقاط2: الفریق الرابع

نقطـــة: الفریق الخامس
و كّل جمعّیة تتحصل على المرتبة الفرق التي تشارك بالنقص العددي ال تحتسب في ترتیب الفرق-ب

.ما فوق تسند لھا نقطة واحدة في الّتتیبالخامسة ف

:8المادة 
.یحتسب بدایة ترتیب الفرق من دورة المنّظمة-
.نقاط حوافز لكل صنف2كل فریق یشارك في الّسباق الّدولي أو الوطني یتحّصل على -

:9المادة 
.وعيكل عداء یتنقل من رواق إلى آخر أثناء السباق ال یقع احتسابھ في الترتیب األسب

:10المادة 
.كل عداء یرتكب خطأین عند االنطالق، یقع انسحابھ من ذلك السباق

: 11المادة 
.كل عداء لیس لھ الحق بالمشاركة في سباقین في نفس الوقت

المشاركة في القفز الّطویل و رمي كرة الجّلة:12مادة 
رمي الجّلة و سباق التناوب،: القفز الّطویل -
عّدائین،2المشاركة بعدد : القفز الّطویل-
عّدائین،2المشاركة بعدد -
.عّدائین4سباق الّتناوب -

:13المادة 
.مة في نھایة الموسم الفرق الفائزة و تمنحھم ثالثة كؤوس عن كل صنفم المنّظتكّر

.كأس للفریق المتحصل على المرتبة األولى للموسم الریاضي-
.انیة للموسم الریاضيكأس للفریق المتحصل على المرتبة الّث-
.الثة للموسم الریاضيكأس للفریق المتحصل على المرتبة الّث-
.عّدائین حسب اختیار الّلجنة النضباطھم طیلة الموسم الّریاضي2یقع تكریم عدد -

ة ابلجن وىألع الق


