
1 

 

 االتحاد المصرى للرماية 

 
 
 
 

 ترناهج
 هساتقات وتطوالت االحتاد

 الثنذقيو واملسذسألسلحة 
 0201/  0202لؼام 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 :ضغط اهلواء تطوالت أوال: 
 

 

 

    بطولة كأس االتحاد: – 1

 المٌدان التارٌخ الٌوم النوع المسابقة م

 11/11/1111 اءاالربع ناشئٌن وناشئات بندقٌة ضغط هواء  1
 مدٌنة نصر

 11/11/1111 الخمٌس ناشئٌن وناشئات مسدس ضغط هواء 1

 13/11/1111 الجمعه رجال وسٌدات ضغط هواء  مسدس 3
 قارون

 14/11/1111 السبت رجال وسٌدات ضغط هواء بندقٌه  4
 

 بطولة كأس االتحاد: - 1

 المٌدان التارٌخ الٌوم النوع المسابقة م

 11/11/1111 الجمعه رجال وسٌدات هواءضغط   مسدس 1
 غزل المحله

 11/11/1111 السبت رجال وسٌدات ضغط هواء بندقٌه  1
 

 

 :كأس االتحادبطولة  -3

 المٌدان التارٌخ الٌوم النوع المسابقة م

 8/1/1111 الجمعه رجال وسٌدات مسدس ضغط هواء 1
 كفر الدوار

 9/1/1111 السبت رجال وسٌدات بندقٌة ضغط هواء  1

 

 : كاسبطولة  - 4

 المٌدان التارٌخ الٌوم النوع المسابقة م

جهاز  11/1/1111 الجمعه ناشئٌن وناشئات مسدس ضغط هواء 1
 13/1/1111 السبت ناشئٌن وناشئات بندقٌة ضغط هواء  1 الرٌاضه

 

 

 : كأس بطولة  - 5

 المٌدان التارٌخ الٌوم النوع المسابقة م

 5/1/1111 الجمعه جال وسٌداتر مسدس ضغط هواء 1
 صٌد المحله

 6/1/1111 السبت رجال وسٌدات بندقٌة ضغط هواء  1
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 بطولة كأس االتحاد: - 6

 المٌدان التارٌخ الٌوم النوع المسابقة م

 3/3/1111 االربعاء ناشئٌن وناشئات ضغط هواء  مسدس 1

قناة 
 السوٌس

 4/3/1111 الخمٌس ناشئٌن وناشئات ضغط هواء بندقٌه  1

 5/3/1111 الجمعه رجال وسٌدات مسدس ضغط هواء 3

 6/3/1111 السبت رجال وسٌدات بندقٌة ضغط هواء  4

 

 : الجمهورٌة -7

 المٌدان التارٌخ الٌوم النوع المسابقة م

 17/3/1111 االربعاء ناشئٌن / ناشئات مسدس ضغط هواء 1
 الشرطه

 18/3/1111 الخمٌس ناشئٌن / ناشئات بندقٌة ضغط هواء  1

 19/3/1111 الجمعة رجال وسٌدات بندقٌة ضغط هواء  1
 المعادي

 11/3/1111 السبت رجال وسٌدات مسدس ضغط هواء 1
 

 

 

 :نثث سربرجاالتتطوالت  ثانيا: 
 
 :بطولة كأس  -1
 

 الميدان التاريخ اليوم النوع المسابقة م

  رجال و سٌدات بندقٌة ضغط هواء 1
 السبت

 
17/11/1111 

حدائق 
 االهرام

 ناشئٌن و ناشئات بندقٌة ضغط هواء 1

 سنة 11 ناشئٌن / ناشئات بندقٌة ضغط هواء 3

 
 
 :بطولة كأس  -2
 

 الميدان التاريخ اليوم النوع المسابقة م

  رجال و سٌدات بندقٌة ضغط هواء 1
 السبت

 
 ناشئٌن و ناشئات بندقٌة ضغط هواء 1 نادى بدر 18/11/1111

 سنة 11 ناشئٌن / ناشئات بندقٌة ضغط هواء 3

 
 :بطولة كأس  -3
 

 الميدان التاريخ اليوم النوع المسابقة م

  رجال و سٌدات بندقٌة ضغط هواء 1
 السبت

 
1/11/1111 M.V.P 1 ناشئٌن و ناشئات بندقٌة ضغط هواء 

 سنة 11 ناشئٌن / ناشئات بندقٌة ضغط هواء 3
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 :كأس بطولة  -4
 

 الميدان التاريخ اليوم النوع المسابقة م

  رجال و سٌدات بندقٌة ضغط هواء 1
 ناشئٌن و ناشئات بندقٌة ضغط هواء 1 كفر منصور 16/1/1111 السبت

 سنة 11 ناشئٌن / ناشئات بندقٌة ضغط هواء 3

 
 :بطولة كأس  -6
 

 الميدان التاريخ اليوم النوع المسابقة م

 رجال و سٌدات غط هواءبندقٌة ض 1

 ناشئٌن و ناشئات بندقٌة ضغط هواء 1 المعادى 11/3/1111 السبت

 سنة 11 ناشئٌن / ناشئات بندقٌة ضغط هواء 3
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 : هساتقات الرصاص:  ثالثا  
 

 بطولة كأس االتحاد: - 1

 المٌدان التارٌخ الٌوم النوع المسابقة م

 صٌد الدقً 31/11/1111 الجمعه /سٌداترجال لعٌار()كبٌرة ا مركزيمسدس  م15 3
 

 :كاس االتحاد بطولة  - 1

 المٌدان التارٌخ الٌوم النوع المسابقة م

 13/11/1111 االثنٌن سٌدات م مسدس نسائ15ً 1

 14/11/1111 الثالثاء سٌدات/ رجال  وضاعأ3بندقٌة م 51 1 نادى الرماٌه

 15/11/1111 االربعاء رجال سرٌع مسدس  م15 3

 

 :كاس االتحاد بطولة  - 3

 المٌدان التارٌخ الٌوم النوع المسابقة م

 18/11/1111 االثنٌن سٌدات م مسدس نسائ15ً 1

 19/11/1111 الثالثاء سٌدات/ رجال  وضاعأ3بندقٌة م 51 1 نادى الرماٌه

 31/11/1111 االربعاء رجال سرٌع مسدس  م15 3

 :كاس االتحاد بطولة  - 4

 المٌدان التارٌخ الٌوم النوع المسابقة م

 15/1/1111 االثنٌن سٌدات م مسدس نسائ15ً 1

 16/1/1111 الثالثاء سٌدات/ رجال  وضاعأ3بندقٌة م 51 1 نادى الرماٌه

 17/1/1111 االربعاء رجال سرٌع مسدس  م15 3

 

 :كاس االتحاد بطولة  - 5

 المٌدان التارٌخ الٌوم النوع المسابقة م

 11/1/1111 االثنٌن سٌدات م مسدس نسائ15ً 1

 13/1/1111 الثالثاء سٌدات/ رجال  وضاعأ3بندقٌة م 51 1 نادى الرماٌه

 14/1/1111 االربعاء رجال سرٌع مسدس  م15 3

 

 :الجمهورٌةبطولة  - 6

 المٌدان التارٌخ الٌوم النوع المسابقة م

 19/3/1111 االثنٌن سٌدات م مسدس نسائ15ً 1

 31/3/1111 الثالثاء سٌدات/ رجال  وضاعأ3بندقٌة م 51 1 نادى الرماٌه

 31/3/1111 االربعاء رجال سرٌع مسدس  م15 3
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   :   التنظيويةالتؼليوات ثالثا 
 ػام : -1

 ٌهواالند الهٌئات جمٌع فٌها شتركٌو اشرافه وتحت للرماٌة المصرى االتحاد لالئحة طبقا البطوالت هذه تنظم 1/1
 .بالكامل الجمهورٌه مستوى على االعضاء باالتحاد

 لمنصوصا فٌما عدا االتحاد بطوالت جمٌع فى للرماٌه الدولى االتحاد عن الصادر للرماٌه الدولى القانون ٌطبق 1/1

 .علٌه بهذه التعلٌمات

واردة الٌنا بكتاب وزارة تطبق اثناء المبارٌات جمٌع االجراءات االحترازٌة بالوقاٌة من فٌروس كورونا وال 3/1

 الشباب والرٌاضة .

 الموسم خالل( بندقٌه/ مسدس) فقط واحد فرع فى سوي بالمشاركة للرامى/الرامٌة  الٌسمح 4/1

 فقط شرفٌا اشتراكهم ٌكون أن على المحلٌة البطوالت فى االشتراك المصرٌٌن غٌر للرماة ٌجوز 5/1

ها مسئولة عن اعداد المٌادٌن وصالحٌتها للرمً ,وتقوم  بفتح المٌادٌن الجهه التً تقام البطولة علً مٌادٌن 6/1
 ساعة(  48)  بٌومٌن بطولة كل قبل للتدرٌب

تقدٌم اسلحتهم صباحا ل 8331التواجد بالمٌدان الساعة ص وعلً الرماة  9.31 الساعة تمام فى المسابقات تبدأ 7/1
 .ارتداء جمٌع المتواجدٌن بالمٌدان الكمامات الطبٌة  وٌراعى البدء ومهماتهم للفحص واالعتماد قبل موعد

 بما النادي االشتراك أو للهٌئة وٌمكن , والفرق الفردي بنظام الهواء ضغط ألسلحة والبطوالت المسابقات تقام 8/1
 ألسلحة بالنسبة أماوالباقى فردى (  قٌفر 3) منهم  الواحدة المسابقة فى فقط رماه (8) عدد ال ٌتجاوز

 . اقصً حد بدون االشتراك ٌتم اصالرص

 (رصاص/ هواء)  البطولة أثناء مسابقة كل فى الهٌئة/ للنادى فقط واحد بفرٌق سوى باالشتراك مسموح غٌر 9/1

 .سوف ٌتم فحص عشوائً للرماة عقب كل مسابقة للسالح والمهمات 11/1

لنشاط  المحلى عدا الدخول فى احتساب نقاط ٌسمح لآلندٌة غٌر الخاضعة للجمٌعة العمومٌة باالشتراك فى ا 11/1
 .الدرع العام

 : املشاركة أسلوب  -0
اسم الرامً رباعً ونوع المسابقة وتحدٌد المرحلة السنٌة  بكل دقه  بها موضحا الرامى استمارة ارسال ٌتم 1/1

 النادى مسئولٌة تحت وتكون( السن حساب)

 مله الصادره مبطاقته فى مدون هو كما الرماه اءاسم بها مدرجا ٌئةأواله النادى من المشاركة كشف ارسال ٌتم 1/1
واسم االداري المسئول عن الفرٌق امام (  فرٌق/  فردى) الفرٌق اسماء وتحدٌد المسابقة ونوع , االتحاد من

 ٌقطر عن أٌام 7 ولٌست المسابقة بـككل  البطولة بداٌة قبل الكشف ارسال وٌتم اقامتها اثناء البطولة مدٌر
 لالتحاد المرسل للنادى بالكشف قٌفر تحدٌد عدم حالة وفى االتحاد لسكرتارٌة او ٌسلم بالٌدأو تلٌفونٌا الفاكس 
 .فقط فردى ٌحسب

من ( أٌام 7) بعالٌه  المحدد الموعد فى االخطار عن التأخر حالة فى بالبطولة االشتراك عن معتذرا النادى ٌعتبر 3/1
 البطولة. بدء

 0202/0201 الریاضي للووسن جمذده  االحتاد تطاقة یحول ال راهي ألى تاالشرتاك یسوح ال 4/1
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ال ٌجوز للرماة الناشئٌن والناشئات المشاركة فً مسابقات الرجال والسٌدات وال ٌجوز الي مرحلة  سنٌة  5/1
 16ٌن /ناشئ 18/ناشئٌن11االشتراك فً مرحلة اخري تتجاوز السن او تحت السن )رجال/سٌدات/ناشئٌن

  ( كل رامً فً مرحلة السنٌة فقط  11/ ناشئات 16/ ناشئات  18/ناشئات  11ناشئات  / 11ناشئٌن /

 . هدف 31سنه )ناشئٌن/ ناشئات(  11هدف( عدا مسابقة  61جمٌع المسابقات لجمٌع المراحل السنٌة )رمى    6/1

 .ئٌنوالناش الرجال مسابقات فى والناشئات السٌدات اشتراك ٌمنع   7/1

 / 1111 موسم)  ٌوم البطولة فى عاما11أو  16 او 18 أو 11 سنهم الٌتجاوز من هم الناشئات او الناشئون 8/1
 . البطولة اقامة موعد حسب(  1111

 من الضرورة وجود بطاقة االتحاد بٌد الرامً  أثناء فترة االختبار للتحقق من شخصٌة الرامً بمعرفة ضابط المٌدان. 9/1

لرماٌة لممارسة النسبة للرامى الذى حصل على فرقة تحكٌم ومارس التحكٌم الفعلى ثم ابدي الرغبة للعودة با 11/1
مرة أخرى ٌتعٌن علٌه تقدٌم طلب للسٌد / رئٌس لجنة الحكام بهذا الشأن وتسلٌم بطاقة التحكٌم لالتحاد 

 والٌسمح له بالتحكٌم مرة أخرى اال بعد حصولة على دورة تحكٌم جدٌدة.

جنٌه رسم استخراج بطاقة الرامى )بدل فاقد( خالل الموسم الرٌاضً وكذلك تحصٌل مبلغ  111تحصٌل مبلغ  11/1

بسجالت  ا)بشرط ان ٌكون مجدد جنٌه للرامً الذى ٌشترك فً البطولة بدون البطاقة أثناء المسابقة 111

 .( 1111/1111الحالى  االتحاد خالل الموسم

( دقٌقة 31) بمدة  المسابقة بداٌة قبل قٌالفر رماة اسماء تعدٌل بالكشف اسمه المدون الفرٌق الدارى ٌمكن 11/1
 .النادى من والمعتمد لالتحاد سلفا المرسل االشتراك كشف ضمن الرامى اسم ٌكون ان بشرط على االقل 

 .سلفا دلالتحا المرسل النادى اخطار ضمن اسمه مدرج غٌر للمسابقة رامى أى باضافة مسموح غٌر 13/1

 ٌنوب عنه من أو  الحكام لجنة لمدٌر البطولة وفً حالة عدم تواجده ٌقدم الً رئٌس النتائج على االحتجاج ٌقدم 14/1

 .النتائج خالف الحكام المعٌنٌن لذلكتقدٌر  غٌر مسموح ألي فرد دخول لجنة 15/1

 على للرماٌة المصري االتحاد ٌنظمها استطاعة اي نادي /هٌئة مخطط لها استضافة اي بطولة عدم حالة فً 16/1
 البطولة إقامة مكان تحوٌل ٌتم وسوف ٌوم 15 ب البطولة قبل للرماٌة المصري االتحاد اخطار ٌتم مٌادٌنها 

 بذلك واألندٌة الهٌئات جمٌع بإخطار القٌام االتحاد وعلى اخرنادي  إلى
 

 : واحلوافز اجلوائز -3
 . مسابقة كل فى االولى الثالث للفرق(  برونزٌة - فضٌة - ذهبٌة)  ومٌدالٌات كوؤس تمنح 1/3

 مسابقة كل فى التوالى على االوائل الثالث للفائزٌن(  برونزٌة - فضٌة - ذهبٌة)  مٌدالٌات تمنح 1/3

 فى مسابقات ضغط الهواء أكثر أو رماه خمس مشاركة حالة فى فوز مٌدالٌات االوائل الثالثة الفائزٌن منح ٌتم 3/3

أوضاع( سٌدات وتوزٌع الجوائز للرماه  3اعتماد نتائج مسابقات )مسدس سرٌع/مسدس رٌاضً/ بندقٌه ٌتم  4/3
 .رامى/ رامٌه فى المسابقة ( 3بحد ادنً )

بشرط مشاركة أربع فرق من أربع نوادى نوادي او هٌئات مختلفة(  اربعتوزٌع الجوائز للفرق )ثالث فرق من  5/3
ع وتوز )خارج الترتٌب(الة غٌاب رامى من الفرٌق الرابع ٌدون أمام الفرٌق عبارة وفى ح أو هٌئات مختلفة

 .الثالثه  جوائز للفرق



8 

 

 والرصاص الهواء ضغط السلحة العام التفوق بدرع االول للفائز درع ٌمنح 6/3

 

 :الھواء ضغط السلحة الؼام التفوق درع نقاط احتساب نظام -4 
 :كاالتى الفردى بمراكز فائزٌنال الرماه نقاط احتساب ٌتم 1/4

 :املساتقات جلویغ الفردً: أوال

نقطه  1  السادس , نقطة 1 ,الخامس نقاط 3 الرابع , نقاط 4 الثالث , نقاط 5 الثانى , نقاط 6 االول الفائز 3/4
 فأكثر نوادى او هٌئات من خمس فاكثر رامى 11مشاركة  بشرط

 :مٌات من ثالث نوادي او هٌئات تكون النقاط كالتالًرا وفً حالة مشاركة اقل من عشرة رماه/ - 

  أو نوادى ثالث مشاركة بشرط نقطه 1 الرابع نقطه, 1 الثالث , نقاط 3 الثانى , نقاط 4 األول الفائز - 
 .نقاط أى منح الٌتم ذلك مختلفة عدا هٌئات

ركة سواء بالنسبة للرجال تسرى هذه التعلٌمات فً مسابقة التارجٌت سبرنت لؤلندٌة والهٌئات المشا - 4/4
 /سٌدات/ناشئٌن/ناشئات )على المستوى الفردي فقط(

 :املساتقات جلویغ الفرق : ثانیا  

بشرط مشاركة أربع فرق نقطه    1, الرابع   هنقط  1نقاط  ,  الثالث   3نقاط  , الثانى  4  األول الفرٌق - 4/4
 من أربع نوادى أو هٌئات مختلفة.

 

 ( : هسذس  -تنذقیو ) الرصاص ألسلحة ؼامال التفوق درع -5 
 :الفردیة املراكز نقاط احتساب -

 :كاآلتً المسابقة فً رامٌات/  رماه 5 من اكثر اشتراك حالة فً الفائزٌن نقاط احتساب ٌتم 1/5

 نقطة 1 الخامس , نقطه 1 الرابع , نقاط 3 الثالث , نقاط 4 الثانً , نقاط 5 االول الفائز 

 :كالتالً النقاط تحتسب مسابقة أي فً رامٌات/  رماه 5 اشتراك حالة فً   1/5

 نقطة 1 الثالث , نقطة 1 الثانً , نقاط 3 االول الفائز 

  نقاطاى  تحتسبال رامٌات/  رماه 5 من اقل اشتراك حالة فً   3/5

بارا من الموسم الترجٌت اسبرٌنت اعتسنه ناشئٌن/ناشئات( و11) سوف ٌتم احتساب نقاط الدرع لمسابقات 4/5
 . 1111/1111 القادم
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 : الفرق هراكز نقاط احتساب

 :كاآلتً المسابقة فً فاكثر فرق 3 اشتراك حالة فً الفائزٌن نقاط احتساب ٌتم 

 نقاط 1 الثالث , نقاط 1 الثانً , نقاط 3 االول الفائز 1/5

 نقاطال ٌحتسب اي  مسابقه أي فً فرق 3 من اقل اشتراك حالة فً 1/5

 :  االشرتاك رسوم -6
 :الھواء ضغط اسلحة -

 الرامٌة/ للرامى( جنٌها خمسون ) جنٌه 51 الفردى اشتراك رسم 1/6

 . للفرٌق)مائة جنٌه(   جنٌه 111 الفرٌق اشتراك رسم 1/6

 لهغرامة عدم الحضور للرامً/الرامٌة فً المسابقة الذي تم ارسال اخطار النادي به لالشتراك فً كل بطو 3/6
 الرامٌه/  للرامً )خمسون جنٌها(جنٌه  51 بمبلغ

 (ناشئات/ناشئٌن/سٌدات/ رجال) الفئات لجمٌع الرسوم هذه تسرى 4/6

 جنٌه )مائة جنٌه(. 111رسم اعتراض علً النتٌجة للمجموعة الواحدة    5/6
 

 :  ضغط اهلواء والرصاص ألسلحة القوهٌاملنتخة  -7
 :1111/1111للعام  القومً الفرق رماة اختٌار 1/7

ٌتم اختٌار رماة الفرٌق القومً طبقاً لنتائج المسابقات المحلٌة التً ٌشارك بها )الرامً/الرامٌة(وبحد أدنً  - 
 م1111/1111مسابقات فً نهاٌة الموسم  4

 :الخارجٌة واالقلٌمٌة الدولٌة للمشاركات الرماه اختٌار اسلوب 1/7

وبناء  الرصاص وضغط الهواء ألسلحةطبقا لقرار اللجنه الفنٌه  فقط ومىالق الفرٌق رماة من االنتقاء ٌتم - 
 . 1111/1111على نتائج الرماه خالل الموسم 

 :الریاضٌ احلافز درجات احتساب نظام -8
ٌحتسب الحافز الرٌاضً ) درجات التفوق الرٌاضً للثانوٌة العامة ( للناشئٌن والناشئات المقٌدٌن بسجالت  1/8

الحافز الرٌاضً اذا اقٌمت بطولة  درجات وتحسب االقل على موسمٌن لمدة البطوالت فى مشاركٌنوال االتحاد
مسابقة وذلك طبقا  كل فى االقل على مختلفه اواندٌة هٌئات ستة( 6)  عدد من ثمانٌه رماه( 8) الجمهورٌة بٌن

 . الشأن هذا فى الرٌاضة وزارة من الوارده واللوائح للنظم
 

 لجمٌع المشاركٌن بالتوفٌق للرماٌة المصرى االتحاد تمنٌات أطٌب مع

 


