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 المصرى للرمایھ األتجاد
         لجنة المسابقات باسلحة الخرطوش 
 
  
  
  

 برنامج
 مسابقات وبطوالت االتحاد السلحة الخرطوش

  ٩٢٠١/٢٠٢٠للموسم الریاضى 
  

  عام  ٦٥عام فوق السن  ٥٦وناشئات) الرواد  -ناشئین  -سیدات  -أوال :  االطباق الحفره ( رجال 
 أكتوبر ٦صید  10/2019/ 11.12 الجمعة وسبت كتوبربطولة كأس األتحاد ألعیاد أ ١
 أكتوبر ٦صید  11/2019/ 08.09 الجمعة وسبت بطولة كأس األتحاد لصید األسكندریة ٢
 أكتوبر ٦صید  07.08/12/2019 السبت واألحد بطولة كأس األتحاد للشمس ٣
 كتوبرأ ٦صید  04.05/01/2020 السبت واألحد بطولة كأس األتحاد لصید الدقى ٤
 أكتوبر ٦صید  2020/02/15.14 السبت الجمعة و بطولة كأس األتحاد  ٥
 أكتوبر ٦صید  2020/04/04.03 الجمعة وسبت عام٢١و١٨یطولة الجمھوریة ناشئین  ٦
 أكتوبر ٦صید  2020/05/29 الجمعة بطولة الجمھوریة رواد  ٧
 أكتوبر ٦صید  2020/06/13.12 الجمعة وسبت جمھوریة رجال وسیدات فقطبطولة ال ٨

  عام  ٦٥عام فوق السن  ٥٦وناشئات) الرواد  -ناشئین  -سیدات  -( رجال  ثانیا : اطباق االسكیت
 أكتوبر ٦صید  04.05/10/2019 الجمعة وسبت بطولة كأس األتحاد ألعیاد أكتوبر ١
 ةصید األسكندری 2019/11/02.01 الجمعة وسبت بطولة كأس األتحاد لصید األسكندریة ٢
 أكتوبر ٦صید  14.15/12/2019 السبت واألحد بطولة كأس األتحاد للشمس ٣
 أكتوبر ٦صید  11.12/01/2020 السبت واألحد بطولة كأس األتحاد لصید الدقى ٤
 أكتوبر ٦صید  2020/03/28.27 الجمعة وسبت بطولة كأس األتحاد ٥
 أكتوبر ٦صید  2020/04/04.03 الجمعة وسبت عام٢١و١٨یطولة الجمھوریة ناشئین  ٦
 أكتوبر ٦صید  2020/05/29 الجمعة بطولة الجمھوریة رواد  ٧
 أكتوبر ٦صید  2020/06/06.05 الجمعة والسبت الجمھوریة رجال وسیدات فقطبطولة  ٨

 )٧٣مستر عام وال ٦٥وفوق السن  ٥٦رایعآ:  بطوالت االطباق المروحیھ ( للرجال والسیدات والناشئین والناشئات رواد 
 أكتوبر ٦صید  10/2019/ 25.26 الجمعة وسبت كأس األتحاد لصید األسكندریة + برنز كأس 
 أكتوبر ٦صید  11/2019/ 22.23 الجمعة وسبت + سلفر كأس كأس األتحاد لصید الدقى  ٢
 میادین الشمس 21.22/12/2019 السبت واألحد + جولد كأسد للشمس كأس األتحا ٣
 أكتوبر ٦صید  19.18/01/2020 السبت واألحد + بالتنیم كأسكأس األتحاد    ٤
 أكتوبر ٦صید  2020/03/21.20 الجمعة وسبت بطولة الجمھوریة ٥

  )٧٣عام والمستر ٦٥وفوق السن  ٥٦( للرجال والسیدات والناشئین والناشئات رواد :  بطوالت أطباق الكومباك سبورتنج خامسآ 
 صید الدقى 18/10/2019 الجمعة وبربطولة كأس األتحاد ألعیاد أكت ١

 صید الدقى 30/11/2019 السبت بطولة كأس األتحاد لصید الدقى ٢

 صید الدقى 28/12/2019 السبت بطولة القاھرة ٣

 صید الدقى 24/01/2020   الجمعة بطولة كأس األتحاد ٤

 صید الدقى 2020/04/11.10 الجمعة وسبت بطولة الجمھوریة ٥



٢ 

  
 

  الت األطباقة تنظیم بطوتعلیمات والئح
  لألتحاد المصرى للرمایة

  ٩٢٠١/٢٠٢٠ ىعن الموسم الریاض
  
  

د رسم االشتراك والجوائز بواسطتھ  االتحادبواسطة  البطوالتیتم تنظیم وادارة ھذه  ام بتحدی تم القی وی
  .یوم١٥قبل اعالن توقیت البطولھ وذلك بمدة التقل عن 

  
ھ االعضاء ** تنظم ھذه البطوالت تحت اشراف اال  ات واالندی ع الھیئ ا جمی ھ ویشترك فیھ تحاد المصرى للرمای

ھ باالتحاد على مستوى الجمھوریھ  ام فی ذي تق اد مجدده عن الموسم ال ھ األتح وأیضآ كل رامى یحمل بطاق
ى  ا ف ى یشترك بھ ة الخرطوش الت ا البندقی دون بھ ون الرامى یحمل رخصة سالح م ى أن یك ة وعل البطول

ان ا ك ة طلم ل رخصة  لبطول ذى یحم ى ال انونى ألستخراج الرخصة وال یحق للرام دى السن الق ى تع الرام
  سالح مدون بھا قطعة رصاص فقط األشتراك فى مسابقات الخرطوش.

  
  اد  /الرامیةالیسمح باالشتراك فى أى بطولھ أو مسابقھ اال بعد تمام تسجیل الرامى ى سجالت االتح ف

ى تسدید ن الموسم الریاضى وحصولھ على بطاقة العب من االتحاد ع دال عل الحالى أو األیصال ال
ة رخصة السالح رسم األشتراك  ب رؤی ة حق طل ك وایضآ ل ذ ذل ة مسئول عن تنفی دیر البطول وم

  .الخاص بالرامى والمدون بھا السالح المستعمل
  
  ة العمو اء الجمعی ات اعض ھ والھیئ اء االندی اه اعض ھ الرم اد المحلی والت االتح ى بط ترك ف ة یش می

اد عن الموسم  ة األتح ل من الیحمل بطاق ائج ك ى نت ة الموسم یلغ لالتحاد ومن اول بطولة من بدای
  الحالى.

  
   یجوز للرماه غیر المصریین االشتراك فى جمیع البطوالت ویحق لھم الحصول على مراكزھا ماعدا

ھ ویقتصر حصولھ ز بطولة الجمھوریھ ال یحصل على الترتیب العام ببطولة الجمھوری ى مراك م عل
  شرفیھ فقط.

  
  ة دیر البطول ات م ھ  تبدأ جمیع البطوالت فى تمام الساعھ العاشره صباحآ اوحسب تعلیم ذى علی وال

  لألندیة. ساعة 48 بدورة أن یعلن ذلك بمدة التقل عن
  
  .سنھ یوم اقامة البطولھ١٤الیسمح باالشتراك فى بطوالت ومسابقات االتحاد للرامى الذى یقل سنھ عن **   

  
  :بطوالت االطباق**   
  

   ھ ال دولى للرمای اد ال ھ الصادر عن االتح دولى للرمای انون ال ق الق ع بطوالت   ISSFیطب ى جمی ف
  .االتحاد فیما عدا  المنصوص علیھ بھذه التعلیمات

  
  ن وق الس رواد وف ئات وال یدات والناش ئین والس ال والناش ع البطوالت للرج ى جمی تراك ف االش

دا ال واء ع ى الس ن عل وق الس رواد وف ال وال ة رج ئین والجمھوری ة للناش والت المخصص بط
  .وسیدات فقط

    



٣ 

  :قـرالف**
  رق من ثالث ع ف اتتحتسب نتیجة الفرق فى حالة اشتراك أرب ل ھیئ ى االق ة عل ل  مختلف ى ك ف

ابقة  ى  مس ق ف ادى الح ة أو ن ل ھیئ ادى ، ولك ة أو ن ل ھیئ اة لك الث رم ن ث ق م ون الفری یتك
  .) فریق لكل مسابقة٢قصى  بعدد (االشتراك بحد ا

  
  ترك ة ان تش ذه الھیئ ى ھ ا عل تم اجباری ة فیتح ى البطول ة واحدة ف اه من ھیئ ة اشتراك ثالث رم ى حال ف

 بفریق وأن تقوم بتسدید رسم اشتراك الفریق المقرر لمندوب االتحاد مقابل ایصال.
 
 كتمل لم ی( أذا  نتائجھم كفریق نادى فى اى مسابقھ تحتسب فى حالة اشتراك ثالث رماه من ھیئھ او

) وفى حالة اشتراك اكثر من ثالث رماه للھیئة او النادى فى اى مسابقھ  فعلى أدارى الھیئھ  عدد الفرق
او النادى تحدید اعضاء الفریق او الفریقین من بینھم قبل بدء المسابقة بنصف ساعة وفى حالة عدم 

الرماه طبقا للكشف المقدم من النادى فیعتبر اول  تیبتحدید الفریق بمعرفة مسئول الفریق یؤخذ بتر
ثالثة رماه ھم اعضاء الفریق الممثل للنادى او الھیئھ وفى حالة االشتراك بفرقین فیعتبر ما بعد الثالث 

  .( ب ) للھیئة او النادى رماه األوائل ھم الفریق 
 

 ادى ة او الن اد الم على مسئول الھیئ ة األتح ل كارنی ة أو الرامى حام دیر البطول اد أو م ار األتح جدد أخط
ل موعدب ة قب ة  تسجیل الرماه والرامیات وھذا بخطاب بأسماء المشتركین فى البطول ة بأقام  ٩٦البطول

ى  ساعة اى اربعة ایام على األقل وفى حالة عدم حضور اى رامى للبطولة یحرم الرامى من األشتراك ف
ة للدراسة ة مقبول اول بطولتان ما لم یقدم اعتذار لمدیر البطول ة الفنی على ان یرفع ھذا العذر الى اللجن

  .وابداء الرأى
 

  للناشئین. فرق بطولة ال یوجد **  
  
 ئات ئین والناش یدات والناش ال والس ابقات الرج ام مس ت  تق نیھ تح ھ س ن ١٨، ٢١مرحل ل م ى ك نھ ف س

دد المش ل ع ى اال یق ھ عل اق المزدوج كیت و لالطب ره واألس اق الحف ابقھ اطب ن مس اه  ٥اركین ع رم
ال والسیدات ة الرج ى مرحل  أورامیات ومن ثالث ھیئات وفى حالة عدم اكتمال العدد یتم ضم الناشئین ال
أى  د وال استثناء ب ذا البن ر ھ ة وال یحق تغی ة ل ة البطول انوني إلقام ل النصاب الق ( الفئة األعلى المتكام

  .صورة )
  
 ى  ١٨او عام  ٢١ھم من الیتجاوز سنھم  تالناشئین والناشئا ام  ف ذى  ٣١ع ام ال دیسمبر من نفس الع

 ولیس الموسم طبقا لتوقیت اقامة البطولھ والعبرة ببطاقة االتحاد عن الموسم الحالى  البطولةتقام فیھ 
ال او  ھ كرج دء الموسم كناشئ وینھی ة أى ان الناشئ او الناشئة من الممكن ان یب ھ البطول ام فی ( المق

  .  سیدات مثآل )
  
  ب دین  یحتس ئات المقی ئین والناش ھ) للناش ھ العام ى للثانوی وق الریاض ات التف ى ( درج افز الریاض الح

افز  ل وتحسب درجات الح ى االق الیین عل دة موسمین متت ى البطوالت لم بسجالت االتحاد والمشاركین ف
ین ھ ب ة الجمھوری اه من عدد (٨( الریاضى اذا اقیمت بطول ھ رم ھ مخ٦) ثمانی ات واندی ھ ) ستة ھیئ تلف

  .على االقل فى كل مسابقھ
  
  او تطبیق قرار وزیر الشباب فى حالة عدم اكتمال عدد الرماه او الھیئات والذى یمنح الحافز بنسب

  .مئویھ من االرقام  القیاسیھ لكل فئھ
   

  یثبیت الفریق القومى وأیقاف التصنیف
  .وھو موسم األلمبیاد ٢٠١٨/٢٠١٩على نتیجة موسم 

 



٤ 

  یتم أختیار قاعدة الفریق القومى للسیدات والناشئین 
  بنفس اسلوب اختیار الرجال لألشتراك فى البطولة الدولیة وسوف تقوم اللجنة خالل الموسم بوضع حد

 ادنى لألرقام المؤھلة لألشتراك.
 

  اد من ة االتح ى نفق دریبھم عل تم ت ذین ی االشتراك  یمنع رماة المنتخب الوطنى للرمایھ على االطباق وال
ھ الت الرمای ابقات و حف ى مس اق ف ى األطب رو)  عل ھ ( التی ام باالندی ى تق الف  الت ة بخ وع رمای او اى ن

ھرمایتة ھو  ل البطوالت الدولی ا قب ین یوم دة ثالث المشترك  وذلك أثناء فترة تدریبھم على نفقة االتحاد م
  فیھا الرامى نفسة.

 
  بتكریم یقوم األتحاد المصرى للرمایة 

  
  ل ل ك ى اال یق ة عل ة المحلی ى بطوالت ئات ف ئین والناش ن الناش دد م ر ع راك اكب وم باش ة یق ادى ومدرب ن

  طبق بونو باللفة. ١٧مستوى الناشئ عن 
  

  ٩٦یتحتم وصول اسماء المشتركین الى ادارة االتحاد المصرى للرمایھ (ومدیر البطولة) قبل البطولة بـ 
 ( األسكوادات ) ك بغرض إجراء قرعة المجموعاتساعة اى یوم األحد الذى یسبق البطولة وذل

  وھذه مسئولیة مدیر البطولة. ساعة ٤٨البطولة قبلھا بـ المیدان المقام علیھ واعالنھا فى 
  

 ساعة قبل البطولة. ٩٦والیحق اشتراك اى رام لم یصل اسمھ فى الموعد القانونى ب  
 

  
 ھ ب د لفت ة موع ن معرف ر ع ئول األول واألخی و المس ى ھ ات الرام ق األعالن ن طری ة ع ة ومیدان البطول

م ٣ساعة ویخصم عدد  ٤٨المعلقة بالمیدان قبل البطولة ب اق صحیحة من أى رام ل اء  اطب یتواجد أثن
 .واذا ظھر للحكم بعد انتھاء اللفة یشطب اسمھ من البطولة -اللفة ویظھر للحكم اثناءھا بدایة 

  
  ى البطوالت اه المشتركین ف ع الرم ى جمی ال  طبق ١٢٥عل ئین –(الرج ام ) ضرورة  ٢١،  ١٨الناش ع

تم استبعاده  الحضور الستئناف البطولة فى یومھا الثانى وأي رام یتخلف عن الحضور فى الیوم الثانى ی
دیم  -عن نفس الموسم البطولتان التى تلیھا من االشتراك فى  تم تق وفى حالة وجود عذر قھرى للرامى ی

ى  رأىمایثبت ذلك الى مدیر البطولة عل داء ال ة للدراسة واب ة الفنی ى اللجن ذر ال ذا الع ع ھ ذا ان یرف . وھ
  البند یسرى ایضآ على من یسجل اسمة والیحضر البطولة.

 
 :او للناشئة للناشئ للرامى او یحق **
  ى ف اد ف ا االتح ة ینظمھ ى بطول ال  أو ناشئین ان یشترك ف ى سواء رج ة أعل ام  ٢١ئ بشرط تسجیل  ع

ة قب ذه الفئ ة البطولاسمھ فى ھ ل الموعد بل بدای ة األسماء قب ق ب نفس الخطاب المرف  -ساعة  ٩٦ة ب
ائزة ة بج ى المطالب ھ الحق ف یس ل ة ل ة   وفى ھذه الحال ة األصلیة ل رقم الفئ ى من ال ھ أعل و رقم ى ل حت

  .ةتالمحقق فى فئ
  
 فى بطولة أخرى األصلیة ھ ئتیحق لنفس الرامى ان یعود الى ف. 
 
  ى یحق للنادى ان یعین احد ة عل ق  ١٢٥او جمیع اعضاء فریقھ من الناشئین اللذین یحق لھم الرمای طب

 عام) فى نفس البطولة. ٢١،١٨(
 

وب على جمیع الرماه المشاركین فى اى بطولة ابراز كارنیة االتحاد ( مجدد)  الى مدیر البطولة أو من ین
ة ولن یسمح باشتراك اى رام اعتبارا من البطوعنھ أذا ما طلب منھ ذلك .  ىل اد  األول ة االتح دون بطاق ب

 أو األیصال الدال على السداد.مجددة 



٥ 

  
دیر  اد أو م دى األتح ي ل د اسم الرام ئول عن قی ى ھو المس ادى او الرام وب عن الن ن ین ادى أو م **الن

ـ  ة ب ل موعد البطول كوادات قب ده باألس ة قی م المسئولین عن متابع ة وھ ى سوف  ٧٢البطول ساعة والت
أخر یقوم مدیر البطو یس من حق أى رامى الت الى ل ة وبالت ة علی ة البطول لة بإعالنھا فى المیدان المقام

  عن لفتة أو عدم معرفتھ بموعدھا.
  
  :مھرجان الرواد**

  
  مستویات :  ٢تقام  -١

  سنھ   ٦٥الى سنھ  ٥٥من سن  - أ            
  .سنة ٧٥سنھ او ما فوق ال  ٧٥الى سنھ  ٦٥ن م -ب             

ون من الرماه المعتزلین لألطباق والسابق تسجیلھم بسجالت االتحاد وان یكون ان یك -٢
  .) سنوات  او ان یكون حكم رمایة او أدارى رمایھ٥مضى على اعتزالھ مدة (

  .مسابقھ أطباق ٢لكل رامى الحق فى االشتراك فى  -٣
  .كل رامى مشترك مسئول عن تدبیر سالحھ المرخص بأسمة والذخیرة -٤
  لفة فقط لمسابقات الحفره واالسكیت.           ٢لرمایھ على یتم ا -٥
  فى نھایة شھر دیسمبر من العام المقام فیة البطولة.یتم حساب السن  -٦
  یعفى الرواد المشتركین من رسوم االشتراك وقیمة األطباق. -٧
 ال یحق الى رامى األشتراك فى اى فئة غیر فئتة السنیة ال اعلى وال اقل. -٨

  
  :كمایلى لمھرجان الروادریقة احتساب النقاط ط** 

    
  من المشتركین فى الفئة الواحدة ٤التحسب نتیجة المباراة اقل من عدد .  
  د عمره عن  ٢ویضاف عدد راب لمن یزی ى  ٦٠طبق بونو لكل من التراب واألسكیت والدبل ت ام وحت ع

 عام. ٦٥ال 
  د عمره عن طبق بونو لكل من التراب واألسكیت والدب ٢ویضاف عدد راب لمن یزی ى  ٧٠ل ت ام وحت ع

 عام. ٧٥ال 
  طبق عن الفئة كلھا ٣یضاف  ٧٥وفوق ال 
   .فى جمیع الفئات السابقة یضاف طبق واحد لأللیكتروسیبل   
   وائز:ـالج**
  الفردى رجال:  
  

ل مسابقھ ٣یتم منح  ى ك ل ف ھ االوائ ائزین الثالث ل عدد  میدالیات ذھبیھ فضیھ برونزیھ للف ال یق
  رماه من ثالث ھیئات. ٥رماه عن ال
  

 :عام ١٨عام و  ٢١السیدات والناشئین والناشئات 
نح  دون حد  ٣یتم م ل مسابقھ ب ى ك ل ف ة األوائ ائزین الثالث ھ للف ھ فضیھ برونزی دالیات ذھبی می

ذا  ال وھ ع البطوالت الخاصة بالرج ى جمی ادنى وھذا للتشجیع السیدات والناشئین والناشئات ف
  ه واألندیة وفى ھذه الحالة التدخل ھذه النتائج فى الدرع العام.للتشجیع الرما

  
  بطوالت الجمھوریة ناشئین وناشئات:

ال تخضع للبند السابق حیث لھا شروطھا والوائحھا التى یعمل بھا بالئحة الشباب الریاضة من 
  عدد ھیئات وعدد الرماة لتحسب النتائج وتوزع الجوائز.



٦ 

  
  الفرق:

  .ث فرق األوائل ومیدالیات ذھبیھ فضیھ برونزیھیتم منح كأس للثال
  

  قالدرع السنوى العام للرمایھ على االطبا
  

  :نظام احتساب نقاط الدرع السنوى العام للرمایھ على االطباق كاالتى** 
  
ل كل بطوالت الموسم عن تحتسب نقاط  -١ اق مزدوجھ) لك ( اطباق حفره ـ اطباق اسكیت ـ اطب

  .ناشئات) –سیدات  –ناشئین  –الفئات (رجال 
انونى  -٢ ال النصاب الق اة أكتم ى ح ام عن الناشئین والناشئات اال ف آل تحسب نقاط بالدرع الع

  فقط ولیس التشجیع
     تحتسب نتیجة الفرق للدرع السنوى لمراحل الرجال والسیدات ان وجدت. -٢
  

  یتم احتساب نقاط الرماه الفائزین بمراكز الفردى والفرق كاألتى
  تكون البطولة أقیمة بنصابھا القانونى ولیس للتمثل الودى فقط. على ان

  
  

  :اوال: الرجال
  ـائز االول انى  ١٤الف ھ ، الث ث  ١١نقط ھ ، الثال ع  ٨نقط ھ ، الراب ـس  ٦نقط ھ، الخام ھ ،  ٤نقط نقط

  نقطھ. ٢السادس 

 .أذا لم یكتمل عدد الناشئین لخمسة ینضم عددھم للرجال  

 ا رق للرج ائج الف ب نت یداتتحتس ھ  ١٤ ل والس انى نقط ق االول ، الث ھ ١١للفری ث نقط اط ،  ٩، الثال نق
  نقطة. ٣نقطة والسادس  ٥الخامس نقاط  و ٧الرابع 

  
  ھیئات كما جاء في فقرة "الفرق" بعالیھ. ٣فرق للرجال من  ٤بحیث التقل عن  

 
  

  
ا:  ئات ثانی یدات والناش ام او  ٢١الس تراك  ١٨ع ة اش ى حال ام ف ال ٥ع ات وث ى رامی ل ف ى االق ات عل ث ھیئ

  :الواحدة المسابقة
  

 ة   ٥نقاط  ،  الثالثة   ٧نقطھ  ، الثانیة  ١٠لفائزة االولى  ا اط  ، الرابع نقطة  ٢نقطھ والخامسة   ٣نق
  والسادسة نقطة واحدة

  
  ل من ة الناشئات  ٢١،١٨ناشئات تحت  ٥وتواجد  ٥فى حالة تواجد عدد سیدات اق ام تحسب بطول ع

ى عام وتقا ٢١،١٨ ل عل ك ك ا وذل م بطولة السیدات بأى عدد من السیدات تشجیعا لھن وتحسب نتیجتھ
  .حدة وتوزع النقاط كما سبق لكل فئة



٧ 

  
 

 :عام ١٨عام وتحت ٢١ثالثآ: الناشئین 
  

       األعال الفئة الى نفلی مابینھم تم أذا دیسمبر ٣١ الى ینایر ١ من یحسب الناشئة الناشئ سن 
  

 ائز األول  ا اني نق ١٠لف ھ  ، الث ث   ٧ط اط  ،  الثال ع  ٥نق اط  ، الراب امس   ٣نق ھ والخ ة  ٢نقط نقط
  .والسادس نقطة واحدة

  
  

كل رامى مسئول مسئولیة كاملة عن معرفتھ ودرایتھ التامة بھذه الالئحة وبناء علیة سوف 
 یعامل بما فیھا من بنود

  
  
  

  مع اطیب تمنیات
   

 االتحاد المصرى للرمایھ
  لألطباق واللجنة اللفنیة

  والجنة الفنیة لألطباق المروحیة
  واللجنة الفنیة ألطباق الكومباك سبورتنج

  ولجنة المسابقات ألسلحة الخرطوش
  بحظ موفق للجمیع بالموسم ریاضى

٢٠١٩/٢٠٢٠  
  

 
  

  


