
  األلعاب المائيةقانون 
  
  
  

  قانون السباحة:  أوال 
  

  :إدارة المسابقات): 1(مادة 
  

اللجنة المنظمة المعينة من الجهات المختصة لها حق اتخاذ القرار في جميع الشئون التي              ) :1 / 1(مادة  
ا الحـق  وآـذلك لهـ  ,  القانون علي أنها من اختصاص الحكم أو القضاة أو غيرهم من طاقم التحكيم    بنصلم  

  .وإصدار التعليمات التي تتفق مع روح القانون في إدارة أي سباق في تأجيل المسابقات 
  

في األلعاب األوليمبية وبطوالت العـالم وآـأس العـالم للـسباحة يعـين مجلـس إدارة االتحـاد                   ) : 1/2(مادة  
  ـ: الدولي الحد األدنى من الحكام للسيطرة وإدارة المسابقات آاآلتي 

  
  :عدد

 . عام حكم 1
 . قضاة طريقة سباحة 4
  . إذن بدء2
  ).واحد عند آل نهاية من الحمام( رئيس مراقبي دوران 2

  ).واحد لكل نهاية في آل حارة( مراقبي دوران 16
  . رئيس تسجيل 1
  . مسجل 1
  . معد سباقات 1
  . لحبل البداية الخاطئة 1
  . مذيع 1

نفـس العـدد مـن الحكـام        مختصة لهـا تعـين      وبالنسبة لجميع البطوالت الدولية األخرى فالجهة ال      
      .واإلداريين أو أقل وذلك بعد موافقة االتحادات اإلقليمية أو الدولية المختصة 

  ـ: ماتيكية يجب أن يحل محلها مايلي وفي حالة عدم توافر أجهزة التحكيم األوتو
  

  :عدد 
  
  . ـ رئيس ميقاتيين 1
  . ـ  ميقاتي لكل حارة 2
   . رئيس قضاة نهاية1
  . قاضي نهاية لكل حارة 1
  

في األلعاب األوليمبية وبطوالت العالم يتم معاينة حمـام الـسباحة واألجهـزة والمعـدات            ) :3 / 1(مادة  
الفنية بواسطة مندوب اإلتحاد الدولي مع عضو من اللجنة الفنية للسباحة ويتم الموافقة عليهـا قبـل                

  .بدء المسابقات 
  

 فيديو تحت الماء مع التليفزيون فيجب أن يتم تشغيله بواسطة جهـاز             عند استخدام جهاز  ):1/4(مادة  
تحكم من بعد وال يعوق الرؤيا أو مرور الـسباحين آمـا يجـب أن ال يغيـر مـن شـكل الحمـام أو يحجـب                   

  .العالمات المحدودة من اإلتحاد الدولي للسباحة 
  
  
  ):طاقم التحكيم (اإلداريون): 2(مادة 

  
  :الحكم): 2/1(مادة    
  

ويـصدر إلـيهم جميـع      , للحكم السيطرة والسلطة علي طاقم التحكيم ويعتمد تحكيمهم         ): 2/1/1(مادة     
. وعليه االلتزام بتنفيذ قوانين وقرارات اإلتحـاد الـدولي          . القواعد الخاصة والتعليمات المتعلقة بالمسابقات      

قاء أو المسابقة أو البطولة والتـي       وهو الذي يقوم بالبت والحسم في جميع التساؤالت المتعلقة بإدارة الل          
  .لم يرد بشأنها نص صريح في القوانين 

  
للحكـم حـق التــدخل فـي أي مرحلـة مــن مراحـل الـسباق للتأآــد مـن تطبيـق قواعــد         ): 2/1/2(مـادة      

  . السباقات باستمرار المقدمة والمتعلقة االحتجاجاتوعليه البت في .  الدولي اإلتحادوتعليمات 



  
إذا اختلفت قرارات قضاه النهاية مع األزمنة المسجلة فأن الحكم هو الذي يحدد الترتيب            ): 2/1/3(مادة      

في حالة تواجد األجهزة األوتوماتيكية الرسمية وآانت تعمل بكفاءة وجب استخدامها آما جـاء              ... النهائي  
   .13بالمادة 

  
م التحكيم الالزمين إلدارة المسابقة فـي       علي الحكم التأآد من تواجد جميع أفراد طاق       ): 2/1/4(مادة       

 عمله أو من يجـد      أداءويمكنه تعين بديل عن الذي يتغيب أو عن الغير قادر علي            , أماآنهم المخصصة لهم    
  . لزم األمر إذا إضافيين أفراد وله أن يعين أآفاءإنهم غير 

  
منـه للمتـسابقين تـدعوهم      شـاره   ل سباق يطلق الحكم صفارة متقطعـة آا       عند بداية آ  ): 2/1/5(مادة     

يتبعهـا بـصفارة طويلـة تبـين أنـه علـي جميـع الـسباحين اخـذ                  , لخلع جميع مالبسهم عدا زي الـسباحة        
وبالنــسبة لــسباقات الــسباحة علــي الظهــر والتتــابع المتنــوع تعنــي نــزول (أمــاآنهم فــوق منــصة البدايــة 

  ) .السباحين فورا إلي الماء
  

    
ة من الحكم بالنسبة لسباحي الظهر والتتابع المتنوع تعني ضـرورة           آما أن الصفارة الطويلة الثاني      
  . في الماء فورا وبدون تأخير لبداية السباق ألماآنهمأخذهم 

  
بذراعـه مفـرودة إلـي      وعندما يكون المتسابقين وطاقم التحكيم مستعدين للبداية يـشير الحكـم              

  .اآلذن بالبدء موضحا له أن المتسابقين أصبحوا تحت سيطرته 
  

يقوم الحكم بإلغاء سباق أي متـسابق لمخالفتـه القواعـد إذا مـا رأي المخالفـة بنفـسه أو                    ): 2/1/6(مادة  
  .أخطره بها احد أفراد طاقم التحكيم المختصين 

  
  :اآلذن بالبدء): 2/2(مادة 

  
ادة مـ ( بذلك اإلشارةتصبح لألذن السيطرة الكاملة علي السباحين عندما يعطي الحكم له       ): 2/2/1(مادة  

   .4 البداية وفقا للمادة إشارةتعطي ... وحتي بداية السباق ) 2/1/5
  

يقوم بإبالغ الحكم عن السباح الذي يتسبب في تأخير البداية أو تعمد عدم إطاعـة األوامـر                  ):2/2/2(مادة  
أو أي سبب سلوآي أخر يحدث من السباح أثناء اتخاذه مكانه عنـد البدايـة ولكـن الحكـم فقـط هـو الـذي                

غي سباق المتسابق بسبب هذا التأخير أو التعمد في عدم إطاعة األوامر أو سوء السلوك وال يحتسب                 يل
  .ذلك محاولة بداية خاطئة 

  
... وأن آان القرار في هذه الحالة يخضع للحكم فقط          , له حق البت في مدي صحة البداية        ): 2/2/3(مادة  

وفـي  ,  أن تلك البداية غير عادلة فعليـه إعـادة الـسباحين             اذا اعتقد اآلذن بالبدء بعد إعطائه إشارة البداية       
  ) .4/4(حالة عدم حدوث بداية خاطئة فال يحق له إعادة السباحين بعد إعطاء إشارة البدء انظر مادة 

  
 السباق يقف اآلذن بالبدء علي جانب الحمام وعلي مسافة خمسة أمتار تقريبـا               عند بداية  ):2/2/4(مادة  

   .ث يتمكن الميقاتيين من رؤية وسماع إشارة البداية آما يمكن للسباحين سماعها من خط البداية بحي
  

  :معد السباقات):2/3(مادة 
  

  .يقوم معد السباقات بجمع السباحين قبل آل سباق ): 2/3/1(مادة 
  

  .رئيس مراقبي الدوران  ):2/4(مادة 
  

  .وران لعملهم أثناء السباق يتأآد رئيس مراقبي الدوران من أداء مراقبي الد ):2/4/1(مادة 
  

يتسلم رئيس مراقبي الدوران التقارير من مراقبي الدوران إذا حدثت مخالفة للقوانين عليه             ): 2/4/2(مادة  
  .تقديم هذه التقارير للحكم فورا 

  
  :مراقبي الدوران): 2/5(مادة 

  
  .يتم تعين مراقب دوران لكل حارة عند آل نهاية للحمام ): 2/5/1(مادة 

  



 أخـر  السباحين للقواعـد الخاصـة بالـدوران وذلـك بـدء مـن               إتباعيتأآد آل مراقب دوران من      ): 2/5/2(دة  ما
مراقبـي الـدوران الموجـودين عنـد حافـة          .  الـشدة األولـي بعـد الـدوران          باآتمالشدة قبل اللمس وانتهاء     

  .خاصة بالسباق النهاية للحمام عليهم التأآد من أن السباحين قد انهوا سباقهم طبقا للقواعد ال
  

 متر يـسجل آـل مراقـب دوران للـسباح           1500,  متر   800في المسابقات الفردية لسباقات     ): 2/5/3(مادة  
الذي في حارته عدد األطوال التي أتمها وآذلك توضـيح عـدد اللفـات المتبقيـة للـسباح بواسـطة الكـروت                      

  .الخاصة بذلك 
  

يعطي إشارة تنبيه للسباح الموجود فـي حارتـه عنـدما           آل مراقب دوران عند حائط البداية       ): 2/5/4(مادة  
 1500,  متـر    800 متر وذلك فـي الـسباقات الفرديـة          5+ يكون باقي له علي إنهاء السباق طولين للحمام         

       .متر تكون إشارة التنبيه بصفارة أو جرس 
  

  سياح الذي سيبدأ آل مراقب دوران عند حائط البداية عليه تقرير ما إذا آان ال :  )2/5/5( مادة 

يجــب اســتخدام األجهــزة .. مــازال مالمــسا لمنــصة البــدء لحظــة لمــس الحــائط مــن الــسباح الــذي قبلــه 
  ) .13/1(األوتوماتيكية التي تحكم انطالق التتابعات في حالة توافرها وذلك طبقا للما 

  

ك علـي بطاقـات موضـحا     مراقبي الدورانة عليهم تقديم تقارير موقعة عن آية مخالفـات وذلـ           ): 2/5/6(مادة  
بها أسم السباق ورقم الحارة وأسم السباح ونوع المخالفة ويسلموها إلي رئيس مراقبـي الـدوران الـذي             

  .يسلمها بدوره فورا إلي الحكم 

  

  : قضاة طريقة السباحة ) 2/6(مادة 

  .يتواجد قضاه طريقة السباحة علي جانبي الحمام ) : 2/6/1(مادة 

ضي طريقة السباحة مـن إتبـاع الـسباحين للقواعـد الخاصـة بنـوع الـسباحة لكـل                   يتأآد قا ): 2/6/2(مادة  
  .ويراقب الدورانات لمساعدة مراقبي الدوران . سباق 

يقدم تقرير موقع إلي الحكم عن آل مخالفـة موضـحا اسـم الـسباق ورقـم الحـارة واسـم                 ) : 2/6/3(مادة  
  . السباح ونوع المخالفة 

  ـ :رئيس الميقاتيين) : 2/7(مادة 

يخـصص ثـالث ميقـاتيين      .. عليه تحديد أماآن جلوس الميقاتين والحارات المسئولين عنهـا          ): 2/7/1(مادة  
 تعيين اثنين إضـافيين يوجـه أي منهمـا آبـديل ألي ميقـاتي لـم تعمـل سـاعته أو                      إلي باإلضافةلكل حارة   

  .توقفت أثناء السباق أو من لم يستطع تسجيل الزمن ألي سبب آخر 

  

  . لزم األمر إذايجمع من آل ميقاتي البطاقة المدون بها الزمن المسجل ويراجع ساعته ) : 2/7/2(مادة 

  

  .عليه تسجيل أو فحص الزمن الرسمي المسجل علي البطاقة الخاصة بكل حارة ) : 2/7/3(مادة 

  

  : الميقاتيون ) : 2/8(مادة 

) 11/3(لـه طبقـا لمـا جـاء بالمـادة           يسجل آل ميقاتي زمن السباح في الحارة المخصصة         ) : 2/8/1(مادة  
  .وعلي اللجنة المنظمة اعتماد سالمة ودقة الساعات المستخدمة 



  

 لحظة استكمال السباح بإيقافها البداية آما يقوم  إشارةيبدأ الميقاتي تشغيل ساعته مع      ) : 2/8/2(مادة  
  .الذي في حارته للسباق 

بتـسجيل أزمنـة لمـسافات متوسـطة فـي الـسباقات            يمكن لرئيس الميقاتيين اعطاء تعليمات للميقاتيين       
  . متر 100األطول من 

  

فور انتهاء السباق يقوم الميقاتيين المخصصين لكل حارة بتسجيل أزمنة سـاعاتهم علـي              ) : 2/8/3(مادة  
  .بطاقة تسجيل الزمن وتسليمها إلي رئيس الميقاتيين مع تقديم ساعاتهم للمراجعة إذا طلب منهم ذلك 

 الساعات من رئيس الميقـاتيين أو مـن         إرجاع إشارة بعد تلقي    إال ساعاتهم   إرجاعلميقاتيين  ممنوع علي ا  
  .الحكم 

  

 في حالة عدم استخدام جهاز تسجيل بالفيديو يصبح من الضروري تعيين طاقم آامل مـن                ) :2/8/4(مادة  
  .الميقاتيين حتي في حالة استخدام أجهزة التسجيل الزمني األوتوماتيكية 

  

  : رئيس قضاة النهاية ) :  2/9(مادة 

  

  .يحدد لكل قاضي نهاية مكانه والترتيب الذي يحدده ) : 2/9/1(مادة 

  

يجمع بعد آل سباق بطاقات تسجيل النتائج موقعا عليها من قضاة النهاية ويحـدد النتـائج                ) : 2/9/2(مادة  
  .بالترتيب ويرسلها مباشرة إلي الحكم 

  

 أجهزة أوتوماتيكية رسمية لتسجيل نهاية السباقات يجب علي رئيس          في حالة استخدام  ) : 2/9/3(مادة  
  .قضاة النهاية اإلبالغ عن ترتيب النهاية المسجل بواسطة الجهاز وذلك بعد آل سباق 

  

  :قضاة النهاية ) : 2/10(مادة 

  

الرؤيـة   يجلس قضاة النهاية علي ساللم مرتفعة علي امتداد خطة النهاية حتي يتمكنوا ب  ) :2/10/1(مادة  
الواضحة لسير السباق وخـط النهايـة طـوال فتـرة الـسباق مـا لـم يقومـوا بتـشغيل الجهـاز األوتومـاتيكي                         

  . لتسجيل الترتيب في نفس الحارات المخصصة لكل منهم بالضغط علي زر عند إتمام السباق 

  

ا للمهمـة   عند نهاية آل سباق يقـوم آـل قاضـي نهايـة بتحديـد وتـسجيل الترتيـب طبقـ                   ) : 2/10/2(مادة  
فيمـا عـدا قيـام قـضاة النهايـة بتـشغيل أزرار جهـاز تـسجيل الترتيـب األوتومـاتيكي ال يجـوز                   . المحددة لـه    

  .تكليفهم بالعمل آميقاتيين في نفس السباق 

  



  :مكتب التسجيل ) : 2/11(مادة 

  

و نتـائج  رئيس المسجلين مسئول عن مراجعة النتائج التي تـصدر مطبوعـة مـن الجهـاز أ               ) : 2/11/1(مادة  
  .الزمن والترتيب المأخوذة عن طاقم التحكيم بعد آل سباق وعليه التأآد من توقيع الحكم علي النتائج 

  

عقـب التـصفيات والنهائيـات وتـدوين النتـائج علـي             االنـسحابات يقوم المـسجلين بحـصر      ) : 2/11/2(مادة  
  . لزم األمر إذاتحديد النقاط النماذج الرسمية وآذلك حصر وتسجيل جميع األرقام القياسية الجديدة و

  

يأخذ أفراد طاقم التحكيم قراراتهم آل بشكل مستقل عن األخر وذلك مـا لـم تـنص قـوانين               ) : 2/12(مادة  
  .السباحة علي غير ذلك 

  

  :إعداد التصفيات والنهائيات ) : 3(مادة 

 األلعاب األوليمبية وبطـوالت     أن إعداد التصفيات والنهائيات يعتبر هو المحطة األولي النطالق مسابقات              
  -:العالم والبطوالت اإلقليمية وبطوالت اإلتحاد الدولي للسباحة ويتم ذلك آما يلي 

  

  -:التصفيات ) : 3/1(مادة 

  

 جميــع أســماء لكــل ســباق يــدون فيــه االشــتراكتقــوم اللجنــة المنظمــة بأعــداد نمــوذج ) : 3/1/1(مــادة 
 األزمنة التي حققها آل منهم خالل األثني        أفضلازلي حسب   السباحين المشترآين في قائمة بترتيب تن     

... المتسابقين الذين لم يرسل لهم زمن يعتبروا األبطأ ويقيدوا في نهايـة القائمـة               ... عشر شهرا األخيرة    
بواسـطة   من سباح لم يحدد له زمـن         أآثر آان هناك    إذايحدد ترتيب السباحين ذوي األزمنة المتساوية أو        

 المـذآورة بعـد وترتيـب       )3/1/2( المبينة في المادة     لإلجراءاتوزع السباحين في الحارات طبقا      ي... القرعة  
  ـ:السباحين في التصفيات طبقا ألزمنتهم المسجلة باألسلوب التالي 

إذا آانت تصفية واحدة يمكن توزيع الـسابحين عليهـا آنهـائي وتقـام فقـط فـي مرحلـة                    ) : 3/1/1/1(مادة  
  .الحكم النهائي طبقا لقرار 

  

, إذا آانت هناك تصفيتين يـتم التوزيـع بـأن يـودع الـسباح األسـرع فـي التـصفية الثانيـة                       ): 3/1/1/2(مادة  
ويوضع السباح التالي له في السرعة في التصفية األولي ثم الذي يليه في السرعة في التصفية الثانيـة             

  .والتالي له في السرعة يوضع في التصفية األولي وهكذا 

اذا آان هناك ثالثة تـصفيات يوضـع أسـرع سـباح فـي التـصفية الثالثـة والتـالي لـه فـي                        ): 3/1/1/3(مادة  
السرعة في الثانيةوالذي بعده في الـسرعة فـي األولـي والرابـع مـن حيـث الـسرعة يوضـع فـي الثالثـة                         

  .والخامس في التصفية الثانية والسادس في التصفية األولي والسابع في التصفية الثالثة وهكذا 

  

ربع تصفيات أو أآثـر يـتم توزيـع الـسباحين علـي التـصفيات األخيـرة طبقـا                   اذا آان هناك أ   ): 3/1/1/4(مادة  
وتحتـوي التـصفية التـي تـسبق الـثالث تـصفيات األخيـرة علـي الـسابحين                ... السابقة  ) 3/1/1/3(للماده  

 السباحين التاليين مـن  والتصفية التي تسبق األربع تصفيات األخيرة تشمل... التاليين من حيث السرعة  
تحدد الحارات بالترتيب التنازلي لآلرقام المقدمة بكل تـصفية وفقـا لمـا هـو موضـح                 , حيث السرعة وهكذا    

  .التالية ) 3/1/2(بالمادة 



  

اســتثناء إذا آــان هنــاك تــصفيتين أو أآثــر فــي أي ســباق يجــب أن ال يقــل توزيــع عــدد  ): 3/1/1/5(مــادة 
لثة علي األقل ولكن إذا حدثت حاالت شطب فيما بعد فيمكن أن يقل عد              السابحين في آل تصفية عن ثا     

  .السباحين في مثل هذه التصفية عن ثالثة 

  

حارة رقم واحد تكون علـي الجانـب األيمـن          ( م حرة فان تحديد الحارات       50باستثناء سباق   ): 3/1/2(مادة  
 فريـق فـي الحـارة الوسـطي مـن           يوضـع أسـرع سـباح أو      )  للحمام عند مواجهة الحمام من حافة البدايـة       

ويوضع السباح صـاب الـرقم الثـاني        ...  حارات   8 أو   6 تبعا ما إذا آان الحمام له        4 أو   3الحمام أو في الحارة     
والسباحين ذوي األزمنة المتساوية ... علي يساره ثم بالتبادل يمينا ويسارا علي ضوء أزمنتهم المسجلة 

  . من قبل يتم تحديد حاراتهم بالقرعة آما توضح 

  

 م فأنهـا تبـدأ لـرأي اللجنـة المنظمـة أمـا مكـان مكـان البدايـة                    50في حالة إقامة سـباقات      ): 3/1/3(مادة  
 حافة النهاية ويعتمد ذلك علي عدة عوامل مثل مكان          إليالعادي حتي حائط الدوران أو من مكان الدوران         

الخ وفي الحالتين يجب أن تكـون اللجنـة   ... دء تواجد األجهزة األوتوماتيكية لقياس الزمن ـ مكان األذان بالب 
 الـذي   االتجـاه وبغـض النظـر عـن       ...  قبل بداية السباق بوقت آـافي        بقرارها المتسابقين   بإخطارالمنظمة  

 يكـون آمـا هـو سـواء آانـت البدايـة أو              أنسيسير فيه السباق فان توزيع السباحين علي الحـارات يجـب            
  . ة النهاية عند حافة البداية التقليدي

  

  :النهائيات ): 3/2(مادة 

 إليهـا المـشار   ) 3/1/2(في حالة عدم وجود تصفيات فيتم عدد تحديد الحارات طبقـا للمـادة              ) 3/2/1(مادة  
علـي أسـاس   ) 3/1/2( تصفيات فان الحارات في النهائي يتم توزيعها وفقا للمـادة         إقامةوفي حالة   . سابقا

  .األزمنة المحققة في تلك التصفيات 

  

 فـي   1إذا تساوت أزمنة سباحين في نفس التصفية أو في تـصفيات مختلفـة وذلـك حتـي                  ): 3/2/2(مادة  
المائة من الثانية في سباق مطلوب له تحديد المرآز الثامن أو السادس عشر فيجـب إقامـة سـباق بـين                     

قـام  هؤالء السباحين المتساويين في الزمن لتحديد أي منهم سيدخل النهائيات المناسـبة لـه علـي أن ي       
هذه السباق بينهم بعد مرور ساعة علي األقل من انتهاء جميع تصفيات السباحين المشترآين في هذه                

  .السباق 

  

مـن سـباق مـا فيـتم اسـتدعاء      ) ب(أو نهـائي  ) أ ( إذا استبعد سـباح أو أآثـر مـن نهـائي       ) : 3/2/3(مادة  
أو الـسباقات مـع إصـدار نـشرة إضـافية      ويعـاد توزيـع الـسباق    ... البدالء وذلك وفقا لترتيبهم في التصفيات    

  ) .3/1/2(موضحا بها التغيير أو التبديل آما توضح في المادة 

  

  .في البطوالت األخرى يمكن استخدام نظام القرعة لتحديد أماآن الحارات ): 3/3(مادة 

  

  : البداية ): 4(مادة 

الحكم  فور صدور صفارة طويلة من هبغطستبدأ سباقات السباحة الحرة والصدر والفراشة ): 4/1(مادة       
 تكـون القـدمين علـي مـسافتين         أن علـي منـصة البدايـة علـي          أمـاآنهم  يأخـذ الـسباحين     ) 2/1/5مادة  (

يأخـذ  " خذ مكانـك  " األمر بالبدء    إذنوعند سماع   ... متساويتين من مقدمة المنصة والبقاء في هذه الوضع         



 واحدة علي األقل فـي مقدمـة منـصة البدايـة  وتكـون               بان يوضع السباح رجل   السابحين وضع البداية فورا     
  .بطلقة أو بوق أو صفارة أو أمر 

  

البداية في سباقات الظهر وتتابع المتنـوع يكـون مـن المـاء مـع الـصفارة الطويلـة األولـي مـن                      ): 4/2(مادة  
حكـم يعـود    ومـع الـصفارة الطويلـة الثانيـة مـن ال          . ينـزل الـسباحين إلـي المـاء فـورا           ) 2/1/5مادة  ( الحكم  

وعندما يأخذ جميع السابحين وضع االستعداد      ).. 6/1مادة  (السابحين إلي مكان البداية دون تأخير متعمد        
  . البداية إشارةوعند ثبات جميع السابحين يعطي األذن بالبدء " خذ مكانك"يعطي األذن بالبدء األمر 

  

خـذ  " يـصدر النـداء      األخـرى  الـدولي    تحـاد االفي الدورات األولمبيـة وبطـوالت العـالم وبطـوالت           ): 4/3(مادة  
 من خالل مكبرات صوت بواقع مكبر صوت عند آـل منـصة    TAKE YOUR MARKSباللغة االنجليزية " مكانك

 تكون أصواتها مرتفعة بالدرجة الكافية بمـا يكفـل سـماعها عنـد تكرارهـا للتنبيـه عـن بدايـة               أنبداية علي   
  .خاطئة 

  

 عـدم البـدء قبـل       إلـي  المتسابقين في البداية الخاطئـة األولـي مـع التنبيـه             يعيد اآلذن بالبدء  ): 4/4(مادة  
أمـا إذا  .. وبعد البداية الخاطئة األولي أي سباح يبـدأ قبـل صـدور اإلشـارة يلغـي سـباقه             ... إشارة البداية   

 إلغاء إعالن تم   إذا... بعد إتمام السباق     ئصدرت إشارة البداية قبل اإللقاء فيستمر السباق ويلغي المخط        
 بـاقي الـسباحين ثـم التنبيـه علـيهم           إرجـاع  البدايـة ويـتم      إشارة فال تعطي    اإلشارةسباق المخطئ قبل    

  .بالعقوبات بواسطة األذن بالبدء وتعاد البداية 

  

يـة  ا حبـل البد   إسـقاط  البدايـة ولكـن متكـررة مـع          إشـارة  البدايـة الخاطئـة هـي نفـس          إشارة) : 4/5(مادة  
 األذن بالبـدء المتكـررة   إشارةبها  خاطئة فعليه أن يطلق صفارته يعقحكم أن البداية ما قرر ال إذا... الخاطئة  
  . حبل البداية الخاطئة وإنزال

  

خطأ من أحد أفراد طاقم التحكيم أدي إلـي ارتكـاب خطـأ مـن أحـد الـسباحين فـال         حدث إذا) : 4/6( مادة  
  .يحتسب خطأ السباح 

  

  : السباحة الحرة ) : 5(مادة 

المقصود بالسباحة الحـرة أن الـسباح يمكنـه أن يـسبح بـأي طريقـة فيمـا عـدا سـباق                      ) : 5/1 (مادة      
التتابع المتنوع أو سباق الفردي المتنوع فالجزء الخاص بالسباحة الحرة في هذين الـسباقين يـسبح فيـه                  

  .السباح بطريقة تختلف عن سباحة الظهر والصدر والفراشة 

لحائط أي جزء من جسم السباح عند إتمام آـل طـول لحمـام الـسباحة                يجب أن يلمس ا   ) : 5/2(مادة      
  .وعند النهاية 

  

  :سباحة الظهر ) : 6(مادة 

يصطف السباحين في الماء بمواجهة حافة البداية واليدين قابضتين علي مقابض البداية            ) : 6/1(مادة       
ف داخل أو فوق سور قناة صرف الميـاه  غير مسموح بالوقو. واألقدام بما فيها األصابع أسفل سطح الماء        , 

  .أو ثني أصابع القدمين علي حافتها 

  



بعد أعطاء أشارة البداية وبعد الـدوران يـدفع الـسباح الحـائط ويـسبح علـي ظهـره طـوال                     ) : 6/2(مادة      
الوضـع  ) .. 6/4مـادة  ( السباق فيجـب أن يظـل علـي ظهـره فـي جميـع األوقـات فيمـا عـدا أثنـاء الـدوران                

 90حرآة تمايل الجسم ولكن ال يتضمن هذا التمايـل الوصـول إلـي    ي علي الظهر يمكن أن يتضمن  الطبيع
  .درجة من الوضع األفقي وضع الرأس ال يهم في هذه الحالة 

  

يجب أن يظهر جزء من جسم السباح فوق سطح الماء طوال السباق فيما عدا بعد البداية ) : 6/3(مادة    
 متر بعـد    15اح أن يكون جسمه مغمورا تماما تحت الماء ولمسافة ال تزيد عن             وأثناء الدوران فيسمح للسب   

  .البداية وبعد آل دوران وفي هذه النقطة يجب أن تكون الرأس شقت سطح الماء 

  

 أثناء الدوران يمكن ألآتاف السباح تجاوز الوضع الرأسي والوصول إلي الوضع علـي الـصدر           ) :6/4(مادة      
من لحظـة  . استخدام شدة زراع واحدة أو شدة ذراعين متالزمين وذلك لبدء الدوران       والتي بعدها يسمح ب   

ترك الجسم الوضع علي الظهر إلي الوضع علي الصدر ال يسمح بأية ضربة رجل أو بأية ضربة يد مـستقلة    
عنـد  .. علي السباح العودة إلـي الوضـع علـي الظهـر لحظـة تـرك الحـائط                  .. عن استمرارية حرآة الدوران     

  .لدوران يجب لمس الحائط بأي جزء من جسم السباح ا

  

  .عند نهاية السباق يجب أن يلمس السباح الحائط وهو علي الظهر ) : 6/5(مادة      

  

  : سباحة الصدر ) : 7(مادة 

مع أو شدة بعد البدء وبعد آل دوران يجب أن يحتفظ السباح بوضع الجسم علـي الـصدر                  ) : 7/1(مادة       
  . خط واحد مع سطح الماء والكتفين علي

  

  .جميع حرآات الذراعين تؤدي بالتماثل معا وفي مستوي أفقي واحد بدون حرآات تبادلية ) : 7/2(مادة   

  

ثـم تـسبحان    , تدفع اليدين معا إلي األمام من الصدر علي أو تحت أو فـوق سـطح المـاء                  ) : 7/3(مادة      
ل الكوعـان أسـفل سـطح المـاء عـدا فـي الـشدة        للخلف علي أو تحت أو فوق سـطح المـاء علـي أن يظـ           

يجب أن ال تتجاوز حرآة اليدين للخلف إلي ما وراء خط المقعدة فيما عدا أثناء الشدة األولي بعد .. األخيرة 
  .البداية وبعد آل دوران 

  

جميع حرآات الرجلين يجب أن تؤدي بالتماثل معـا وفـي مـستوي أفقـي واحـد بـدون أداء                    ) : 7/4(مادة     
  .آة تبادلية حر

  

 الخـارج وغيـر مـسموح بالحرآـة     إلـي  الدفع بالرجلين للخلـف يجـب تحريـك القـدمين            أثناء) : 7/5(مادة      
مسموح بظهور القدمين علي سطح الماء ما ... المقصية األرتعاشية أو الدولفنية ألسفل بالنسبة لألرجل   

  .  ألسفل دولفنيهلم يكن ذلك متبوعا بحرآة 

  

عند آل دوران وفي نهاية الـسباق يجـب لمـس الحـائط بكلتـا اليـدين فـي نفـس الوقـت                        : )7/6(مادة      
      ويجب علي أن تظل األآتاف في , وبمستوي أفقي واحد في مستوي أو أعلي أو أسفل سطح الماء 



 شـدة بالـذراعين قبـل    أخـر يمكن أنزال الرأس تحت سطح المـاء بعـد   .. وضع أفقي إلي أن يتم اللمس         
  . بشرط أن تشق الرأس سطح الماء في أي نقطة أثناء أخر دورة آاملة أو غير آاملة قبل اللمس اللمس

  

يجب أن يقطع جزء مـن رأس الـسباح سـطح المـاء أثنـاء آـل دورة آاملـة لليـدين ودفعـة                        ) : 7/7(مادة      
واحـدة آاملـة    واحدة للرجلين ويستثني من ذلك حالة البداية وبعد آل دوران فيسمح للسباح بأداء شـدة                

يجـب أن تـشق الـرأس       ... باليدين للخلف حتي الرجلين ودفعة بالرجلين وهـو غـاطس تمامـا تحـت المـاء                 
  .سطح الماء قبل دوران اليدين للداخل عن أوسع مرحلة لليدين في الشدة الثانية بالذراعين 

  

  :سباحة الفراشة ) : 8(مادة 

ي جميـع األوقـات فيمـا عـدا أثنـاء الـدوران ويبقـي          يجب أن يبقي الجـسم علـي الـصدر فـ          ) : 8/1(مادة     
... الكتفان علي خط واحد من سطح الماء مع بداية الشدة األولي بالذراعين بعد البداية أو بعد آـل دوران                    

غير مسموح بدوران الجسم علي الظهر في       .. ويحتفظ السباح بهذا الوضع حتي الدوران التالي أو النهاية          
  .أي وقت 

  

  .تتحرك اليدين معا لألمام فوق سطح الماء ثم تتحرآان للخلف معا وبشكل متماثل ) : 8/2(مادة    

  

ويـسمح بـأداء حرآـة الـساقين     .. يجب أن تؤدي حرآات القدمين بالتماثل وفـي آن واحـد            ) : 8/3(مادة      
ن ولـيس مـن الـضروري أن تكـون الـساقي     .. والقدمين معا إلي أعلي والي أسفل في المستوي العمودي         
  .والقدمين في نفس المستوي ولكن ال يسمح بحرآة تبادلية 

  

يؤدي اللمس عند آل دوران وفي النهاية باليدين معا في مستوي سطح الماء أو أعلي أو            ) : 8/4(مادة     
  .ولكن يجب أن يبقي الكتفين في الوضع األفقي حتي تمام اللمس .. أسفل هذا المستوي 

  

 وبعد آل دوران يسمح للـسباح وهـو غـاطس تحـت المـاء بـأداء دفعـة أو أآثـر                   في البداية ) : 8/5(مادة      
  .بالرجلين وشدة واحدة بالذراعين تؤدي لرفع الجسم إلي سطح الماء 

  

  :السباحة المتنوعة ) : 9(مادة 

المتنوعة يؤدي السباح طرق السباحة األربعـة بالترتيـب فراشـة ثـم       في سباقات الفردي    ) : 9/1(مادة      
  .م صدر ثم الحرة ظهر ث

  

في سباقات التتابع المتنوع يؤدي السباحين طرق الـسباحة األربعـة بالترتيـب الظهـر ثـم      ) : 9/2(مادة      
  .الصدر ثم الفرشة ثم الحرة 

  

آل جزء يجب أن تكون نهاية طبقا للقواعـد الخاصـة المطبقـة علـي هـذا النـوع مـن طـرق            ) : 9/3(مادة     
  .السباحة 

  



  : السباق ) :10(مادة    

يقطع السباح المشترك في سباق ما المسافة آاملـة حتـي تحتـسب لـه نتيجـة لهـذا                   ) : 10/1(مادة      
  .السباق 

  

  .يجب علي السباح أن ينتهي سباقة داخل نفس الحارة التي بدء منها ) : 10/2(مادة   

  

يـة الحـوض وأن يكـون       في جميع السباقات يجب علي السباح عند الـدوران أن يلمـس نها            ): 10/3(مادة    
  .الدوران من الحائط وغير مسموح بالدفع من قاع الحوض أو أخذ خطوه علية

  

الوقوف علي قاع الحوض أثناء السباحة الحرة أو أثناء السباحة الحرة في سباقات المتنوع              ): 10/4(مادة    
  . ال يؤدي إللغاء السباق ولكن يحظر علي السباح المشي 

  

راض سباح ألخر للسباحة بالعرض في حارة أخري أو بالتداخل معه يـؤدي إلـي إلغـاء                 اعت): 10/5(مادة      
أما إذا آان الخطأ متعمدا فعلي الحكم أن يرفع تقريرا لما حدث إلـي االتحـاد المـشرف                  ... سباق المخطئ 

  .علي المسابقة والي االتحاد الذي يبتعه السابح المخطئ 

  

 أو طفـوه استعمال أو ارتداء أي أداة أو جهـاز يزيـد مـن سـرعته أو               غير مسموح للسباح     ) :10/6(مادة       
ويسمح بلبس النظارات ) الخ...مثل قفازات السباحة أو زعانف األرجل أو األيدي ( أثناء السباق     احتماله قوة

 .  

أي سباح غير مشترك في سباق ما وينـزل الحـوض أثنـاء إقامـة هـذا الـسباق وقبـل أن                      ) : 10/7(مادة     
  .ميع المتسابقين يحرم من االشتراك في أول سباق تالي له خالل البطولةينتهي ج

  

  . يكون هناك أربع سباحين لكل فريق تتابع أنيجب ): 10/8(مادة   

في سباق التتابع إذا ترآت قدم أحد سباحي الفريق منصة البداية قبـل أن يلمـس زميلـة                  ): 10/9(مادة    
ولـيس  ... اقة إال إذا عاد السباح المخطئ ولمس حـائط البدايـة            السابق الحائط فأن هذا الفريق يلغي سب      

          .من الضروري الصعود إلي منصة البداية 

  

بخالف السباح الذي عليه    (يلغي سباق فريق التتابع الذي يقفز أحد أفراده إلي الحوض           ): 10/10(مادة     
  ).باقالدور أثناء سير السباق قبل أن ينهي جميع سباحي آل الفرق الس

  

أي عـضو  .. يجب أن تذآر أسماء فريق التتابع وترتيب نزولهم وذلـك قبـل بدايـة الـسباق                 ): 10/11(مادة     
ويمكن تغير تكوين أعضاء فريق التتـابع بـين التـصفيات           .. في فريق التتابع يشترك في السباق مرة واحدة         

لخاص بكل اتحـاد المقـدم لهـذه        ونهائيات السباق بشرط أن تكون األسماء جميعها من آشف السباحين ا          
  .البطولة 

  



يجب علي آل سباح انهـي سـباقة أو مـسافته فـي سـباق التتـابع تـرك الحـوض فـي               ) : 10/12(مادة     
أسرع وقت وبدون أعاقة أي سباح أخر لم يكن أنهي سـباقه بعـد وإال يلغـي سـباق الـسباح المخطـئ أو                  

  .يلغي سباق فريقه في التتابع 

  

 إذا نجم عن الخطأ ضياع فرصة علي سباح فللحكم الحق فـي الـسماح لـه باالشـتراك                   ) :10/13(مادة     
  .أما إذا وقع الخطأ في النهائي فيمكن للحكم أن يأخذ قراره بإعادة السباق ... في التصفية التالية 

  

  :قياس الزمن ) : 11(مادة  

راف أفـراد معتمـدين مـن طـاقم     يـتم تـشغيل أجهـزة التحكـيم األوتوماتيكيـة تحـت أشـ       ) : 11/1(مـادة       
وتحدد النتيجة المأخوذة من هذه األجهزة األوتوماتيكية األزمنة المـسجلة وترتيـب المتـسابقين              , التحكيم  

الترتيب واألزمنة المسجلة بهذه الطريقة لهـا األولويـة علـي القـرارات البـشرية للقـضاة                 .. وزمن آل منهم    
ح أن هناك فـشل فـي األجهـزة أو فـشل سـباح فـي تـشغيل        في حالة عطل األجهزة أو وض    .. والميقاتين  

  ) .13/3أنظر المادة . (الجهاز فأن قرارات القضاة والميقاتين تكون هي المعتمدة 

  

في حالة استخدام األجهزة األوتوماتيكية فأن النتيجة تسجل فقط لواحد في المائة مـن    ) : 11/2(مادة      
ل الـزمن الواحـد فـي األلـف مـن الثانيـة فأنـه ال يـستخدم الـرقم                     آان هنـاك أمكانيـة تـسجي       وإذا.. الثانية  

 لسباحين لواحد فـي  أزمنهفي السباق التي تتساوي فيه .. العشري الثالث في تحديد الزمن أو الترتيب      
واألزمنـة التـي تظهـر علـي لوحـة النتـائج تكـون        .. المائة من الثانية يحصل جميعهم علي نفـس الترتيـب       

  . الثانية فقط لواحد في المائة من

  

يجـب أن يأخـذ هـذا       .. يعتبر أي جهاز قياس  للزمن يعتمده الحكم بمثابة ساعة توقيت            ) : 11/3(مادة       
التسجيل اليدوي بواسطة ثالث ميقاتين يتم تعينهم أو تعتمدهم الهيئة المسئولة في الدولـة التـي تقـام        

.. بوطة ومعتمـدة مـن اإلتحـاد المخـتص        يجـب أن تكـون جميـع الـساعات المـستخدمة مـض            .. بها البطولة   
وفـي  .. تسجيل الزمن يدويا يكون حتي واحد من عشرة من الثانية أو حتي واحد في المائـة مـن الثانيـة                     

حالة وجود ثالث ساعات يدوية تعطي قراءة حتي واحد في المائة من الثانية ولم تستخدم أجهزة القياس              
   -:تي األوتوماتيكية فأن الزمن اليدوي يحدد آاآل

  

 معـه الـساعة الثالثـة       واختلفـت اذا سجلت ساعتين من الثالث ساعات نفـس الـزمن           ) : 11/3/1(مادة     
  .يكون الزمن المأخوذ من الساعتين المتماثلتين هو الزمن المعتمد 

  

  . أزمنة الساعات الثالث فأن الزمن األوسط هو الزمن المعتمد اختلفت إذا) : 11/3/2(مادة   

  

 ال يتفق مع قرارات قضاة النهاية حيـث يكـون   الميقاتين آان الزمن المسجل بمعرفة إذا) : 11/3/3(مادة     
ــزمنين أســاسزمــن الثــاني هــو األحــسن فــأن زمــن األول والثــاني يجــب أن يحــسب علــي      متوســط ال

منـة ال   أزإعـالن ويتبع نفس المبدأ في الحاالت المماثلة لجميع المراآز حيث ال يجـوز            , لالثنينالمسجلين  
  .تتفق مع ترتيب قضاة النهاية 

  

فيجب تسجيل هذا اإللغاء في النتيجة , في حالة إلغاء سباق سباح أثناء أو بعد السباق ) : 11/4(مادة    
  .الرسمية ولكن ال يسجل أو يعلن له أي زمن أو ترتيب 



  

طابقة للقانون حتي لحظـة     في حالة إلغاء سباق يسجل في النتائج الرسمية األجزاء الم         ) : 11/5(مادة     
  .االستبعاد 

  

 متر تسجيل للسباحين المشترآين في التتابعات وتـدون         100 متر وال  50آل مسافات ال  ) : 11/6(مادة     
  .في النتائج المعتمدة 

  

  :األرقام العالمية ) : 12(مادة     

رف بهـا آأرقـام عالميـة      المسافات وطرق السباحة التالية لكال الجنسين هـي التـي يعتـ           ) : 12/1(مادة     
  . متر 50في حمام سباحة 

  . متر 1500 , 800 , 400 , 200 , 100 , 50: السباحة الحرة   

  . متر 200 , 100: سباحة الظهر   

  . متر 200 , 100: سباحة الصدر   

  . متر 200 , 100: سباحة الفراشة   

  . متر 400 , 200: فردي المتنوع   

  .متر  200 ×4 , 100×4: تتابع حرة   

  . متر 100 ×4: تتابع متنوع   

  

المسافات وطرق السباحة التالية لكال الجنسيين هي التي يعترف بهـا آأرقـام عالميـة               ) : 12/2(مادة      
   -: متر 25في حمام سباحة 

  . متر 1500 ,800 ,400 ,200 ,100 ,50: السباحة الحرة   

  . متر 200 ,100 ,50: سباحة الظهر   

  . متر 200 , 100 , 50: سباحة الصدر   

  . متر 200 , 50: سباحة الفراشة   

  . متر 400 , 200 ,100: فردي المتنوع    

  . متر 200×4 ,100×4: تتابع حرة   

  . متر 100×4: تتابع متنوع   

  

  .أعضاء فريق التتابع يجب أن يكونوا من جنسية واحدة ) : 12/3(مادة 

  



جـب تـسجيلها فـي بطولـة عامـة مفتوحـة أو محاولـة فرديـة                 جميـع األرقـام القياسـية ي      ) : 12/4(مادة      
  .لتحطيم رقم يتم اإلعالن عنها قبل أجراء المحاولة بثالثة أيام علي األقل 

  

غيـر مـسموح بـضبط وتنظـيم سـرعة الـسباح عـن طريـق جهـاز أو أي طريقـة لهـا نفـس                      ) : 12/5(مادة    
  .التفسير 

  

حارة من الحمام بمعرفة مـساح أو أداري مؤهـل معـين أو             يجب مراجعة واعتماد طول آل      ) : 12/6(مادة    
  .معتمد من اإلتحاد المختص في الدولة المقام بها البطولة 

  

تتم الموافقة علي األرقام العالمية في حالة تسجيل األزمنة بجهـاز أوتومـاتيكي معتمـدا               ) : 12/7(مادة     
  . تحكيم األوتوماتيكي المعتمد عن األداء أو بجهاز نصف أوتوماتيكي معتمد وذلك في حالة عجز جهاز ال

  

لألزمنة المتساوية للسباحين حتي واحد في المائة مـن الثانيـة تعتبـر أزمنـة متـساوية              ) : 12/8(مادة      
زمـن الفـائز بالـسباق فقـط هـو الـذي يقـدم             .. ويطلق علـي هـؤالء الـسباحين حـاملي الـزمن المـشترك              

ذي به تعادل حيث يسجل أآثر من سباح نفس الزمن فيعتبـر            للتسجيل آرقم عالمي بالنسبة للسباق ال     
  .آل سباح منهم فائزا 

  

 الـسباح  أآمـل  إذا. يحق للسباح األول في التتـابع تقـديم طلـب تـسجيل رقـم عـالمي            ) : 12/9(مادة      
 مخالفات قانونية تحدث من أعضاء      أيةاألول مسافته وسجل رقم وفقا للشروط الخاصة لهذه المسافة فأن           

  . هذا السباح أنجزه ما إلغاء إليريقه بعد أن يكون قد أستكمل مسافته فال تؤدي هذه المخالفات ف

-  

في السباقات الفردية يمكـن للـسباح أو لمدربـه أو مـديره أن يقـدم طلـب خـاص للحكـم          ) : 12/10(مادة  
 المـسافة  وذلك لقياس زمن أداء هـذه ) أقل من مسافة السباق   (لتسجيل رقم عالمي لمسافة متوسطة      

ن يكمل السباح مسافة السباق المحددة بالبرنامج        بشرط أ  اإللكترونيةالمتوسطة بواسطة أجهزة التحكم     
  .حتي يكون له حق احتساب الزمن الذي سجله لهذه المسافة المتوسطة آرقم عالمي 

  

خاصة باإلتحاد يجب أن تكتب طلبات تسجيل األرقام العالمية علي االستمارات الرسمية ال) : 12/11(مادة 
الدولي للسباحة وذلك بواسطة الهيئة المـسئولة عـن تنظـيم أو أدارة البطولـة ويوقـع عليهـا أي مـسئول                      

يجب أن ترسـل  .. معتمد من إتحاد الدولة التابع لها السباح في حالة أقتناعة بجميع اإلجراءات المستوفاة      
  . يوم من تاريخ أجراء السباق 14خالل االستمارة مباشرة إلي سكرتير عام اإلتحاد الدولي للسباحة 

  

يجب أن يخطر السكرتير العام لإلتحاد الدولي للسباحة بالرقم العالمي سريعا بواسطة         ) : 12/12(مادة     
  .برقية أو تلكس خالل سبعة أيام من تاريخ السباق 

  

 الــدولي إلتحــادا األهلــي الــذي يتبعــه الــسباح يجــب أن يخطــر ســكرتير عــام  اإلتحــاد) : 12/13(مــادة    
  .بخطاب للعلم واتخاذ الالزم تأآيدا إلرسال طلب تسجيل الرقم من الجهة المختصة للسباحة 

  



فور استالم الطلب الرسمي يقـوم سـكرتير عـام اإلتحـاد الـدولي للـسبحة ومراجعتـه                  ) : 12/14(مادة      
ن أصـحابها قـد تلقــوا   والتأآـد مـن أسـتيفائة إداريـا ثـم يتحقـق مـن نـشر هـذه المعلومـات ويتحقـق مـن أ            

  .الشهادات المعتمدة التي تفيد ذلك 

  

لألرقام القياسية المسجلة أثناء األلعاب األولمبية وبطوالت العالم وبطوالت آأس العالم ) : 12/15(مادة     
  .تعتبر معتمدة 

  

 التـابع لـه الـسباح       فأنه يمكن لإلتحاد  ) 12/11(إذا لم تتبع اإلجراءات الواردة في المادة        ) : 12/16(مادة      
ولـسكرتير عـام اإلتحـاد الـدولي الحـق فـي قبـول              , أن يقدم طلب للموافقة علي اعتماد الرقم القياسـي          

  .الطلب واعتماد الرقم بعد تحري األسباب والتأآد من صحة الطلب 

  

ير عـام  دبلوم موقع عليه من رئـيس وسـكرت   الدولي يمنح اإلتحادعند اعتماد الرقم من ) : 12/17(مادة      
اإلتحاد الدولي للسباحة ويرسل إلي اإلتحاد المحلي في الدولة التـابع لهـا الـسباح لتقديمـه لـه اعترافـا                     

في حالة تحقيق رقم قياسـي جديـد فـي التتـابع يرسـل الـدبلوم إلـي اإلتحـاد المحلـي                      .. بتحقيق الرقم   
  .لالحتفاظ به 

  

  -:إجراءات التحكيم األوتوماتيكي ) : 13(مادة    

  

عند استخدام نظام التحكيم األوتومـاتيكي الرسـمي فـأن الترتيـب واألزمنـة المـسجلة         ) : 13/1(مادة       
  .وبدايات التتابع المسجلة بهذا النظام يكون لها األسبقية علي قرارات القضاة والميقاتيين 

  

من لكل سباح يتم في أي سباق عندما تسجل أجهزة التحكيم األوتوماتيكية الترتيب والز) : 13/2(مادة    
  -:األتي 

  

  .تسجيل أزمنة وترتيب الجهاز األوتوماتيكي ) : 13/2/1(مادة 

  

  .تسجيل أزمنة وترتيب التحكيم البشري ) : 13/2/2(مادة 

  

تتم مقارنة آاملـة وتقيـيم لألزمنـة والترتيـب التـي سـجلها الجهـاز األوتومـاتيكي والتـي                    ) : 13/2/3(مادة  
  .ز الرسمية سوف تعتبر األزمنة والمراآ

  

لمتسابق أو أآثـر فـي سـباق مـا      فشل الجهاز األوتوماتيكي في تسجيل زمن أو ترتيب          إذا) : 13/3(مادة  
  -:فيتم ما يلي 

  

  .تسجيل جميع األزمنة والترتيب المتاحة من األجهزة األوتوماتيكية ) : 13/3/1(مادة 



  

  .تسجيل جميع األزمنة والترتيب البشرية ) : 13/3/2(مادة    

  

  -:يتم احتساب الترتيب الرسمي آما يلي ) : 13/3/3(مادة   

  

السباح الذي حدد الجهاز زمنه وترتيبه يتم االحتفاظ بهما عنـد عمـل مقارنـه نـسبية                 ) : 13/3/3/1(مادة    
  .مع باقي السباحين الذين حدد لهم الجهاز زمن وترتيب في هذا السباق 

  

حدد الجهاز ترتيبه ولكن حدد زمنـه يحتـسب لـه الترتيـب بمقارنـة         السباح الذي لم ي   ) : 13/3/3/2(مادة     
   .اآلخرينزمنه الذي حدده له الجهاز مع األزمنة التي حددها الجهاز للسباحين 

  

السباح الذي لم يحدد له الجهاز ترتيب أو زمـن يـتم تحديـد النـسبي بواسـطة قـرار                    ) : 13/3/3/1(مادة     
ــ ــة   ق ــة أو بواســطة األجهــزة النــصف أوتوماتيكي ــر الترتيــب النــسبي    إذاضاة النهاي ــتم تغي اســتخدمت وال ي

  .للسباحين المسجل لهم ترتيب أو زمن بواسطة الجهاز 

  
  -:يتم تحديد الزمن الرسمي آما يلي ) : 13/3/4( مادة   

  

ــادة     ــسجلة      ) :13/3/4/1(م ــسباحين هــي الم ــع ال ــة الرســمية لجمي ــزة  األزمن ــم بواســطة األجه له
  .األوتوماتيكية 

  

فــي حالــة عــدم تــسجيل األزمنــة بواســطة األجهــزة األوتوماتيكيــة تعتبــر األزمنــة   ) : 13/3/4/2(مــادة     
للسباحين هي المسجلة يدويا أو المسجلة باألجهزة النصف أوتوماتيكية ما لم يتعارض ذلك مـع            الرسمية  

  .الترتيب الرسمي 

  

إذا تعارض الزمن المسجل يدويا مع الترتيـب الرسـمي فـأن الـزمن الرسـمي الـذي                  : ) 13/3/4/3(مادة     
يسجل لهؤالء السباحين المتعارض زمنهم وترتيبهم مع الزمن اليدوي أو زمن األجهزة النـصف أوتوماتيكيـة                

فـالزمن المـسجل بهـذه الطريقـة ال         ) 13/7(وطبقا للمادة   . يكون زمن المتسابقين ويحدد بواسطة الحكم       
  .يمكن احتسابه آرقم عالمي 

  

  -:لتحديد الترتيب النسبي للنهائي لسباق له عدة تصفيات يتم ما يلي ) : 13/3/5( مادة   

  

  . يتم تحديد الترتيب النسبي لجميع السباحين بمقارنة أزمنتهم الرسمية ) : 13/3/5/1(مادة    

  



لرسمي لـسباح آخـر أو أآثـر فـان جميـع            إذا تساوي الزمن الرسمي لسباح مع الزمن ا       ): 13/3/5/2(مادة  
السباحين الحاصلين علي نفس الزمن الرسمي يكونوا متعادلين في الترتيب النسبي في النهـائي لهـذا                

  .السباق

  

  قوانين السباحة للناشئين           

  

  .اليوجد لإلتحاد الدولي للسباحة قوانين خاصة بالناشئين ): 1(مادة 

  .ة أ، تقرر قوانين خاصة بها للناشئين بمكن لالتحادات المحلي:ملحوظة 

  

  قوانبن اإلمكانات        

  

  . FINAإمكانات لل) : 1(مادة

ما عدا بطـوالت  (مقاييس أحواض السباحة األولمبية يجب ان تقام جميع البطوالت العالمية        ): 1/1(مادة     
الخاصـة   (11 , 8 , 6 , 3 األلعاب األولمبية في حوض سباحة يخضع بقوانين اإلمكانيـات        , ) العالم لألساتذة 

  ) .أحواض السباحة التوقيعية, أحواض آرة الماء , أحواض الغطس , بأحواض السباحة 

  

 األخـرى فـي     FINA  يجـب إقامـة مـسابقة ال       FINAلـل   مقاييس أحواض الـسباحة العامـة       ) : 1/2(مادة     
عن مقاييس معينة بالنسبة ولكن يمكن للمكتب التنفيذي التخلي , أحواض السباحة األولمبية المقاييس 

  .لألحواض الموجودة حاليا إذا لم تتضارب بصورة أساسية مع السباقات 

  

 يجـب أن تـدار جميـع الـسباقات األخـرى      FINA الحد األدنى لمقاييس أحواض السباحة لل): 1/3(مادة    
مة فـي هـذا    في أحواض تتوافق مع الحـد األدنـى لجميـع المقـاييس المتـض        FINAالتي تخضع لقوانين ال     

  .الجزء 

  

   :SWIMMING POOLSأحواض السباحة ) : 2(مادة    

  

 متر وذلك في حالة استخدام لوحات اللمس الخاصة بأجهزة الـتحكم  LENGTH  50الطول ): 2/1(مادة     
يجب أن يكون الحوض بالطول الذي يكفل بأن , األوتوماتيكية عند حافة البداية أو أضيفت عند حافة الدوران 

  . متر بين اللوحتين 50ون المسافة المفروضة تك

  

 متر وذلك في حالة استخدام لوحات اللمـس الخاصـة بـأجهزة التحكـيم األوتوماتيكيـة                 25): 2/1/2(ماده    
يجـب أن يكـون الحـوض بـالطول الـذي يكفـل بـأن تكـون                 . عند حافة البداية أو أضيفت عنـد حافـة الـدوران            

  .حتين  متر بين اللو25المسافة المفروضة 

  

  :DIMELSIONAL TOIRANCESاألبعاد المسموح بها ): 2/2(مادة 



م . 00, ل   أطو  متر 0.3 متر تكون األبعاد المسموح بها هي        50بالنسبة للطول المذآور    ): 2/2/1(مادة        
 م أسف سـطح  0.8  م فوق سطح الماء والي        0.3أآثر علي آل حائط النهاية وعند جميع النقاط لمسافة          

يجب أعتماد هذه المقاسات بواسطة مساح أو اداري مؤهل آخر معتمد من جانب أتحاد العضو في                . الماء  
  .الدولة المتواجد بها الحوض محظور تجاوز هذه األبعاد المسموح بها حتي وأن تم ترآيب لوحات اللمس 

  

 0.00 م أطـول     0.02  متر تكون األبعاد المسموح بها هي      25.00بالنسبة للطول المذآور    ): 2/2/2(ماده      
 م أسـف    0.8 في سـطح المـاء وحتـي         0.3م أآثر علي آل من حائطي النهاية وعند جميع النقاط بارتفاع            

يجب اعتماد صحة هذه المقاسات بواسطة مساح أو إداري مؤهل آخر ومعتمـد مـن جانـب اإلتحـاد           . الماء  
لمـسموح بهـا حتـي وان تـم ترآيـب      محظـور تجـاوز هـذه األبعـاد ا       . العضو في الدولة المتواجد به الحـوض        

  .لوحات اللمس 

  

   : DEUSالعمق ): 2/3(مادة    

  . متر 1.00الحد األدنى المطلوب 

  :WAUSالحوائط ) 2/4(مادة    

يجب أن تكون حوائط النهاية متوازية وتشكل زاوية قائمة مع سطح الماء ومبنية من مـادة     ): 2/4/1(مادة    
 أسفل سطح الماء لكي تمكن المتسابق مـن اللمـس والـدفع             0.8إلي  صلبة غير منزلقية السطح وممتد      

  .في الدوران بدون مخاطرة 

  

 علي طول الحوائط الجانبيـة علـي   REST LEDGESيسمح ببناء أفيز للوقوف عليه للراحة ): 2/4/2(مادة    
  . م 0.15 م إلي 0.1 م تحت سطح الماء ويعطي 1.2إن ال يقل عمقه عن 

  

  GUTTERSقنوات صرف الماء ): 2/4/3(مادة   

وإذا نفـذت علـي حـائط النهايـة يجـب مراعـاة أن              . يمكن تنفيذها علي جميع الحوائط األربعة للحـوض              
آمـا يجـب تغطيتهـا بطبقـة مناسـبة مـن          .  م فـوق سـطح المـاء         0.3تسمح بتعليق لوحات اللمـس بقـدر        

  .ظة علي مستوي سطح الماء يجب تزويدها بصمامات منظمة من أجل المحاف. الدهان أو ستارة 

  

   LANESالحارة): 2/5(مادة 

 م خـارج الحـارات األولـي        0.50 م مع وجـود مـسافة ال بتقـل عـن             2.00يجب أال يقل عرض الحارات عن          
  .واألخيرة 

  

  LONE ROPESحبال الحارات ): 2/6(مادة 

, خل تجاويف وحوائط النهاية     تمتد حبال بطول الحوض بالكامل ويثبت عند آل نهاية بواسطة حلقات دا                
تميـز  .  م بحـد أقـصي       0.15 م الـي     0.05يحتوي آل حبل علي عوامات متالصقة قطر آل منها يتراوح من            

 م من آل نهاية للحوض بلون مختلف عن باقي العوامـات وال يوضـع أآثـر مـن                   5.6العوامات وذلك لمسافة    
  . آما يجب شد الحارة آامال . حبل بين آل حارتين 

  

   STARTING PIATFORMS منصات البدء): 2/7(ة ماد



 أعلـي سـطح     0.75 إلـي  م   0.50 ارتفاعهـا  يتـراوح    اهتـزاز يجب أن تكون منصات البدء ثابتة بدون أدني              
 درجـات   10 للـسطح عـن      انحداريجب أن ال يزيد أقصي       . االنزالق إليالماء ويغطي السطح بمادة التؤدي      

 بأداء قبضة علي المنصة بواسـطة الـسباح مـن األمـام والجـانبين      يجب تصميم منصات البدء بحيث تسمح  
 بمكان باستطاع م توصي 0.04 آانت تخانة منصة البدء تزيد عن إذافي حالة ما , ألداء قفزة البدء األمامية 

ترآـب  .  م أسفل سطح منصة البدء 0.03 م من األمام ولمسافة 0.40 م علي الجانبين وبعرض 0.1عرض  
 أعلـي  0.6 إلـي  م 0.3 بـين  يتـراوح ن أجل البدء للـسباحة علـي الظهـر وذلـك علـي ارتفـاع       مقابض اليد م 

سطح الماء وأن يكون علي مستوي أفقي وعامودي واحد ومتوازيين مع سطح حائط النهايـة دون أن تبـرز                   
 بالنـسبة لمكـان ترآيـب منـصات         1.2 م يجب أال يقـل العمـق عـن           5سواء إمكان أم والي     عنه عمق الماء    

  .دء الب

  

   MUMPERINGالترقيم) : 2/8(مادة 

علي ) 1(يجب ترقيم آل مكعب بدء بأرقام واضحة علي الجوانب األربعة ومرئية بجالء تكون الحارة رقم                    
  .الجانب األيمن وذلك عند مواجهة الحوض من حافة البدء التقليدية 

  

 وهي عبـارة  BOCKSTROKE TURH ONDICATORSإشارات لدوران السباحة علي الظهر ) : 2/9(مادة    
 م بحـد    2.5 م آحـد أدنـي و      1.8عن أحبال يتدلي منها أعالم بعرض الحوض وأعلي ارتفاع يتراوح فيما بين             

 م من آل حائط نهاية آما يجـب وضـع           5.00أقصي فوق سطح الماء حيث يثبت علي قوائم تقع علي بعد            
ذا آان ذلك مـستطاعا وذلـك علـي بعـد           عالمات مميزة علي آل من جانبي الحوض وأيضا علي آل حبل ا           

  . متر من آل حائط نهاية 15.00

  

 يتدلي حبل البدء الخاطئ بعرض الحـوض وعلـي   FAISE STOR ROPحبل البدء الخاطئ ) : 2/10(مادة    
.  متر من أمام حافة البدء 15 م فوق مستوي سطح الماء من قوائم مثبته علي بعد 1.2ارتفاع ال يقل عن 

يجب أن يغطي بفاعلية جميع الحارات عندما يتحرر        .  بطريقة تسمح له بالتحرر اآللي السريع        يربط بالقائم 
  ) .يسقط(

  

  water tenpertareدرجة حرارة الماء ) : 2/11(مادة    

يمكن التجاوز عن درجة مئوية عـن الدرجـة         ( درجة مئوية    26يجب أن ال تقل درجة حرارة الماء المثلي عن          
ظة علي مـستوي المـاء أثنـاء المـسابقات دون حرآـة ملحوظـة وحرصـا علـي إتبـاع                     يجب المحاف ) المثلي

القواعد الصحية المقررة بمعظم الدول فأنه يسمح بتدفق الماء للحوض ولخارجه طالما أن ذلـك لـن يـؤدي                   
  .إلي حدوث تيار مائي 

  

   LIGHNGاألضاءه  ) 2/12(مادة    

  ) .وحدة قياس األضاءه ( لوآس 600حائط الدوران عن يجب أن ال تقل شدة األضاءه فوق منصات البدء و

  

   LANE MARPKINGSعالمات الحارات ) : 2/13(مادة    

  .من لون قاتم مخالف يوضع علي أرضية الحوض في منتصف آل حارة ) الخطوط (يجب أن تكون العالمات 

  

   م 0.3 م والحد األقصى 0.2الحد األدنى : العرض 



  . متر 50لألحواض طول  متر بالنسبة 46: الطول 

  . متر 25 متر بالنسبة لألحواض طول 21

 متـر وبـنفس عـرض خـط         1.00 متر بخط مقاطع مميز وبطول       2.00ينتهي آل خطأ قبل حائط النهاية ب           
توضع خطوط الهدف علي حائط النهاية أوعلي لوحات اللمس في منتصف آل حارة وبنفس عرض               . الحارة  

تد بصورة متصلة من حافة الحوض حتي أرضيته يوضع خط مقاطع للخط بطول             يجب أن تم  . خطوط الحارات   
  . م من سطح الماء وذلك مقاسا من نقطة منتصف الخط المقاطع 0.3 وعلي عمق 0.50

  

  أحواض السباحة لأللعاب األولمبية) : 3 ( مادة 

  .ة  متر بين لوحة اللمس ألجهزة التحكيم األوتوماتيكي50 وبطوالت العالم الطول   

  

   .2/2/1األبعاد المسموح بها آما ورد في المادة ) : 3/1(مادة  

  

  . متر 25العرض ) : 3/2(مادة   

  

  .ال توجد ) : 3/3(مادة 

  

  . متر 2العمق ) : 3/4(مادة 

  

   .2/4/1آما ورد في المادة : الحوائط ) : 3/5(مادة 

  

   .2/4/3قنوات صرف الماء آما ورد في المادة ) : 3/6(مادة 

  

  ) .ثمانية( حارات 8ترقيم الحارات ) : 3/7(ادة م

  

 متـر لكـل منهمـا خـارج         2.5 مـسافتين بعـرض      إلـي  باإلضـافة  متر   2.5تكون عرض الحارة    ) : 3/8(مادة       
  . علي التوالي 1,8 يجب أن يوضع حبل حارة ليفصل بين هاتين المسافتين عن الحارة 1,8الحارة 

  

   .2/6ورد في المادة حبال الحارات آما ) : 3/9(مادة   

  

   .2/7منصات البدء آما ورد في المادة ) : 3/10(مادة   

  .ويجب ترآيز جهاز ضبط البدء الخاطئ 



  

   .2/6حبال الحارات آما ورد في المادة ) : 3/9(مادة 

  

   .2/7منصات البدء آما ورد في المادة ) : 3/10(مادة 

  .يجب ترآيز جهاز ضبط البدء الخاطئ 

  

   .2/8الترقيم آما ورد في في المادة  : )3/11(مادة 

  

   .2/9أشارات دوران السباحة علي الظهر آما ورد في المادة ) : 3/12(مادة 

  

   .2/10حبل البدء الخاطئ آما ورد في المادة ) : 3/13(مادة 

  .2/11درجة حرارة الماء آما ورد في المادة ) : 3/14(مادة 

فـوق  ) وحـدة قيـاس شـدة اإلضـاءة       (  لـوآس    150ة اإلضـاءة عـن      اإلضاءة يجب أال تقل شـد     ) : 3/15(مادة  
  .جميع أجزاء الحوض 

 وتكون المـسافة بـين نقـط المنتـصف لكـل حـارة              2/13آما ورد في المادة     . تخطط الحارات   ) : 3/16(مادة  
  . متر 2.5

إذا آان حوض السباحة وحـوض الغطـس فـي منطقـة واحـدة فـان الحـد األدنـي للمـسافة                      ) : 3/17(مادة  
  . متر 5.00لفاصلة لألحواض ا

  

  : أجهزة التحكم األوتوماتيكية ) : 4(مادة 

  

 األوتوماتيكيـة تسجل أجهزة التحكم األوتوماتيكية وآذلك النـصف أوتوماتيكيـة وآـذلك النـصف      ) : 4/1(مادة  
 حتـى التحكيم وقيـاس الـزمن يكـون     . الوقت المقتضي لكل سباح آما تقرر الترتيب النسبي في السباق           

ال تعرقل األجهزة المرآبة لبدء السباح أو دورانه أو نظام الفـائض            )  من الثانية  1/100(بين عشر يبين    آسر  
  .للماء 

  

  -:يجب بالنسبة لألجهزة ما يلي ) : 4/2(مادة 

  .يجب أن تشغل بواسطة األذن بالبدء ) : 4/2/1(مادة 

  .ال توجد لها أسالك ظاهرة بقدر اإلمكان ) : 4/2/2(مادة 

القدرة علي أظهار جميع المعلومات التي يسجلها والخاصة بكل حـارة مـن حيـث الترتيـب             ) : 4/2/3(مادة  
  .والحارة 

  .رقمية سهلة لزمن السباح أظهار قراءة رقميه ) : 4/2/4(مادة 



  

   starting devicesأدوات البدء ) :  4/3(مادة 

  .فوية  األوامر الشإلصداريخصص لألذن بالبدء ميكرفون ) : 4/3/1(مادة 

  . TRANSDUCER استخدم المسدس فأنه يستخدم مع محوله طاقة إذا) : 4/3/2(مادة 

  

حيث يمكن سـماع آـال   , يوصل آال من الميكرفون والمحول مكبر للصوت عند منصة بدء       ) : 4/3/2(مادة     
  .من أوامر األذن بالبدء وإشارة ما وبصورة متساوية لكل سباح 

  

  .الخاصة باألجهزة األوتوماتيكية لوحات اللمس ) : 4/4(مادة 

 م فـوق سـطح      0.90ارتفـاع   ,  م   2.40 لمقاييس لوحات اللمـس هـو عـرض          األدنىالحد  ) : 4/4/1(مادة     
ومـن ثمـة   يتم ترآيب جهاز آل حارة بشكل منفصل عن باقي الحـارات  ,  أسفل سطح الماء  م 0.60الماء  

ت ذات لون فاتح وتحمل عالمات الخـط المعتمـد   يمكن التحكم في آل منها علي حده ويكون سطح اللوحا  
  .لحائط النهاية 

  

 GRSTALLAFIONالترآيب ): 4/4/2(مادة 

ترآب لوحات اللمس في مكان محدد يقع في منتصف الحارات يمكـن أن تكـون اللوحـات متنقلـة بحيـث              
  . يمكن لعمال الحمام رفعها في حالة عدم إقامة مسابقات 

   

  sensttivityة الحساسي): 4/4/3(مادة 

اليجب أن تكون اللوحات حساسة بالدرجة التي يمكن أن تتأثر بحرآة الماء المـتالطم وتتـأثر فـي نفـس                      
  .يجب أ، تكون اللوحة بكاملها حساسه بما في ذلك حافتها العليا . الوقت باللمسه الخفيفة باليد 

  

  MARKINGSالعالمات الخطوط ) : 4/4/4(مادة 

يحـدد محـيط وحـواف      , المات علي اللوحـات مـع العالمـات الموجـودة علـي الحـوض               يجب أن تتطابق الع     
  .  م0.25اللوحات بكنار أسود عرض 

  

  SAFFYاألمان ): 4/4/5(مادة 

  .يجب أن تكون اللوحة مؤمنة من الصدمات الكهربائية والحواف الحادة    

  

     اسطة أزرار يضغط عليها حكام الزمن بالنسبة لألجهزة النصف أوتوماتيكية تسجل النهاية بو): 4/5(مادة 

  . عند لمسة السباح النهاية      

  .ضرورة تواجد األجهزة التالية آحد أدني لترآيب األجهزة األوتوماتيكية ): 4/6(مادة 



  .إصدار نشرة تضم آل المعلومات التي تستجد أثناء المسابقات ): 4/6/1(مادة

  .اهدين الن النتائج للمش‘لوحة أ): 4/6/2(مادة 

  . من الثانية 1/100جهاز تحكيم بدايات التتابع حتي ): 4/6/3(مادة

  .عداد أوتوماتيكي لألجهزة ): 4/6/4(مادة 

  .لوحة إعالنات ألزمنة األجهزة ): 4/6/5(مادة

  .ملخصات صارة الكمبيوتر): 4/6/6(مادة 

  .جهاز اللمس الخاطئ): 4/6/7(مادة

  . ارية أوتوماتيكيا جهاز إلعادة شحن البط): 4/6/8(مادة 

  

  -:بالنسبة لأللعاب األولمبية وبطوالت العالم يجب توافر مايلي):4/7(مادة

 خانـة لكـل     38الن النتائج للمشاهدين أثني عشر خطا علـي األقـل مـن             ‘أن تحتوي لوحة أ   ): 4/7/1(مادة  
ويكـون  .  متـر    0.28منها القدرة علي إظهار آال من الحروف واألرقام علي أن ال يقل ارتفاع آـل حـرف عـن                    

آما تظهر علي اللوحة مرور زمـن  . في مقدرو هذا النظام التحرك إلي أعلي والي أسفل في غمضة عين   
  . المسابقة 

 م من حائط 5- 3يقع علي بعد ,  متر علي األقل 3×6توفير مرآز مراقبة مكيف الهواء بابعاد ): 4/7/2(مادة 
  . في جميع األوقات أثناء المسابقة النهاية بدون أي اعاقة لرؤيا حائط النهاية

القـدرة علـي تـوفير عامـل     . يجب توفير وسيلة سهله للحكم للوصول الي مرآز المراقبـة أثنـاء المـسابقة         
  . األمن في جميع األوقات األخري 

  VIDEO TAPE SYSTEMنظام شريط فيديو ): 4/7/3(مادة 

  

بالنسبة ألجهزة التحكـيم األتوماتيكيـة وذلـك فـي          يمكن أستعمال األجهزة نصف اتوماتيكية احتياطي             
 أو أي مسابقات هامة أخري وذلك في حالـة تـوفير أزرار لكـل حـارة علـي أن يـدار آـل             FINAمسابقات ال   

يمكـن  ) اليكون هناك حاجة الي قـضاة نهايـة آخـرين      . وذلك في الحالة التي     (منها بواسطة حكم مستقل     
 . رار ألحد مراقبي الدوران تشغيل أحد األز

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   بعض قوانين الغطس:اثاني
   

  
  :واجبات الحكام 

يجب أن يضمن الحكام أن المسابقة سوف تقام طبقا لألنحاء المسابقات وعلي األخص أن جميع   
  .الفرق تتسابق في ظروف متساوية 

د أسـباب   آمبدأ عام يقوم األذن بالبدء والحكم العام بإعطاء أوامرهم باللغة العربيـة ولكـن إذا وجـ                  
تـستدعي اسـتعمال أي لغـة أخـري فأنـه يمكـن اسـتخدام هـذه اللغـة لتمكـين أفـراد الحكـام مـن جعــل              

  .تعليماتهم أسهل فهما لدي الفرق أو المتنافسين أو اإلداريين المصاحبين 
  
  

  
  :التنسيق مع اللجنة المنظمة 

ة مـن جميـع     يجب التنسيق بين اللجنـة المنظمـة والحكـام حتـي يمكـن إقامـة مـسابقة سـليم                    
  .النواحي 
وفي حدود اختصاصاتهم يجب علي أعضاء هيئة التحكم ضمان مراجعة المعدات الفنية المختلفة               

  .المقامة علي مجري السباق 
من الهام جدا والضروري وجود وسيلة اتصال بين آل رئيس هيئة التحكـيم واألذن بالبـدء والحكـم            

ظمة وذلك لتمكين أعضاء هيئة التحكيم من القيام بواجباتهم         عند خط الوصول ولجنة المراقبة واللجنة المن      
  .علي الوجه األآمل 

  
  

  :تشكيل هيئة التحكيم 
  .رئيس هيئة  )1(
 .أذن بالبدء  )2(
 ).راصد(حكم عند البداية  )3(
 .حكم عام  )4(
 .رئيس حكام الوصول وحكام الوصول  )5(
 .رئيس لجنة المراقبة وأعضاء هذه اللجنة  )6(
  

ي المفعـول رئـيس الحكـام واألذن بالبـدء والحكـم عنـد              ويجب أن يحمل ترخيص تحكيم سار     
  .والحكام العامون ورئيس حكام الوصول ورئيس لجنة المراقبة) الراصد(البداية 

  
  
  
  

        
  :تشكيل هيئة التحكيم 

  
يقوم رئيس هيئة التحكيم بتحديد الواجبات المكلف بها آل عضو من أعضاء هيئة التحكيم   

واجبات ويقوم برئاسة االجتماعات مع ضمان التنسيق الكامل مع اللجنة واألشراف علي قيامهم بهذه ال
  .المنظمة 

  
 

  

  

  

  

  

  



  
  قانون آرة الماء: ثالثا

  
  

  -:قوانين االتحاد الدولي لأللعاب المائية للعبة آرة الماء تشتمل علي 
  .مجال اللعب والمعدات  )1(
 .الفرق والبدالء )2(
 .الموظفون )3(
 .مدة المباراة )4(
 .طريقة التسجيل  )5(
 .ات المرمي رمي )6(
 .الرميات الرآنية  )7(
 الرميات المحايدة  )8(
 .األخطاء  )9(
 .الرميات الحرة  )10(
 .رميات الجزاء  )11(

  
   الكرة-1 -مادة

 
 .يجب أن تكون آروية  •
 .ضد الماء •
 .ليس لها أي رابط خارجي أو مغطاة بالدهن أو أي مادة مشابهه  •
 :أن يكون لديها المحيط التالي  •

  .متر  0.71 – 0.68لمباريات الرجال بين 
  . متر 0.67 – 0.65لمباريات النساء بين 

 . جرام 450 إلي 400أن يكون وزن الكرة مابين  •
 :أن تنفخ إلي الضغط التالي  •

 13to 14 Pounds Psi (Kpa) 97 إلي 90لمباريات الرجال 
  to 13 Pounds Psi (Kpa) 12 90 إلي 83لمباريات النساء 

لمرمي يرتدون قبعات حمراء اللون القبعات تكون فحرس ا.الفرق ترتدي قبعات بألوان متغيرة 
مجهزة بواقيات لينة لألذن  وتكون بنفس لون القبعات للمباريات الدولية تكتب أما القبعات الرمز 

تلبس القبعات في آامل , الثالثي الدولي للدولة التابع لها الفريق يمكن أن تعرض علم الدولة 
  . باألرقام العددية ترقم بكل من الجانبين. وقت المباراة 

  
 أما بقية 1يرتدي حراس المرمي القبعات التي تحمل الرقم ,  متر 0.10وتكون علي ارتفاع 

   .3 علي 2الالعبين فيرتدون القبعات التي تحمل األرقام من 
  

  : الفرق والبدالء – 2مادة 
ستة بدالء وليس أآثر من , يكون احدهم حارس المرمي , آل فريق يحتوي علي سبعة العبين   

وإذا ابتدأ اللعب وفريق لديه أقل , أحد الفريقين لديه أقل من سبعة العبين ) أما(يمكن للمباراة أن تبدأ , 
  .من سبعة العبين ال يستلزم في هذه الحالة وجود حارس مرمي 

  
ومسئولين الفريق فيما عدا رئيس المدربين يجلسون جميعهم علي مقعد , المدربون , البدالء   

  .يق خالل المباراة فيما عدا الفترات ما بين األشواط الفر
  

  .الفرق تغير نهاياتها في نصف الوقت وبعد نهاية الشوط األول ألي وقت إضافي   
  

  .يلعبون آأعضاء في فرقهم ومسئولون عن اإلرشاد الجيد وانضباط فرقهم ) الكابتن(نقباء الفرق   
  

  :يجب علي الالعبين 
  .ارتداء بدالت غير شفافة •
 .عدم ارتداء مواد تؤدي علي جروح  •
 .عدم وضع أي دهون أو زيوت أو أي مواد مشابهه علي أجسامهم  •
  

يمكن أن يستبدل الالعب بالبديل في أي وقت من المباراة فيما عدا بين منح وأداء رمية الجزاء 
  ) .ما لم يدعي للوقت المستقطع قبل أداء الرمية(
  



 :للعب من أي مكان يمكن للبديل أن يدخل إلي مجال ا •
  .بعد تسجيل الهدف  -
 .الستبداله بالعب مصاب  -
 .إذا توقف اللعب بسبب نزيف العب  -
  

يمكن لالعب مغادرة الماء أو الجلوس أو الوقوف علي السلم أو بجانب الحوض أثناء اللعب      
 بشكل والالعب الذي يغادر الماء, نزيف أو بترخيص من الحكم , مرض , إصابة , ألسباب حادث 

شرعي يمكن أن يدخل من منطقة الرجوع في أي وقت بشرط أال يتجاوز عدد الالعبين في الماء 
 .  الحد المسموح 

    
   إذا غادر الماء بعد إيقاف الحكم اللعب يمكن , الالعب الذي ينزف يغادر الماء بعجالة من أي مكان     

   ,  غير ترخيص من الحكم أثناء سريان اللعب إذا غادر الالعب الماء من, للبديل أن يدخل من أي مكان 
ويمكن لالعب أن يكمل المباراة , بعد توقف النزيف , يمكن للبديل أن يدخل من منطقة الرجوع  

  .آبديل 
  

   يمكن للحكم أن يعلق المباراة , إذا حصل حادث أو إصابة أو مرض أو أي شئ آخر غير حدوث النزيف        
  .الث دقائق ويوعز الحكم إلي الميقاتي متي توقف الشوط إلي استئنافه لمدة التزيد عن ث      

  
     يسمح الحكم لبديل عادل بشرط أن , إذا أنسحب حارس المرمي من المباراة ألي سبب طبي   

  .يأخذ أحد الالعبين قبعة حارس المرمي      
  

     الفريق الذي يستحوذ ,نزيف أو أي سبب متوقع , حادث , مرض , إذا توقف اللعب خالل أصابه   
  . علي الكرة في وقت توقف اللعب في نفس مكان توقف اللعب في حالة استئناف اللعب     

  
   فيما عدا في حالة النزيف أو اإلصابة اليسمح لالعب أخذ مكانه في المباراة إذا دخل البديل   

  .بسرعة الستبداله    
  
  

  
  :ة الماء أحدث وظائف آالتالي االتحاد الدولي لأللعاب المائية ـ لعبة آر

  
  .ميقاتيون  وسكرتارية , حكمان ساحة اثنان مراقبين أهداف   

  
  

  :  الموظفين -3مادة 
  

 :الحكام  •
 
ولهم السلطة علي الالعبين في آل وقت تواجدهم , لهم آامل التحكم والسيطرة في المباراة  •

 .ورية للقانون يجب خالل المباراةفي الحوض وقراراتهم وأسئلتهم للحقيقة نهائية وترجمتهم الف
  

الصافرة لبداية أو استئناف المباراة أو إلعالن هدف أو رمية مرامي أو رمية رآنية أو رامية  محايدة  •
 .ويمكن للحكم أ، يغير قراره بشرط أن يكو قد فعلها قبل أن تعاد الكرة إلي اللعب , واألخطاء 

  
 .ن في فائدة العبين الفريق المسيئين عدم إعالن خطأ إذا آان باعتقادهم أنه سيكو •

  
 .عدم اإلعالن عن خطأ عادي في ظل وجود عادي في ظل وجود اإلمكانية للعب الكرة •

  
أن تكون ليدهم القدرة علي إعطاء أمر ألي العب من الماء بالتوقف مع القانون وترك المباراة إذا  •

 .رفض الالعب مغادرة الماء إذا أمره بذلك 
  

مشاهد أو مسئول من فناء , بديل , القدرة علي إصدار أمر طرد أي العب أن تكون لديهم  •
 .الحوض الذين يعيقهم سلوآهم عن أداء واجباتهم بشكل مناسب وأخالق نزيهة 

  
 :صفارة الميقاتيون تطلق بعجالة فيما عدا  •

  
  .ء تؤدي رمية الجزا, اذا أشار إلي نهاية الشوط وفي نفس اللحظة يمنح الحكم رمية جزاء _ 



 ثانية استحواذ علي الكرة بينما الكرة تكون في حالة طيران 53إذا أشارا لي نهاية الشوط أو فترة _ 
  . فيحسب الهدف , وعبرت خط المرمي 

 :السكرتارية  •
  
 .متابعة سجل المباراة  •

  
التحكم في فترات الطرد المؤقت لالعبين مع اإلشارة علي نهاية فترة الطرد المؤقت وذلك برفع  •

 .م مالئم علي
  

  
 .التحكم في األوقات المستقطعة  •
اإلشارة بالعلم األحمر والصفارة إذا آان الالعب المطرود مؤقتا أو البديل قد دخل بطريقة غير  •

 .مالئمة 
 :التأشير بدون تأني لمنح الخطأ الشخصي الثالث ضد أي العب آالتالي  •

   .ـ بالعلم األحمر إذا آان الخطأ الشخصي الثالث خطأ طرديا
  .ـ بالعلم األحمر والصفارة إذا آان الخطأ الشخصي الثالث خطأ رمية جزاء 

  
  : ـ مدة المباراة 4مادة 
  

ويكون آل شوط عبارة عن سبعة دقائق لعب , تكون مدة المباراة موزعة علي أربعة أشواط   
ئج متساوية الوقت اإلضافي يلعب إذا آانت النتا, فعلي مع دقيقتين للفترة مابين آل شوط واآلخر 
  .في نهاية المباراة التي تحتاج إلي نتائج محددة 

  
  . الختيار المالعب أو النهايات (COIN)قبل بداية المباراة يرمي رؤساء الفريقين عملة معدنية   

  
وعندما يكون الالعبون , عند بداية أي شوط يأخذ الالعبون مواقعهم علي خطوط مرماهم   

ه لبدء اللعب وإطالق الكرة للعب من علي خط منتصف المسافة يطلق الحكم في صفارت, مستعدون
.  
  

ومدة الوقت , لكل فريق أن يأخذ وقتان مستقطعان في أي مباراة ويتضمن ذلك أي وقت إضافي   
  . المستقطع هي دقيقة واحدة 

  
  : ـ طريقة التسجيل 5 مادة

  
 :  الهدف  •
ائم المرمي وتحت العارضة يسجل عندما تعبر الكرة بكاملها فوق خط المرمي وبين قو •

 .األفقية للمرمي
ممكن أن يسجل من أي العب من أي مكان في مجال اللعب ماعدا أنه اليمكن لحارس  •

 .المرمي لمس الكرة فيما بعد خط منتصف المسافة 
 .يمكن أن يسجل من أي جزء من الجسم فيما عدا قبضة اليد المثبتة  •
 .علي المرمي يمكن أن يسجل من ارتداد الكرة من الماء  •
اليتضمن ذلك حارس (يمكن أن يسجل بعد أي استئناف للمباراة إذا آان علي األقل العبان  •

يلعبون أو يلمسون الكرة بشكل متعمد فيما عدا الحاالت الموضحة باألسفل ) مرمي الدفاع
. 

 :يمكن أن تسجل مباشرة من  •
  .ـ رميات الجزاء 

  . مرماه ـ الرمية الحرة التي ترمي بواسطة العب في
  

  .ـ التصويبة السريعة في رمية المرمي 
  .ـ التصويبة السريعة الممنوحة خارج سبعة متر 

 ثانية استحواذ علي الكرة وتم اإلعالن عنهم والكرة في 35ـ تسجل إذا أنتهي الشوط أو مدة 
  .حالة طيران ودخلت المرمي 

  
بهم وتستأنف المباراة يأخذون الالعبون مواقعهم في منتصف ملع, بعد تسجيل الهدف   

  .متي ماأطلق الحكم صفارته وتوضع في اللعب عن طريق العب الفريق الممنوح عليه الهدف 
  
  



  
  : ـ رميات المرمي 6مادة 

  
 :رمية المرمي  •
تمنح عندما تعبر آامل الكرة خط المرمي فيما عدا مابين القوائم وتحت العارضة تكون  •

 . المهاجم قد لمست علي األقل أو لعبت من الفريق
تمنح عندما تعبر آامل الكرة وبين القائمين  وتحت العارضة أو تضرب بالقائمين أو بدفاع  •

 :حارس المرمي مباشرة من 
  .ـ الرمية الحرة الممنوحة داخل سبعة متر 

  .ـ الرمي الحرة الممنوحة خارج السبعة متر والتي لم تلعب بعجالة 
  .ـ رمية المرمي التي لم  تلعب بعجالة 

  .ـ الرمية الرآنية 
 .  متر 2تؤدي بواسطة حارس المرمي المدافع من أي مكان بمنطقة  •
  

  : ـ الرميات الرآنية 7مادة             
  
تمنح عندما تعبر آامل الكرة خط المرمي فيما عدا مابين القائمين وتحت العارضة  •

 .وتكون قد لمست علي األقل أو لعبت من الفريق المدافع
 متر في نفس االتجاه القريب من 2العب من الفريق المهاجم من نقطة تلعب بواسطة  •

 .مكان عبور الكرة لخط المرمي
 .  متر 2ال تأخذ مالم يكون جميع العبين الفريق المهاجم خارج منطقة  •
  

 : ـ الرميات المحايدة 8مادة             
  
  :تمنح الرميات المحايدة  •
  
 . مصلحة أحد الفرق عند بداية الشوط تمنح ماوقعت الكرة في موقع مؤآد فيه •

  
 متي أرتكب العب أو أآتر من آل فريق خطأ وفي نفس اللحظة بالضبط ويكون  •

  .استحالة علي الحكم معرفة من الالعب الذي أساء أوال       
 . متي أطلق الحكمان صفارتيهما بالنفس اللحظة تماما لمنح خطأ عادي لفرق متضادة  •
 فريق خطأ طرد مؤقت في نفس اللحظة تماما سواء أثناء متي أرتكب العب من آل •

 .تؤدي الرمية المحايدة متي ماتم طرد الالعبان , اللعب الفعلي أو في الوقت الميت 
 .عندما تضرب الكرة أو تسكن في إعاقة فوقية  •
  
 :عند الرمية المحايدة  •

  
دوث الحدث يرمي الحكم الكرة في مجال اللعب تقريبا في نفس الموقع الجانبي بح •

 . متر 2 متر تؤخذ علي خط 2الرمية المحايدة الممنوحة في منطقة 
  

 .تؤدي الرمية بطريقة تضمن لالعبين الفريقين فرصه متساوية للوصول إلي الكرة  •
  

  : ـ األخطاء9مادة          
  

العقوبة هي رمية حرة , وهي األخطاء العادية التي ترتكب بأحدي اإلساءات التالية   
  . الخصم للفريق

  
 .التقدم من عند خط المرمي في بداية الشوط قبل أن يعطي الحكم إشارة البدء •
  .لمساعدة الالعب في بداية الشوط أو في أي وقت آخر أثناء المباراة  •
مسك أو الدفع  بعيدا من قوائم المرمي أو معداته أو جوانبه أو نهايات الحوض أو  •

 .مسك القضبان فيما عدا عند بداية الشوط
في أي وقت من المباراة عندما يكون واقفا علي أرضية الحوض للمشي ويكون  •

اللعب في حالة تقدم أو القفز من أرضية الحوض إلي الحوض للعب بالكرة أو 
هذه القوانين ال تطبق علي حارس المرمي بينما هم في منطقة , لمسك الخصم 

 . متر 4
 .سكها عند أخذ أو حمل الكرة آليا من تحت الماء عند م •



هذا قانون اليطبق علي , عند الهجوم علي الكرة باستخدام قبضة اليد المثبتة  •
 . متر 4حارس المرمي بينما يكون هو في منطقة 

هذه القانون اليطبق , عند اللعب بالكرة أو لمسها بكلتا اليدين في نفس الوقت  •
 . متر 4علي حارس المرمي بينما يكون هو في منطقة 

 . أو بمعني آخر منع الحرآة الحرة للخصم الذي الحمل الكرة عند عرقلة الخصم •
 .عند دفع أو الدفع بعيدا عن الخصم الذي يحمل الكرة  •
لالعب الفريق المستحوذ علي الكرة الذي يعرقل الخصم للدفع أو الدفع بعيدا منه  •

 .أن تؤدي) رمية المرمي أو الرمية الرآنية, الرمية الحرة (قبل 
  
  
 
ترين من خط مرمي الفريق الخصم فيما عدا عندما يكون بجانب أن يكون ضمن م •

 .خط الكرة 
 .أن يؤدي رمية الجزاء بدال من األسلوب الموصوف  •
أن يصوب مباشرة إلي المرمي من أي رمية حرة أو استئناف من التي ال يسمح  •

 .بها القانون بتسجيل هدف منها 
 . أو الرمية الرآنية رمية المرمي, أن يؤخر بإفراط أداء الرمية الحرة  •
 .لحارس المرمي الذي يلمس الكرة عند خط منتصف المسافة  •
 .إلرسال الكرة خارج مجال اللعب •
 ثانية المرخص له بالقانون بدون 35للفريق الذي يستحوذ علي الكرة أآثر من  •

 .تسجيل هدف 
 .عند إضاعة الوقت  •

  
  :ات التاليةعند ارتكاب أي من اإلساء)  ثانية20(يكون خطأ طرد مؤقت 

  
  

عند مغادرة الماء أو الجلوس أو الوقوف علي السلم أو جوانب الحوض أثناء اللعب  •
 .أو بترخيص من الحكم , المرض , اإلصابات , فيما عدا حاالت الحوادث 

 .أو الرمية الرآنية , رمية , علي منح الرمية الحرة ) االحتجاج(عند االعتراض  •
 .جه الخصم عند رش الماء بشكل متعمد علي و •
 .عند مسك أو سحب أو إغراق الخصم الذي اليحمل الكرة  •
 .عند رآل أو ضرب الخصم بشكل متعمد أو التحرك بحرآة غير مناسبة بتلك النية  •
لحارس المرمي الذي يفشل في أخذ مكانه الصحيح علي خط المرمي عند أداء  •

 .رمية الجزاء ويكون قد أمر مر بأخذ المكان الصحيح من الحكم 
 .لالعب المطرود أو البديل الذي يدخل إلي مكان اللعب بشكل غير صحيح  •
لالعب الذي اليستحوذ فريقه علي الكرة ويرتكب أي من اإلساءات التالية قبل أداء  •

: رمية الجزاء أو الرمية المحايدة , الرمية الرآنية , رمية المرمي , الرمية الحرة 
 ) . عند ارتكاب خطأ طرد مؤقت–دا  دفع الخصم أو دفعه بعي–أعاقة الخصم (

لالعب الذي يستحوذ فريقه علي الكرة اذا ارتكب خطأ طرد مؤقت قبل اداء الرمية  •
 .تؤدي الرمية , الرمية الرآنية أو رمية الجزاء , رمية المرمي , الحرة 

لالعب من آل فريق الذي يرتكب أي من اإلساءات التالية في نفس اللحظة تماما  •
 دفع الخصم –أعاقة الخصم : (الرمية الرآنية , رمية المرمي ,مية الحرة قبل أداء الر

وتمنح رمية , آال الالعبان يطردان مؤقتا ) .  ارتكاب خطأ طرد مؤقت–أو دفعه بعيدا 
 .تؤدي الرمية , محايدة فيما إذا ارتكبت اإلساءات قبل أداء رمية الجزاء 

  
  
  
 .عب المسئ من بقية المباراة ويستبدل يطرد الال, االعتراض مع أداء رمية الجزاء  •
 .يطرد الالعب المسئ من بقية المباراة ويستبدل , ارتكاب فعل سوء تصرف  •
يطرد الالعب المسئ , العصيان أو التمرد أو إبداء عدم االحترام للحكم أو الموظف  •

 .من بقية المباراة مع استبداله 
مع عدم استبداله , لمباراة يطرد الالعب المسئ من بقية ا, ارتكاب فعل وحشي  •

, 
  

الالعبون المطردون مؤقتا يذهبون إلي منطقة الرجوع القريبة من خط مرماهم بدون 
بشرط أن يكون الالعب المطرود مؤقتا قد ارتفع لسطح الماء بوضوح , مغادرة الماء 

  .ضمن منطقة الرجوع 



  
     رجوع عند استقبال  األشاره من الحكم أو هو أو البديل يمكن لهم الدخول لمكان اللعب من منطقة ال      

  :السكرتارية         
يؤشر السكرتارية بالدخول وذلك برفع علم ,  ثانية من اللعب الفعلي 20بعد  •

 .مناسب 
متي ما أخذ فريقه السيطرة علي الكرة أثناء اللعب الفعلي يؤشر حكم الدفاع  •

 .بيده لدخول الالعب المطرود مؤقتا 
يؤشر , رمية رآنية أو رمية جزاء , رمية مرمي , ريقه رمية حرة متي ما منح ف •

حكم الدفاع بيده لدخول الالعب المطرود مؤقتا بشرط اال يكون قد قفز أو دفع 
وال يؤثر علي اصطفاف بالمرمي , بعيدا من جانب حائط الحوض أو مجال اللعب 

. 
  

  .ي مكان بعد تسجيل الهدفاللعب الطرود مؤقتا أو البديل يمكن له أن يدخل من أ     
  : العقوبة هي منح رمية جزاء للفريق الخصم , يكون خطأ رمية جزاء إذا ارتكبت أي من اإلساءات التالية     

  
 متر لعرقلة إمكانية تسجيل 4إذا ارتكب الالعب المدافع خطأ من منطقة  •

 .هدف 
 .لالعب المطرود لتدخله بشكل متعمد مع اللعب  •
تا أو البديل الذي يدخل إلي مجال اللعب بشكل غير الئق لالعب المطرود مؤق •

 .أثناء أو في نهاية مدة الطرد مع نية منع الهدف 
لالعب المطرود مؤقتا أو البديل الذي يدخل إلي مجال اللعب بشكل غير الئق  •

أثناء الدقيقة األخيرة من المباراة الدقيقة األخيرة للشوط الثاني اإلضافي أو 
يطرد الالعب أيضا من بقية المباراة , لشوط اإلضافي الثالث في أي وقت من ا

 .مع استبداله 
, لالعب أو البديل الغير مؤهل للعب في ذلك الوقت لدخوله إلي مجال اللعب  •

 .يطرد من بقية المباراة أيضا مع استبداله حتي يكون مالئما 
  
  
 

الهدف لحارس المرمي أو أي العب مدافع لسحب المرمي آامال بنية منع  •
 .يوقف الالعب أيضا منة بقية المباراة مع استبداله 

 .لمدرب الفريق الذي ال يستحوذ علي الكرة لطلب وقت مستقطع  •
 .لمسئولين الفريق لفعلهم أي فعل لمنع الهدف  •
  

الخطأ الشخصي يسجل ضد الالعب الذي يرتكب خطأ طرد مؤقت أو خطأ 
  .السكرتارية رمية جزاء يشير الحكم برقم قبعة الالعب إلي 

مع , يطرد الالعب من بقية المباراة , عند استالم الخطأ الشخصي الثالث 
وإذا آان الخطأ الشخصي الثالث هو خطأ رمية جزاء يدخل البديل , استبداله 

  .قبل أداء رمية الجزاء 
  

  : الرميات الحرة – 10مادة         
  

 :الرمية الحرة  •
  :تؤدي من مكان وقوع الخطأ فيما عدا 

 .الرمية تؤدي من موقع الكرة , الكرة تكون ابعد من مرمي الفريق المدافع  •
تؤدي الرمية ,  متر 2اذا ارتكب الخطأ بواسطة العب مدافع في داخل منطقة  •

إذا آانت الكرة خارج ,  متر لكن باالتجاه المعاآس الرتكاب الخطأ 2علي خط 
 .تؤدي الرمية من موقع الكرة ,  متر 2منطقة 

ن تؤدي بطريقة تسمح لبقية الالعبين من رؤية الكرة وهي تغادر يد يجب أ •
هذا الالعب مجازي وقتها أن يحمل أو ينطط الكرة , الالعب المؤدي للرمية 

يجب أن تلعب الكرة بعجالة أثناء اللعب من يد , قبل أن يمررها إلي العب أخر 
 .الالعب المؤدي للرمية 

  .يجب أن تؤدي بدون تأخير الداعي له •
  
  
  
  



  : رميات الجزاء – 11مادة          
  

 متر بواسطة أي العب من الفريق الممنوح له 4تؤدي رمية الجزاء علي خط       * 
  .رمية الجزاء فيما عدا حارس المرمي 

  
 2ويكونون متواجدين علي مسافة ,  متر 4علي جميع الالعبين مغادرة منطقة *     

العب واحد فقط من الفريق المدافع له ,  للرمية متر علي األقل من الالعب المؤدي
حارس المرمي , الحق األول بأخذ موقع علي آل جانب من الالعب المؤدي للرمية 

المدافع يجب أن يكون من قوائم المرمي مع عدم وجود أي جزء من جسمه بجانب خط 
  .المرمي عند مستوي الماء 

  
لجزاء راضيا من أن الالعب الذي عندما يكون الحكم الذي يتحكم في رمية ا  *  

إشارته ألداء , سيؤدي الرمية قد استحوذ علي الكرة والالعبين في مواقعهم الصحيحة 
الرمية تكون بواسطة الصفارة وبخفض ذراعه بشكل آني من الوضع العمودي إلي 

  .الوضع األفقي 
  
  
 بحرآة علي إشارة الحكم يجب علي الالعب المؤدي للرمية أن يرمي الكرة  *  

  .مستمرة مباشرة إلي المرمي 
  

يغادر , إذا منح الحكم رمية جزاء وصفر ألميقاتي معلنا عن نهاية الشوط تماما   *   
ينتهي مفعول , جميع الالعبين الماء قبل أداء الرمية فيما عدا الالعب الذي سيؤديها 
أو من حارس الكرة مباشرة إذا ارتدت إلي اللعب من قوائم المرمي أو من العارضة 

  .المرمي 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  


