الالئحة الفنية
لملتقيات وبطوالت ألعاب القوى واختراق الضاحية
للموسم الرياضي
1439 - 1438هـ الموافق 2018 - 2017م
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الفصل األول
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المادة األولى
شروط تسجيل الالعبين باألندية
يجب على األندية المسجلة للعبة العاب القوى تسجيل العبيها وفق الشروط المحددة
بالمادة (  ) 15من الئحة التسجججيل والاشججاط لبلعاب الريا ججية الصججاد ة بقرا حججا ب
(  ) 7713وتا يخ 1432 / 6 / 5هـ
السججمو المل ا الرئيا العام لرعاية الشججباب
وها كالتالا :
 -1استما ة تسجيل الالعب فا كشوفات اللعبة والد جة التا يحددها الاادي .
 -2ان ال يقل عمر الالعب عن (  ) 7ساوات .
 -3الالعبون دون سن ( )17ساه يجب ان تت الموافقة بحضو ولا امر الالعب
شخصياً الى الاادي وتو يعه على االستما ة امام ا د اعضاء مجلا االدا ة
وتصديقها من ئيا الاادي .
 -4حو ة من بطا ة الهوية الوطاية لالعب مع ا ضا االحل .
 -5الالعب دون سن (  ) 15عشرة من عمره يسمح بقبول حو ة من بطا ة العائلة
لوالدة أو حو ة من شهادة ميالد الالعب الصاد ة من اال وال المدنية مع ا ضا
االحل .
 -6عدد (  ) 5حو شخصية يا ية م شوف الرأس مقاس ( . ) 6 × 4
 -7ا ضا ال شف الطبا سواءً من مستشفى او مركز ححا وما او اهلا .
 -8تو يع استما ة التسجيل بعد تعبئتها من ئيا الاادي وأمين عام الاادي وتخت
بالخت الرسما للاادي .
 -9اذا كان الالعب طالباً عليه ان يحضر خطاباً سمياُ من المد سة الماتسب لها
مو حاً فيه اسمه باعياً وتا يخ ميالده وملصقاً به حو ته الشخصية الحديثة
ومو عاً من مدير المد سة ومختوماً بختماها الرسما .
 -10اذا كان الالعب غير طالب عليه ان يحضر تعريفاً من اال وال المدياة بالماطقة
مو حاً فيه اسمه باعياً وتا يخ ميالده وملصقاً به حو ته الشخصية الحديثة
ومختوماً بخت االدا ة الرسما .
 -11ال يت احدا بطا ة الالعب إال بعد است مال اجراءات التسجيل بالحاسب االلا .
 -12ياحصر ق التو يع فا كشوف االندية الالعبين من الجاسية السعودية فقط .
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المادة الثانية
أعمار الالعبين المسجلين باألندية

م

الدرجة

السن

العدد
األدنى األقصى

1

األولى

(  ) 20ساه فما فوق

15

40

2

الشباب

(  ) 19 - 18ساه

15

40

3

الااشئين (  ) 17 - 16 - 15ساه

15

60

15

60

4

البراع

( )14ساة فما دون

التاريخ الهجري و الميالدي
إلى

من

فما دون

1425 / 11 / 20هـ
2005 / 1 / 1م

فما فوق

مالحظة :
 يحق لجميع األندية تسجيل عدد من الالعبين يزيد عن الحد األ صى بـ ( )10العبينفا كالً من الد جة ( االولى  -الشباب ) بـ ( )20العباً فا د جة الااشئين .
 ال يسمح لالعب المشا كة فا د جة أعلى أو أدنى من د جته فا نفا الموسالريا ا الذي حاف فيه .
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المادة الثالثة
واجبات النادي المشارك في ملتقيات وبطوالت المنطقة
 إنهاء إجراءات االنتساب وتسديد س االشتراك الساوي لالتحاد . - 2توفير جميع مستلزمات تد يب الفريق استعداداً للمشا كة فا البطولة .
 - 3التعا د مع مد ب متخصص فا لعبة العاب القوى بعد اخذ الموافقة من االتحاد .
 - 4إجراء ال شف الطبا الساوي على الالعبين وإعداد سجل طبا مت امل ل ل العب .
 - 5التأكيد على الالعبين التحلا بالروح الريا ية وفق تعليمات الهيئة العامة للريا ة
 - 6مراعاة اللوائح الفاية واإلدا ية والمالية لبندية الماتقلة من م ان آلخر .
 - 7االلتزام بالزي الريا ا المحدد له من بل الهيئة العامة للريا ة .
 - 8تأمين أ ام الالعبين ( الصد والظهر ) وفق العدد المحدد له من بل االتحاد .
 - 9يماع ا تداء شعا الماتخب الوطاا أثااء المشا كة فا البطولة .
 -10رو ة مصا بة المد ب واإلدا ي للفريق اثااء المشا كة فا البطولة .
 -11الحضو إلى م ان إ امة البطولة بل الموعد المحدد بساعة وا دة على األ ل .
 -12تقدي كشف أسماء الالعبين المشا كين فا البطولة للجاة الس رتا ية بل موعد
بدء المسابقات بو ت كاف .

المادة الرابعة
واجبات النادي المشارك في ملتقيات وبطوالت المملكة
 - 1مراعاة ما جاء فا المادة الثالثة المتعلقة بواجبات المشا كة فا ملتقيات وبطوالت
الماطقة .
 - 2المباد ة بإجراء جوزات الطيران والمبيت بل موعد البطولة بو ت كاف .
 - 3إ سال ائمة أسماء الالعبيـن المؤهلين للمشا كة فا البطولة ثالثية على ايميل او
فاكا اإلتحاد بل موعد البطولة بـ ( )24ساعة ومو عة من المد ب واإلدا ي مع
ام انية الحذف ودون اال افة .

المادة الخامسة
واجبات المكتب المنظم لملتقيات وبطوالت المنطقة والمملكة
 - 1مراعاة أن يبدأ الموس الريا ا للعبة العاب القوى واختراق الضا ية فا اليوم
األول من برج األسد الموافق فا  23يوليو من كل ساة ميالدية .
 - 2االلتزام بتافيذ جميع الملتقيات والبطوالت المد جة فا البرنامج الزماا للماطقة .
 - 3مراعاة أن تاتها بطوالت الماطقة بأسبوعين على األ ل من الموعد المحدد لبداية
ملتقيات الممل ة .
 - 4رو ة االستفادة من الماشآت الريا ية باألندية والهيئات إل امة بعض البطوالت
عليها .
 - 5السماح لبندية التا ال تتوفر فيها مضامير أو أدوات ومعدات للتد يب االستفادة
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من الماشآت الريا ية التابعة لها وتخصيص فترات مااسبة للتد يب .
 - 6إ سال الاسخة األحلية من نتائج البطوالت إلى االتحاد بعد نهاية كل بطولة
مباشرة .
 - 7متابعة نتائج األندية التابعة له مع التركيز على األندية ذات المستوى المتدنا
وتو يح السلبيات وااليجابيات والمقتر ات على أن يرسل التقرير بعد نهاية
الموس الريا ا بشهر على األ ل
 - 8إ سال أسماء األندية المتأهلة لبطوالت الممل ة لالتحاد بعد انتهاء بطوالت الماطقة
ل ل د جة بأسبوع كحد أ صى .
 - 9التاسيق مع الجهات األماية والطبية فا الماطقة .
 -10التاسيق مع اللجان العاملة فا البطولة بل موعدها بو ت كاف إلخراجها بصو ة
مشرفة .

المادة السادسة
مهام مندوب اللعبة في مكاتب الهيئة العامة للرياضة
 - 1التاسيق والتعاون مع االتحاد ممثالً باللجاة الفاية بشأن إدا ة تاظي الملتقيات
والبطوالت الم لف الم تب بها .
 - 2تعمي الم اتبات الوا دة من االتحاد على االندية التابعة له والجهات ذات العال ة
بل موعد الملتقى أو البطولة بو ت كاف .
 - 3إعداد الم اتبات الالزمة لبندية المشا كة فا ملتقيات وبطوالت الممل ة وتو يح
كافة الاوا ا اإلدا ية ( موعد الوحول  -م ان اإل امة  -موعد المغاد ة ) .
 - 4التاسيق مع اللجاة الفاية يال توفر االدوات والمعدات واألجهزة بل موعد إ امة
البطولة و ت كاف .
 - 5متابعة الم اتبات الخاحة بالعبا الماتخبات والمد بين والح ام .
 - 6متابعة ت اليف الح ام والتاسيق مع اللجاة الفرعية بالماطقة يال هذا الشأن .
 - 7استالم الميداليات وال ؤوس وت ليف من يراه مااسباً اإلشراف على عملية التتويج
 - 8الحضو بل موعد بدء فعاليات البطولة بو ت كاف والتاسيق والتعاون مع مدير
اللقاء يال توفير كافة اال تياجات الطا ئة لضمان تافيذ البرنامج الزماا للبطولة
وفق التو يت الزماا المحدد له .
 - 9إعداد تقرير نهاية الموس الريا ا عن نشاط ألعاب القوى فا الماطقة وتو يح
السلبيات وااليجابيات والمقتر ات التا تساعد على تطوير خطة نشاط االتحاد فـا
مختلف مجاالتها و فعة لالتحاد .
 - 10أي مهام أخرى ي لفه االتحاد بها تتطلبها طبيعة عمله .

6

المادة السابعة
مهام مدير اللقاء في ملتقيات وبطوالت المملكة
 - 1اعتماد ائمة أسماء الالعبين المشا كين فا البطولة .
 - 2استعراض البرنامج الزماا والتاويه على أه الاقاط الفاية والتاظيمية فا البطولة
 - 3القيام بزيـا ة ميدانية لم ان إ امة البطولة بل موعد بدء فعاليات بو ت كاف .
 - 4التأكد من توفر كافة األدوات والمعدات والتجهيزات الالزمة إل امة البطولة .
 - 5عضوية لجاة اال ت ام بالبطولة .
 - 6متابعة مسابقات البطولة يال تطبيق واعد و وانين االتحاد الدولا واللوائح
الفاية واإلدا ية الصاد ة من االتحاد والتغييرات التا تطرأ أثااء البطولة .
 - 7استالم الاتيجة الاهائية بعد نهاية البطولة وتسليمها لمقر اللجاة الفاية باالتحاد .
 - 8إعداد التقرير الفاا للبطولة مع تو يح كافة اإليجابيات والسلبيات والمقتر ات .
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الفصل الثاني
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المادة الثامنة
شروط المشاركة في ملتقيات وبطوالت العاب القوى واختراق الضاحية
 - 1ال يحق لالعب المشا كة فا ملتقيات وبطوالت الماطقة والممل ة دون تقدي بطا ته
( ال رنية ) الصاد ة من م تب الهيئة العامة للريا ة بالماطقة مع مراعاة أن ت ون
حو ة الالعب ديثة والبطا ـة مجددة بل بداية الموس الريا ا بو ت كاف .
 - 2يجب أن يحمل كل مد ب وإدا ي فا األندية بطا ته الشخصية الصاد ة من االتحاد
 - 3ال يحق لالعب المشا كة فا د جة أعلى أو أدنى من د جته المصاف بها .
 - 4يحق للاادي المشا كة بأكثر من العب فا ملتقيات الماطقة أللعاب القوى .
 - 5يحق لالعب فئة ( الرجال  -الشباب ) المشا كة فا مسابقتين وتتابع وا د فا
جميع الملتقيات والبطوالت  ،أما بالاسبة لالعب فئة ( الااشئين ) فتت مشا كته
وفق القواعد التالية :
 -1المشا كة فا سبا ين فرديين فقط لمسابقات أطول من سباق (200م ) بشرط
أن يقام السبا ين يومين مختلفين .
 -2المشا كة فا سبا ين فرديين أ دهما أطول من سباق ( 200م ) وسباق
التتابع بشرط أن يقام السبا ين فا يومين مختلفين .
 -6ال تقام ملتقيات وبطوالت اختراق الضا ية فا الماطقة إذا ل عدد الفرق المشا كة
عن فريقين  ،ويتأهل مباشرة الاادي الذي أكد المشا كة لملتقى الممل ة  ،على أن
ي ون د ضر للمشا كة فــا ملتقى وبطولة الماطقة .
 - 7يحق لالعب الماتخب فئة ( الرجال  -الشباب  -الااشئين ) المشا كة خا ج السباق
فا الملتقيات والبطوالت التا ال تشا ك أنديته فيها كل سب فئته الساية وفق
خطاب سما مقدم مـن لجاة الماتخبات للجاة الفاية باالتحاد .
 - 8تقام مسابقات العاب القوى تى ولو أكد المشا كة فيها العب وا د فقط أو فريق
تتابع وا د من نادي وا د .
 - 9ال يسمح لالعب الذي يتغيب عن المشا كة فا المسابقة المسجل بها دون عذ
يقبله مدير اللقاء  ،المشا كــة فا مسابقة أخرى من مسابقات نفا البطولة .
 -10يت تتويج الالعبين بعد نهاية كل مسابقة مباشرة والالعب الذي ال يلتزم بالصعود
إلى ماصة التتويج بالزى الرسما لااديه أو لماطقته دون عذ مقبول ( اإلحابة
المشا كة فا مسابقة أخرى ) ال تحتسب نتيجته .
 -11تحدد المسـابقات واال تفاعات واألوزان ل ل د جة طبقاً لما و د فا المادتين
التاسعة عشر والعشرون من هذه الالئحة .

المادة التاسعة
االحتجاجات
 - 1تقدم اال تجاجات بصو ة خطية مو عة من إدا ي أو مد ب الفريق للجاة اال ت ام
فا البطولة مرفقة برس د ه (  )500يال خالل ( ) 30د يقـة من إعالن نتيجة
المسابقة المعاية باال تجاج .
 - 2فيما ل يرد فيه نص فا هذه الالئحة تطبق واعد و وانين االتحاد الدولا أللعاب
المسابقة نهائا
القوى ويعتبر را
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المادة العاشرة
المسابقات المركبة وسباق المشي
 - 1يجب أن تقام مسابقتا العشا ي والمشا لفئة ( الرجال  -الشباب  -الااشئين )
كبطولة مستقلة وفق ما جاء فا البرنامج الزماا للبطوالت المد جة فا خطة
نشاط االتحاد للمااطق والممل ة .
 -2يحق لالعب المسابقات المركبة المشـا كة فا أي مسابقـة من مسابقات البطوالت
المد جة فا خطة نشاط االتحاد للمااطق والممل ة .
 - 3يت ا تساب نقاط مسابقة العشا ي طبقا لجدول الاـقاط الصاد من االتحاد الدولا
أللعاب القوى .

المادة الحادية عشر
احتساب نقاط الترتيب
تحتسب نقاط الترتيب فا جميع الملتقيات والبطوالت كالتالا :
 - 1يماح المتسابقون فا مسابقات المضما والميدان الاقاط التالية كالً سب ترتيبه :
الترتيب
النقاط

الرابع

الخاما

األول

الثانا

الثالث

 9نقاط  7نقاط  6نقاط  5نقاط

 4نقاط

السادس السابع
 3نقاط

الثامن

نقطتان نقطة وا دة

 - 2تضاعف الاقاط المذكو ة فا ترتيب الالعبين فا المسابقات المركبة .
 - 3إذا دث تعادل على ا د المراكز يعطى الالعبون نفا نقاط المركز الذي دث فيه
التعادل .
 - 4تجمع نقاط الاادي فا جميع الملتقيات والبطوالت التا يشا ك بها لتحديد مركزه
فا الترتيب العام ألندية كل د جة .
 - 5إذا تعادل فريقان أو أكثر فا مجموع الاقاط تؤخذ نتيجة المراكز األولى وفا ال
استمر التعادل تؤخذ نتيجة المراكز الثانية  ....وه ذا.

المادة الثانية عشر
الجوائز
أوال  :ملتقيات الماطقة والممل ة الختراق الضا ية .
أ  -جوائز الفرق
 - 1يماح الاادي الفائز بالمركز األول ميداليات ذهبية لالعبين .
 - 2يماح الاادي الفائز بالمركز الثانا ميداليات فضية لالعبين .
 - 3يماح الاادي الفائز بالمركز الثالث ميداليات برونزية لالعبين

10

ب  -جوائز الفردي
 - 1يماح الالعب الفائز بالمركز األول ميدالية ذهبية
 - 2يماح الالعب الفائز بالمركز الثانا ميدالية فضية
 - 2يماح الالعب الفائز بالمركز الثالث ميدالية برونزية
ثانياً  :بطوالت الماطقة والممل ة الختراق الضا ية .
أ  -جوائز الفرق
 - 1يماح الاادي الفائز بالمركز األول كأس وميداليات ذهبية لالعبين .
 - 2يماح الاادي الفائز بالمركز الثانا كأس وميداليات فضية لالعبين .
 - 3يماح الاادي الفائز بالمركز الثالث كأس وميداليات برونزية لالعبين .
ب  -جوائز الفردي
 - 1يماح الالعب الفائز بالمركز األول ميدالية ذهبية
 - 2يماح الالعب الفائز بالمركز الثانا ميدالية فضية
 - 3يماح الالعب الفائز بالمركز الثالث ميدالية برونزية
ثالثاً  :ملتقيات الماطقة والممل ة أللعاب القوى .
 - 1يماح الالعب الفائز بالمركز األول ميدالية ذهبية
 - 2يماح الالعب الفائز بالمركز الثانا ميدالية فضية
 - 3يماح الالعب الفائز بالمركز الثالث ميدالية برونزية
رابعاً  :بطوالت الماطقة والممل ة أللعاب القوى .
أ  -جوائز الفرق
 - 1يماح الاادي الفائز بالمركز األول كأس وميداليات ذهبية لالعبين
 - 2يماح الاادي الفائز بالمركز الثانا كأس وميداليات فضية لالعبين .
 - 3يماح الاادي الفائز بالمركز الثالث كأس وميداليات برونزية لالعبين .
ب  -جوائز الفردي
 - 1يماح الالعب الفائز بالمركز األول ميدالية ذهبية
 - 2يماح الالعب الفائز بالمركز الثانا ميدالية فضية
 - 3يماح الالعب الفائز بالمركز الثالث ميدالية برونزية
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المادة الثالثة عشر
النشاط على مستوى المنطقة
اوالً  -اختراق الضا ية
 - 1ملتقى الماطقة المفتوح الختراق الضا ية للد جات الثالث
 - 2بطولة الماطقة الختراق الضا ية لبندية للد جات الثالث
ثانياً  -العاب القوى
 - 1ملتقى الماطقة المفتوح أللعاب القوى لد جة ( الااشئين  -الشباب )
 - 2ملتقى الماطقة المفتوح أللعاب القوى لد جة ( الرجال )
 - 3ملتقى الماطقة المفتوح لمسابقة ( العشا ي  -المشا ) للد جات الثالث
 - 4ملتقى الماطقة أللعاب القوى لبندية لد جة ( الااشئين  -الشباب )
 - 5ملتقى الماطقة أللعاب القوى لبندية لد جة ( الرجال )
 - 6بطولة الماطقة أللعاب القوى لد جة ( الااشئين  -الشباب )
 - 7بطولة الماطقة أللعاب القوى لد جة ( الرجال )
 - 8بطولة الماطقة لمسابقة ( العشا ي  -المشا ) للد جات الثالث

المادة الرابعة عشر
الشروط الخاصة باختراق الضاحية على مستوى المنطقة
 - 1يقام الملتقى أو البطولة فا يوم وا د للد جات الثالث ( جال  -شباب  -ناشئين )
 - 2مسافة السباق لد جة الااشئين ( )4كيلومتر ود جة الشباب ( )6كيلومتر ود جة
الرجال ( )8كيلومتر .
 - 3يشترك الاادي بفريق م ون من ( )6- 4العبين فا كل د جة من الد جات الثالث
 - 4تحتسب نتيجة الفرق أل سن ( )4العبين اتمو السباق .
 - 5تعتبر الاتيجة فردية إذا كان عدد الفريق عاد بداية السباق أ ل من ( )4العبين أو
أكمل السباق أ ل من ( )4العبين .

المادة الخامسة عشر
الشروط الخاصة بألعاب القوى على مستوى المنطقة
 - 1تقام جميع الملتقيات والبطوالت على مدى يومين متتاليين .
 - 2ال تقل الفترة بين كل بطولة وأخرى عن أسبوعين على األ ل للد جة الوا دة .
 - 3يجب على أندية الد جة ( الممتازة  -األولى ) المشا كة فا ملتقيات وبطوالت
الماطقة لد جة الرجال .
 - 4يفوز ببطولة الماطقة الاادي الحاحل على أعلى مجموع مـن الاقاط من مجموع
نقاط الملتقيات والبطولة
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المادة السادسة عشر
النشاط على مستوى المملكة
اوالً  -اختراق الضا ية
 - 1ملتقى الممل ة المفتوح الختراق الضا ية للد جات الثالث
 - 2بطولة الممل ة الختراق الضا ية لبندية للد جات الثالث
 - 3بطولة الممل ة المفتو ة لسباق نصف الما اثون لد جة ( الشباب  -الرجال )
ثانياً  -العاب القوى

ملتقى الممل
ملتقى الممل
ملتقى الممل
ملتقى الممل
ملتقى الممل

ة (األول) أللعاب القوى للمسافات القصيرة والحواجز والرما لبندية أبطال المااطق لد جة ( الااشئين  -الشباب )
ة (األول) أللعاب القوى للمسافات القصيرة والحواجز والرما لبندية أبطال المااطق لد جة ( جال )
ة (األول) أللعاب القوى للمسافات المتوسطة والوثب لبندية أبطال المااطق لد جة ( الااشئين  -الشباب )
ة (األول) أللعاب القوى للمسافات المتوسطة والوثب لبندية أبطال المااطق لد جة ( جال )
ة (الثانا) أللعاب القوى للمسافات القصيرة والحواجز والرما لبندية أبطال المااطق لد جة ( الااشئين  -الشباب )

ملتقى الممل ة (الثانا) أللعاب القوى للمسافات القصيرة والحواجز والرما لبندية أبطال المااطق لد جة ( الرجال )

ملتقى الممل ة (الثانا) أللعاب القوى للمسافات المتوسطة والوثب لبندية أبطال المااطق لد جة ( الااشئين  -الشباب )

ملتقى الممل ة (الثانا) أللعاب القوى للمسافات المتوسطة والوثب لبندية أبطال المااطق لد جة ( الرجال )

بطولة الممل ة لمسابقة ( العشا ي  -المشا ) لبندية للد جات الثالث

بطولة الممل ة ل أس االتحاد أللعاب القوى لبندية لد جة ( الااشئين  -الشباب )

بطولة الممل ة ل أس االتحاد أللعاب القوى لبندية لد جة ( الرجال )

بطولة الممل ة أللعاب القوى لبندية لد جة البراع

المادة السابعة عشر
الشروط الخاصة باختراق الضاحية على مستوى المملكة
 - 1يقام الملتقى أو البطولة فا يوم وا د للد جات الثالث ( جال  -شباب  -ناشئين )
 - 2مسافة السباق لد جة الااشئين ( )5كيلومتر ود جة الشباب ( )8كيلومتر ود جة
الرجال ( )10كيلومتر .
 - 3يتأهل لملتقى الممل ة جميع األندية الحاحلة على ترتيب الفرق فا بطولة الماطقة
 - 4يحق لالعبين الذين ا رزو المراكز الـ ( )10األولى فا بطولة الماطقة ول تتأهل
أنديته لملتقى الممل ة  ،المشا كة بصفة فردية وتصد له ولمد بيه وإدا يه
أمر اال كابات من م اتب الهيئة العامة فا مااطقه .
 - 5يشترك الاادي بفريق م ون من ( )6- 4العبين فا كل د جة من الد جات الثالث
 - 6تحتسب نتيجة الفرق أل سن ( )4العبين اتمو السباق .
 - 7تعتبر الاتيجة فردية إذا كان عدد الفريق عاد بداية السباق أ ل من ( )4العبين أو
أكمل السباق أ ل من ( )4العبين .
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المادة الثامنة عشر
الشروط الخاصة بالعاب القوى على مستوى المملكة
 - 1تقام جميع الملتقيات والبطوالت على مدى يومين متتاليين .
 - 2ال تقل الفترة بين كل بطولة وأخرى عن أسبوعين على األ ل للد جة الوا ده .
 - 3يتأهل لملتقيات الممل ة للد جات الثالث الالعبين الذين ققوا المستويات الر مية
التأهيلية فا ملتقيات وبطوالت الماطقة وفق جدول المستويات المحدد فا المادة
الثالثة والعشرون من هذه الالئحة .
 - 4يتأهل لبطولة الممل ة لبندية ألفضل المستويات للد جات الثالث الالعبين الذين
ققوا أفضل المستويات الر مية التأهلية فا ملتقيات وبطوالت الممل ة .

المادة التاسعة عشر
شروط مشاركة العب المنتخب في البطوالت الرسمية
يسمح لالعبا الماتخب المشا كة ( خا ج السباق ) فا أي مسابقة من مسابقات
بطوالت الماطقة والممل ة مع التقيد بقواعد االتحادين الدولا والسعودي وذلك
وفق الضوابط والشروط التالية :
 - 1يجب أن ت ون مشا كة الالعب بموافقة خطيه من لجاة الماتخبات وتسليمها للجاة
الفاية باالتحاد علماً بذلك .
 - 2فا ال المشا كة فا أي سباق البد من إكماله تى نهايته وليـا جزء ماه ،
وت ون المشا كة بقصد اختبا مستوى الالعب ال مجرد المشا كة فقط .
 - 3يت تسجيل جميع الاتائج التا يحصل عليها العبا الماتخب ومن ث إ سالها للجاة
الماتخبات باالتحاد وتعتمد األ ام القياسية التا يت تسجيلها إذا توفر فيها شروط
اعتماد األ ام القياسية .
 - 4ال يسمح لالعب الماتخب المشا كة إذا كان ناديه أ د األندية المشا كة فا الملتقى
او البطولة ويتوجب عليه المشا كة مع ناديه .
 - 5ال يسمح بالمشا كة فا أي مسابقة ألكثر من متسابقين اثاين من أعضاء الماتخب
 - 6يجب أن ي ون المشا ك أ د أعضاء الماتخب فا ذلك الموس .
 - 7تطـبق على العب الماتخـب جميع األنظمة والقواعد والقوانين المتعلقـة بمشا كة
الالعبين من يث العقوبات والشطب من السباق فا ال ا ت ابه أي مخالفة أثااء
مشا كته فا المسابقات .
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الفصل الثالث
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المادة العشرون
المسابقات المحددة لكل درجة
اوالً  :درجة الرجال (  ) 20ساة فما فوق
 مسابقات المضمار :
100م 200 -م 400 -م 800 -م 1500 -م 3000 -م 5000 -م 3000 -م موانع
110م ح 400 -م ح 100×4 -م ت 400×4 -م ت 5000 -م مشى
 مسابقات الوثب :
الوثب العالا  -القفز بالعصا  -الوثب الطويل  -الوثب الثالثا ( لو ة اال تقاء تبدأ من
مسافة  13متر ) .
 مسابقات الرمي :
ذف القرص  -دفع ال رة الحديدية  -اطا ة المطر ة  -ما الرمح
 المسابقات المركبة  :العشا ي
ثانياً  :درجة الشباب (  ) 19 -18ساة
 مسابقات المضمار :
100م 200 -م 400 -م 800 -م 1500 -م 3000 -م 5000 -م 3000 -م
موانع110م ح 400 -م ح 100×4 -م ت 400×4 -م ت 5000 -م مشى
 مسابقات الوثب :
الوثب العالا  -القفز بالعصا  -الوثب الطويل  -الوثب الثالثا ( لو ة اال تقاء تبدأ
من مسافة  13متر ) .
 مسابقات الرمي :
ذف القرص  -دفع ال رة الحديدية  -اطا ة المطر ة  -ما الرمح
 المسابقات المركبة  :العشا ي
ثالثاً  :درجة الناشئين (  ) 17 - 16 - 15ساة
 مسابقات المضمار :
100م 200 -م 400 -م 800 -م 1500 -م 3000 -م 2000 -م موانع 110 -م ح
400م ح 100×4 -م تتابع 5000 -م مشى
 مسابقات الوثب :
الوثب العالا  -القفز بالعصا  -الوثب الطويل  -الوثب الثالثا ( لو ة اال تقاء تبدأ
من مسافة  11متر ) .
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 مسابقات الرمي :
ذف القرص  -دفع ال رة الحديدية  -اطا ة المطر ة  -ما الرمح
 المسابقات المركبة  :العشا ي
رابعاً  :درجة البراعم (  ) 14 - 13 - 12ساة
 مسابقات المضمار :
50م 150 -م 800 -م 60 -م ح 50×4 -م تتابع
 مسابقات الوثب :
الوثب العالا  -الوثب الطويل
 مسابقات الرمي  :ما الرمح
المادة الحادية والعشرون
مستوى االرتفاعات واألوزان في ملتقيات وبطوالت المملكة

(  - ) 1الوثب العالي
اال تفاع
الملتقا  -البطولة
 1.80م
ملتقيات وبطوالت الممل ة لد جة الرجال
ملتقيات وبطوالت الممل ة لد جة الشباب  1.60م
ملتقيات وبطوالت الممل ة لد جة الااشئين  1.50م
 1.25م
ملتقيات وبطوالت الممل ة لد جة البراع

(  - ) 2القفز بالعصا
اال تفاع
الملتقا  -البطولة
 3.20م
ملتقيات وبطوالت الممل ة لد جة الرجال
ملتقيات وبطوالت الممل ة لد جة الشباب  2.80م
ملتقيات وبطوالت الممل ة لد جة الااشئين  2.50م
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(  - ) 3خصائص مسابقات الحواجز و الموانع لمختلف الدرجات

الفئة

المسابقة
110م واجز
400م واجز
2000م موانع
110م واجز
110م واجز
400م واجز
3000م موانع

اال تفاع

0.914
ناشئين
0.838م
ناشئين
0.914م
ناشئين
0.991م
شباب
1.067م
جال
شباب  -جال 0.914م
شباب  -جال 0.914م

المسافة بين خط
العدد
اإلنطالق وأول اجز
13.72م
 45م
-------------- 13.72م
 13.72م
 45م
---------------

10
10
----10
10
10
-----

المسافة
بين
الحواجز
 9.14م
 35م
--------- 9.14م
 9.14م
 35م
----------

(  - ) 4أوزان أدوات الرمي لمختلف الدرجات
األداة

البراعم

الناشـئين

الكرة
القرص
الرمح
المطرقة
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الشـباب

الرجال

المسافة بين آخر
اجز وخط الاهاية
 14.02م
 40م
-------------- 14.02م
 14.02م
 40م
----------------

المادة الثانية والعشرون
طريقة التأهيل وتوزيع الحارات للدور الثاني
وفقاً للمادة (  ) 201من القانون الدولا أللعاب القوى فإنه :
 -1فا ـال وجود عـدد تصفيتان فا الدو بل الاهائا يتأهل المتسابقين الحاحلين
على المركز األول والثانا والثالث من كل تصفية  +أفضل ( )2متسابقين بالزمن
لي ون العدد (  ) 8متسابقين فا الدو الاهائا .
أ  -يت ترتيب المتسابقين الثمانية وفق التالا :
 المتسابقان األول والثانا فا كل تصفية تجرى له القرعة على الحا ات
(.)6-5-4-3
 المتسابقان أححاب المركز الثالث فا التصفيتين تجرى له القرعة على
الحا تين ( . ) 8 - 7
 أفضل متسابقين بالزمن فا التصفيتين تجرى له ـرعة على الحا تين ()2-1
ب  -تجري القرعة على ثالث مرا ل وفق التالا:
األولى  :للمتسابقين بفئة ( ) 4 - 3 - 2 - 1للحا ات ( ) 6 - 5 - 4 - 3
الثانية  :للمتسابقين (  ) 6 - 5للحا ات ( ) 8 - 7
الثالثة  :للمتسابقين (  ) 8 - 7للحا ات ( ) 2 - 1
 - 2فا ـال وجود عـدد (  ) 3تصفيات فا الدو بل الاهائا فإنه يتأهيل المتسابقين
الحاحلين على المركز األول والثانا فقط من كل تصفية  +أفضل (  ) 2متسابقين
بالزمن لي ون العدد (  ) 8متسابقين فا الدو الاهائا .
أ  -يت ترتيب المتسابقين الثمانية وفق التالا:
 أسرع فائز بالمركز األول
 ثانا أسرع فائز بالمركز األول
 ثالث أسرع فائز بالمركز األول
 أسرع فائز بالمركز الثانا
 ثانا أسرع فائز بالمركز الثانا
 ثالث أسرع فائز بالمركز الثانا
 أسرع متأهل بالزمن
 ثانا أسرع متأهل بالزمن
ب  -تجري القرعة على ثالث مرا ل وفق ما جاء فا الحالة االولى .
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الفصل الرابع
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المادة الثالثة والعشرون
المستويات الرقمية المطلوب تحقيقها للتأهل لملتقيات المملكة
المسابقة

شباب

ناشئين

رجال

المادة الرابعة والعشرون
عدد الالعبين المؤهلين للمشاركة في ملتقيات وبطوالت المملكة

21

انواع المسابقات

من المناطق

من الملتقيات

من البطوالت

الى الملتقيات

الى البطوالت

الى افضل المستويات

السرعات والحواجز

المسافات

الوثب

الرمي

العشاري والمشي

مالحظة :
 تطبق هذه االعداد فا ال تحقيق المستوى االدنى وللجاة الفاية الحق فا اتخاذ ماتراه مااسب يال ذلك .
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الفصل الخامس

الئحة العقوبات
 -1إن العقوبات الفاية الخاحة بالملتقيات والبطوالت والمسابقات والتا تصد عن
االتحاد السعودي أللعاب القوى تتوافق مع وانين وأنظمة وتعليمات االتحاد الدولا
أللعاب القوى .
 -2إن العقوبات اإلدا ية والتأديبية التا يتخذها االتحاد السعودي أللعاب القوى بحق
اإلدا يين والمد بين والالعبين  ،تتحدد وفق ما و د فا هذه الالئحة  ،والئحة التسجيل
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والاشاط لبلعاب الريا ية الصاد ة من الهيئة العامة للريا ة .
 -3كل إدا ي أو مد ب أو العب يسلك مسل اً ماافياً للروح الريا ية أو يتصرف تصرفاً
غير الئق تجاه المسئولين عن االتحاد أو الح ام أو األندية يتخذ االتحاد بحقه العقوبات
التا نصت عليها واعد االتحاد الدولا أللعاب القوى وباود هذه الالئحة .
 -4كل العب يتااول الماشطات أو مد ب او إدا ي يساعد على تااول الماشطات
المحظو ة بصو ة مباشرة أو غير مباشرة يتخذ االتحاد بحقه العقوبات التا نصت عليها
واعد االتحاد الدولا أللعاب القوى واللجاة السعودية للر ابة على الماشطات .
 -5تصد جميع العقوبات الصاد ة بحق اإلدا يين والمد بين والالعبين واألندية بقرا
من اللجاة الفاية ومعتمد من بل مجلا إدا ة االتحاد السعودي أللعاب القوى .
 -6يجب على األندية عدم الرفع للهيئة أو االتحادات المعاية بطلب فع العقوبة عن
الالعبين الذين حد ت بحقه عقوبات من بل الهيئة أو م اتبها أو االتحادات مهما كانت
األسباب فيما يتعلق بمخالفات التسجيل .
 -7يعا ب الالعب او المد ب أو اإلدا ي الذي ثبت انه كان سبباً فا انسحاب الاادي الذي
ياتما اليه فا ا دى البطوالت الرسمية سواء كان ذلك داخل أو خا ج الممل ة بأشد
العقوبات التا يراها االتحاد والتا د تصل إلى الشطب الاهائا وذلك بعد موافقة الهيئة
العامة للريا ة .
 -8إن يام ا د المسئولين بالاادي سواء كان س رتيراً متفرغاً أو ا د الماتسبين للاادي
الباود الوا دة فا الالئحة ستطبق عليه العقوبات الصاد ة كل
بأي مشا كة فا
سب تخصصه.
 -9إن اللجاة الفاية ها الجهة المخولة لتفسير ما و د فا هذه الالئحة .
 -10ما ل يرد ذكره فا هذه الالئحة للجاة الفاية الحق الاظر فيه وأخذ التوحيات فا
شأنه .
 -11يت تطبيق العقوبات اعتبا اً من اليوم التالا للبطولة  ،إال إذا كانت نهاية الموس
فتطبق اعتبا اً من بداية الموس التالا .
 -12فا الة حدو العقوبة ول تست مل خالل الموس الذي حد ت به تست مل المدة
المتبقية من بداية الموس الريا ا التالا .

أ  -عقـوبــات اإلداريـيـن :
يو ف إدا يو األندية عن أي نشاط بالاادي سواء كان مرافقة الفرق الريا ية المختلفة
أو إسااد أي مهمات إدا ية له وفق الحاالت التالية:
(  ) 1اإليقاف لمدة شهر :
يت إيقاف اإلدا ي لمدة شهر فا الة مشا كة الالعب فا المسابقة دون تجديد بطا ته
للموس الذي تقام بها البطولة وذلك اعتبا اً من اليوم التالا للبطولة .
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(  ) 2اإليقاف لمدة شهرين :
يت إيقاف اإلدا ي الذي يرفض استالم جائزته من اعا المسابقة أو البطولة لمدة
شهرين اعتبا اً من اليوم التالا للبطولة .
(  ) 3اإليقاف لمدة ثالثة أشهر :
يت إيقاف اإلدا ي الذي تصرف بسوء سلوك فا البطولة لمدة ثالثة أشهر اعتبا اً من
اليوم التالا للبطولة .
(  ) 4اإليقاف لمدة سنتين :
 -1-4إذا ثبت مشا كته فا تزوير وثائق ميالد الالعبين سواء شا كوا أو ل
يشا كوا فا الاشاط بموجب بطا ات مزو ة .
 2-4إذا ثبت مشا كته فا تزوير بطا ات ال تعود إلى الالعبين المشا كين أنفسه .
 3-4إذا ثبت مشا كته فا إخفاء وثيقة ميالد العب .
 4-4إذا ثبت مشا كته فا مشا كة العب معتزل فا أي نشاط .
ب  -عقـوبات المـدربيـن :
(  ) 1اإليقاف لمدة شهرين :
يت إيقاف المد ب الذي يرفض استالم جائزته من اعا المسابقة أو البطولة لمدة
شهرين اعتبا اً من اليوم التالا للبطولة.
(  ) 2اإليقاف لمدة ثالثة أشهر :
يت إيقاف المد ب الذي تصرف بسوء سلوك فا البطولة لمدة ثالثة أشهر
اعتبا اً من اليوم التالا للبطولة.
(  ) 3الغاء العقود :
تلغى عقود المد بين والمتعا دين السعوديين وغير السعوديين فو اً وتصفى
استحقا اته احوال وال يت التعا د معه وفق انظمة الجهة المختصة وال يحق
للاادي ت ليف مد ب إال بموجب تفويض سما معتمد من ئيا الاادي
ومدير م تب الهيئة العامة بالماطقة وياطبق عليه ما ياطبق على المتعا دين
الرسميين وذلك وفق الحاالت التالية :
 1-3إذا ثبت مشا كته فا تزوير وثائق ميالد الالعبين سواء شا كوا أو ل
يشا كوا فا الاشاط بموجـب بطا ات مزو ة.
 2-3إذا ثبت مشا كته فا تزوير بطا ات ال تعود إلى الالعبين المشا كين أنفسه .
 3-3إذا ثبت مشا كته فا إخفاء وثيقة ميالد العب.
 4-3إذا ثبت مشا كته فا مشا كة العب معتزل فا أي نشاط .

ج  -عقـوبات األندية والهيئات :
الاادي الذي يمتاع العبوه عن الصعود الى ماصة التتويج الستالم الجوائز فـا أي
من البطوالت والمسابقات التا تقام على أ ض الممل ة سواء كانت داخلية أو
دولية  ،يحرم من اإلعانة المخصصة لتلك البطولة عاد التقيي  ،كما يحرم من
اإلعانة المخصصة له من االتحاد لافا البطولة ( إن وجدت) سيقوم االتحاد
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بإحدا القرا الالزم وإبالغه للجهات المختصة.
د-
()1

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
()2

1-2
2-2
و-

عقوبات الالعبين :
اإليقاف لمدة سنة :
يو ف الالعب لمدة ساة اعتبا اً من اليوم التالا للبطولة التا شا ك بها
وتشطب نتيجته فا الحاالت التالية :
إذا شا ك فا الاشاطات الرسمية لد جة ليا له ق المشا كة بها .
مو ع ألكثر من لعبة مع شطبه من اللعبة التا ت التسجيل بها مؤخراً .
مو ع لااديين مختلفين مع مراعاة ان يت تثبيت الالعب بعد تو يع العقوبة
للاادي الذي و ع له اوالُ بصو ة نظامية .
إذا اتضح وجود وثيقتين مختلفتين لتا يخ ميالده او ساه فا تزوير أو تو يع
وتصديق بيانات غير ححيحة سواء كان فا استما ة التسجيل أو غيرها .
إذا اشترك بالاشاطات الرسمية بموجب بطا ة العب أخر أو بموجب بطا ة
مزو ة .
اإليقاف عن المشاركة في النشاطات الرياضية :
يو ف الالعب عن المشا كة فا الاشاطات الريا ية ويرفع اسمه للهيئة
العامة لشطبه نهائياُ كالعب وتشطب نتيجته فا البطولة فا الحاالت التالية:
العب ثبت انه مد ب فا ناديه او أي ناد اخر بموجب عقد سما معتمد من
الهيئة العامة للريا ة .
ويقوم بالتح ي فعالً .
العب ثبت انه
تشديد العقوبات :
إن العقوبات التا يرى االتحاد تشديدها أكثر من المحدد فا الفقرات السابقة
تصد بعد ا تراح من االتحاد واعتماد من الهيئة على أن يـرفق االتحاد جميع
الوثائق والمستادات ونتائج التحقيق عاد الرفع للهيئة العامة للريا ة .
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