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القواعد العامّة لرياضة القوّ ة البدنية
على طول هدا الكتاب ،وألسباب اإليجاز كيف ما كانت كلمة "هو" ول "ديالو" كتبان فهي كتنطابق
على كال الجنسين (الناث أوالدكور).
(.1أ) الجامعة الدولية لرياضة القوة البدنية تعترف بالهزات أو الرفعات التالية اللي لزم دار بنفس
التسلسل في كل ال ُمنافسات اللي كتجرا تحت الرعاية و في إطار القوانين ديال "ج .د.ر.ق" :
أـ القرفصاء(لحنية على الركابي) ب ـ تمارين الدفع عن الصدر( -الطابوري) د ـ الرفعة ول لهزة
من األرض(ال ُمميتة) ه ـ المجموع
(ب) ال ُمنافسة كتجرى بين الرباعين في فئات محددة حسب نوع الجنس،وزن الجسم أو العمر.البطولة
المفتوحة للذكور و اإلنات كتسمح للرباعين من كل األعمار بالمشاركة ابتداء من سن  14سنة فما
فوق.

في أحدا بطولة مفتوحة يمكن دمج مثال بين بطولة فئة الصغار و بطولة فئة الشباب،الرباع
عندو لحق يختار مابين ال ُمنافسة في فئة الشباب او البطولة المفتوحة  ،ويحصل على الجائزة فقط
في ال ُمسابقة اللتي تنافس فيها.
(د) القواعد المطبقة على جميع ُمستويات ال ُمنافسة.
(ه)كل متنافس عندو لحق ف ثالثة ُمحاولت فكل رفعة،أحسن محاولة صحيحة فكل رفعة لكل رباع
كتحسب لو المجموع د ل ُمنافسة كولها.
إلى حصلو اثنين أو ا كثر من اثنين رباعين على نفس المجموع  ،الرباع الخفيف يصنف أولً على
الرباع الثقيل.
(و)إلى اثنين رباعين سجلوا نفس وزن الجسم و أخيرا حصلو على نفس المجموع في نهاية ال ُمسابقة
،الرباع اللي حصل على لمجموع أولً هو اللي كياخد حق األسبقية على الرباع ال ُخر.
لما يتم تقديم الجوائز ديال أحسن القرفصاء (لحنية على الركابي) تمارين –الدفع غلى الصدر-
(الطابوري) ،الهزة من األرض (ل ُمميتة) ول تم تحطيم رقم قياسي كيتم تطبيق نفس اإلجراء.
 .2الجامعة الدولية لرياضة القُوة البدنية من خالل الجامعات ال ُمنتمية ليها كتسيير وكتقرر في
البطولت العالمية التالية:
بطولت العالم ال ُمختلطة المفتوحة ذكور و إناث
بطولت العالم ال ُمختلطة ذكور و إناث فئة الصغار و فئة الشباب
بطولت العالم ال ُمختلطة (للماسترز) ذكور و إناث
بطولت العالم ال ُمختلطة المفتوحة لتمارين الدفع على الصدر( -الطابوري) فئة الشباب و
الصغار ذكور و إناث
بطولت العالم ال ُمختلطة للماسترز لتمارين الدفع على الصدر (الطابوري)
 . 3كدلك الجامعة الدولية لرياضة القُوة البدنية كتعترف و كتسجل األرقام العالمية لنفس
الرفعات في الفئات المسجلة هنا :

الفئات العمرية

ذكور-المفتوح :من يوم ما كيوصل لعمر ديال الرباع 14سنة فما فوق (ليس هناك أي قيد
على اي فئة).
الصغار:من يوم ما كيوصل لعمر ديال الرباع  14سنة وعلى طول ل ُجندا دلعام كولها
حتى لوقت فاش كيبلغ  18سنة .
الشباب:من فاتح يناير من ل ُجندا د لعام فاش كيوصل الرباع ل  19سنة وعلى طول ل
ُجندا دلعام فاش كيوصل ل  23سنة .
الماستر:1من فاتح يناير ف ل ُجندا د لعام اللي كيوصل فيه الرباع ل  40سنة وعلى
طول ل ُجندا د لعاكم كولها فاش كيبلغ  49سنة .
الماستر :2من فاتح يناير ف ل ُجندا دلعام فاش كيوصل الرباع ل  50سنة و على طول
ل ُجندا دلعام كولها فاش كيوصل ل 59سنة.
الماستر :3من فاتح يناير ف ل ُجندا دلعام فاش كيوصل الرباع ل  60سنة وعلى طول
ل ُجندا د لعام كولها فاش كيوصل ل  69سنة.
الماستر :4من فاتح يناير ف ل ُجندا د لعام فاش كيوصل الرباع ل
 70سنة فما فوق .خاصنا نعترفو بلي الفئة د لعمر ديال الماستر  4ما كدخلش ف
تصنيف األوزان.
إناث-مفتوحة:من يوم ما كتوصل فيه الرباعة لسن  14سنة فما فوق (حتى شي فئة ما
عليها شي قيد)
الصغيرات:من يوم ما كتوصل الرباعة لسن  14سنة و على طول ل ُجندا د لعام فاش
كتوصل ل ِسن  18سنة .
الشابات:من فاتح يناير ف ل ُجندا د لعام فاش كتوصل الرباعة لسن  19سنة و على
طول ل ُجندا د لعام فاش كتوصل ل 23سنة.
الماستر :1من فاتح يناير ف ل ُجندا د لعام فاش كتوصل الرباعة لسن  40سنة و على
طول ل ُجندا د لعام فاش كتوصل ل  49سنة.
الماستر :2من فاتح يناير ف ل ُجندا د لعام فاش كتوصل الرباعة لسن  50سنة و على
طول ل ُجندا د لعام فاش كتوصل ل  59سنة.

الماستر :3من فاتح يناير ف ل ُجندا د لعام فاش كتوصل الرباعة لسن  60سنة فما فوق
و خاصنا نعترفو بلي الفئة د لعمر ديال الماستر  3ما كدخلش ف تصنيف األوزان.
الرفعات التنافسية كتنحصر ف المتنافسات اللي السِن ديالهوم  14سنة فما فوق .
 .4الترتيب ف كل المجموعات ديال لعمر خصو إيكون محدد ب المجموع اللي حصلو
عليه الرباعا بالتوافق مع لمعايير لقانونية ديال الرفع.الدكور لبالغين 70سنة من لعمر فما
فوق(ف ل ُجندا د لعام)  ،باش إيحصلو عل لميداليات والترتيب األول و التاني والتالت
ف المسابقة كولها ،كيتم بناءا على ُمعادلة ’’ويلكس’’ (نقاط).
اإلناث اللي عندهوم  60سنة من لعمر فما فوق (ف ل ُجندا د لعام)
باش إيحصلو على الميداليات والترتيب األول و التاني والتالت ف المسابقة كولها ،كيتم
بناءا على ُمعادلة ’’ويلكس’’ (نقاط).
الفئات العمرية و التقسيم ال ُجزئي ديالهوم الزايد يمكن تعديلها باش تالئم اإلستعمال
على الصعيد الوطني بناءا على تقدير الجامعة الوطنية .
فئات وزن الجسم:
الذكور
الصغار و الشباب فقط ما فوق  53.0كيلوغرام
فئة  59.0كيلوغرام حتى ل  59.0كيلوغرام
فئة  66.0كيلوغرام من  59.01كيلوغرام حتى ل 66.0كيلوغرام
فئة  74.0كيلوغرام من  66.01كيلو غرام حتى ل 74.0كيلوغرام
فئة  83.0كيلوغرام من  74.0كيلو غرام حتى ل  83.0كيلوغرام
فئة  93.0كيلوغرام من  83.01كيلوغرام حتى ل  93.0كيلوغرام
فئة  105.0كيلوغرام من  93.01كيلوغرام حتى ل  105.0كيلوغرام
فئة  120.0كيلوغرام من  105.01كيلوغرام حتى ل  120.0كيلوغرام
فئة  +120.0كيلوغرام من 120.01كيلوغرام فما فوق ما محدودش الوزن.
إناث

الصّغيرات و ال ّ
شابّات فقط حتى ل  43.0كيلوغرام
فئة  47.0كيلوغرام حتى ل  47.0كيلوغرام
فئة  52.0كيلوغرام من  47.01كيلوغرام حتى ل 52.0كيلوغرام
فئة  57.0كيلوغرام من  52.01كيلوغرام حتى ل  57.0كيلوغرام
فئة  63.0كيلوغرام من  57.01كيلوغرام حتى ل 63.0كيلوغرام
فئة  72.0كيلوغرام من  63.01كيلوغرام حتى ل  72.0كيلوغرام
فئة  84.0كيلوغرام من  72.01كيلوغرام حتى ل  84.0كيلوغرام
فئة  +84.0كيلوغرام من  84.01كيلوغرام فما فوق ما محدودش الوزن.
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 .5كل دولة مسموح ليها تشارك ب ثمانية المتنافسين على أقصى تقدير موزعين على
جميع نطاقات الفئات ديال وزن الجسم الثمانية بالنسبة للذكور و سبعا للمتنافسات على
جميع نطاقات الفئات ديال وزن الجسم السبعة بالنسبة لإلناث .الشباب و الصغار تسعة و
ثمانية لإلناث.
ما خاصش إيكونو اكثر من جوج د لمتنافسين من نفس الدولة
ف نفس الفئة ال ُمعينة ديال الوزن
بالنسبة لبطولة الماسترز يمكن نزيدو ثالثة الرباعين إضافيين بالنسبة لإلناث ماستر 3و
الدكور ماستر 4باش إتنافسو (فقط) من أجل الميداليات اللي مر تبطة بالفئات ديال لعمر
ديالهوم اعتمادا على نقاط ُمعادلة ويلكس.
 .6كل دولة مسموح ليها بخمسة د معوضين واحتياطيين.باش إيشاركو فال ُمسابقة
خصهوم إيتعينو  60يوم قبل تاريخ البطولت في الترشيح األولي مع فئات وزن الجسم
و المجموع اللي حصلو عليه فالبطولت الوطنية و الدولية خالل  12شهر الفايتة.
.7كل دولة خاصها تقدم قائمة ديال الفريق ديالها و تعطي اإلسم ديال كل رباع (ة) أو فئة
وزن الجسم ديالها أو ل ديالو

.وأحسن اإلنجازات ديالهوم في البطولت الوطنية والدولية خالل  12شهر الفايتة
خاصها تدرج حتى هيا هاد الشي خاص إيدخل النتائج ال ُمحصلة فالبطولت الدولية ديالها
ول ديالو في السنوات الفائتة في نفس فئة وزن الجسم.و التاريخ و عنوان ال ُمسابقة فاش
تم تحصيل المجموع خاصها حتى هيا تدرج .هاد الحيتيات خاصها تقدم ألمين سر
البطولة ديال الجامعة الدولية لرياضة القُوة البدنية أو الجهة وكذلك مدير اللقاء عل أقل
 60يوم قبل تاريخ البطولت في التعيينات التمهيدية.
اإلختيار األخير اللي ما تمش تقديمو قبل  21يوم من تاريخ البطولة،خاصو إيدار من
القائمة ال ُمعينة  60يوم قبل تاريخ البطولت وهدا كيشمل الرباعين اإلحتياطيين و
البُدلء عند هاد النقطة في الوقت كل رباع خاصو إعيين فئة وزن الجسم فاش بغا
إيتنافس ف هاد البطولت.من بعد اإلختيار األخير(التعيين األخير)ماكاينش حتى شي
تغيير ما مسموح بيه فئة الوزن اللي الرباع تعيين فيه .
الرباعين اللي تعيينو بال نتائج ف كل البطولت ال ُمدرجة أعاله كيتم ترتيبهم فالمجموعة
األولى ديال الرفع إلى لفئة د لوزن ديال الجسم ديالها أول ديالو غادي إيولي مقسم
لمجموعات عدم اإلمتتال لهاد المتطلبات إيمكن إيتسبب ف اإلقصاء ديال الفريق
ال ُمخالف.الرباع مايمكن لوش إيحقق المجموع اللي كيرشحو للتأهيل من خالل الجاميعا
الوطنية ديالو باش إيدخل البطولت العالمية الدولية ول الجهوية وهو تحت التوقيف من
الجاميعا الدولية لرياضة القُوة أو من طرف الجهة.
.8النقاط المسجلة لكل البطولت العالمية القارية والجهوية غادي تكون
هي 12،9،8،7،6،5،4،3،2:للمراتب  9األولى ف كل فئة ديال وزن الجسم .من بعد
هاد الشي،كل رباع اللي حصل على مجموع فالمسابقة كيتم منحو واحد النقطة .نقطة
التسجيل لكل المسابقات غادي تكون تحت حرية تصرف الجاميعا الوطنية.
غير مجموع النقاط ديال خمسا د الرباعين اللي حققو أحسن ترتيب هي اللي غادي
تحسب فال ُمنافسة ديال الفريق ف كل البطولت الدولية.
في حال التعادل ف النقاط ال ُمسجلة الترتيب النهائي للفريق غادي يتم تحديدو ف تتويج
الفريق كما هو ُمحدد ف البُند .11
عنصر من أي فريق وهو كيتعدا على قانون منع المنشطات ديال الجاميعا
إلى تْشد شي ُ
الدولية لرياضة القُوة خالل حدت رياضي فاش كيكون الترتيب ديال الفريق معتمد على
النتائج الفردية (نقاط) نقاط الرباع اللي تشد كيتم خصمها من نتيجة الفريق وما يمكنش
تعوضها بالنتيجة ال ُمحصلة ديال عظو آخر فالفريق.

.10كل دولة حصلت على العُضوية ديال الجاميعا الدولية لرياضة القوة لمدة كتفوق
تالتة د السنوات خصها تضم عل األقل واحد لحكم بين المسؤلين ديال الفريق ديالها
خالل البطولت العالمية .إلى الحكم اللي من هاد الدولة ما حضرش ول كان حاضر و
ما قادرش إيخدم كحكم أو عظو ف لجنة التحكيم خالل البطولت غادي إيتحسبو غير
ربعا د أحسن الرباعين فقط من هاد الدولة فالفريق اللي غادي يتنافس.
الجوائز د لفرق كيتم منحها للفرق اللي جات فالمراتب التالتة األولى في حالة التعادل
فالمرتبة ديال أي فريق أو دولة الفريق اللي عندو أكبر عدد ديال الرتب األولى غادي
يتم ترتيبو فالمرتبة األولى .في حالة التعادل ما بين جوج ديال الدول اللي جابو نفس عدد
د المراتب األولى،الفريق اللي عندو أكبر عدد د لمراتب التانية غادي إيجي هو األول
فالترتيب ،وهكدا إيدار مع الترتيب ديال النقاط المسجلة ديال خمسا د الرباعين األوائل
على أقصى تقدير.
الفرق ول الدول اللي كملو متعادلين من بعد ما تم تطبيق هاد اإلجراء ،الفريق ول
الدولة اللي عندها أكبر مجموع د النقاط ف معادلة ويلكس كيتعلن فالمرتبة العليا.
 .12ف كل البطولت ديال الجاميعا الدولية لرياضة القُوة الجائزة ديال (أحسن رباع)
غادي تعطا للرباع اللي سجل أحسن اإلنجازات اعتمادا على معادلة ويلكس.الجوائز
غادي تقدم كدلك لصاحب المرتبة التانية و التالتا.
 .13ف كل البطولت الدولية ،الميداليات كتعطى لصحاب المراكز األولى والتانية و
التالتا ف كل فئة اعتمادا على المجاميع (طوطالت).فوق داكشي المداليات ول شواهد
الجوائز التقديرية غادا تعطا لصحاب المراكز األولى والتانية والتالتا ف الهزات الفردية
ديال القرفصاء (صكوات) الطابوري (بينتش بريس)و الرفعة ال ُمميتة(ديد ليفت) ف كل
فئة.
وخا الرباع خسر ف المنافسة ديال القرفصاء ول الطابوري
ول فيهوم بجوج هي ول هو قادر إيكمل ال ُمنافسة في ما باقي من ال ُمسابقة ،وغادي
إيكون مؤهل للحصول على الجوائز ف أي مسابقة فاش هي ول هو كيسجل هزة ول
هزات ناجحة.
باش إيحصل الرباع على هاد الجوائز خصو إيبيين النية الحسنة ف ال ُمحاولة فكل من
هاد ال ُمسابقات التالتا.
قواعيد اللباس ف مراسيم تقديم الميداليات ف البطولت العالمية هي:التوني كامل ديال
الفريق،القميص،حداء

رياضي.
اإلمتتال لألوامر غادي يكون تحت القيادة ديال ال ُمراقب التقني ديال الدورة.عدم اإلمتتال
لهاد ال ُمتطلبات غادي إيقصي الرباع وما يحصلش عل الميدالية(ت)،وخا داكشي
الترتيب ديالو ف نتائج ال ُمسابقة ما كتغيرش.
كتاب القواعد التقنيّة للجامعة الدولية لرياضة القوّ ة البدنية
التجهيزات و ال ُمواصفات
الموازين
لموازن خصهوم إيكونو إيليكترونيين و رقميين ويسجلو المركز التاني ديال
األعشار.ويكون عندهوم القُدرة ديال لوزن كتوصل ل  180كيلوغرام.وخص تجي
معاهوم شهادة
ما كيتعداش التاريخ ديالها عام من تاريخ ال ُمسابقة.
لمينصا (لبالطو)
كل الرفعات خاص الدار ف مينصة لعبار ديالها  2.5متر× 2.5متر عل األقل ول 4.0
متر × 4.0على األكتر ما خاصهاش تفوت 10سم ف لعلو من األرض ول المشهد
ال ُمحيط بيها .المساحة ديال المينصة خاصها تكون مسطحة
وتابتة وف ُمستوى واحد وتغطى ب موكيط المكونات ديالو ماكتزلقش و ناعمة (يعني
خالية من كل المخالفات و التوقعات) موكيطات د لكواتشو ول الصفائح ل ُمشابهة غير
مسموح بيها
البارات و الديسكات
ف كل المسابقات ديال رياضة القوة ال ُمنظمة في إطار قواعيد الجاميعا الدولية لرياضة
القوة،غير البارات ديال القرص اللي مسموح بيها.اإلستعمال ديال األقراص ول
الديسكات اللي ما كتوافقش مع المواصفات غادية تلغي ال ُمسابقة واألرقام ال ُمسجلة
فيها.غير البارات والديسكات اللي كتوافق مع المواصفات المطلوبة هي اللي غادية
تستعمل على طول المسابقة ولكل الرفعات أو الهزات.البارة ماخاصهاش تغيير
خالل ال ُمسابقة غير إلى غادية تهرس ول تهرسات على أي حال كما هو محدد من
طرف اللجنة التقنية ،لجنة التحكيم ول الحكام البارات اللي غادا تستعمل ف كل بطولت

الجاميعا الدولية لرياضة القوة ما خاصهاش تتطال بالكروم ف البالصة لحرشة ديال
الشدان .غير البارات و الديسكات اللي عندهوم
ل ُموافقة ديال الجاميعا الدولية لرياضة القوة اللي غادا تستعمل ف البطولت العالمية ديال
الجاميعا الدولية لرياضة القوة ول ف ظبط األرقام القياسية العالمية .كيما من 2008
لمسافات د لباليص لحرشين ف البارات لمقبولة من طرف الجاميعا الدولية لرياضة
القوة غادا تولي مقياس /عالمي بناءا على وحدا من البارات لمقبولة واألصلية.
(أ) البارا خاصها تكون مستقيمة ولباليص لحرشين فيها مصاوبين مزيان و مخددة
ومطابقة للمقايس اآلتية:
 .1مجموع الطول اإلجمالي ديالها مايتعداش  2.2متر.
.2المسافة ما بين وجوه الكوليات ما تعداش  1.32متر ول تكون قل من  1.31متر
 .3لقُطر ديال البارا مايتعداش  29مم ول يكون قل من  28مم .
 .4الوزن ديال البارا و الكوليات خاص إيكون  25كيلوغرام.
 .5لقُطر ديال األنبوب المعدني مايتعداش  52مم ول يكون قل من  50مم.
.6خاص إيكون القُطر عليه عالمات بالماكينة ول البارا عليها شريط باش تعبر  81سم
بين العالمة والشريط.
رسم
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كتاب القواعد التقنيّة للجامعة الدولية لرياضة القوّ ة البدنية
(ب) الديسكات خاصهوم إيطابقو المواصفات اآلتية:
.1كل الديسكات ال ُمستعملة ف ال ُمسابقات خاصها توزن ف حدود  0.25فلميا ول 10
غرامات ديال القيمة اإلسمية ديالهوم.

أقصى حد

الحد األدنى

القيمة اإلسمية
بالكيلوات

25.0

25.0625

24.9375

20.0

20.05

19.95

15.0

15.0375

14.9625

10.0

10.025

9.975

5.0

5.0125

4.9875

2.5

2.51

2.49

1.25

1.26

1.24

0.5

0.51

0.49

0.25

0.26

0.24

 .2لعبار ديال التقبا د الديسك ما خصهاش تكون أكتر من53مم ول قل من 52مم.

 .3الديسك خاصو يدخل ف نطاق1.25:كغ 2.5،كغ  5،كغ 10،كغ  15كغ  20،كغ ،أو  25كغ.
 .4من أجل تسجيل أرقام قياسية  ،إيمكن نستخدمو ديسكات خفاف باش نكملو لوزن ديال عل األقل
 0.5كغ أكتر من األرقام الموجودة.
 .5الديسكات اللي كتوزن 20كغ فما فوق ماخاصهاش تفوت 6سم ف الغُلض.الديسكات اللي كتوزن
 15كغ ول قل ماخاصهاش تفوت 3سم ف الغُلض .الديسكات ديال الكاواتشو ماخاصهومش إيطابقو
المواصفات السابقة ديال لغلض.
.6الديسكات خاصهوم إيطابقو الرمز ديال اللون كيما هكا10 :كغ فما تحت –أي لون كيما كان
15،كغ-الصفر20،كغ –الزرق25،كغ -لحمر.
 .7الديسكات كولهوم خاصهوم إيكونو مطبوع فيهوم لوزن ديالهوم ويكونو راكبين بالتسلسل ديال
الديسكات التقال مداخلين مع الديسكات الصغار ف الترتيب التنازلي ديال الوزن باش لحكم إيقدر
إيقرا الوزن على كول ديسك .
.8الديسك التقيل فيهوم و اللول اللي تركب عل لبارا خاصو يتركب لوجه ديالو لداخل ،مع الديسكات
الباقيين مركبين لوجه برا.
 .9لقُطر ديال الديسك الكبير ماخصوش إيكون اكتر من  45سم .
.10الديسكات د لكواتشو ول اللي مغطيين بالكواتشو كيتقبلو بشرط تكون عل األقل 10سم من برا د
لكوليات ل النهاية د لبارا،باش تكون عندنا بالصة ديال الشدان خارجة على الديسكات.
الكوليّات
(أ)خاصها ديما تستعمل.
(ب) خاص كول وحدة توزن 2.5كغ
رفوف لقرفصاء(لحنية على الركابي)
 .1غير الرفوف (ليطاجيرات) ديال لقرفصاء اللي من ال ُمصنيعين اللي مسجلين لماركا ديالهوم
رسميا ،وموافقين عليهوم األعظاء ديال اللجنة التقنيا هما اللي غادي يتقبلو باش إيتستعملو
ف البطولت العالمية ديال رياضة القوة.
علو
 .2الرفوف ديال القرفصاء خاصهوم إيكونو قابلين للريﮝلج باش تزيد فيهوم من أقل ُ
الدرجة لتحتانية باش إيوصل للعلو عل األقل 1.70م أو بفرق ديال  5سم ف
ديال 1.00م ف ْ
كل مستوى.
 .3جميع الرفوف الهيدوليكية خاصها تكون قادرة على تأمين لعلو المطلوب بواسطة لحصارات
(لفرانات).
ّ
الطابوري
غير الرفوف ديال الطابوري و الطابوريات اللي من ال ُمصنيعين اللي مسجلين لماركا ديالهوم رسميا
،وموافقين عليهوم األعضاء ديال اللجنة التقنيا هما اللي غادي يتقبلو باش إيتستعملو ف البطولت
العالمية ديال رياضة القوة.
 .1الطول –ماشي قل من 1.22م و خاصو يكون مسطح و مستوى واحد.
 .2العرض-ماشي قل من 29سم ومايتجاوزش 32سم.
 .3لعلو -ماشي قل من 42سم ومايتجاوزش 45سم معبور من األرض حتى للجزء األعلى
لمبطن ديال الطابوري بال مايكون مضغوط ول نازل .لعلو ديال لقوائم اللي خاص إيكون

كتزاد ويتنقص منو،غادي إيكون عل األقل 75سم و أقصى تقدير 110سم معبور من
األرض للجزء اللي شايط من لبارا .
 .4أقل عرض بين األجزاء الدخالنيين الشايطين من لبارا خاص إيكون 1.10م.
 .5الراس ديال الطابوري خاص إيخرج ب 22سم برات لمركز د لقوائم مع إمكانية السماح ب
5سم زايدة من لجانبين بجوج .
.6الجوانات ديال السالمة ل ُمرفقة خاصها تستعمل ف جميع المناسبات.
السّاعات
السوايع ديال التوقيت اللي كيتشافو من طرف كل من الناس اللي ف( مكان الحدت ،المنصة ،ساحة
التسخين) خاص تستعمل الكرونو اللي كيخدم باستمرار أو إيوصل عل األقل ل عشرين دقيقة ويبين
لوقت اللي فات .الساعة اللي كتبيين الوقت اللي باقي باش تدخل ف المحاولت الجاية خاصو إيكون
كدلك كيتشاف من طرف المدرب ول
للرباع.
الضواوات-االنارات
النظام ديال األضواء خاص إيكون ُمقدم من طرف ال ُحكام وتعرف القرارات ديالهوم .النظام د
األضواء اللي كيشبه األنظمة ال ُمستعملة ف رفع األتقال إيمكن إيتستعمل  ،حيت ملي لحكم كيكتشف
شي مخالفة كيخدم التحكم ديالو .إلى األغلبية خدمو التحكم ديالهوم الجرس الطنان غادي إيصوني
والرباع غادي إيعرف باللي الهزة أو الرفعة ديالو خسرات  .ماشي مطلوب منو إيكمل المحاولة .كل
حكم غادي إيتحكم ف ضو ابيض أو احمر .هاد جوج د األلوان كيعلنو "رفعة مقبولة"
أو "ما تهزش" على التوالي .الضواوات خاصهوم إيترتبو أفقيا باش إيوافقو الوضعية ديال الحكام
التالتة .خاصهوم إيكونو مزديين بسلك واحد د الضو باش إيشعلو بجوج ماشي متفرقين منين
كيخدموهوم الحكام التالتة .ف الحالت المستعجلة متال انقطاع ف التيار الكهربائي ،خاص نوجدو
للحكام أعالم أو بطاقات بيضا أو حمرا باش تكون القرارات ديالهوم معروفة عند رئيس الحكام و
بإشارة سمعية عند رفع العلم .
بطاقات الفشل/اللوحات
من بعد ما يتم إستخدام الضواوات و إيبانو،الحكم/الحكام غاديين إيهزو البطاقة ول اللوحا ول إيخدم
النظام الضوئي باش إيتعرف السبب ول األسباب عالش الرفعة فشالت.
نظام البطاقات المرقمة ديال الح ّكام-أسباب الفشل
ألوان البطاقات
محاولة فاشلة رقم=1لون احمر
محاولة فاشلة رقم=2لون ازرق

محاولة فاشلة رقم=3لون
اصف

ّ
الطابوري
الرفعة ال ُمميتة
(.1احمر)
(.1احمر)
الفشل ف سدان الركابي ويكونو لبارا ماهابطاش للصدر متال
لبارا ما وصالش للصدر ول
مستقيمين عند إتمام الرفعة.
كتقيس منطقة البطن.
الفشل فلوقوف منتصب مع
لكتاف للور.
(.2ازرق)
(.2ازرق)
أي حركة نزول ديال لبارا قبل أي حركة نزول ديال لبارا
ما توصل للوضعية النهائية.إلى خالل الدفع لفوق.
لفشل ف دفع لبارا لوضعية
لبارا استقرت ولكتاف رجعو
الدرعان مستقيمين على طول و
لبالصتهوم ما كاين عالش
لمرفيقين مغلوقين عند إتمام
نقصيو الرفعة.
الرفعة.
نعاونو لبارا ب لفخدين خالل
أداء الرفعة .إل لحافات د لبارا
كيقيسو لفخدين ولكن ما
كيعاونوش ف الرفع،حتى فهاد
لحالة ماكيتمش اإلقصاء .
(.3اصفر)
لهبوط ديال لبارا قبل ما نتلقاو
اإلشارة ديال رئيس الحكام.
السماح للبارا باش ترجع
للمنصة بال ما نحافظو عل
التحكم فيها بجوج د ليدين،متال
نطلقو البارا من راحة اليد.ول
درنا خطوة اللور ول للقدام او

(.3اصفر)
الرفع بجهد كبير ول إسقاط
لمستوى أقل د لبارا من بعد ما
كانت بال حركة فوق الصدر
بواحد الطريقا اللي غاديا
تعاون الرباع.
لفشل ف مراقبة إشارات رئيس
الحكام ف بداية أو عند إتمام

لقرفصاء لحنية عل ركابي
(.1احمر)
لفشل ف أن الركابي يكونو
متنيين أوإيهبط لجسم حتى
إيفوت لمستوى ديال سطح
الساقين عند مفصل الورك
ويكون هابط على مستوى لعلو
د الركابي.
(.2ازرق)
لفشل ف تحمل وضعية
مستقيمة مع الركابي مغلوقين
عند بداية و إتمام الرفعة.

(.3لصفر)
لمشي للور ول لقدام ول
تحريك الرجلين جانبا.
انفصال الرجل على األرض
بين الصبعان ولقدم مسموح
به .
لفشل ف مراقبة إشارات رئيس
الحكام ف بداية أو عند إتمام

ل حركنا الرجل ل الجنب .
انفصال الرجل على األرض
بين الصبعان ولقدم مسموح
به .
لفشل ف اإلمتتال ألي من
المتطلبات الموجودة ف
الوصف العام ديال الرفعة،اللي
كتسبق هاد الئحة ديال
اإلقصاء.

الرفعة.
الرفعة.
أي تغيير ف الوضعية المختارة ارتداد مزدوج أو أكتر من من
ديال الرفع خالل الرفع السليم محاولة استرداد واحدة
عند التموضع السفلي للرفعة
 ،متال أي حركة ديال هزان
أو أي حركة نزول للبارا خالل
الراس
الصعود.
لكتاف أول األرداف من
نقاطهوم األصلية اللي عندها
اتصال بين لبارا أو الرباع من
اتصال مع الطابوري
طرف المتابعين أو ال ُمحميلين
ول الحركات الجانبية ديال
بين إشارات رئيس الحكام
ليدين عل البارا.
اتصال بين لبارا أو الرباع من ،باش إيسهلو الرفعة .
اتصال المرفقين أو أعلى
طرف المتابعين أو ال ُمحميلين
الدراع بالساقين اللي كيدعم أو
بين إشارات رئيس الحكام
ول مساعدة للرباع.
،باش إيسهلو الرفعة .
أي اتصال ديال رجلين الرباع اتصال خفيف يمكن تجاهله.
إسقاط أو رمي لبارا بعد إكمال
بالطابوري أو ل الدعامات د
الرفعة.
الطابوري .
تعمد اإلتصال بين لبارا وباقي لفشل ف اإلمتتال ألي من
المتطلبات الموجودة ف
دعامتها خالل الرفعة باش
الوصف العام ديال الرفعة،اللي
إيسهل الرفعة.
كتسبق هاد الئحة ديال
لفشل ف اإلمتتال ألي من
اإلقصاء
المتطلبات الموجودة ف
الوصف العام ديال الرفعة،اللي
كتسبق هاد الئحة ديال
اإلقصاء.

سبورة النتائج
سبورة سليمة ومفصلة ظاهرا للمتفرجين ،المسؤولين،وكل المعنيين بتطور المسابقة خاصها تكون
متوفرة .أسماء الرباعين خاص إيكونو مرتبين بواسطة أرقام لكل دورة
السجالت الحالية خاصها تعرض على الشاشة ويتم مراجعتها وتحديتها إلى كان لزم.

المعدات الشخصية
الزي
قميص تحتي داعم
غير الزي الرسمي ال ُمسجل وال ُمصادق عليه من طرف اللجنة التقنية اللي غادي إيكون مسموح
إستعمالو ف مسابقات رياضة القوة و الطابوري (بنش بريس).كل المعدات أو لماتريال لمصادق
عليه (مقياس  )01.07.2010مجمد ما غاديش إيتبدل من 01.07.2010حتى ل .31.12.2014
قميص تحتي غير داعم
األقمصة ديال رفع األتقال/المصارعة /الليوتار(ثوب الراقص) الخاضعة للمواصفات المفصلة (ج)
(،د) و (ه).بحال هاد الزي ماكيتطلبش موافقة اللجنة التقنية.
الزي ديال الرفع خاص إيكون ملبوس ويكون قطعة واحدة طولها كامل أو تنية وحدة
من مكونات اللي كتجبد بال حتى شي بقع ،حشوة أو تقسيم لخراقي بلعاني باش إيكونو حاشيات ماشي
ظرورية ف صناعة الزي .أي حاشيات ،أو حاشيات خاطئة أو بطرق أخرى،اللي ف رأي الجنة
التقنية ول لجنة التحكيم ول ف غياب هاد األخيرة الحكام تظافو للزي بباسطة بحل واحد الشكل
للتقوية و التمتين،غاديا تبطل استعمال الزي ف المنافسة .
الزي خصو إيجي مقاد عل الرباع بال مايكون مرخي عليه ملي غادي إيلبسو.لحزمات خصهوم
إيكونو ملبوسين فوق لكتاف كل أوقات الرفع ف المنافسة.لبدلة ديال الرفع خاصها تخضع للمتطلبات
اآلتية:
(أ) إيمكن تكون من أي لون أو ألوان متعددة
(ب) البدلة ديال الرفع ممكن تحمل الشارة،الشعار ،الرمز أو /تسجيل إسم الجمعية الوطنية ،أو
المساند الرسمي.كل الرموز للي فيها تهجم أو كتعرض سمعة الرياضة للتشويه ما مسموحش
بيها( خاصنا نرجعو للفصل  10من المعدات الشخصية ديال شعار المساند الرسمي.إسم الرباع
ممكن إيتوظع على الزي ،ول أي جزء من المظهر الشخصي.
(ج) الطبقات و لحاشيات ماخاص إيفوتو  3سنتمتر فالعرض أو  0.5سنتمترف الغلظ.
غيرالقميص الغير الداعم ليوتار(توب الراقص) /األطقام ديال القميص التحتاني إيقدرو إيكونو
عندهوم طبقات وحاشيات كتفوت 3سنتمتر ف العرض .القميص غير الداعم و ليوتار/و أطقام
القميص التحتاني إيقدرو كدلك تكون عندهوم
غلظ مدوبل من نفس المكونات قياس 12سنتمتر×  24سنتمتر في نطاق مابين الرجلين.

(د) الطبقات يمكن نحميوهوم أو نقويوهوم ب مقياس شريط منسوج أول من مكونات كتجبد
مايتعداش  2سنتمتر فالعرض أو0.5سنتمتر ف الغلظ.
(ه)خاص إيكون عندها الساقين والطول د الساق خصو إيكون عل األقل  3سنتمتر أو أقصى
حاجة  15سنتمتر.
لقياس خصو إيتخدا عل الخط من فوق مابين الرجلين لتحت لداخل ديال الساق.الساق
ديال الطقم ماخاصش تقطع باش تشكل بالظبط متوازية ضايرا عل الساق.إيمكن تقطع من
األعلى على خارج الساق،األزياء غير الداعمة يمكن إيكون عندها طول ديال الساق أقصاه 25
سنتمتر.
(و) كل التغييرات أو الزيادات ف الزي اللي كتجاوز لقياسات د العرض و الطول والغلظ
المدكورة سابقا غادا تخلي الزي إيكون غير شرعي فالمسابقة.
(ز)بالرغم من التغييرات/الطويات باش إيخليو الزي والقميص الداعم مزيير داكشي ماكيكونش
سبب ف أنهم إيكونو غير شرعيين،هاد الشي خصو إيدار عل الطبقات األصلية.التغييرات اللي
ماداروش فالمصنع و اللي غادين إيخليو األزياء و القمصان إيكونو مزييرين ما كيكونوش غير
شرعيين إلى الدارو على شكل طويات.
(ح)
القميص /القميص الدّاعم
القميص ول القميص الداعم (القميص الداعم خصو إيكون تنية وحدة من مواد كتجبد) من أي لون
أو ألوان خصو إيتلبس تحت البدلة ديال الرفع خالل أداء القرفصاء و الطابوري،ولكن كيبقى
اختياري للرجال بالنسبة للرفعة ال ُمميتة.المزج ديال القمصان بجوج ممنوع.اإلناث خاصهوم
إيلبسو القميص ول القميص الداعم في أتناء المنافسة وفكل الرفعات.
القمصان الداعمة كيما هوما مصادق عليهوم من طرف اللجنة التقنية ومسجلين فالئحة ديال
إيمكن تلبس ف جميع ال ُمعدات ال ُمصادق عليها والمالبس الصادرة مؤقتا من طرف اللجنة
الرفعات.كل الشروط المحددة للقميص كتطبق كدلك عل القميص الداعم.القميص الداعم ما
خصوش إيكون طويل حتى إيغطي األرداف ملي كيغطي البدلة وبداكشي كيعاون بحال واحد دعم
إضافي.زيادة على داكشي الطبقات إيمكن إيدارو فقط فالوضعيات المشار إليها فالرسم
البياني.القمصان الداعمة هي فقط اللي يمكن إيكون عندها لكمام مزييرين من خالل استعمال
التنيات (لداخل ديال القميص)على الطبقات األصلية ديال ال ُمصنع .التنيات ما خصهومش
إيتخيطو بالرجوع على التوب د اللباس .
القميص خصو إيكون خاضع للشروط اآلتية:
(أ)ماخصوش إيكون مصنوع من أي مواد مطاطية ول لمواد لخرى لي كتمدد.
(ب)مايكونش عندو حتى جيب،لعقدات،سناسل،لكول،ول كول في.
(ج) ما يكونش عندو طبقات مقوية.
(د) مصنوع من القطن ول البوليستير ول خلطة ديال القطن والبوليستير.الدجين ما مقبولش .
(ه) ماخصوش إيكون عندو لكمام اللي كيتحدو تحت لكود ول حد عضلة لكتف.ماخاصش
الرباعين إيدفعو ول إيطويو لكمام ديال القميص لفوق لعضلة لكتف عند التنافس فالمنافسات ديال

لجاميعا الدولية لرياضة القوة.القمصان ماخصش تلبس بالمقلوب.القميص الداعم المستعمل ف
القرفصاء و الرفعة المميتة إيمكن إيكون بال كمام .
(و) القميص العادي ول القميص الرسمي ديال المسابقة اللي الرباع كيتنافس فيها أول كتحمل
الشعار ول لكتابة ديال وطن الرباع ،لجاميعا لوطنية ول المحلية ول المساند الرسمي اللي هي
كتهاجم ول ربما تجلب سمعة قبيحة على الرياضة غير مسموح بها .العالمة المميزة للدعاية ديال
المساند الرسمي خاصها كذلك توافق البند 10ديال تدقيق المعدات الشخصية (شعار المساند
الرسمي).

غير الزي الرسمي ال ُمسجل وال ُمصادق عليه من طرف اللجنة التقنية اللي غادي إيكون مسموح
إستعمالو ف مسابقات رياضة القوة و الطابوري (بنش بريس).كل المعدات أو لماتريال لمصادق
عليه (مقياس  )01.07.2010مجمد ما غاديش إيتبدل من 01.07.2010حتى ل .31.12.2014
قميص تحتي غير داعم
األقمصة ديال رفع األتقال/المصارعة /الليوتار(ثوب الراقص) الخاضعة للمواصفات المفصلة (ج)
(،د) و (ه).بحال هاد الزي ماكيتطلبش موافقة اللجنة التقنية.
الزي ديال الرفع خاص إيكون ملبوس ويكون قطعة واحدة طولها كامل أو تنية وحدة
من مكونات اللي كتجبد بال حتى شي بقع ،حشوة أو تقسيم لخراقي بلعاني باش إيكونو حاشيات ماشي
ظرورية ف صناعة الزي .أي حاشيات ،أو حاشيات خاطئة أو بطرق أخرى،اللي ف رأي الجنة
التقنية ول لجنة التحكيم ول ف غياب هاد األخيرة الحكام تظافو للزي بباسطة بحل واحد الشكل
للتقوية و التمتين،غاديا تبطل استعمال الزي ف المنافسة .
الزي خصو إيجي مقاد عل الرباع بال مايكون مرخي عليه ملي غادي إيلبسو.لحزمات خصهوم
إيكونو ملبوسين فوق لكتاف كل أوقات الرفع ف المنافسة.لبدلة ديال الرفع خاصها تخضع للمتطلبات
اآلتية:
(أ) إيمكن تكون من أي لون أو ألوان متعددة

(ب) البدلة ديال الرفع ممكن تحمل الشارة،الشعار ،الرمز أو /تسجيل إسم الجمعية الوطنية ،أو
المساند الرسمي.كل الرموز للي فيها تهجم أو كتعرض سمعة الرياضة للتشويه ما مسموحش
بيها( خاصنا نرجعو للفصل  10من المعدات الشخصية ديال شعار المساند الرسمي.إسم الرباع
ممكن إيتوظع على الزي ،ول أي جزء من المظهر الشخصي.
(ج) الطبقات و لحاشيات ماخاص إيفوتو  3سنتمتر فالعرض أو  0.5سنتمترف الغلظ.
غيرالقميص الغير الداعم ليوتار(توب الراقص) /األطقام ديال القميص التحتاني إيقدرو إيكونو
عندهوم طبقات وحاشيات كتفوت 3سنتمتر ف العرض .القميص غير الداعم و ليوتار/و أطقام
القميص التحتاني إيقدرو كدلك تكون عندهوم
غلظ مدوبل من نفس المكونات قياس 12سنتمتر×  24سنتمتر في نطاق مابين الرجلين.
(د) الطبقات يمكن نحميوهوم أو نقويوهوم ب مقياس شريط منسوج أول من مكونات كتجبد
مايتعداش  2سنتمتر فالعرض أو0.5سنتمتر ف الغلظ.
(ه)خاص إيكون عندها الساقين والطول د الساق خصو إيكون عل األقل  3سنتمتر أو أقصى
حاجة  15سنتمتر.
لقياس خصو إيتخدا عل الخط من فوق مابين الرجلين لتحت لداخل ديال الساق.الساق
ديال الطقم ماخاصش تقطع باش تشكل بالظبط متوازية ضايرا عل الساق.إيمكن تقطع من
األعلى على خارج الساق،األزياء غير الداعمة يمكن إيكون عندها طول ديال الساق أقصاه 25
سنتمتر.
(و) كل التغييرات أو الزيادات ف الزي اللي كتجاوز لقياسات د العرض و الطول والغلظ
المدكورة سابقا غادا تخلي الزي إيكون غير شرعي فالمسابقة.
(ز)بالرغم من التغييرات/الطويات باش إيخليو الزي والقميص الداعم مزيير داكشي ماكيكونش
سبب ف أنهم إيكونو غير شرعيين،هاد الشي خصو إيدار عل الطبقات األصلية.التغييرات اللي
ماداروش فالمصنع و اللي غادين إيخليو األزياء و القمصان إيكونو مزييرين ما كيكونوش غير
شرعيين إلى الدارو على شكل طويات .ولكن الطويات خاصهوم إيدارو على الطبقات األصلية
ديال ال ُمصنع،هاد الطويات خاصهوم إيدارو لداخل ديال الزي ول لقميص .أي تغييرات أخرى
الدارت على باليص من غير الطبقات ديال ال ُمصنع هي غير شرعية .
(ح)
رياضة القوة وقواعد األداء
القرفصاء (لحنية عل الركابي) :
.1الرباع خصو إيرد لوجه لقدام للمنصة ،لبارا خاص تكون مقبوطا أفقيا عبر لكتاف ليدين
والصبعان شادين لبارا .ليدين يمكن إيتموقعو في أي بالصة عل لبارا لداخل ول ف تماس مع
لحلقات الداخلية.

 .2من بعد ما كنحيدو لبارا من الرفوف (الرباع يمكن إيتلقى المساعدة فتحياد البارا من الرفوف
من طرف الشاحن/الموحمل)الرباع خصو إيتحرك اللور باش ياخد وضعية البداية .
ملي كيكون الرباع بال حركة منتصب (انزلق طفيف مقبول) الركابي مسدودين رئيس الحكام
غادي إيعطي اإلشارة باش تنطلق الرفعة .اإلشارة كتكون من حركة هبوط ديال الدراع و أمر
مسموع "قرفصاء"،قبل تلقي اإلشارة أل "القرفصاء" الرباع إيمكن لو إيدير تعديالت عل
الوضعية ديالو في إطار القانون  ،دون مخالفات .من دواعي السالمة أن الرباع إيمكن لو إيغير
لبارا بحركة للوراء ديال الدراع  ،إلى ف فترة ديال خمسا د الثواني ما كانش الرباع فالوضعية
ديال بداية الرفعة  ،رئيس الحكام غادي إيعلن السبب عالش ما تعطاتش اإلشارة .
.3ملي إيقرب إيتلقى اإلشارة ديال رئيس الحكام الرباع خصو إيتني الركابي ،ويهبط الجسم
ديالو حتى ل أعلى سطح الساقين ،عند مفصل الورك لي هابط أكتر على المستوى ديال أعلى
الركبتين،فقط محاولة هبوط وحدة لي مقبولة،المحاولة كتعتبر بدات ملي الركابي ديال الرباعين
كيتحلو.
 .4الرباع خصو إيرجع بوحدو لوضعية اإلستقامة بالركابي مسدودين،
تبومبي جوج مرات في أسفل المحاولة د القرفصاء ول أي حركة هبوط ماشي مقبولين.ملي
كيكون الرباع ما كيتحركش (فالوضعية النهائية الواضحة) رئيس الحكام غادي إيعطي اإلشارة
باش ترجع لبارا لبالصتها فالرفوف (ليتاجير).
.5اإلشارة ل إرجاع لبارا للرفوف كتكون من حركة للوراء مع أمر مسموع (راك =رف) .
 .6ماشي كتر من  5أو ماشي قل من  2ديال المراقبين/المساعدين هوما لي مطلوبين على
المنصة فكل وقت  2،3،4ول.5
أسباب اإلقصاء ديال لقرفصاء :
 .1الفشل ف-مالحضة إشارات رئيس المنصة فلبدو ول إلتمام ديال الرفعة.
 .2تردد لمزدوج فل-وضعية سفلى أو كل حركة فلتجاه السفل.
 .3لفشل باش إبقا لمتباري واقف أو إكونو ركابي مبلوكيين ف-لبدو أو ف-نهاية ديال رفعة.
 .4كل خطوة ل-قدام و ل لـور و ل لجنب أما لهزان ديال لـﯖدام مسموح بيه.
 .5إل فشل ْلمتباري باش إتْني ركبا ول إهَباط ْلجسد ْد َيالو.
 .6إل قاس لمتباري لبارا ول دياسك ول لمنافس مع واحد ول جوج ديال لمالحظين بين ل-
إشارات ديال لبدو أو نهاية ديال رفعة
 .7إل تقايسو ليكود ول ليدين (من لكود حتا ليد) مع لفخاض .إل تقايسو غير شوية داكشي
مسموح غير ما يكونش بواحد طريقة لي كاتعاون لمتباري ف-رفعة ديالو.
 .8إل طيح لمتباري لبارا ول رماها من بعد لكمالة ديال رفعة.
 .9إل ما طبقش لمتباري شي وحدة من لقواعد ديال تباري لي سابقة هاد لئحة ديال اإلقصاء

َرسم كايبين لوضع لعادي ديال لبارا و لكن ماشي إجباري بنسبة لبارا ول لتنية لي مطلوبين.
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تمارين الدفع على الصدر  -لكورسي الطويل
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لكورسي طويل خاص إيتحط على لمنصة أو إكون راس لقدام ول مايل  45درجة.
لمتباري خاص إيتجبد على ضهرو أو إكون راسو أو كتافو أو لمؤخرة ديالو كاتقيس
سطح ديال طابوري(لكورسي طويل) .رجلين خاصهوم إكونو فطحين فوق ل-أرض
(إل كانو فطحين بحال شكل ديال سباط داكشي مسموح) .خاص ليدين أو صبعانو
إيقبطو مزيان فلبارا لموضوعة فوق رافعات(سوبورات) أو تكون لقبطة شادة أو
دايرة مزيان على لبارا .هاد الوضعية خاص لمتباري إيحافض عليها على طول
على طول رفعة.
لحركة ديال رجل مسموح بها و لكن خاص تبقا على مستاويا مع ألرض.
باش إيكونو رجلين تابتين فوق ألرض ،ممكن لمتباري إستعمل دياسك فطحين ول
كالت لي ماكايتجاوزش لعلو ديالهوم  30سنتمتر فلمجموع .واحد تسلسل د-لكالت
ديال  5سم 10 ،سم  20 ،سم 30 ،سم خاص إكون متاح فكل لمباريات دولية.
ما يكونش كتر من  5ديال مراقبين/حمالة فوق لمنصة فأي وقت .ملي إكون لمتباري
خدا لمكان ديالو مزيان ممكن ليه إيطلب مساعدة ديال لمراقبين/حمالة باش إرفعو
لبارا من فوق سوبورات .خاص لمراقبين/حمالة إقومو بداكشي حتا إكونو ليدين
ممدودين.
لمساحة بين ليدين ما خاصهاش تجاوز  81سنتمتر ،تكون معبورة ما بين صبعان
لغالض(البهامين) ديال ليدين بجوج .صبعان لغالض(البهامين) خاصهوم إيكونو
فلداخل ديال لعلمات ديال  81سنتمتر أو إيكونو تايقيسو لعلمات .لقبطة لمقلوبة بل يد
ممنوعة.
من بعد لهزان ديال لبارا ب-لمساعدة ول من غير لمساعدة ديال لمراقبين/لحمالة،
لمتباري غادي إينتاضر الشارة ديال لحكم رئيسي أو إكونو لمرفقين ديالو
مبلوكيين(تابتين) .الشارة كاتعطا فورا من بعد ما إكون لمتباري ف-وضعية عدم
حراك(تابت) أو لبارا محطوطة بشكل جيد.

ألسباب أمنية لمتباري غادي إتطلب منو إيرجع لبارا للمكان ديالها ،هادا أمر غادي
إيتاعطا ليه من طرف رئيس لمنصة أو هادشي غادي إكون بإرجاع ليدين للخلف ،إل
من بعد من  5ديال ثواني ما كانش فلموقع لجيد باش إقوم ب-رفعة .رئيس لحكام غادي
يعلم عالش ما تعطاتش لعالمة.
 .7الشارة ديال لبداية غادي إكون أمر شفوي مسموع [:بدا][،انطلق] .مع واحد لحركة
ديال ليدين ف-اتجاه األسفل.
 .8من بعد استقبال الشارة ،لمتباري خاص إينزل لبارا لمستوا ديال صدر أو لمستوى
ديال لبطن أو إخليها تابتة .من بعد ما يعطي رئيس لمنصة امر مسموع [ :ارفع].
لمتباري خاص إرد لبارا للمكان لي إكونو فيه ليدين ممدودين أو إبلوكي لمرفقين
ديالو .أو ملي تكون لبارا تابتة فهاد لوضعية الشارو صوية [:راك] غادي تكون
مصحوبة بوادح لحركة ديال ليدين فاتجاه لخلف.
 قوانين األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة لمشاركين فبوطوالت -الدفع
على الصدر -لكرسي طويل
خاص تنضم بطولت-الدفع على الصدر -لكرسي طويل بدون فئة خاصة للمتبارين دَوي
اإلحتياجات لخاصة مثال  :الشخاص لي ماكايشوفوش(ضرار) ،أصحاب نضر
لمحدود ،أشخاص ذوي إعاقة حركية ممكن إتلقاو مساعدة باش إيوصلو لكرسي أو
إرجعو.
لمساعد ممكن إكون مدرب مع/ول لعكاكز لعصي ول كراسي متحركة.
كاتطبق لقواعد ديال لبطولة على لي عندهوم جسد مع شي إعاقة.
بالنسبة للمتبارين لي عندهوم شي طرف سفلي مقطوع ول عضو اصطناعي كايتوجب
إيتعتابر بحال عضو طبيعي.
لمتباري خاص إيتعبر بال جهاز(عضو اصطناعي) ،واحد لوزن تكميلي غادي إيتزاد
حسب لجدول تقسيمات(رجوع إلى الوزن ف لفقرة .)5
بالنسبة للمتبارين لي عندهوم عضو سفلي فيه مشكيل كايحتاج صماطي ول شي جهاز
للمشي ،لزم إتتعتابر بحال شي طرف من لعضو طبيعي أو لزم إيتعبر أو لجهاز
ملبوس.
 أسباب اإلقصاء ديال تمرين-الدفع على الصدر -لكرسي طويل :
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إل فشل لمتباري إلحض اإلشارة ديال لحكم فلبدو خالل تنفيد ديال رفعة.
كل تغيير فلوضعية ديال رفعة
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 رفعة لميّتة
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لمتباري لزم إيشوف فاإلتجاه ديال لمنصة أو تكون لبارا ممدودة بشكل أفقي.
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 أسباب اإلقصاء ديال رّ فعة الميتة










إل هبط لمتباري لبارا لألسفل خالل تنفيد رفعة.
إل فشل باش إيوقف مقاد أو لكتاف إكونو مايلين ل-لور ف-تالي ديال رفعة.
إل فشل باش إيتبت ركابيه فتالي ديال رفعة.
إل عاون بلفخاض ديالو باش إيهز لبارا ،إل كانت لبارا كاتحك لفخاد خالل
صعود ديالها بال ما يكون ضغط ،ما كاين حتا سبب من أجل اإلقصاء.
كاتعتابر مسموحة كل خطوة للقدام ول للخلف ول لجنب ،رفع د-لقدام ول طالو
ديال رجل.
إل هبط لبارا قبل من اإلشارة ديال لحكم ديال لمنصة.
إل ما تحكمش فلبارا بإيديه بجوج يعني إل حل ليدين ديالو حتا تقيس لبارا
لمنصة.
إل ما لتازمش بواحد من النقط ديال لقواعد ديال تجربة لي كاتسبق الئحة ديال
األخطاء ديال اإلقصاء.
ّ
رسم كايبيّن ّ
كاتلزم إلقصاء
لهزا بركابي لّي

 الوزن :
 .1خاص لعبار ديال لمتباري إكون واجد ساعتين قبل البداية ديال المبارة بالنسبة
لألصناف الخاصة .كول لمتبارين من كول صنف خاص إكونو حاضرين فالوقت
ديال الوزن لي غادي إدار فالحضور ديال جوج ول ثالثة ديال الحكام مديورين لهاد
المسألة .إل كان هاشي ضروري ممكن نجمعو مختلف األصناف فوق الخشبة.
 .2إل مادارش هادشي من قبل .القرعة غادي تكون كافية باش تحدد الترتيب ديال
المرور ديال كل متسابق خالل الوزن .القرعة كتحدد الترتيب ديال لمرور فوق
الخشبة في حالة ما إل كانو المتبارين غادي إيخدمو على نفس العمود الحديدي.
 .3الوزن كايستغرق ساعة أو نص.
 .4الوزن ديال كل متباري غادي إدار فواحد الغرفة أو الباب إكون مسدود .األشخاص
المسموح ليهوم إكونو فالغرفة هوما  :المتباري أو المدرب ديالو أو مدير الفرقة أو
جوج ول ثالتة ديال الحكام لي مكلفين .أو ألسباب صحية المتباري لزم إوزن
راسو أو إيكون لبس تقاشر أو إدير من تحت رجليه وراق (من النوع لي كايتستعمل
في المطبخ).
 .5المتبارين ممكن ياخدو الوزن ديالهوم من غير لبس أو مع لباس تحتي موافق للقواعد
أو لي ماغاديش إيغير الوزن ديالهوم .في حالة شك من ناحية الوزن ديال اللباس
التحتي .إعادة الوزن ممكن تكون مطلوبة .أو المتباريت لزم إيقدمو نفوسهوم من
غير لبس .في حالة تواجد العنصر النسوي ،الطريقة ديال الوزن ممكن تغير باش
إكون عنصر نسوي هو لي مكلف .إضافة مساعدات (ماشي بالضرورة إكونو حكام)
من اجل هاد الحالة.
ذوي اإلحتياجات الخاصة أو مبتوري الطرف/األطراف المشاركين في تمارين لكرسي
سب التَّا ِلية :
الطويل .غادي إتزاد وزن للجسم ديالهوم على حسب النِ َ

ُ كل بتر من ل ُكوع ْللتحت ديال ْرجل  54/1من ْلجسم َكيْتزاد.
ُ كل بتر من ُّركبة ْللتحت ديال  36/1من ْل ِجسم َكيْتزاد.
ُ كل بتر من من فُ ْ
الركبة ْللتحت ديال ْرجل  18/1من ْلجسم َكيْتزاد.
وق ُّ
صر  9/1من ْلجسم َكيْتزاد.
ُ كل إِعاقة ْف ْل َخ ْ
سفلى لي كتحتاج روابط من رجلين أو
ل ُمشار ِكين ِلي عند ُهوم إِعاقة ْف ْألَطراف ال ُ
شيء آخر باش تساعدهوم إِت َمش ْاو ،غادي إِت َم وزن ْل ُمعدات بدُون نِسب إضافية.
 .6ما إيمكن لكل متباري إيتوزن غير مرة وحدة .غير لمتبارين ِلي لوزن ديال
صنف
الجسم ديالهوم َك ْيفُوق أو أقَل من الوزن األقصى أو األدنى ديال ُكل ِ
معين .لزم تم إعادة الوزن ديالهوم في ظرف ساعة أو نص لي مخصصة
للوزن و إل غادي إتقصاو من المباراة.
 .7المتباري ما يمكن إيتوزن غير فالصنف لي مسجل هو فيه .هادشي ف 21يوم
المعينة لهاد الغرض.
 .8فالحالة لي غادي إكون فيها  20متباري فواحد الصنف ديال واحد المجموعة،
ممكن تكوين عدة مجموعات(أ،ب ود) المجموعة (ب)و/أو (د) غادي إقومو
بالدور ديالهوم فالمباراة قبل لوخرين.
المجموعة (ب) و/أو (د) غادي إقومو بالدور ديالهوم فالمباراة قبل من لوخرين.
المجموعة (أ) لزم إكون عندها فاألقصى  12متباري.
 لزم على المتبارين في بداية النسابقة إتأكدو من لعلو ديال رافعات بالنسبة لثني
ديال ركبة أو لكرسي طويل.
كذلك إل كانت شي فرصة باش إستعملو كالت تحت رجلين فالتمرين ديال لكرسي
طويل.
لورقة ديال لعلو ديال رافعات لزم تكون موقعة من طرف لمتباري أو لمدرب
ديالو .فالصلح ديالهوم تكون واحد النسخة عند اللجنة ديال التحكيم ،المنادي أو
المسؤول على الخشبة.
 التنظيم ديال المباراة
 نظام دائري :
 .1فلعبار المتباري(أو المدرب ديالو) لزم إعلنو الوزن ديال البداية بالنسبة
للرفعات الثالثة .هادو لزم إدخلوهوم فلبطاقة ديال المحاولة األولى أو
موقعة من طرف المتباري أو اللمدرب ديالو لي غادي غادا تبقا عند
المسؤلين لي مسيرين نظام ديال لعبار .البطاقة ديال الباراة كتعتابر
كمرجعية بالنسبة لألعمدة الحديدية ديال اإلنطالقة .غادي إتاعطا من بعد
للمتباري(أو المدرب ديالو)  11بطاقة فارغة لي غادي تستعمل من أجل
المسابقة  3 :ديال البطاقات بالنسبة للثني الركبة  3بالنسبة للكرسي الطويل
أو  5بالنسبة للرفعة من األرض او إكونو عندهوم ألوان مختلفة لكل مباراة.
من بعدها إكون المتباري كمل المحاولة األولى ديالو لزم عليه إيسجل
للعمود الموالي ديالو فالبطاقة ديال المحاولة ،أو فالمكان الصحيح أو تعطى
فالدقيقة الموالية للكاتب ديال المسابقة لي موجود فالطاولة ديال النداء .ممكن

المدرب إنوب على المتباري فهاد اإلجراءات نفس اإلجراء غادي إيتعمل
بيه فكل المحاولت .المتباري(أو المدرب ديالو) هوما مسؤولين فحالة ما
تعطاوش البطاقات فالدقيقة الموالية .فالنظام الدائري الوطالء ديال الربط
ماشي ضروريين أو البطاقات كتعطى مباشرة علة المشرف على الخدمة.
أمثلة على البطاقات لي مستعملة فالمباراة كاينة فالشكل أسفله ،لزم تذكير
بأن المستطالت المديورةللمحاولت األولى لزم ماتستعملش إل فحالة تغيير
عمود البداية.
أو نفس الحالة ،المستطيل الرابع او الخامس بالنسبة للرفعة من األرض او
ماغاديش إتستعملو غير بالنسبة للتغيير في المحاولة الثالثة في حالة الحاجة
ليهوم.
في مباريات الكرسي الطويل واحد البطاقة مشابهة للرفعة من األرض
غادي تستعمل.
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ملي تكون واد الخشبة مكونة من  10ديال لمتبارين أو أكثر ،ممكن إدار
منها جوج مجموعات فيهوم نفس العدد ديال لمتبارين .إل كاينين أكثر من
 15متباري فالخشبة لزم باش إدارو ِعدة مجموعات .الخشبة ممكن تكون
من متبارين من نفس صنف ديال الوزن أو من متبارين من عدة أصناف.
التحفظ ديال المنظم كايكون من أجل التقديم .فالبطولت ديال الكرسي
الطويل فقط .يمكن تكون عدة مجموعات من متبارين.
كتكون المجموعات على حسب مجموع النقط لي حصلو عليها المتابارين
خالل  12شهر لي فاتت .فالمباريات الوطنية أو الدولية ،المتبارين لي
عندهوم مجموع نقط أقل غادي إكونو فالمجموعة األولى أو لوخرين
فالمجموعة أو المجموعات الالحقة ،مع اإلحتفاظ بالترتيب ديال مجموع
النقط .المتباري لي ما علنش على مجموع النقط ديال  12شهر لي فاتت
غادي إدار بشكل تلقائي فالمجموعة الولى.
كل متباري غادي إدير المحاولة األولى ديالو فالدور األول
أو المحاولة الثانية ديالو فالدور الثاني أو المحاولة الثالثة ديالو فالدور
الثالث.
لوقت لي تكون فيه واحد المجموعة مكونة من أقل ديال  6ديال المتبارين،
وقت راحة كيضاف بعد كل محاولة.
  5متبارين  1 :دقيقة. 4 -متبارين  2 :دقائق
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 3متبارين  3 :دقائق (لوقت األقصى المسموح بيه فكل دورة).إلى كان شي متباري غادي إقوم بجوج ديال المحاولت من بعد وحدة من
الحالت لي مذكورة أعلى فوق 3 ،دقائق غادي تكون الوقت األقصى
المسموح بيه .فكل الحالت لي الوقت اإلضافي مسموح بيه ،العمود
ماغاديش إيتم اإلفراغ ديالو إل بعد مرور الوقت اإلضافي ،من بعد إيتعمر
فورا ،المتباري عندو دقيقة وحدة باش إيبدا المحاولة ديالو.
فكل(محاولة) العمود كيتم الملئ ديالو تدريجيا أو ماغادي إينقص إل في
حالة الخطأ(.مراجعة السطر 9من البند الحالي) .في هاد الحالة حتى نهاية
الدور.
الترتيب ديال النتبارين كيتحدد على حسب الملئ ديال العمود لي كتطلبو
المحاولة ديالهوم .في حالة ما إذا  2ديال المتبارين كيطلبو نفس الحمولة ،لي
عندو رقم صغير في الوزن كايكون هو اللول هادشي كايطبق علة الدور
الثالث بالنسبة للرفعة من األرض لي فيها المحاولة الثالثة ممكن تعير 2
مرات .في حالة ما إذا العمود ما تمش التحميل ديالو من قبل بالحمولة ديال
المتسابق أوما تمش المناداة ديال المتباري من طرف المنادي.
مثال :
المتباري(أ) لي عندو رقم  5في القرعة كايطلب  250كيلو.
المتباري(ب) رقم  2فالقرعة كيطلب  252.5كيلو
المتباري(أ) فشل ف 250كيلو ،واش ممكن المنافس(ب) إينقص
العمود ل 250كيلو من أجل ربح المسابقة ؟ ل  :ألن رقم القرعة كيحدد
دائما الترتيب ديال المرور(إذن فالوزن ديال  250كيلو كان لزم على
المتباري (ب) إدوز قبل من المتباري(أ) ).
إل فشالت شي محاولة بسبب ان العمود كان محمل بطريقة غير جيدة .أو
عدم الكفاءة ديال المعدات ،المتباري لزم إيمنح لنفسه محاولة إضافية
بالحمول الصحيحة.
إل فشي دور فشالت المحاولة بسبب سوء الحمولة أو خطأ ديال المساعد
المكلف بالحمولة أو بسبب عدم الكفاءة ديال المعدات ،المتباري غادي
إيتوجد في حالة إعادة المحاولة بالحمولة الصحيحة ،في حالة خطأ في
الحمولة أو إذا توجد خاد الخطأ قبل من الحاولة ،المتباري عندو اإلختيار
إيكمل المحاولة أو إعاود المحاولة في النهاية ديال الدور.
إل كان هاد المتباري هو األخير فهاد الدور ،عندو الحق ديال  3دقايق ديال
الراحة قبل ما يقوم بالمحاولة التالية ،إل كان قبل وقت إضافي فالدور 2
دقائق 1 ،دقيقة إل كانت  2دقائق ديال الوقت ال ُمكمل .فهاد الحالة إل كان
المتباري قام بجوج ديال المحاولت متتابعبن أو نم إعطاء الوقت ليه .غادي
إيتم تحميل العمود حال فانتظار القيام بمحاولة إضافية .الوقت المكمل غادي
إضاف  1دقيقة فالبداية ديال المحاولة  .غادي إيبدا العداد العمل أو المتباري
غادي إيستافد من هاد الوقت كامل باش إيبدا المحاولة ديالو .المتباري لي
غادي إقوم بجوج ديال ال ُمحاولت متتابعين غادي تكون عندو  4ديال
الدقايق من أجل ال ُمحاولة التَّالية .لي خاللهوم غادي إيمكن ليه إيبدا المحاولة
ديالو فحالة إكون واجد.

المتباري ما قبل األخير غادي تكون عندو  3دقايق من الوقت اإلضافي أو
لوخرين غادي تكون عندهوم دقيقة .المتباري قبل ما قبل األخير غادي
تكون عندو  2دقايق أو لوخرين غادي تكون عندهوم الدقيقة المعتادة.
 .10التغيير ديال العمود ممكن(فالصعود أو فالنزول) بالنسبة للمحاولة ديال كل
اختبار(ثني الركبة،الكرسي الطويل أو الرفعو من األرض) أو الترتيب ديال
المرور ديال الدور ديال الدور الول إل كان ضروري ،إل كان المتباري
فالمجموعة األولى هاد التغيير ممكن إدار  3دقائق قبل من اإلختبار  .أو
الوقت لي كايتحدد غادي إيتعلن من طرف المنادي ديال اإلختبار .إل
هادشي مادارش واحد اإلعالن غادي إعطي إمكانية التغييرات فالدقيقة لي
جاية.
 .11المتباري لزم إيعلن على الحمولة لي باغي ياخد فالمحاولة الثانية أو الثالثة
ديالو فالدقيقة لي جاية من بعد المحاولة الولى ديالو .الدقيقة كتبدا فالوقت
لي المصابيح كيشعلو إل ماكانتش مطلوبة حتا ُحمولة في هاد الفترة من
الوقت .المتباري غادي تزاد ليه  2.5كيلو بالنسبة للمحاولة الموالية .إلى
المتباري فشل فالمحاولة ديالو أو إدا حتى الحمولة ماكانتش فالطلب فالدقيقة
الموالية .غادي إيتم التحميل ديال العمود بنفس الحمولة ديال المحاولة
الفاشلة.
 .12الحمولت المعلن عنها بالنسبة لإلختبارات التالية ديال ثني الركبة أو
الركبة
الكرسي الطويل أو الرفعة من األرض كذلك ال ُمحاولة الثالثة من ثني ُّ
أو ال ُكرسي الطويل ما إيمكنش إيتغيرو .من أجل تطبيق هاد القاعدة ،في
حالة ما إذا شي محاولة موخودة فاإلعتبار ما إيمكنش تغير أو العمود غادي
إيتم التحميل ديالو بالوزن المذكور أو العداد غادي إينطالق.
 - 14فالمسابقة لي مخصصة غير للكرسي طويل فقط .القواعد كتبقى كما هيا بالنسبة
للمسابقة ديال  3سباقات .و لكن كاينين  2استثناءات :
 فالمرور الثالث 2 ،تغييرات ديال العمود مسموح بيهوم ،في نفس الظروف بالنسبةللرفعة من األرض ،في السطر  13من البند الحالي.
 فالرفعة 5 ،ديال البطاقات ديال الختبار فالمكان ديال  3غادي إتعطاو للمتبارين. - 15في حالة منصة ديال المجموعة وحدة ،حتى ل  14متباري على الحد األقصى ،واحد
اإلستراحة ديال  20دقيقة غادي تكون متاحة ،المباريات في هدف المتبارين أو المعدات فوق
المنصة.
 - 16في واحد المنصة ديال  2مجموعات أو أكثر ،فالوقت لي كل مجموعة كتجر بطريقة
منفصلة ما غاديش إيكون ضروري إضافة وقفات بين الدورات .فخارج الوقت الضروري
للمعدات فوق الخشبة.
مثال :فواحد الخشبة ديال  2مجموعات ،المجموعة األولى غادي إيكون عندها  3ديال
المحاولت بالنسبة لثني الركبة ،من بعد الخشبة غادي إيكون فيها معدات بالنسبة للكرسي

طويل أو المجموعة األولى غادي تدير المحاولت ديالها الثالثة متبوعة فورا بالمجموعة
الثانية أو هادشي غادي يوفر كل خسران ديال الوقت.
 - 2.6األشخاص الرسميين المتوقعين من طرف المنظم بالموافقة مع اللجنة التقنية :
 مذيع كايعلن من األحسن إيكون حكم وطني أو دولي أو إيكون كايتكلم اإلنجليزيةأواللغة ديال البلد المنظم.
 كاتب تقني لي هو حكم دولي ،من األفضل إيكون قادر إتكلم أو إكتب اإلنجليزية أوالغة ديال البلد المنظم.
 مكلف بالوقت لي هو حكم مؤهل . عمالء ديال التنسيق. مالحظين. مكلفين بالمتابعة أو الملئ إيكونو لبسين واحد لقميص .من نفس الون بالنسبة لكلأو لبسين حذاء رياضي .واحد شورط ممكن إيكون ملبوس فالمكان ديال السروال أو فوق
لحوايج على حسب درجة الحرارة .أو على حسب القرار ديال لجنة التحكيم .
الح ّكام :
 .1الحكام لزم إكونو  : 3رئيس الحكام أو حكم المركز أو الحكام ديال الجنب .بطاقات الحكام
الدوليين لزم تكون فالتاريخ المناسب ديالها أو حتى ديال المراقب التقني أو تكون محطوطة
فوق الطاولة.
 .2الحكم الرئيسي هو المسؤول على إعطاء اإلشارات الضرورية لكل الرفعات الثالث.
 .3اإلشارات المطلوبة للرفعات الثالث هي كالتالي :

الرفعة

البداية

الحركة

القرفصاء

إشارة مرئية خاصة بالحركة
لألسفل ديال الذراع تكون
مصحوبة بأمر " قرفصاء".

إشارة مرئية خاصة بالحركة
لألسفل ديال الذراع تكون
مصحوبة بأمر"راك".

الرفعة من الكرسي

إشارة مرئية خاصة بالحركة
لألسفل ديال الذراع تكون
مصحوبة بأمر " انطلق".
خالل الشارة المسموعة "ارفع"
من بعد التوقف على الحركة فوق
الصدر.

إشارة مرئية خاصة بالحركة
لألسفل ديال الذراع تكون
مصحوبة بأمر " قرفصاء".

الرفعة الميتة

ما كاين حتا شي إلشارة مطلوبة.

إشارة مرئية خاصة بالحركة
لألسفل ديال الذراع تكون
مصحوبة بأمر " قرفصاء".

 .4ملي إكون لعمود الحديدي فوق الرافعات ول فوق المنصة فالوقت ديال إجراء عملية الرفعة
 .الحكام غادي إعلنو على القرارات ديالهوم من خالل أضواء " ضوء ابيض" بالنسبة للرفعة
الصحيحة  .أو "الضوء أحمر" بالنسبة للرفعة الخطأ .
بطاقات غادي أيترفعو باش ايعلنو السبب ديال رفض الرفعة.
 .5ممكن للحكام ايتمقعو في الماكن كتيح ليهم رؤية واضحة حول المنصة لكل الرفعات الثالث
 .فكل حالة  ,لزم على الحكم الرئيسي إكون فبالو بلي خاص إكون فموضع لي ممكن إشوفو
المتباري لي كيقوم بحركة القرفصاء أو الرفعة المية أو الحكام ديال الجنب لزم إكون
فبالهوم إكونو فموضع لي ممكن إشوفهم الحكم الرئيسي باش إيمكن ليه إشوف الرفع ديال
اليدين .
 .6قبل المسابقة ،الحكام الثالث لزم يأكدو بلي :
(أ)
(ب)
(ت)
(ث)

المنصة أومعدات المسابقة كتوافق مع القواعد .القضبان  ،الديوسك تم المراقبة
دياللها بالنسبة الوزن و ال ختالف أو المعدات لي ماشي صالحة كيتم اللغاء ديالها.
الموازين كتخدم بطريقة جيدة ومضبوطة(موافق عليها).
الوزن التباري إيكون ف الحدود ديال الوزن والوقت الفئات الوزن ديالهوم.
معدات الشخصية كتكون مراقبة باش توافق القواعد في احترام تام ،راه من الواجب
المتباري باش إعطي التاكيد أن كل اللوازم ليبغا إستعمل فوق المنصة تكون مرت
من فحص دقيق ديال الحكام المراقبين .المتبارين لي تم الكتشاف أنهم لبسين أو
كيستعملو مالبس لم ينم فحصها ممكن إكونو معرضين لعقوبة:اإلقصاء في المحاولة
األخيرة .

 .7خالل المسابقة الحكام الثالث لزم يأكدو بلي :
(أ) الوزن جيال البارا لزم إكون موافق للوزن المعلن من طرف الناطق ،على هاد شي
لزم تعطا ليه واحد الورقة فيها األوزان.
تذكير  :الحكام بثالثة بيهوم مسؤولين على التحميل ديال البارا.
فوق المنصة اللوازم الشخصية ديال المتباري لزم تكون موافقة ،إل كاين
(ب)
شي سبب كايخلي الحكم إشك فاحترام المتباري للقوانين لزم فاألخير ديال الرفعة

إيعلم الحكم الرئيس بالشك ديالو .الرئيس ديال اللجنة ممكن إيفحص المعدات
الشخصية ديال المتباري .إل توجد المتباري كايستعمل أو كايلبس لوازم غير
مرخصة أو من غير هادوك لي سمح ليه الحكم مسبقا باش إيستعملهوم أو تم الفحص
ديالهوم مسبقا من طرف الحكام .إل تم لبس أي لباس غير مرخص او تم المرور
نتاعو عبر الخطأ من طرف الحكام المكلفين بالمراقبة أو المحاولة لي تم فيها
اكتشاف هاد المعدات كانت ناجحة ،الرفعة غادي ترفض أو المتباري غادي تعطا
ليه محاولة جديدة فالنهاية ديال الدورة)إيتم فيها نزع األشياء غير المرخصة( .إل
كان المراقب التقني عندو شكوك ،العدات ديال المتباري عادي إيتم الفحص ديالها
قبل مل إيطلع المتباري لفوق المنصة.
 .8فمحاولة الثنية ديال الركبة أو الكرسي الطويل أو قبل بدأ أي حركة ،الحكام ديال الجنب لزم
إيرفعو إديهوم أو إبقاو رافعينهوم حتا تعتابر الوضعية ديال المتباري فوضع مقبول .إل جوج
حكام من ثالثة قدرو بلي الخطأ موجود ،رئيس المنصة ما غاديش إيعطي إشارة اإلنطالقة.
إل تم الطلب ديالها ،المتباري أو المدرب ديالو لزم إيتم اإلخبار ديالهوم بالسبب لي ما
خالش باش تم عملية اإلنطالقة ،أو بنفس الشكل المتباري أو المدرب ديالو عندهوم الحق
باش إيطلبو السبب عالش تم رفض المحاولة .هاد الطلب لزم إيتطرح لعند اللجنة.
 .9لزم الحكام امتنعو على كل تعليق أو مايقبلة حتا وثيقة ول أي أمر كايتعلق بالتسير ديال
المسابقة .هادشي عالش لزم األرقام ديال القرعة غادي إتدونو بالقرب ديال السميات ديال
كل متباري باش الحكام اتمكنو من المتابعة ديال أطوار المقابلة.
ما لزمش على الحكم إحاول ئأتر على القرارات ديال الحكام.
.10
الحكم رئيس المنصة ممكن إيستاشر الحكام ديال الشرط ،لجنة التحكيم أو كل
.11
مسؤول من أجل تسريع من أطوار المسابقة.
من اجل السرية ،الحكم رئيس المنصة ممكن إيطلب التنظيف ديال البارا أو المنصة.
.12
الطلب ممكن إتوجه لرئيس المنصة أو ماشي من المكلفين بالشارجما ديال البارا .فالمحاولة
الثالثة ديال الرفعة من األرض غادي إيتم التنظيف ديالها فكل مرة أو كذلك فكل مرة المدرب
أة المتباري بغاها خالل المحاولت الجوج األولين.
في نهاية المسابقة ،الحكام الثالث لزم إيوقعو على األوراق الرسمية أو شهادات
.13
النقاط أو كل وثيقة رسمية كتحتاج التوقيع.
خالل مسابقة دولية الحكام غادي إيتم اإلختيار ديالهوم من قبل اللجنة التقنية أو إيبينو
.14
على الكفاءة ديالهوم خالل المبارايات الدواية أو الوطنية.
خالل مسابقة دولية فيها أكثر من جوج دول ما إيمكنش إكونو جوج حكام من نفس
.15
الجنسية في نفس الصنف .في حالة المنصة فيها عدة مجموعات ،المتبارين لزم إيتم التحكيم
ديالهوم بنفس الحكام ،إل كاين شي حالة لزم فيها تغيير الحكم ،كايتوجب إدار هاد المر
خالل الراحة.

اختيار حكم كرئيس منصة فشي صنف ماكيامناعش اإلختيار ديالو كحكم شرط فشي
.16
صنف اخر.
في المباريات الدولية ،فقط الحكام ديال رياضة القوة من صنف  1أو  2ممكن
.17
إحكمو فهاد المباريات .كل دولة ممكن تختار  3ديال الحكم باش إيحكمو خالل المباريات،
باإلضافة إلى الصنف  1لي ممكن إكون جزء من اللجنة إل دعات الضرورة .كل الحكام
المسجلين باش إحكمو لزم إكونو حاضرين يوماين قبل.
اللباس ديال الحكام أو اعضاء اللجنة :
.18
السّادة  :لباس ديال الشتاء  :فيستا فاللون الزرق الغامق فيها عالمة (رياضة قوة
الرفع) IPFمديورة فالجهة ليسرية.
سروال رمادي ،قميجا بيضا أو ربطة ديال العنق مخصصة.
لباس ديال الصيف  :قميجا بيضا أو سروال رمادين كرافات(ربطة ديال العنق)
ضرورية.
السيدات  :لباس ديال فصل الشتا  :فيستا فاللون الزرق الغامق فيها عالمة (رياضة قوة
الرفع) IPFمديورة فالجهة ليسرية.
لباس ديال الصيف  :جوبا رمادية أو سروال رمادي ،شوميزي بيض أو قميجا
بيضا ،كرافات(ربطة ديال العنق) ضرورية.
 أشياء إضافية - :ربطة ديال العنق ،شال أو شارة بادج إكونو :
 لون احمر بالنسبة للحكام من الصنف .1
 لون أزرق بالنسبة للحكام من الصنف .2
اللجنة هي لي غادي تقرر عال ياش غادي تعتامد فالشتا ول فالصيف.
سباط ديال المشي هو لي لزم إيتلبس أو ماشي حذاء رياضي حيث ماغاديش إكون
متناسق مع الفيستا أو السروال.
الشروط الضرورية من أجل التحكيم فرياضة قوة الرفع)((IPF
.19
صنف : 2
من ال ّ

.20
.i
.ii

 .aإكون الحكم الوطني عندو نشاط فالفيديرالية الوطنية لمدة عامين أو إكون حكم على
القل فجوج نهايات وطنية من رياضة القوة .IPF
 .bإكون موصين بيه فالفيديرالية الوطنية.
 .cإدوز من الغمتحان الكتابي من الصنف  2او التطبيق فالمبارات الدولية أو فالعاب
جهوية أو دوري دولي.
 .dإيحقق واحد مجموع نقط على القل  90فالمائة من مجموع األجوبة فكل من
اإلمتحان الكتابي أو التطبيقي.
الشروط لي خاص تكون من أجل التحكيم في لصنف : 1
التحكيم في الصنف  2لمدة  4سنوات على القل.
التحكيم في اللقاءات الدولية على القل لمدة  4سنوات"باستثناء تمارين الكرسي
الطويل".

 .iiiاجتياز اإلمتحان التطبيقي في الصنف  1في أي مباراة دولية"باستثناء تمارين الكرسي
الطويل" ،أو فشي مبارات قارية في ألعاب جهوية أو دوريات دولية.
 .ivالتحكيم في  75محاولة على القل ،فيها  35تمرين فالثني على الركبة ،في صفة رئيس
منصة " المحاولت في األدوار األولى ماكاتحسبش"
 .vغادي تم مراقبة الكفاءة ديال المرشح خالل الوزن ،مراقبة اللباس ،المعدات الشخصية
أو كدلك السلوك ديالو كرئيس منصة .غادي تعطا  25نقطة لهاد الجزء من اإلمتحان أو
غادي تخصم  0.5نقطة على كل حركة لي ماكاتحتارمش القواعد التقنية  .المراقب
غادي إكون عضو من اللجنة التقنية أو شخص رسمي معين من طرف من طرف اللجنة
التقنية أو المسؤول على التسجيل ديال الحكام.
 .viتحقيق على القل % 90من القرارات الصحيحة في  75محاولة و ماشي مع هادوك
ديال  2حكام الشرط .هادشي غادي إزيدو على الكثر  75نقطة لي غادي تزاد عليها
 25نقطة على األكثر  25نقطة في جهة أخرى من اإلمتحان.
 .viiإكون مقترح من طرف الفيديرالية الوطنية للجنة التقنية أو المسؤول على تسجيل الحكام
 3ديال الشهور قبل اإلمتحان.
 نقاط ديال التقديم هوما كالتالي :
 الكفاءة ديال المرشح.
 القدمية ديالة في الصنف .2
 إمكانية الحضور ديالو من أجل التحكيم فمسابقات دولية في المستقبل.
 التحدث بالغة اإلنجليزية.
لزم المرشح إمون قادر باش إتحول لألنجليزية بقدر كافي باش إكون قادر
إصاوب الخالفات حيث إكون فاللجنة .على هادشي المراقبين غادي إقررو على
قبل الكفاءة ديال المرشح فهاد النقطة.
اختيار المرشح من أجل اإلمتحان في الصنف  1من طرف الفيديرالية الدولية
.21
لرياضة القوة غادي اتأسس على الصفات التالية :
 عدد الطلبات المطروحة.
 عدد اإلمتحانات لي ممكن تعمل.
 عدد الحكام من الصنف  1في الدول المتوفرة.
اإلمتحانات غادي التنظيم ديالها كالتالي :
.22
 الصنف  : 2ما غاديش إتعطا اإلمتحان المكتوب فالحسوب غير من بعد شرح كامل
أو مفصل للقواعد المعمول بها من طرف واحد المدرب من  IPFديال الصنف .1
إكون تختار كمراقب رئيسي من طرف اللجنة التقنية IPF .
 واحد اإلمتحان تطبيقي غادي إيتبع اإلمتحان الكتابي المكتوب فالحسوب .خالل
المباراة ،المرشح لزم إكون كحكم جانبي أو غادي إيحكم فواحد المجموع ديال
 100محاولة فيها  40ثنية ديال الركبة .غادي تم المالحظة ديالو من طرف اللجنة

أو لزم إيحقق واحد المجموع ديال  %90من القرارات الصحيحة .لي غادي تم
المقارنة ديالهوم مع واحد األغلبية ديال الحكام المراقبين( 90نقطة على القل).
المحاولت ديال الدور األول غادي تخاد بعين اإلعتبار.
 الصنف  : 1الغمتحان التطبيقي غادي إدوز فأي مسابقة دولية(باستثناء تمرين
الكرسي الطويل بوحدو) ،المتباري غادي إيتم الفحص ديالو من طرف اللجنة .نفس
الشيء غادي إتطبق على مالحظة الكفاءة ،المحاولت ديال الدور األول غادي تخاد
بعين اإلعتبار.
في حالة إل كانت شي دولة ما عندهاش حكم من الصنف  1نشيط ،ممكن للفيديرالية
.23
الدولية لرياضة القوة تختار حكام من الصنف  .2باش إضمو أو إسيرو اإلمتحانات الكتابية
أو التطبيقية ديال الصنف .2
حقوق الإلمتحان غادي تعطا للمراقب الرئيسي قبل من اإلمتحان ،كل األوراق ديال
.24
اإلمتحان غادي إيتم التصحيح ديالها ديالهوم من طرف الحكام المراقبين .ملي إيكمل
التصحيح ،المرشح غادي أيتم الغخبار ديالو بالقرار ،ورقات اإلمتحان ،مصححة أو مرفوقة
بالمبلغ ديال حقوق اإلمتحان .غادي إيتم اإلرسال ديالهوم للمسؤول على تسجيل الحكام
فالفيديرالية الدولية لرياضة القوة .IPF
من بعد استقبال نتائج اإلمتحان ،المسؤول على التسجيل ديال الحكام غادي إيخبر
.25
الفيديرالية الوطنية ديال المرشح أو غادي إيرسل النتائج او الشارة أو بطاقة الحكم.
غادي إدار لكل المرشح فالصنف  1فحص من طرف اللجنة لي غادا تقرر على
.26
الفشل أو النجاح ،نفس الشيء بالنسبة للمرشح للفحص التطبيقي من الصنف  ،2لي غادي
إتراقب مرة ول بزاف ديال المرات.
فحالة النجاح ،تاريخ ديال المرور فالغمتحان هو نفس التاريخ ديال التخرج ديال
.27
الحكم.
في حالة الفشل فاإلمتحان ،لزم المرشحين إنتضرو على األقل  6شهور قبل المرور
.28
الثاني.
التسجيل :
.29
 باش إحافضو على التاهيل ديالهوم فالفيديرالية الوطنية لرياضة القوة[ ،]IPFلزم كل
الحكام إعاودو التسجيل فالفيديرالية الوطنية لرياضة القوة[.]IPF
 إعادة التسجيل غادي إدار ففاتح يناير من كل سنة أولمبية.
 الفيديراليات الوطنية لزم ترسل للمكلف بالخزينة الفيديرالية الوطنية لرياضة القوة
البدنية[ ]IPFالمبلغ ديال  30أورو كمصاريف ديال إعادة التسجيل ،هاد المبلغ غادي
إكون مرفق بخالصة على النشاط ديالهوم الدولي أو الوطني خالل الفترة ديال  4سنوات
لي كاتسبق السنة األولمبية.
 الحكم لي مل كلنش عندو نشاط خالل المدة ديال  4سنوات أو لي ما تماتش إعادة
التسجيل ديالو غادي إيتم سحب التأهيل منو او غادي إيتوجب عليه إعادة اإلمتحان.

 واحد البطاقة غادي تمنح خالل  12شهر لي كاتسبق السنة األولمبية أو هي صالحة
حتى للسنة الولمبية التالية.
المسؤول الفيدرالية الدولية لرياضة القوة البدنية[ ]IPFعلى التسجيل ديال الحكام
.30
لزم إعطي لكل للفيديرالية الوطنية :
 .iلئحة ديال الحكام "الفيديرالية الدولية لرياضة القوة البدنية[ "]IPFالنشيطين.
 .iiلئحة ديال الحكام "الفيديرالية الدولية لرياضة القوة البدنية[ "]IPFلي لزم إعاودو
التسجيل من أجل التأهيل ديالهوم إكون ديما متاح.
الحكام ديال الصنفين بجوج لزم إكونو حكمو عاى األقل فجوج مسابقات دولية أو
.31
جوج وطنية في رياضة القوة األولمبية ديال  4سنوات لي كاتسبق الطلب ديال إعادة
التسجيل ديال هاد األخيرة أو تاخد بعين اإلعتبار.
 واحد المسابقة وطنية ديال الكرسي الطويل مسموح بها.
 واحد المسابقة بدون معدات مسموح بها.
 .8لجنة التحكيم أو اللجنة التقنية :
 .1لجنة التحكيم :
 .Iفالبطولت الدولية أو القارية غادي تختار اللجنة باش ترأس كل
منصة.
 .IIغادي تكون اللجنة من  3ول  5ديال الحكام "الفيديرالية الدولية
لرياضة القوة البدنية[ "]IPFمن الصنف  .1في غياب واحد
العضو ديال اللجنة التقنية .غادي اتختار لي السن ديالو أكبر من 3
ول  5باش إكون رئيس اللجنة .اللجنة ديال  5د الشخاص هي
ضرورية فقط فالبطولت الدولية المفتوحة أو فاأللعاب الدولية.
 .IIIأعضاء اللجنة هوما من دول مختلفة ،هادشي ماكاطبقش على
الرئيس ديال"الفيديرالية الدولية لرياضة القوة[ "]IPFأو على
رئيس اللجنة التقنية في حالة إل كانو أعضاء من اللجنة.
 .IVالدور ديا اللجنة هي التأكد من أن القواعد كاتطبق بطريقة صحيحة.
 .Vممكن اللجنة خالل المسابقة ،من بعد التصويت من طرف األغلبية
ديال األصوات ،إعوضو واحد الحكم لي القرارات ديالو ما
عندهاش كفاءة أو الحكم غادي ياخد إندار قبل أي حركة فهاد
اإلتجاه.
 .VIالوجهيات ديال الحكام ما يكنش ليها تدار فالشك و لكن ممكن ليهوم
إديرو خطأ أو بالنية مزيانة .فهاد الحالة الحكم ممكن إشرح القرار
ديالو .لي غادي إسيحفز اإلندار.
 .VIIإل دار شي تصريح عند اللجنة ضد شي حكم هاد الحكم غادي
إكون عندو لخبار بهاد شي ،اللجنة ما خاصهاش غير إل دعات
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الضرورة تدير الحكم فواحد المنصة فواحد الوضعية ديال اإلجهاد
الغير الضروري.
إلى دار شي خطأ كبير خالل التحكيم ضد القواعد ،اللجنة ممكن
تاخد اإلجراءات الضرورية من أجل إصالح الخطأ ،إلى التقدير
ضروري ممكن تعطا للمتباري محاولة إضافية.
من بعد اإلستشارة مع الحكام أو فحالت قصوى لي فيها الخطأ
التحكيم باين .ممكن اللجنة من بعد اإلجماع على تصويت واحد،
تغيير القرار او إلى ما كاينش اإلجماع فالقرارات ديال الحكام.
أعضاء اللجنة غادي إكونو في واحد المكان لي تكون فيه الرؤية
واضحة للمسابقة.
قبل أي مسابقة ،رئيس اللجنة لزم إتأكد أن أعضاء اللجنة كايعرفو
مزيان الدور ديالهوم او عندهوم الخبار بآخر التغييرات الي
وقعات فالقواعد أو كاينا فاألخير ديال هاد القاعدة.
اللجنة لي كاتنظم القرعة من أجل اإلختبار ضد تعاطي المنشطات،
إلى ماكانتش لجنة من أجل المسابقة ،الكاتب ديال المسابقة غادي
إينكلف من أجل أن القرعة تعمل قبل ما اتختار المكلف باألمر
بحضور شهود.
إلى كاينا شي مسابقة خالل المباريات ،اللجنة هي لي كتختار الحجم
ديال الصوت .الموسيقى لزم توقف ملي المتباري كاقبط البارا.
البطائق ديال الحكام غادي إيتم التوقيع ديالها فالنهاية ديال المباراة.

 2 .8لجنة التحكيم أو اللجنة التقنية :
.I

.II
.III
.IV
.V

كاتكون من واحد الرئيس لي هو حكم دولي من الصنف 1
مختار من طرف الجمع العام أو من  10ديال األعضاء
من دول مختلفة من طرف مكتب "الفيدرالية الدولية
لرياضة القوة البدنية[."]IPF
هي مكلفة باش إيراقبو كل الطلبات أو اإلقتراحات من
طبيعة تقنية خاصة للفيدراليات ال ُمنظمة.
كتختار الحكام رؤساء أو المساعدين أو لجنة التحكيم في
البطولت الدولية.
كتكون الحكام روساء المنصة لي ما وصلوش للمستوى
الدولي أو كاتعاود التكوين لهادوك لي وصلو.
كتعلم الجمعية العامة ديال الفيدرالية الدولية لرياضة القوة
البدنية[ ]IPFأو رئيس الفيدرالية الدولية لرياضة القوة

البدنية [ ]IPFأو الكاتب الفيدرالية الدولية لرياضة
القوة[ ]IPFشكون هوما الحكام لي مسموح ليهوم إحكمو
من بعد شي تمرين أو فشي تمرين جديد[بالنسبة لهادوك لي
فشلو فألول].
.VI
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كترتب دروس التحكيم قبل كل مسابقة مهمة بحال
البطولت الدولية ،الدروس أو التكوين هو على حساب
الفيديرالية الوطنية المنظمة.
كتقدم للجمعية العامة ديال [ ]IPFأو الكاتب الفيدرالية
الدولية لرياضة القوة البدنية [ ،]IPFسحب البطائق للحكام
إلى بان ليها داكشي ضروري .
كتنشر بفضل المكتب ديال الفيدرالية الدولية لرياضة القوة
البدنية[ ،]IPFالئحة ديال المعدات التقنية من أجل تحسين
طريقة التمرين أو القيام ب  3ديال التمارين ديال رياضة
القوة البدنية.
عندها المسؤولية ديال مراقبة المعدات ديال المسابقة أو
المعدات الشخصية كيما مذكورين فالقواعد ،المعدات
المقترحة من طرف عدة صناع من أجل الفديرالية الدولية
لرياضة القوة البدنية [ .]IPFأو لذي بها ممكن إديرو
إشهار مدمج مع الفيدرالية الدولية لرياضة القوة
البدنية[.]IPF
فاألخير ديال السنة ،واحد المبلغ لي غادي إكون محدد من
طرف المكتب ديال الفيدرالية الوطنية لرياضة القوة البدنية
 .IPFمن أجل شهادة المصادقة في حالة ما إذا تغيروا
المعدات .المعدات لزم تخضع للجنة التقنية من أجل
المراقبة أو من أجل رخصة جديدة.
إل تعطات الشهادة ديال الموافقة لشي معدات .المصنع
ممكن إجيب ليها شي تغيرات لي ماكاتحتارمش القواعد
ديال الفيديرالية الدولية لرياضة القوة البدنية[ . ]IPFهاد
األخيرة غادي تلغي الرخصة ديال الموافقة أو ماغاديش
تعطا شي رخصة غير إلى المعدات كانت متوافقة أو تكون
خضعات للجنة التقنية ديال المراقبة.
 9.األرقام القياسية الدّولية :

األرقام القياسية العالمية ،ما يمكنش تكسر غير فالمسابقات
الدولية.
 -1الرقم القياسي العالمي و األرقام القياسية الدولية غادي إيتم
الدمج ديالهوم بال ما نعاودو نوزنو العمود أو المتباري
فانتظار أن المتباري أو إكونو الحكام أو اللجنة التقنية
راقبو الوزن ديال البارا أو الدياسك قبل من المسابقة.
األرقام القياسية ديال السادة (ماستر) 59-50 2سنة،
ماستر  69-60( 3سنة) أو السادة ماستر 70+( 4سنة)
أعلى من الرقم القياسي ديال السادة  49-40( 1سنة)
غادي إدخلو فالصنف ديال السادة (ماستر)70+( 4سنة)
أعلى من األرقام القياسية  59-50( 2سنة) ،أو غادي
إدخلو فالصنف ديال السادة(ماستر)70+(4سنة) أعلى من
األرقام القياسية ديال السادة  59-50( 2سنة) أو غادي
إدخلو فالصنف ديال السادة  59-50( 2سنة).
األرقام القياسية ديال السادة (ماستر  70+()4سنة) أعى
من الرقم القياسي سادة  69-60( 3سنة) أو غادي إدخلو
فالصنف ديال السادة  69-60( 3سنة).
األرقام القياسية السيدات(ماستر) 59-50( 2سنة) أو
ماستر  60+( 3سنة) أعى من األرقام القياسية ماستر 1
( 49-40سنة) غادي إدخلو فالصنف ماستر 49-40( 1
سنة) .األرقام القياسية سيدات ماستر  60+( 3سنة) أعلى
من األرقام القياسية ماستر  59-50( 2سنة) غادي إدخلو
فالصنف ماستر  59-50( 2سنة).
بنفس الطريقة ،األرقام القياسية أطفال( 18-14سنة) أعى
من األرقام القياسية شباب( 23-19سنة) غادي إدخلونا
فالصنف شبان( 23-19سنة).
" ابتداءا من  1يناير  2014الفيديرالية الدولية لرياضة
القوة[ ]IPFكتعتارف بالسادة بدون معدات أو فكل
األصناف(ماستر 1،2،3أو.)4
 .2الشروط ديال الموافقة ديال واحد الرقم قياسي دولي :
* لزم المسابقات تكون دولية أو تحت الحماية ديال
الفيديرالية الدولية لرياضة القوة البدنية[ *. ]IPFلزم
الحكام ب  3إكونو حكام دوليين ،أعضاء فواحد الفيدرالية
وطنية منتمية للفيديرالية الدولية لرياضة القوة
البدنية[ ]IPFأو تكون عندهوم البطاقة ديال التحكيم ديال
الفيديرالية الدولية لرياضة القوة البدنية [ ]IPFلزم إكونو
من  3ديال الدول مختلفين أو لزم إكونو  3ديال األعضاء
من اللجنة.

* مااااا إيمكاااانش تكااااون النيااااة صااااالحة أو الكفاااااءة ديااااال
الحكام تحت الشك فأي دولة.
* األرقااااام القياسااااية الدوليااااة مااااا إيمكاااانش إيااااتم الموافقااااة
عليهااااا غياااار إلااااى المتباااااري خضااااع لشااااي فحااااص ديااااال
المنشااااطات حااااالل ماااان بعااااد المسااااابقة فالصاااانف ديااااالو،
فااااااااحترام الصااااااايغة(القانون)ديال الفيديرالياااااااة الدولياااااااة
لرياضاااااااة القااااااااوة[( AMA .]IPFالوكالااااااااة الوطنيااااااااة
لمراقباااااااااة المنشاااااااااطات) WADA .بالإلنجليزياااااااااة ،إل
كاناااات النتيجااااة ساااالبية أو كااااان المتباااااري وصاااال قباااال 3
شهور للرئيس ديال .IPF
*غياار البااارات ،دياسااك ،أو الراكااات لااي موافقااة عليهااا
الفيديراليااااة الدوليااااة لرياضااااة القااااوة البدنيااااة[ .]IPFلااااي
غادي إتستعملو فالبوطولت الدولية.
* الااااارقم القياساااااي فشاااااي حركاااااة لزم إكاااااون مرفاااااوق
بواحاااد المجماااوع دياااال  3دياااال الحركاااات .بالنسااابة للااارقم
القياساااي دياااال الكرساااي الطويااال فقاااط فشاااي مساااابقة دياااال
رياضاااة القاااوة .المجماااوع دياااال الااانقط ماشاااي ضاااروري
ولكن واحد المحاولة لزم تكون حقيقية.
 .2إل جوج متبارين قامو بنفس التجربة  ،هاداك لي قام بالتجربة األول
هو لي غادي إكون عندو الرقم القياسي .المتباري لي من بعدو ممكن إيطلب  0.5كيلوغرام إل بغا
إيحطم الرقم القياسي.
* ممكن إيتكون رقم قياسي جديد غير إل تحطم األول ب  0.5كيلوغرام.
* كل األرقام القياسية المحطمة فنفس الشروط من غير هاديك لي مذكورة لفوق أو هي لي غادي
إيمكن نعتارفو بها أو تسجل.
 .3األرقام القياسية الدولية أو األرقام القياسية ديال الكرسي الطويل غير
هي فقط ممكن توافق مع البطولت الدولية ديال الكرسي الطويل نفس المبدأ بحال هداك لي مستعمل
فالمسابقات فاإلختبارات ب 3التطبيقية.
 إل شي متباري خالل تمرين الكرسي الطويل ف 3ديال اإلختبارات التطبيقية. إل حطم شي متباري الرقم القياسي خالل الحركات  3ديال الكرسي الطويل ،غادي إيتخاد فقط هاداألخير فيهوم إل قام بشي تمارين حقيقية و مؤكدة بالنسبة للحركات األخرى(ثني الركبة أو الرفعة من
األرض).
 إل شي متباري ديال الكرسي الطويل حطم الرقم القياسي فالكرسي الطويل ديال  3ديال الحركاتماغاديش إيتاخدو.

الحذية أو األحذية إلى الكاحلفي القوة البدنية يجب ارتداء أحذية رياضية أو أحذية رياضية حتى الكاحل ويمكن ارتداء أحذية
رفع الثقال ،لرفع الثقال ،الرفعة المميتة أو األرض الباليه ،أحذية التي تنسجم مع تلك المستخدمة
لممارسة الرياضات التي تمارس في صالة األلعاب الرياضية،و مثل احدية المصارعة أو كرة السلة.
وأحذية المشي لمسافات طويلة ل تقع ضمن هذه الفئة.
ل يجوز أن يتجاوز ارتفاع كعب  5سم.يجب أن يكون الجزء السفلي من األحذية المسطحة وعلى نحو سلس وحيد يجب أن ليخضع أليتغيير ول توجد أي مخالفات.
والنعال ،التي ليست جزءا ل يتجزأ من الحذاء يجب أن ل يتجاوز سمكها  1سم.عصابات المعصم:
ان تكون مطابقة لقوانين للجامعة الدولية للقوة البدنية
العاصبات المضادات للعرق ، ،ويسمح ،شريطة أن ل يتجاوز الحد األقصى للعرض  12سم.يحظر ارتداء كال الرسغين والعصابات.
يجب أل يتجاوز غطاء المعصم أقصى عرض  12سم 2 ،سم إلى ما بعد المعصم في اليد ،و 10سم وراء الرسغ إلى الكوع.
 غير مدعم يسمح للنساء المسلمات في ارتداء الحجاب (وشاح) خالل المسابقة.الركبةالركبة او ما يعرف -بنبادس  -على شكل "اسطوانات" وتتكون من النيوبرين  ،ل يمكن إل أن يرتديه
الرياضي في الركبتين ال خالل المنافسة .يحظر حملها خارج على الركبتين.
يحظر ارتداء كل من الركبة والعاصبات وفقا للفقرة  3.9من هذه الالئحة-
"Approved List of Apparel and Equipment for Use at IPF Competitions"..
الركبة المعتمدة من التحاد الدولي أذن هي الوحيدة التي تمت الموافقة عليها وتسجيلها في قائمة
"قائمة المعتمدة من مالبس ومعدات لالستخدام في المسابقات " IPFرسميا .نيبادس شملت على
القائمة المعتمدة من الشركات المصنعة يجب أن تتوافق مع مواصفات  IPFواي شيء اخر سيتم
حضره في المنافسة من طرف اللجنة التقنية ل
الركبة يجب ان تكون مطابقة للمواصفات التالية/
يجب أن تصنع ا -يجب على الركبة من طبقة واحدة من النيوبرين أو في الغالب من طبقة واحدة من
النيوبرين مع طبقة النسيج التي دون توفير دعم او تعزيزات إضافية .قد تكون مخيطة على
النيوبرين..
وبخصوص صناعة الركبة يجب ان ل تحمل أي دعم إضافي للركبتين أو داعم أثناء تنفيذ الحركة -
(ب) حجم الركبة :الحد األقصى للطول 30 :سم ،وأقصى سماكة  7مم
)والركبة ل تحتوي على أي عقدة -قفل او غيرها من المواد اإلغالق .نيبادس ،وسيتم تصنيع تماما
في شكل "اسطوانات" وتتكوين من مادة النيوبرين دون أي ثقب على السطح الداخلي أو الخارج
د) يجب على الركبة ان ل تلمس الجوارب أو اللباس وينبغي أن تركز على المفاصل في الركبة فقط

العصابات – الربطة-األخرى:
يمكن ارتداء لصقة –سباردرا -حول اإلصبع-دورتين على حد أقصى. -
 لجنة تفتيش الزي والمعدات الشخصية-التفتيش على المعدات الشخصية لجميع الرباعيين اثناء عملية الوزن من طرف الحكام  .وسيتمرفض جميع المعدات التي ل تتطابق مع القواعد ويمكن للرباع تقديم معدات آخرى.
خالل المسابقة ،يجوز للمشرف الفني فحص األجهزة الرباعيين في غرفة التسخين أو في مكاناإلعداد للمنافسة ويجوز له أن يرفض المعدات التي ل تفي األنظمة .ويمكن له رفض نيبادس التي
هي صغيرة جدا وسوف يتم ارتدائها بمساعدة من المدرب أو مع البالستيك أو مع زيوت التشحيم .إذا
كان الرباع يأتي مع وجود عنصر غير متوافق سيتم تطبيق نفس قواعد القوة البدنية النتداولة.
)3.10شعارات الرعاة:
الشعارات  /الشارات المسجلة بالفعل على القائمة
""Approved List of Apparel and Equipment for Use at IPF Competitions
,

البلدان او الرباعيين الذين يريدون عرض شعار اضافي على معداتهم  -شعار إضافي للكفيل  -يجب
أن يقدم طلبا إلى األمين عام التحاد الدولي للقوة البدنية IPFويجب أن يرفق هذا الطلب مع المبلغ
المحدد من قبل األمين العام لل IPF.واللجنة التنفيدية الدولية ،ومن خالل السلطة التنفيذية ،ولكن
تحتفظ لنفسها بحق النهائي إلقرارها إذا كان ،في رأي السلطة التنفيذية ،حيث يذهب  /شعار  /شارة
ضد مصالح تجارية ل  IPFو أو يتخلله ذوق سيء .وتحتفظ اللجنة التنفيذية ل  IPFالحق للحد من
حجم الشعار .بعد الموافقة ،يمكن استعمال الشعار لبقية السنة الميالدية التي تلي .إذن صالح لمدة سنة
واحدة وبعد ذلك يجب أن يتم تطبيق جديد للحصول على الموافقة .سيتم تضمين الشعارات  /شعارات
 /شارات المرصودة لذلك ،حسب القائمة "قائمة مالبس المعتمدة والمعدات لالستخدام في المسابقات
 IPF".وسيقوم األمين العام لل  IPFإصدار خطاب للرباعيين بالموافقة مع استعمال  /الشعار /
الشارة وتاريخ الموافقة وحدود تلك الموافقة .هذه الرسالة سوف تكون دليال الرسمي كما هو الحال
في حالة تلقي اي تساؤل من الحكام المسؤولين عن تفتيش المعدات الشخصية خالل المنافسة.
الشعارات  /الشارات التي ليست على القائمة أو على مرفق هذه القائمة "قائمة من مالبس ومعدات
لالستخدام في المسابقات  IPFالمعتمدة" ،وصفت في المادة يمكن وضع "شعارات الرعاة" على
قميص وجوارب أو أحذية لكن ليس أكثر من  2 × 10سم ،يتم طباعتها أوتكون مطرزة.
وكل رباع يمكن استخدامه لشريط لصق لتغطية أو إخفاء شعار  /شارة ودلك امتثال للتنظيم
والقواعد.

