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  برنامج
  مسابقات وبطوالت االحتاد

  الرصاصوألسلحة ضغط اهلواء 
  ٢٠١٨/  ٢٠١٧لعام 
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  :ضغط اهلواء بطوالت أوال: 
  

  :بطولة كأس االتحاد - ١

  المیدان  التاریخ  الیوم  النوع  المسابقة  م
  ١٨/١٠/٢٠١٧  االربعاء  رجال وسیدات  ضغط ھواء  مسدس  ١

نادي الرمایة 
  بالھرم

  ١٩/١٠/٢٠١٧  الخمیس  رجال وسیدات  ضغط ھواء بندقیھ   ٢
  ٢٠/١٠/٢٠١٧  الجمعھ  ناشئین وناشئات  مسدس ضغط ھواء  ٣
  ٢١/١٠/٢٠١٧  السبت  ناشئین وناشئات  بندقیة ضغط ھواء   ٤
  ٢١/١٠/٢٠١٧  السبت  رجال وسیدات  تارجت سبرنت  ٥

  

  

  بطولة كأس االتحاد: - ٢

  المیدان  التاریخ  الیوم  النوع  ابقةالمس  م
  ١١/١١/٢٠١٧  السبت  رجال وسیدات  ضغط ھواء بندقیھ   ٢  قارون بالفیوم  ١٠/١١/٢٠١٧  الجمعھ  رجال وسیدات  ضغط ھواء  مسدس  ١
نادي الرمایة   ١٧/١١/٢٠١٧  الجمعھ  ناشئین وناشئات  مسدس ضغط ھواء  ٣

  ١٨/١١/٢٠١٧  السبت  ناشئین وناشئات  بندقیة ضغط ھواء   ٥  بالھرم
  

  بطولة كأس االتحاد: - ٣

  المیدان  التاریخ  الیوم  النوع  المسابقة  م
  ١/١٢/٢٠١٧  الجمعھ  رجال وسیدات  ضغط ھواء  مسدس  ١

مدینة نادي 
  نصر

  ٢/١٢/٢٠١٧  السبت  رجال وسیدات  ضغط ھواء بندقیھ   ٢
  ٨/١٢/٢٠١٧  الجمعھ  ناشئین وناشئات  مسدس ضغط ھواء  ٣
  ٩/١٢/٢٠١٧  السبت  ناشئین وناشئات  بندقیة ضغط ھواء   ٥
  

  بطولة كأس االتحاد: - ٤

  المیدان  التاریخ  الیوم  النوع  المسابقة  م
  ٣٠/١٢/٢٠١٧  السبت  رجال وسیدات  بندقیة ضغط ھواء  ٢  جھاز الریاضة  ٢٩/١٢/٢٠١٧  الجمعھ  رجال وسیدات  مسدس ضغط ھواء  ١

  

  

 نھتحدد فى حی     بطولة كأس االتحاد بالوجھ القبلى -٥
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        بطولة كأس االتحاد: – ٦

  المیدان  التاریخ  الیوم  النوع  المسابقة  م
     صید نادي   ١٢/١/٢٠١٨  الجمعھ  رجال وسیدات  ضغط ھواء  مسدس  ١

  ١٣/١/٢٠١٨  السبت  رجال وسیدات  ضغط ھواء بندقیھ   ٢  اكتوبر ٦
  

  بطولة كأس االتحاد: – ٧

  المیدان  التاریخ  الیوم  النوع  المسابقة  م
  ٢٧/١/٢٠١٨  السبت  ناشئین وناشئات  بندقیة ضغط ھواء  ٢  الرمایةنادي   ٢٦/١/٢٠١٨  الجمعھ  ناشئین وناشئات  مسدس ضغط ھواء  ١

  

  بطولة كأس االتحاد: – ٨

  المیدان  التاریخ  الیوم  النوع  المسابقة  م
  ١٠/٢/٢٠١٨  السبت  وسیدات رجال  بندقیة ضغط ھواء  ٢  غزل المحلة  ٩/٢/٢٠١٨  الجمعھ  رجال وسیدات  مسدس ضغط ھواء  ١

  

  :ناشئین بطولة الجمھوریة -٩

  المیدان  التاریخ  الیوم  النوع  المسابقة  م
نادي الرمایة   ٢٣/٢/٢٠١٨  الجمعھ  ناشئین وناشئات  مسدس ضغط ھواء  ١

  ٢٤/٢/٢٠١٨  السبت  ناشئین وناشئات  بندقیة ضغط ھواء   ٣  بالھرم
  

  بطولة كأس االتحاد: – ١٠

  المیدان  التاریخ  الیوم  النوع  المسابقة  م
  ٧/٤/٢٠١٨  السبت  رجال وسیدات  بندقیة ضغط ھواء  ٢  نادى كفر الدوار  ٦/٤/٢٠١٨  الجمعھ  رجال وسیدات  مسدس ضغط ھواء  ١

  

  :رجال/سیدات  بطولة الجمھوریة - ١١

  المیدان  التاریخ  الیوم  النوع  المسابقة  م
الرمایة  نادي  ٢٧/٤/٢٠١٨  الجمعھ  رجال وسیدات  مسدس ضغط ھواء  ١

  ٢٨/٤/٢٠١٨  السبت  رجال وسیدات  بندقیة ضغط ھواء   ٢  بالھرم
  ٢٨/٤/٢٠١٨  السبت  رجال وسیدات  تارجت سبرنت  
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  : مسابقات الرصاص:  ثانيا

  :كأس االتحادبطولة  - ١

  المیدان  التاریخ  الیوم  النوع  المسابقة  م
  ٨/١٠/٢٠١٧  االحد  رجال  مسدس موحد  ١

نادي الرمایة 
  ھرمبال

  ٩/١٠/٢٠١٧  االثنین  رجال وسیدات  البندقیة الثالث اوضاع  ٢
  ١٠/١٠/٢٠١٧  الثالثاء  /نسائىرجال  م نسائي٢٥مركزي/   ٣
  ١١/١٠/٢٠١٧  االربعاء  رجال  متر ٢٥المسدس السریع   ٥

  

  

  بطولة كأس االتحاد: - ٢

  المیدان  التاریخ  الیوم  النوع  المسابقة  م
  ٥/١١/٢٠١٧  االحد  رجال  مسدس موحد  ١

نادي الرمایة 
  بالھرم

  ٦/١١/٢٠١٧  االثنین  رجال وسیدات  البندقیة الثالث اوضاع  ٢
  ٧/١١/٢٠١٧  الثالثاء  /نسائىرجال  م نسائي٢٥مركزي/   ٣
  ٨/١١/٢٠١٧  االربعاء  رجال  متر ٢٥المسدس السریع   ٥
  

  بطولة كأس االتحاد: - ٣

  المیدان  التاریخ  الیوم  النوع  المسابقة  م
  ١٩/١١/٢٠١٧  االحد  رجال  دمسدس موح  ١

نادي الرمایة 
  بالھرم

  ٢٠/١١/٢٠١٧  االثنین  رجال وسیدات  البندقیة الثالث اوضاع  ٢
  ٢١/١١/٢٠١٧  الثالثاء  /نسائىرجال  م نسائي٢٥مركزي/   ٣
  ٢٢/١١/٢٠١٧  االربعاء  رجال  متر ٢٥المسدس السریع   ٥

  

  بطولة كأس االتحاد: - ٤

  المیدان  یخالتار  الیوم  النوع  المسابقة  م
  ١٤/١/٢٠١٨  االحد  رجال  مسدس موحد  ١

نادي الرمایة 
  بالھرم

  ١٥/١/٢٠١٨  االثنین  رجال وسیدات  البندقیة الثالث اوضاع  ٢
  ١٦/١/٢٠١٨  الثالثاء  /نسائىرجال  م نسائي٢٥مركزي/   ٣
  ١٧/١/٢٠١٨  االربعاء  رجال  متر ٢٥المسدس السریع   ٥

  

  :الجمھوریةبطولة  - ٥

  المیدان  التاریخ  الیوم  لنوعا  المسابقة  م
  ١٨/٣/٢٠١٨  االحد  رجال  مسدس موحد  ١

نادي الرمایة 
  بالھرم

  ١٩/٣/٢٠١٨  االثنین  رجال وسیدات  البندقیة الثالث اوضاع  ٢
  ٢٠/٣/٢٠١٨  الثالثاء  /نسائىرجال  م نسائي٢٥مركزي/   ٣
  ٢١/٣/٢٠١٨  االربعاء  رجال  متر ٢٥المسدس السریع   ٥
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))  : ً   )) التنظيميةمات التعليثالثا

 عام : -١

 واالندیھ الھیئات جمیع فیھا شتركیو اشرافھ وتحت للرمایة المصرى االتحاد لالئحة طبقا البطوالت ھذه تنظم  ١/١
  .بالكامل الجمھوریھ مستوى على االعضاء باالتحاد

 لمنصوصا فیما عدا االتحاد بطوالت جمیع فى للرمایھ الدولى االتحاد عن الصادر للرمایھ الدولى القانون یطبق  ٢/١
  .علیھ بھذه التعلیمات

 دیسمبر من العام ٣١فى سنھ ١٢ سنھ عن یقل الذى للرامى االتحاد ومسابقات بطوالت فى باالشتراك الیسمح  ٣/١
  ). ٢٠١٧/٢٠١٨( موسم  البطولھ فیھ تقام الذى

  الموسم خالل) قیھبند/ مسدس( فقط واحد فرع فى سوي بالمشاركة للرامى/الرامیة  الیسمح  ٤/١

  فقط شرفیا اشتراكھم یكون أن على المحلیة البطوالت فى االشتراك المصریین غیر للرماة یجوز  ٥/١

الجھھ التي تقام البطولة علي میادینھا مسئولة عن اعداد المیادین وصالحیتھا للرمي ،وتقوم  بفتح المیادین   ٦/١
  ساعة)  ٤٨(  بیومین بطولة كل قبل للتدریب

 ص وعلي الرماة تقدیم اسلحتھم ومھماتھم للفحص واالعتماد قبل موعد ٩.٣٠ الساعة تمام فى المسابقات تبدأ  ٧/١
  . البدء

  .االتحادادارة  لقرار طبقا المسلحھ بالھرم القوات رمایة بنادي تقام التى البطوالت فى النھائیات تقام  ٨/١

 بما النادي االشتراك أو للھیئة ویمكن ، والفرق الفردي بنظام الھواء ضغط ألسلحة والبطوالت المسابقات تقام  ٩/١
 ألسلحة بالنسبة أماوالباقى فردى )  قیفر ٣( منھم  الواحدة المسابقة فى فقط رماه )٨( عدد ال یتجاوز
  . اقصي حد بدون االشتراك یتم الرصاص

  )رصاص/ ھواء(  البطولة أثناء ابقةمس كل فى الھیئة/ للنادى فقط واحد بفریق سوى باالشتراك مسموح غیر  ١٠/١

  سوف یتم فحص عشوائي للرماة عقب كل مسابقة للسالح والمھمات  ١١/١

یقوم االتحاد المصري للرمایة بمكافئة كل نادى ومدربة یقوم باشراك اكبر عدد من الناشئین والناشئات في   ١٢/١
  .بطوالت المحلیة ال

  : املشاركة أسلوب  - ٢

اسم الرامي رباعي ونوع المسابقة وتحدید المرحلة السنیة  بكل دقھ  بھا موضحا الرامى مارةاست ارسال یتم  ١/٢
  النادى مسئولیة تحت وتكون) السن حساب(

 لھ من بطاقتھ الصادره فى مدون ھو كما الرامى اسم بھا مدرجا أوالھیئة النادى من المشاركة كشف ارسال یتم  ٢/٢
 واسم االداري المسئول عن الفریق امام مدیر)  فریق/  فردى( الفریق اسماء وتحدید المسابقة ونوع ، االتحاد
 طریق عن أیام ٧ ولیست المسابقة بـككل  البطولة بدایة قبل الكشف ارسال ویتم البطولة اقامة اثناء البطولة

 یحسب لالتحاد المرسل للنادى بالكشف قیفر تحدید عدم حالة وفى االتحاد لسكرتاریة الفاكس او یسلم بالید
  .فقط فردى



٦ 

 

من ) أیام ٧( بعالیھ  المحدد الموعد فى االخطار عن التأخر حالة فى بالبطولة االشتراك عن معتذرا النادى یعتبر  ٣/٢
  البطولة. بدء

  ٢٠١٧/٢٠١٨ الریاضى للموسم جمدده  االحتاد بطاقة یحمل ال رامى ألى باالشرتاك یسمح ال  ٤/٢
ئین والناشئات المشاركة في مسابقات الرجال والسیدات وال یجوز الي مرحلة  سنیة ال یجوز للرماة الناش  ٥/٢

/  ١٦/ناشئین  ١٨/ناشئین٢١االشتراك في مرحلة اخري تتجاوز السن او تحت السن (رجال/سیدات/ناشئین
   ) كل رامي في مرحلة السنیة فقط  ١٦/ ناشئات  ١٨/ناشئات  ٢١ناشئات 

  .والناشئین الرجال مسابقات فى والناشئات السیدات اشتراك یمنع    ٦/٢

من  نفس العام الذي  دیسمبر ٣١ فى عاما ١٦ او ١٨ أو ٢١ سنھم الیتجاوز من ھم الناشئات او الناشئون    ٧/٢
  . البطولة اقامة موعد حسب)  ٢٠١٨ أو ٢٠١٧ عام(  البطولة فیھ تقام

بمعرفة ضابط  الراميفترة االختبار للتحقق من شخصیة أثناء   الراميوجود بطاقة االتحاد بید  ضرورةمن ال  ٨/٢
  .المیدان

) دقیقة ٣٠( بمدة  المسابقة بدایة قبل الفرق رماة اسماء تعدیل بالكشف اسمھ المدون الفریق الدارى یمكن  ٩/٢
  .النادى من والمعتمد لالتحاد سلفا المرسل االشتراك كشف ضمن الرامى اسم یكون ان بشرط على االقل ،

  .سلفا لالتحاد المرسل النادى اخطار ضمن اسمھ مدرج غیر للمسابقة رامى أى باضافة مسموح غیر  ١٠/٢

  ینوب عنھ من أو  الحكام لجنة لمدیر البطولة وفي حالة عدم تواجده یقدم الي رئیس النتائج على االحتجاج یقدم  ١١/٢

  .المعینین لذلك النتائج خالف الحكامتقدیر  غیر مسموح ألي فرد دخول لجنة  ١٢/٢

 على للرمایة المصري االتحاد استطاعة اي نادي /ھیئة مخطط لھا استضافة اي بطولة ینظمھا عدم حالة في  ١٣/٢
 البطولة إقامة مكان تحویل یتم وسوف یوم ١٥ ب البطولة قبل للرمایة المصري االتحاد اخطار یتم میادینھا 

      بذلك واألندیة الھیئات جمیع بإخطار مالقیا االتحاد وعلى بالھرم نادي الرمایة إلى

  : واحلوافز اجلوائز - ٣ 

  مسابقة كل فى االولى الثالث للفرق)  برونزیة - فضیة -  ذھبیة(  ومیدالیات كوؤس تمنح  ١/٣

  مسابقة كل فى التوالى على االوائل الثالث للفائزین)  برونزیة -  فضیة - ذھبیة(  میدالیات تمنح  ٢/٣

  أكثر أو رماه خمس مشاركة حالة فى فوز میدالیات االوائل الثالثة فائزینال منح یتم  ٣/٣

 من اقل بعدد المسابقة اقامة حالة فى) ٤ أو ٣(  رماه خمس من أقل مشاركة حالة فى فقط االول الفائز یمنح  ٤/٣
  تسجیل تعتبر ثالثة

شرط مشاركة أربع فرق من أربع نوادى بنوادي او ھیئات مختلفة)  اربعتوزیع الجوائز للفرق (ثالث فرق من   ٥/٣
  توزیع جوائز للفرق.عدا ذلك الیتم  أو ھیئات مختلفة

  والرصاص الھواء ضغط السلحة العام التفوق بدرع االول للفائز درع یمنح  ٦/٣
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  :الھواء ضغط السلحة العام التفوق درع نقاط احتساب نظام - ٤ 
  .القبلى الوجة فى المقامة البطولة عدا فیما ، الموسم بطوالت كل نقاط تحتسب  ١/٤

  :كاالتى الفردى بمراكز الفائزین الرماه نقاط احتساب یتم  ٢/٤
 

  :املسابقات جلمیع الفردي: أوال

نقطھ  ١  السادس ، نقطة ٢ ،الخامس نقاط ٣ الرابع ، نقاط ٤ الثالث ، نقاط ٥ الثانى ، نقاط ٦ االول الفائز  ٣/٤
  فأكثر نوادى او ھیئات خمس من فاكثر رامى ١٠مشاركة  بشرط

  :رامیات من ثالث نوادي او ھیئات تكون النقاط كالتالي وفي حالة مشاركة اقل من عشرة رماه/ -  

  أو نوادى ثالث مشاركة بشرط نقطھ ١ الرابع نقطھ، ٢ الثالث ، نقاط ٣ الثانى ، نقاط ٤ األول الفائز -  
  .نقاط أى منح الیتم ذلك مختلفة عدا ھیئات

رى ھذه التعلیمات في مسابقة التارجیت سبرنت لألندیة والھیئات المشاركة سواء بالنسبة للرجال تس -  ٤/٤
  /سیدات/ناشئین/ناشئات (على المستوى الفردي فقط)

  :املسابقات جلمیع الفرق : ثانیا  

اركة أربع فرق بشرط مشنقطھ    ١، الرابع   ھنقط  ٢نقاط  ،  الثالث   ٣نقاط  ، الثانى  ٤  األول الفریق -  ٤/٤
  من أربع نوادى أو ھیئات مختلفة.

  

  ) : مسدس  -بندقیه ( الرصاص ألسلحة العام التفوق درع - ٥ 
  :الفردیة املراكز نقاط احتساب -

  :كاآلتي المسابقة في رامیات/  رماه ٥ من اكثر اشتراك حالة في الفائزین نقاط احتساب یتم  ١/٥

  نقطة ١ الخامس ، نقطھ ٢ الرابع ، نقاط ٣ الثالث ، نقاط ٤ الثاني ، نقاط ٥ االول الفائز  

  :كالتالي النقاط تحتسب مسابقة أي في رامیات/  رماه ٥ اشتراك حالة في    ٢/٥

  نقطة ١ الثالث ، نقطة ٢ الثاني ، نقاط ٣ االول الفائز  

           نقاطاى  تحتسبال رامیات/  رماه ٥ من اقل اشتراك حالة في    ٣/٥

  : الفرق مراكز طنقا احتساب

  :كاآلتي المسابقة في فاكثر فرق ٣ اشتراك حالة في الفائزین نقاط احتساب یتم  

  نقاط ١ الثالث ، نقاط ٢ الثاني ، نقاط ٣ االول الفائز  ١/٥

  ال یحتسب اي نقاط مسابقھ أي في فرق ٣ من اقل اشتراك حالة في  ٢/٥
  



٨ 

 

  :  االشرتاك رسوم - ٦

  :الھواء ضغط اسلحة -

  الرامیة/ للرامى) جنیھا وعشرون خمسة( جنیھ ٢٥.٠٠ الفردى اشتراك رسم  ١/٦

  )جنیھا خمسون( للفریق جنیھ ٥٠.٠٠ الفریق اشتراك رسم  ٢/٦

 غرامة عدم الحضور للرامي/الرامیة في المسابقة الذي تم ارسال اخطار النادي بھ لالشتراك في كل بطولھ  ٣/٦
  الرامیھ/  للرامي جنیھ  ٢٥.٠٠ بمبلغ

ال یسمح للھیئة /النادي باالشتراك في البطولة التالیة اال بعد سداد مستحقات النادي للبطولة السابقة والتي قع   ٤/٦
  فیھا الغرامة

  )ناشئات/ناشئین/سیدات/ رجال( الفئات لجمیع الرسوم ھذه تسرى  ٥/٦
  

  :  ضغط اهلواء والرصاص ألسلحة القومياملنتخب  - ٧

  ٧٢٠١/٨٢٠١للعام  ميالقو الفرق رماة اختیار  ١/٧

ویتم االنتقاء طبقا لنتائج  ٢٠١٧/٢٠١٨ التدریبي العام نتائج على بناء القومي الفریق یتكون -  
تستبعد اقل نتیجة  الموسم بعد انتھاء االقل على للرامي مسابقات) ٤(  المسابقات ویحسب افضل عدد

  .ویحتسب متوسط ثالث تسجیالت

  :الخارجیة واالقلیمیة الدولیة اتللمشارك الرماه اختیار اسلوب  ٢/٧

  فقط القومى الفریق رماة من االنتقاء یتم -  
تسجیل  نتیجة اقل استبعاد مع الرامى فیھا تسجیالت شارك اربع أحدث نتائج على بناء االنتقاء یتم -  

ُتخذ نفس  بطوالت محلیة شارك  ٤فى آخر االجراء وتحتسب ثالث تسجیالت وفى حالة ضیق الوقت ی
  یفضل الرامي الذي حقق نتائج جیدة فى البطوالت الدولیة سابقاً لرامي وفى حالة تقارب المستوي فیھا ا

  

  :الریاضي احلافز درجات احتساب نظام - ٨

یحتسب الحافز الریاضي ( درجات التفوق الریاضي للثانویة العامة ) للناشئین والناشئات المقیدین بسجالت   ١/٨
الحافز الریاضي اذا اقیمت بطولة  درجات وتحسب االقل على موسمین لمدة تالبطوال فى والمشاركین االتحاد

مسابقة وذلك  كل فى االقل على مختلفھ اواندیة ھیئات ستة) ٦(  عدد من ثمانیھ رماه) ٨(  الجمھوریة بین
  . الشأن ھذا فى الریاضة وزارة من الوارده واللوائح طبقا للنظم

بنسب مئویة من  الحافز یمنح والذى الھیئات او الرماه عدد اكتمال عدم حالة فى الریاضة وزیر قرار تطبیق او  ٢/٨
  ٠ فئھ لكل القیاسیھ االرقام

  للرمایة المصرى االتحاد تمنیات أطیب مع

  لجمیع المشاركین بالتوفیق


