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 (ة الرميإلسلوب قو التحكينية قواننيال)

  ؛(قوة الرمً  )القوانٌن المنظمة لمبارٌات اسلوب 

 : لغة المبارٌات  :  ووًال 

ِة ؛ وٌستعان عالمٌاًال باإلنكلٌزٌةالللغة األم إلسلوب قوة الرمً هً ا                ٌَّ  .لغة العرب

 .الَحلبة ومعداتها :  انٌاًال 

َعِة، ِمْن داِخِل ا ِ  -1  (5× 5)مرّبَعة كحد أقصى َوَكَحدٍّ أَدنى م  (6×6)لَِحبال هً ّن مساحَة حلبِة الِقتاِل المربَّ
 .م

على األقل بكلِّ االتجاهاِت خارَج " سنم 50"وتمتد  ُتكسى أررٌُة الحلبِة ببساٍا مرٍن، أو قاٍط مححووٍ  -2
 .(سنم120 و 90)الِحباِل، ٌمرَتِفعًة عن ُمْستوى األْرِض بٌن 

َنٍة و ّ  َ تُ  .ِو الحدِّ ٌحٌا الحلبَة أربُط حباٍل مجدولٍة ومحكم -3 اِو بدروٍع ملوَّ ِة ت ِعْنَد الَزواٌا الُمَغاَّ ٌَ لَِدَنٍة للِحَما
زِ  ٌْ ٌِ ِة الحلََبِة  وتْم ٌَّ ْرَتِفَط عاموُد الَحلََبِة (سنم 130و 100، 35،70)المتبارٌن، وترَتِفُط عن أَْرِر ٌَ ؛ على أَْن 

ـِن على كلِّ جانٍ  من الَحلََبِة منعاً وتحَكُم الِحباُل اْحتِ  .سنم َعن مستوى َسْاِحها "132" ٌْ ٌاااً بواساة الِصَق
 .(سنم"5" – "3") وٌكون َقْاُر الَحْبلِ  .ِخاللِهامن لَتباُعِدها واْنِزالِق المتبارٌَن 

 :ٌجب توافر التالً *-

ٌَّان،: خدماُت الُمتبارٌن 4/1 ٌَّان، كرس ، ساالن واألْفَرِل مخف ًٍّ ل ُكلٌّ على  ،ُسلُّمانِ  ماء، َوْحَدوُ  ْسعاٍف أَوَّ

ِة بالمتباري  ِة الخاصَّ ٌَ ِة الزرقاء)الزاو ٌَ ِة الحمراء، والزاِو ٌَ . (الزاِو

ِو ِعْنَد منَتَصِفها، وتكوُن ل َ ًتحٌُا الح)ااوالٌت وكراسً : َخَدماُت الرسمٌٌَن، الَحَكِم، القَُراِو والابٌ ِ  4/2

ٌٌَِّن، ووالَوٌة خااَّ  َصًة للَرْسِم ، ساَعَتا أو صفارو جررٌ  ،(وواِحَدوٌ مْسَتِقلٌَّة للَابٌ ِ  وٌ بالقُراِو، ِحداها ُمَخصَّ

ِة، أَْوراُق القُْرعِة، وممٌاٌع موَ  ٌَّ ِة واألوراِق الرسِم ٌَّ ْحِكٌم االتحاد صٌل بِجِهاِز الَصوِت،  رافًة توقٌٍت، لوابُح التَّ

ِن المحاٌدتٌن  ٌْ ِة البً) لى ُسلٍَّم فً  ْحَدى الزاوٌَت ٌَ ٍا للَحَكِم والابٌ  ( ااِ الزاو  .مخصَّ

 

:  المالبس و التجهٌزات األساسٌة   :اًال لث ا

فً تصمٌمها ادخال بعض األمور  رعً ( قوة الرمً )سلو  تم اعتماد بدلة خاصة إل :المالبس   -(1) 
. تناس  مط  القتال فً المبارٌات تالمستوحاو من الزي العربً و

 :وعبٌن المشاركٌن فً المبارٌات ارتداا الواقٌات اآلتٌة ٌجب على جمٌع ال :التجهٌزات   -(2)

َُ إهشايًّب :(Mouth Protector)واقي الفم  * - ًُ ّضُع ًَ ّاهوََّذَج، ٌّنّ ًَ األِضٌب ًِ ٌِحِي  .اهزي ٌجة أ
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 َخَخَسنَُّش عوى َيَضبَحِجّ ،ذبضج زاح اهتطبٌج اهيسٌج ّاهذبتخج: (Fighting Gloves)قفَّبزاُح القخبل   * -
فازات مفتوحة من األصابط و ملك لسهولة المسك على أن الٌنقا وزنها الق ، ّخنًّ ُزٍاهلتضِج اهضَّبِسَتِج

 .وٌحترا أن تكون من نفر النوع والوزن لكل الع  (ت صاأون 8 )عن 
 ث يتبساث رٌَّ، ّعرىٌينً يتبشسث أّي ٌٌوَتُص خحح اهضسّال، ّال :(Groin Protector) واقً المقتل * -

 .اهّكح اهيضيّح تَإِيِبهـَ  اسخرائَ ٌَضتُِّة طِسَر اهالِعِة تعر

َُ إهشايًّب :(Mouth Protector)واقي الفم  *- ًُ ّضُع ًَ ّاهوََّذَج، ٌّنّ ًَ األِضٌب ًِ ٌِحِي   .اهزي ٌجة أ

اّضًج خ ّخغطً نبيل اهلرى، اهخً ٌجة أً ختلى ذبتخج ذالل اهيتبساث، :(Foot-Protector)واقي القدم   * -
ّاسخرائِـب  ،ًا هالٌشالقعاٍى يًميشط اهلرى حخى اهنعة؛ عوى أً ال خحخّي أٌج يّار ضوتٍج؛ يع خذتٌخِب تئح

 .إهشايً
. كبضٌٍج يّاٍر َثعوى أً ال ٌحخّي أيَّ ،اسخراؤٍ إهشايً :(Shin Guard)واقي القصتج  * -

. (اهد اهسنتج، اهنّع ،،، يشراح)يع اذخٌبسٌَِج اسخراء يعراٍح إضبفَّـٍج : نعداح إضبفيٍج
ِِّعَِّج يشررًا أً خنًّ اهيعراح اهسئٌضٌج يخنبفئًج  ٌركق اهحنُى تيعراح اهّكبٌج،  .هنال اهيختبسًٌٌ ّحرٌذج اهَّ

                                             

 :قوانٌن المشاركة فً البطووت الرٌا ٌة   :اًال رابع

: نظام الجووت   -  

دقٌقة  حٌ  تكون مدو كل جولة دقٌقتٌن وراحة ارٌات أو النزاالت على نظام الوال  جوالت،تعتمد الم    
 .واحدو بٌن الجولة واألخرى

: الفحص الطبً  * -

ٌج  خروع الالعبٌن للفحا الابً قبل بدء المبارٌات لتحدٌد مدى أهلٌتهم للمحاركة فً المبارٌات من  
كملك فال بد من وجود ابٌ  ... ا الربتٌن من رمن الفحا على أن ٌؤخم رغا الدم وفح ناحٌة ابٌة ،

. معتمد وعدو اسعاف كاملة أوناء المبارٌات 

:  مبارٌاتقوانٌن المشاركة فً ال  -ب
كحد أدنى، والمعتمدو فً  ال ٌحق ألي الع  المحاركة فً المبارٌات ما لم ٌصل الى درجة  القمر،  -(1) 

 . (رمً قوو ال )نظام الرموز من قبل أسلو  
. ال ٌحق لالع  المحاركة فً المبارٌات فً حال فحله فً الفحا الابً   -(2)
المحاركة فً المبارٌات اال بعد  ،اراو حارك فٌهافً آخر م  ،حق لالع  الخاسر بالرربة القارٌةال ي  -(3)

. من تارٌخ المباراو التً خسر فٌهامرور فترو حهر على األقل 
للمحاركة فً   (قوو الرمً )  من قبل أحد المدربٌن المعتمدٌن من اسلو  ٌج  أن ٌرحح الالع  -(4)

.. المبارٌات 
ل ٌحق لالعبٌن الممارسٌن لمدارر قتالٌة أخرى المحاركة فً المبارٌات فً حالة اقرار ملك من ق  -(5)

 .وتابٌق القوانٌن المعتمدو فً قوو الرمً اللجنة الفنٌة المنظمة للباولة
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 :وزان األو الفئات -ج 

سنة     إنبث وذكور  12-8: فئة النبشئين  

سنة   إنبث وذكور  17-13:  فئة الشببة   

 سنة  إنبث وذكور 36لغبية  17فوق :       فئة الكببر

 

: ـــ اقرار نتائج المبارٌات  (قوانٌن تحكٌم المبارٌات  ) :خامساًال 

: قرارها نهابٌا وتحسم النزاالت فً الحاالت التالٌةٌتم اقرار نتٌجة النزاالت من قبل هٌبة القراو حٌ  ٌعتبر 

النهوض أو  والٌتمكن من وملك عندما ٌتلقى أحد الالعبٌن رربة مسموحة مؤورو، :ال ربة القا ٌة ـ  (1)
. ( 10 ــ1 )مواصلة النزال بعد انتهاء الحكم من العد من 

: ل نتٌجة أحد األسبا  التالٌة وتكون بقرار الحكم انهاء النزا :ال ربة القا ٌة الفنٌة ـ  (2)

 .ــ عدم تمكن الالع  من مواصلة النزال   

وٌكمل النزال، وعند تكرار السقوا وال   (8الى  1)عندما ٌتلقى رربة قوٌة تستوج  العد له من  -
 .مرات متتالٌة فً الجولة أو كامل المباراو

رض أحدهما لخاورو االصابات القوٌة لعدم وقناعة الحكم أن مواصلة النزال ستط ــ عدم تكافؤ الالعبٌن،  
. امكانٌته الدفاع عن نفسه بحكل صحٌح

حٌ  تعلن النتٌجة من قبل هٌبة القراو وحس  نظام التنقٌا المعتمد من قبل اسلو   :الفوز بالنقاط ـ  (3)
.  وتحتس  النتٌجة لالع  المي سجل نقاا أكور على العدادات المعتمدو للقراو (قوو الرمً )

 .   أو سحبه من قبل المسوؤل عن رعاٌته فً زاوٌة الحلبة عندما ٌنسح  الالع ، :اونسحاب ـ  (4)

ــ اصابة أحد الالعبٌن بجرح مؤور ٌستدعً انهاء النزال للحفاظ على سالمته وبعد ان ٌقرر الابٌ  
. المتواجد عدم أهلٌته الكمال المباراو 

وكما هو مقرر من قبل  بٌن الرتكابه ارق ممنوعة فً النزال،عندما ٌارد الحكم أحد الالع :الطرد ـ  (5)
. وبعد التحاور مط ربٌر لجنة التحكٌم والقراو لٌبلغهم أنه ٌرٌد ارد الالع  (قوو الرمً  )اسلو  

 :-وٌكون فً الحاوت التالٌة : انهاا النزال بالت بٌت ـ  (6)

وعدم   (وانٌة  30) و  جٌد مط توبٌته لمدواما رمى الالع  خصمه بحركة فنٌة سرٌعة وقوٌة وباسل * -
. ٌنتهً النزال لصالح الرامً  تمكن اآلخر من الحراك أو التخلا،

اما رمى خصمه بحركة فنٌة ووبته لمدو ونقاة  رافٌة  للرمٌة الصحٌحة واحدو ٌحصل الالع  على نقاة *-
االرض برمً خصمه على  اما قام تٌن  رافٌةنقاى ٌحصل الالع  علو. ، فتصبح نقاتان(ووان 10)
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وم تخلا بعدها الالع   نقاا، 3فتصبح  (وانٌة  20 )بحركة فنٌة فٌها سرعة وقوو ومهارو وتوبٌته لمدو 
 .(وانٌة  30 )اآلخر من التوبٌت قبل وصول العد الى 

ولم ٌستاط التخلا  وفً حالة الرغا على مفاصل الٌد أو القدم، سواًء على الواقف أو على األرض *-
. تحتس  نفر ارٌقة التنقٌا وتوقٌت التوبٌت على األرض فً  عااء النقاا  الع  من المسكة الصحٌحة،ال

وفً حالة الرغا على المفاصل أو عند التوبٌت  ما ارق الالع  الموبت على األرض بمعناه اإلستسالم  *-
. تنتهً المباراو باإلستسالمفٌسأله الحكم هل ترٌد االستسالم  ما قال نعم أو  ستمر فً الارق على األرض 

: تحتس  النقاا لالع  المي أدى الرربات والحركات الفنٌة الصحٌحة كالتالً   :كٌفٌة إحتساب النقاط  -7

. تحتس  نقاة واحدو على العداد للكمة الصحٌحة على الوجه أو الجسم *-

. تحتس  نقاة واحدو على العداد للركلة الصحٌحة على الجسم  *-

. وجه أو الركلة مط القفز على الرأرقاتان للركلة الصحٌحة على التحتس  ن *-

. تحتس  نقاة واحدو على العداد عند  خالل التوازن ورمً الخصم على األرض بحركة فنٌة سرٌعة *-

ولتورٌح االمر للمٌقاتً وللمحاهدٌن على مرور وقت الوبٌت بالحكل التالً؛ عند بدء التوبٌت ٌرفط الحكم  *-
فط  صبعان مورحا وصول وانٌة ٌر 20ووان على التوبٌت، وعند الوصول الى  10رحا مرور  صبعه مو
وبعدها ٌرم الٌدٌن الى بعض وفتحهم  (3)وانٌة ٌرفط االصابط الوالوة  30، وعند الوصول الى عد التوبٌت

. الى الخارج معلنا  نتهاء الوقت وفوز أحد الالعبٌن بالتوبٌت

  :توجٌه ال ربات  - :سادساًال 

:  ال ربات المسموحة فً النزال  *-
 : جمٌط رربات الٌدٌن من جهة القبرة والموجهة لألماكن المسموح الرر  علٌها  -(1)
 . UPPERCUT اللكمة التصاعدٌة     -HOOKاللكمة الخاافٌة   JAB - اللكمة المستقٌمة  -
  :جمٌط رربات القدمٌن والموجهة لألماكن المسموح الرر  علٌها   -(2)
بالكع   و الخاافٌةكلالر -   SIDE  KICK الرفسة الجانبٌة  -FRONT  KICKالرفسة األمامٌة  *-  

HOOK KICK -  و الدابرٌةكلالر  ROUNDHOUSE KICK  - لرفسات المنخفرة اLOW KICKS-  

َّ َّ هسْنَوُجا -(Axe) اهعيّرٌج -((Crescent-Kicks ثاهسنالح اهِاله الرفسات و (Back-Kick)ُث اهَذْوِف

 . BACK SPINNING KICK& JUMPING   KICK   الجانبٌة والدابرٌة  الاابرو
 
:  حركات رمً الخصم على األرض -(3)

.  من مسافة قصٌرو  الخالل التوازن  SWEEP KICK  حركة الكنر  *-  

منط المسك ، ويمسك الخصم من الٌدٌن أو الرجلٌن أو الجسم واسقااه أررا مط الرغا على المفاصل *-  
 .لعرقلة فقادون محاولة الرمً، ومحاولة ا لوقت اوٌل

  .ٌج  على الالع  استخدام رربات األٌدي واألرجل معا ورمً الخصم أررا فً حالة التالحم :مالحظة 
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 :تهدٌف ال ربات الى األماكن المسموحة م ل   :سابعاًال 

. فً حالة الكنر الخالل التوازن أو للمسك والتوبٌت األقدام  (أماما وجانبا )الجمع  ،(أماما وجانبا )الوجه  

:  األمور غٌر المسموح بها فً النزال  * -

. الرر  على الجهاز التناسلً   -(1)

..  توجٌه الرربات خلف الرأر   -(2)

.  عند الحنجرو توجٌه الرربات الى الرقبة أو محاولة الخنق  -(3)

. (الفقري  العمود )توجٌه الرربات الى الظهر   -(4)

. الرر  بالمرفق   -(5)

.  الرر  بالركبة الى الرأر أو الرقبة أو الظهر   -(6)

 .                                                                                                                      (الركبة موال)توجٌه الرربات الى المفاصل   -(7)

. المسك لغرض االعاقة وتفادي اللع    -(8)

.                                               استخدام الرأر فً الرر    -(9)

. مهاجمة العٌون  -(10)

. العض والبصاق والصراخ أو استخدام كالم بميء أوناء النزال   -(11)

. االستدارو ومواجهة الخصم بالظهر  -(12)

. ل غٌر الفنٌة فً محاولة رمً الخصم أررا استخدام الوسائ -(13)

ومالمسة األرض بأي جزء من أجزاء الجسم عدا  مهاجمة الخصم بالرر  عند سقواه أررا، -(14)
القدمٌن 

. وال ٌكون المسك اال بأعراء الجسم فقا  ٌمنط مسك المالبر فً حالة رمً الخصم على األرض، -(15)

مهارات  بل علٌه أن ٌابق مجموعة ،(ابدأ  )سك عند قول الحكم ٌمنط البدء بمهاجمة الخصم بالم -(16)
. قتالٌة باألٌدي واألرجل وبعدها ٌحق له المسك والرمً فً حالة التالحم 

. وبحرف وباان الٌد  ٌمنط الرر  باألٌدي من أعلى الى أسفل كالمارقة ، -(17)

. ٌمنط مهاجمة المنافر العالق بٌن الحبال  -(18)

. النزال  أو استمرار الوقوع على الحبال اوناء مسك بالحبال أوناء الرر  بالٌد أو القدم ،ٌمنط ال -(19)
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. ٌحظر مبارحة الحلبة اال بأمر الحكم  -(20)

 .من الحكم أو نهاٌة الجولة  (قف  )ال ٌجوز االستمرار بالقتال بعد اصدار أمر  -(21)

أو حرمانه من  أكور من مرو الى انمار الالع  ا،مخالفة القوانٌن والقواعد تؤدي وفقا لحجمه :مالحظة 
 .االحتراك لعدم األهلٌة

: نظام التنقٌط   : امناًال 

ٌفوز حٌ   ( Points Counter ) التنقٌا بالعداد أو بوسابل أخرىٌحسم النزال بالنقاا باتباع ارٌقة 

 .بالمباراو من سجل له القراو النقاا األكورعلى استمارو التحكٌم 

وبعد انتهاء الوال  جوالت ٌتم اعالن النتٌجة من قبل االداري . لقراو النزال باستمرار ولكل جولةوٌقوم ا 

ت التحكٌم المقومة من قبل وبعد فحا استمارا (المرجط أو أي اداري تعٌنه اللجنة الفنٌة  )المختا 

 . القراو

:  وٌتم احتساب النقاط لكل جولة كما ٌلً

.  أكور من األخر وبفارق نقاتٌن على األقل نقاا قبالجولة من حقالفابز   -(1)

.  من أخم نقاا أقل من اآلخر وبفارق نقاتٌن على األقل للجولة الخاسر - (2)

فً الجولة الواحدو أو فً  ( KD تعرض لوال  سقاات: موال  ) (بالرربة القارٌة الفنٌة )الخاسر   -(3)

 عدم كفاءته أو بالرربة القارٌةل ٌخسر الالع  أو فنٌة،وتعتبر رربة قارٌة  كامل المباراو ٌنهى النزال

 . باالستسالمأو خسارته  (وانٌة  30 )أو بالتوبٌت لمدو  أوناء العد للعحرو،

                                         

: العوامل التً ٌجب مراعاتها عند منح النقاط   :تاسعاًال 

حٌ  ٌأخم القارً بعٌن االعتبار فاعلٌة  ،(قوو الرمً )  الرر  بالارق المسموح بها فً اسلو  -(1)

. ومدى تأوٌرها على الالع  اآلخر تهدٌفها ، قوتها ، الرربة،

. فاعلٌة الهجوم والمستوى الفنً فً آداء الرربات  -(2)

م ولٌر بالهرو  المستمر من هجو)فاعلٌة الدفاع والقابلٌة على تفادي رربات الخصم بالارق الفنٌة   -(3)

. (الخصم

القوو، والفن فً أداء  الحركات الفنٌة الجٌدو فً حالة المسك ورمً الخصم أررا حرا توفر السرعة،  -(4)

. (ولٌر بالتأخٌر فً محاولة رمً الخصم أررا  وتوبٌته )الحركة 

: أولوٌة التقٌٌم تكون حس  الترتٌ  التالً   -(5)
على  محاولة التوبٌت ،على اآلرض السرٌط الرمً حة ،لكمات األٌدي الصحً رربات األرجل الفعالة،    

 .                                               األرض أو بالرغا على المفاصل
فً حال التعادل ٌتم حسم النتٌجة لصالح أحد الالعبٌن حٌ  ٌؤخم بنظر االعتبار ما ٌلً  :التعادل  -* 
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 : وحس  التسلسل اآلتً 
. و بعدد أ كور من خصمه  (الرفسات المؤورو  )مي استخدم رربات األرجل الالع  ال  -(1)
. الالع  المي تمٌز أداؤه الهجومً بالفاعلٌة   -(2)
. الالع  المي تمٌز أداؤه الدفاعً بالفاعلٌة   -(3)
. الالع  المي أداؤه للحركات والمهارات الفنٌة بالمهارو واالتقان   -(4)
 .روحا رٌارٌة أفرل على حلبة النزال وخارجها الالع  المي أبدى   -(5)
 .الالع  المي رمى خصمه بالارق الفنٌة الصحٌحة وكان أداؤه جٌدا فً الرمً وعند التوبٌت – (6)
 
 

 :تتكون هٌئة الحكام من  : التحكٌم   :اًال عاشر

 .(Referees & Judges)جهاز الحكام  *-

من الحكام المصنُّفٌن؛ مؤلفة  ، ومؤلفةالحٌات خاصة بهالها نظام واٌدٌر جهاز الحكام فً االتحاد لجنة 

وٌستأنر  الهٌبة اإلدارٌةتعٌنهم أصحاف خبرو وكفاءو عالٌة فً مجال التحكٌم،  من والوة الى خمسة أعراء،

اإلحراف على تنفٌم قوانٌن التحكٌم،  امهممه برأٌهم عندما ٌتم تقدٌم أي  عتراض على نتٌجة مباراو، ومن

. عداد والصقلاإل قامة دورات والسهر على 

، ٌتأَلُّف لباُر ِجهاِز الُحكامِ   :مالبس ِجهاِز الْحكامِ *  ًِّ ْسِم ، وِحَماٍء أسودتً حٌرت ، رماديسروال  الرَّ

ًة َعِن ارتداء أي حًءٍ وٌمَتِنُط الَحَكُم خ .خفٌٍف أْسَوَد اللونِ  ٌمكن أن ٌتَسبََّ  بجروٍح لالعبٌن كالساعات،  اصَّ

. الخ...الخواتم، الحلً النظارات،

م نقاا كل مباراو بواساـة والوة قراو  تحادٌٌن ٌتوزعون فً منتصف جهات ٌقود المباراو حكم  تحادي و ًٌّ ُتق

: وٌتألّف ِجهاز الُحكام ألَيِّ ُمباَراٍو ِمَن الساَدوِ  .(مسافة والوة أمتاٍر على األقل)الحلبة بعٌداً عن الجمهور 

ُر الُحّكاِم، َحكَ  ٌْ ٌْ ْ  ِم الَحلََبِة، القُراِو الوالَرِب قاتً والَاِب ٌْ  .ِو، الِم

 

 :جهاز حكام مؤلف منود المبارٌات ٌق   :عشر حاديال 
 

 The Supervisor (المشرف) رئٌس الحكام -1

 Central Referee الوسط الحلبة حكم -2

 Judges الق اة -3

 Time Keeper   المٌقاتً -4

    Doctor  الطبٌب -5
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 : (The Supervisor) (شرفالم) رئٌس الحّكام -1

وهو المسؤول عن حكام وقراو الباولة وٌج  أن ٌكون حامل درجة حكم فبة ألف أو مصنَّف 
ٌِّن حكم الحلبة الربٌسً،  ما كان سنة 21دولً وعنده معرفة تامة بالقوانٌن وعمره فوق  ٌَُع ، و

م أوناء المباري. هناك أكور من حلبة بّت بأي اعتراض ٌقدَّ ٌَ و الى وٌمكن العود. اتوهو المي 
ام عند الررورو  .لجنة الحكَّ

ِه التالًيو المرجط فً كّل ما  :واجبات رئٌس الحّكام*  ٌْ ُ  َعلَ َتَوجَّ ٌَ  :تعلّق بالحّكام والقراو، َو

 .لكل حلبة موجودو فً الباولة ختٌار الحكام والقراو األكّفاء والحٌادٌٌن   -1

هُ  -2 ٌْ كاِم َوَتْوِج هات الالِزَمةِ  مراقَبُة أَداِء الُحَّ ٌْ ْنِب  .النَّصاِبَح والتَّ

قوُم باْسِتْبدالِِه وتزوٌِد   ْبعاُد أيِّ َحَكٍم ال ٌحترم قوانٌن االتحاد  ِْبعاداً مؤقتاً أو -3 ٌَ دابماً؛ حٌ  

وهما ٌنابق على القراو المٌن . الحكم البدٌل بالتوجٌهات الررورٌة الستبناف المباراوِ 

ْرَتِكبوَن أَْخااًء فً ورط  .النقاا ٌَ

لقَُراِو اال ومقارَنُة ورقِتِه ِبأَْوراِق . ُمَراَقَبُة أَداِء القُراو، عبر قٌامه بدور قاٍض رابٍط بالكامل -4

ِة لهم ٌَّ روِر ٌُِه المالحظات الرَّ ، وممكن له أن ٌستعٌن بمراق  أو محرف آخر العاملٌن، وتوج

. فً المباراو

. عة فً النزالٌرجط له الحكام فً حالة حصول حاالت غٌر متوق -5

  .تقدم له االعترارات وٌحسمها بحكل نهابً -6

 .ٌستأنر برأٌه النهابً فً اعالن نتٌجة النزاالت التً تم االعتراض علٌها -7

 

 .(Central Referee)حكم الوسط  -2

ُب علٌه ما ٌلً:  الوسط واجبات حكم*  د الحلبة، َوُمَنفُِّذ القانْون، وٌتوجَّ ٌِّ  :الحكم هو س

؛ وم جمعهما و عااُء بعض المالحظات متبارٌن ومعدات األمانِ مالبر الْحُا ف -1
ٌَّة القَُراِو والُمَؤقِِّت،  اوٌِتِه،زحول القوانٌن؛ و رسالهما كّل  لى  ِد من ُجُهوز والتأكُّ

 .معلناً رقم الَجْولَِة وِبْدَبَها

اته،لا -2 ٌَّ َعِة أولو ٌْ ُد على سالَمِة المتباري وجعلها فً َالِ ُد  تحدُّ من عدِم معاناِو أيِّ والتأكُّ
َرباِت، ِعْنَد عدم تكافؤ المستوى بٌَن المتبارٌٌن  .متباٍر وعدم تلقٌه مزٌداً مَن الرَّ

مراقبُة ُحْسِن سٌِر وتابٌق قواِعَد اللَِّعِ  الحرٌف، و ِدارِو كامل المباراو، بما أُوتً من  -3
ـٍة ومعرفٍة بالقوانٌن، وبما ٌرترٌه رمٌره ٌَّ  .خبرٍو فن
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 ماحكللربٌر اوتسلٌمها  ْدِقٌُق فٌها،والتَ  كل جولةوابَح تحكٌِم القُراو عند نهاٌِة َجْمُط ل -4
ًِّ للنتابِج،الربٌسً المراق  و جباُر المتبارٌن  ، وم رفُط ٌِد الفابِز ُبعٌَد اإلعالِن النهاِب

َفةِ  ٌْ ٌَّة والُمناَفَسِة الَحِر ٌاِر ْوِح الرِّ  .على التَّصافُِح من أجل  ْبراِز الرُّ

ِن لعدم األهلٌة،ألفً حاِل اْسِتْبعاِدِه  -5 ٌْ ٌَ من تّم حدٌد َتوّج  على الحكم ت َحَد المتبار
، بإحارٍو ولهجٍة وارحتٌن؛ المي لحكم الربٌسًبعاد لستسب  اإلتورٌح استبعاده و
ٌُعلَِن ملِكَ  ٌُْعلُِم بدوره  .وال ٌتمُّ االْستبعاُد َقْبَل َمحوَرِو و ِجماِع القُراوِ . العرٌف لِ

 

: على الحكم استعمالُ األوامر التالٌة:  وامر حكم الحلبة* 

 .عندما ٌأمر ببدء أو استبناف القتال: Fight" = IBDA"    إبدا -1
ٌُعاَوَد  اِل بأَْمٍر ِمنهُ : Stop" = KEF"     قف -2  .عندما ٌأمر المتبارٌن بوقف القتال وال 
خاوو الى  الالعبٌن بحٌ  ٌتراجط كل متبار لفصلTARAJA = "  "Break تراجع -3

 .قبل استبناف القتال مباحروً الوراء 
 

 :لًما يٌمكن للحكم القٌام ب: سلطة حكم الحلبة*               

 . ٌقاف المباراو، وكملك ربٌر الحكام أوالابٌ  ٌمكنهم  ٌقافها -1
 ٌقاف المباراو  ور  صابِة أحد المتبارٌن برربٍة غٌر محروعة أو جرح ما؛ أو  ما  -2

 .ٌن ال ٌقوى على استبناف القتاليَ اعتبر الابٌ  أنَّ أحد المتبار
ةِ  ٌقاف المباراِو واْسِتبعاِد أََحِد الُمتباريَ  -3 ٌَّ حالِة، على همه الوفً . ٌِن أْو كالُهما لَِعدِم األَْهلِ

ِة القُراِو الوالوة؛  الّ فً حاالِت الخرِق الفاِرِح موافقة الحكم اإلِْسِتْحصاِل على  ٌَّ أَْكَوِر
 .للقانونِ 

 .، أو  عاابه  نماراً الرتكابه مخالفةباري، أو  ٌقاف المباراوالَُمتَ  تحمٌرُ  -4
ُهما لخرقهما القانون -5 ٌْ  .استبعاد المدر  أو مساعده أَْو ِكلَ
توجٌه  نمار رسمً الى الالع  المي ٌخرق القانون من خالل رفط البااقة الصفراء  -6

 .بوجهه
 .البااقة الحمراءرفط و االنمار الرسمً الوال  ستبعاد الالع  عند حصوله على  -7
توجٌه  نمار رسمً الى الالع  المي ٌتأخر عن الحرور الى الحلبة بعد انقراء مدو  -8

 .دقٌقتٌن عن  عالن  سمه للمباراو
توجٌه  نمار وانً لالع  المي ٌتأخر عن الحرور الى الحلبة بعد مرور وال  دقابق  -9

 .عن  عالن  سمه للمباراو
ور الى الحلبة بعد مرور أربط دقابق عن  ستبعاد الالع  المي ٌتأخر عن الحض -10

  (WO) ٌرفط البااقة الحمراء بوجهه وٌتم استبعاده بالتغٌ .  عالن  سمه للمباراو
 walk-over   ِدوَن العودِو  ِلى القُراو. 

ٍة  ال َ  لى   ستبعاد الالع  المي تعرض  -11 ٌَ ، (KD-Knock Down)َرَرباٍت قاِر
 .او، دون العودو الى استحارو القراوأو خالل المبارفً الجولة الواحدو، 
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  : مور ٌجب مراعاتها من قبل حكم الوسط  - * 

: ٌتصرف الحكم الذي ٌدٌر النزال عند سقوط احد الالعبٌن  و كالهما وكما ٌلً 

وم ٌباحر :ٌأمر الحكم الالع  اآلخر بالتوجه فورا الى أبعد ركن فً  الحلبة  عند سقوا أحد الالعبٌن ، -(1)
 . ( 10  -1)بعد التأكد من عّد المٌقاتً وٌكون العّد من  ، بالعدّ 

 ٌأمر الحكم باٌقاف العّد ، اما لم ٌنصاع الالع  اآلخر فً التوجه الى الركن الموبت فً توجٌه الحكم ، -(2)
. لحٌن تنفٌم أمره 

م ٌتأكد الحكم من قابلٌة   ٌستمر العّد الى الومانٌة، فً حالة نهوض الالع  قبل وصول العّد الى ومانٌة، -(3)
. وأهلٌة الالع  على مواصلة النزال قبل االحارو الى االستمرار بالنزال 

. فً حالة عدم تمكن أحد الالعبٌن من مواصلة النزال ٌتم منح النتٌجة لخصمه بالرربة القارٌة  -(4)

مرو أخرى بدون فً حالة نهوض الالع  المي سقا أررا قبل وصول العّد الى عحرو وم سقواه  -(5)
. ٌستمر الحكم بالعّد الى عحرو  تدخل الالع  اآلخر،

المي ال ٌزال  فً حالة سقوا كال الالعبٌن ونهوض أحدهما ٌستمر الحكم بالعّد الى العّد العاحر لالع  -(6)
 وال ٌزال قادرا على وعندما ٌبلغ العّد الى عحرو ٌتم منح النزال لالع  المي استااع النهوض،. ارٌحاً 

. مواصلة النزال 

 ٌستمرالعّد الى عحرو، ودق جرر التوقٌت قبل وصول العّد الى عحرو، فً حالة سقوا كال الالعبٌن، -(7)
. حالة نهوض الالع  قبل ملك ٌتوجه الى ركنه المخصا وفً

 فً حالة سقوا كال الالعبٌن ووصول العّد الى العّد العاحر ولم ٌستاط أي من الالعبٌن النهوض، -(8)
. تعتبر النتٌجة تعادل بٌنهما

ٌبدأ الحكم بالعد بداخله مط  فً حالة رمً أحد الالعبٌن أررا بحركة فنٌة جٌدو مط محاولة التوبٌت، -(9)
، وتورٌح وصول العَد عند مرور اعااء احارو للمٌقاتً بالعّد معه على الساعة الوانٌة التً ٌج  توفرها له

  .كل عحرو ووان برفط األصابط

بإٌقاع  ٌبدأ الحكم بالعد فً حالة رمً أحد الالعبٌن أررا بحركة فنٌة جٌدو مط محاولة التوبٌت، (10)
، وتورٌح التً ٌج  توفرها له األخرى بداخله مط اعااء احارو للمٌقاتً بالعّد معه على الساعة الوانٌة،

. وصول العَد عند مرور كل عحرو ووان برفط األصابط

ه  ما كان أحد الالعبٌن ٌرغا على الحنجرو، فً حالة مسك الرأر والرغا ٌج  على الحكم التن  (11)
 .، وفً همه الحالة علٌه تنبٌه الالع  أو ٌال  منه النهوض و عادو النزال من الواقف كما بدء.على الرقبة

 
 :الخاّص بالَحَكمِ الو ع الصحً  * 

ٌّته البدنٌة التً تخوله أد ًٍّ ٌبرز أهل وٌج  أن ٌكون صحٌَح . ـَةِ ل اَء دوِرِه فً الحٌخرُط الحكم لفحٍا اب

ٌُْمَنُط من اْرِتَداِء نظارات مستعٌراً عنها بالعدسات  .الالصقة،  ما َدَعِت الحاجة النظر، و
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ُب على الَحَكِم َ ْبُطها*  َتَوجَّ ٌَ  :المخالَفات التً 

ُط أَواِمَر الَحَكِم، ٌْ ٌُِا داً متصرف خارقـاً القوانٌن، الُمَتباري المي ال  ِة، ومتعمِّ ٌَّ اً بما ٌناقُض الروَح الرٌار

بااقة )أَو استبعاداً لعدم األهلٌة دون سابق  نماٍر  (بااقة صفراء)ارتكاَ  المخالفات؛ ٌتلقى تنبٌهاً،  نماراً 

ِة القُراِو  اِلّ فً حالِة الخرِق الفاِرِح للقانونِ موافقة بعَد اإلِستحصاَل على  (حمراء ٌَّ لكلِّ متباٍر  ٌُْعاً. أَْكَوِر

ِة " 3" ٌَّ بااقة ) نماراٍت فً سٌاق الجولـِة الواِحَدِو أَْو كاِمِل الُمباراِو، اإلنماُر الوالُِ  ٌعنً استبعاُدهُ لعدِم األهل

ِ  ٌتمُّ  احِتساُبه فً خانـة . دوَن الرجوِع  لى القُراِو فً َهِمِه الحالَِة فقا (حمراء وأي  نمار ٌوّجُه للمَدرِّ

ٌَراها مناِسَبًة دون  ٌقاِف  Cautionٌحق للحكم توجٌه تحمٌٍر . نفُسهُ  المتباري ألحد المتبارٌن فً أٌة لحظـٍة 

اً لَِحْرِح حالٍَة ما؛ هنا فقا علٌِه الََ   ٌِقاِف الوقِت كً ال ٌكوَن م ٌّ لَِك الَوْقِت  اِل  ِما اسَتْدعى التْنبٌُه َوْقتاً  ِراِف

ٌُوِقُف الَوْقَت فوراً،  (باافة صفراء)وعكُر ملك ٌحد  فً حالة توجٌه  نماٍر . على ِحساِ  الُمتباري األََخرَ   ،

. ظهراً ملك للمتباريُمْوِرحاً نوَع المخالَفِة ومُ 

ٍد   :ال انً عشر  ِر ُمَتَعمَّ ٌْ ُف فً حاِل ُحُصوِل َخَطٍأ َغ  :(Accidental Fouls)التصرُّ

 تلقً اإلصابـة للُمَباَراِو،على الحكِم تقرٌَر  مكانٌة متابعة مُ  ٍد، ما توقفت المباراو نتٌجة خاٍأ غٌِر ُمَتَعمَّ  -1

ِ  تقرٌر الورط الجسدي للمتباري بالال  الى  ٌْ ِر الُمباراِو . (دقٌقة واحدو للفحا)الاب ٌْ َر َمِص ٌْ وَكَملَِك َتْقِر

، وفً حال كان الخا" خاأ أو غٌر خاأ" :باْسِتحاَرِو القُراو الوالوة مستخدماً عبارو ٌمتاَبَعَة علٌه أ غٌر جديٍّ

 .المباراو بعد تنبٌه المتباري المتسبَِّ  بالخاأ

ِة القُراوِ ))ٍد  ما توقفت المباراو نتٌجة خاأ غٌر متعمَّ  -2 ٌَّ ، ولم ٌتمّكن المتباري الُمَصاُ  من ((بموافقة أَْكَوِر

ٌْ ِ ))الُمتاَبَعِة  َنِة الَاب ٌَ ٌُْنهً الَحَكُم المُ ((ِوْفقاً لُِمعا قوُم القُراوُ باْحِتساِ  ِنقاِا الَجْولَِة  لى حٌِن َتَوقُِّفها ؛  ٌَ باراَو، َو

اِد ُكلِّ ُمَتبارٍ )) َم ُمناِفَسُه فً َمْجموِع الِنقاِا الِنهاِبً للُمباراوْ  ؛((باالْسِتعاَنِة ِبِنقاِا َعدَّ ٌَكوُن الفاِبُز َمْن َتَقدَّ  .ف

ِر  ما َحَدَوِت الحالَُة الَمْمكوَروُ أَْعال -3 ٌْ ِتمُّ  ِْعالُن الُمَتباري َغ ٌَ ٌُْنهً الَحَكُم الُمباراَو؛ َو هُ فً الَجْولَِة األُولى، 

 .الُمصاِ  فاِبزاً 

 .(Coaching Team) فريق المدربين  :عشر ثبلثال

. ، ٌلتزمـان قواِعَد الُمَباراوِ (Assistantٍ(ومدرٍ  مساعٍد  (Coach)ٌحقُّ لكل متباٍر بمدرٍ   -1

ْرَتِدٌان مال ٌَ ـدٍو ونظٌفٍة  وناء الُمباراوو ٍة موحَّ ٌَّ  .بر رٌار

ِ  والَُمساِعِد  ْعِتالَء الحلبة، -2 على أن ٌتواجد أحدهما فقا  خالل االستراحة فقا، ٌمكن للُمَدرِّ

رض الحلبة، خالل سٌر أوال ٌحق للُمَدرِّ  ومساِعِدِه التواُجَد على  .داخل مساحة الحبال

 .ْولٍَة،  خالء معداتهم بالكامل خارج أرض الحلبةَبٌل كل جَ وعلٌهما قُ  المباراو؛

. وبصوت عالً وتوجٌه متبارٌه خالل مدو الجولة ٌُمنط المدر  من تقدٌم النصابح، تحجٌط، -3

 ًِّ لََة وقت الجولِة الرْسِم ٌْ  .وكملك من لمر أي جزٍء ِمَن الحلبـة ا

قارٌة،  الَّ  ِوناء قٌام  وٌحق للمدر  سح  متبارٌه برمً المنحفة داخل الحلبة لتجنٌبه أي رر  -4

 .الَحَكِم بالعدِّ لُِمتبارٌهِ 

ٌُنمَ      -5       ٌُستبعَد لعدم األهلٌة؛ هو حخصٌاً أو متبارٌهِ أيُّ مدرٍ ، أو مساعٍد، ٌخالف القواعد،  . ر أو 
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  :الق اة  -   :عشر رابعال

وة التً ٌستقرون الجوان  الوال وٌعتمد والوة قراو حٌ  ٌتم جلوسهم حول الحلبة وفً وسا كل جان  من

 (قوو الرمً  )والقواعد المتبعة من قبل اسلو   وٌستخدمون استمارات التحكٌم الرسمٌة والقوانٌن فٌها،

سلموا النتٌجة فً استمارو التحكٌم كل جولة على حده وي ا بتقٌٌمومووٌق العالن النتابج التً تكون نهابٌة

. المعتمدو الى الحكم عق   نتهاء كل جولة

 :مخالفات القوانٌن  :عشر امسخال

ولكنه ال  ناء النزال،الالع  المي ٌخالف قوانٌن المبارٌات بتعمد وٌمارر األعمال غٌرالمسموح بها أ  -(1)
عن ارٌق ٌحصل على انمار من قبل حكم الوسا، ٌعرض خصمه لالصابة أو ٌؤور على قابلٌته القتالٌة،

مرو وانٌة  واما كرر المخالفة .على العداد نقاة واحدو عاى لالع  اآلخروي توجٌه بااقة صفراء بوجهه
وال  مرات ٌارد  ، وفً تكرار المخالفةءتوجٌه بااقة صفرامط  ٌعاى لالع  اآلخر نقاتٌن على العداد

. فابزا لعدم األهلٌة وٌعتبرخصمه بعد  عاابه البااقة الحمراء من النزال

فً حالة ارتكا  أحد الالعبٌن لمخالفات غٌر متعمدو وال ٌتعرض خصمه لالصابة أو ٌؤور على  -(2)
. ٌنبه من قبل الحكم لتفادي همه المخالفات  قابلٌته القتالبة،

لحد المي ٌمنعه من بحٌ  ٌؤورعلى خصمه ل ،ن لمخالفة غٌر متعمدوفً حالة ارتكا  أحد الالعبً -(3)
و القراو وحس  قناع ٌتوقف النزال وٌمنح الفوز لالع  المي حصل على نقاا أعلى. مواصلة النزال

 .مط الحكم والمرجط وبعد المداولة 

مجحفا ٌحق العبه وٌتم ٌحق للمسؤول االداري استبناف القرار اما حعر بأن القرار كان  :اوعترا ات  * -
: االعتراض بالارٌقة التالٌة 

:  تقدٌم اوعترا ات 

. ال ٌقبل االعتراض اال من قبل االداري المسؤول عن الالع   -(1)

. وانما ٌقدم بعد انتهابها  ،جوز االعتراض أوناء سٌر المباراوال ي -(2)

 .اً مصحوبا برسم مالً تحدده اللجنة الفنٌة ٌتم تقدٌم االعتراض بعد المباراو وبحكل خ -(3)

: القرار  *-

ٌنظر المرجط أو محكم الخالفات فً االعتراض وٌحق له التداول مط القراو وحكم النزال قبل اصدار قراره 
 .المي ٌعتبر نهابٌا
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 :اودارٌٌن والمساعدٌن  :عشر  سدساال

زاالت من قبل مسجل تعٌنه اللجنة الفنٌة وٌقدم سجل ٌتم تسجٌل سٌر المبارٌات وتفاصٌل الن :المسجل  -(1)
 .النزاالت الى الهٌبة الفنٌة واالداري المسؤول بعد انتهاء المبارٌات 

ٌتم توقٌت سٌر المبارٌات من قبل مٌقاتً والمي ٌستعٌن بساعة للوقت الدارو توقٌت : المٌقاتً  -(2)
 :وٌقوم بما ٌلً  والوقت الرابط التوبٌتلتوقٌت وقت النزاالت وتوفر له ساعة أخرى 

ٌوقت الجوالت واالستراحات وٌنبه مساعدي الالع  بأحارو صوتٌة الخالء الحلبة قبل برط ووان من  *-  
. بدء الجولة القادمة

فً حالة سقوا أحد الالعبٌن وٌنبه الحكم الى العّد المي  ٌوقت الجوالت والعّد وٌباحر فً العّد فورا، *-  
. وصله 

توقف اللع  ألي سب  كان عدا انتهاء الجولة على المٌقاتً أن ٌتصرف فً  تسجٌل الوقت  فً حالة *-  
 .االرافً وحس  توجٌهات حكم الحلبة 

 .على الساعة اآلخرى و التوبٌت التً وصل الٌها الالع ٌوقت مد *-

:  التابعٌن ومساعدي الالعب  * -

: ٌهم االلتزام باألمور التالٌة ٌدٌرون حؤونه أوناء فترات االستراحة وعل لهومساعد  مدر ٌساعد كل الع  

. واعااء الالع  االرحادات والنصابح  فقا دخول الحلبة أوناء فترو االستراحة ، للمدر ٌسمح   -(1)

وٌحق لحكم  ،وبصوت عالً أو مساعده التحجٌط أو اعااء النصابح أوناء النزال مدر ال ٌحق لل  -(2)
. أو المساعد للمخالفات   المدر ارتكا   الحلبة تنبٌه الالع  أو انماره أو ارده نتٌجة

أو مساعده البقاء عند حافة الحلبة وعلٌهم اخالء جمٌط األدوات من على حافة الحلبة  مدر ال ٌجوز لل  -(3)
 .وقبل بدء كل جولة

: مالحظات وشروط عامة   :عشر سابعال

بهدف توبٌته، بل ٌج  علٌه ال ٌحق لالع  مسك الخصم ورمٌه أررا  (ابدء  )عندما ٌقول الحكم  -(1)
. أوالً  و مهارات قتالٌة باألٌدي واألرجلتقدٌم  مجموع

ٌحق لالع  مسك الخصم ورمٌه أررا فً حالة التالحم وبعد تأدٌة مجموعة مهارات قتالٌة مط توفر  -(2)
كما ال ٌسمح الرر  على مفاصل الجسم بل الرغا  (والفن  والقوو ، السرعة ، )حروا الرمً وهً 

. فً حالة الرمً والتوبٌتٌها عل

ولم ٌستاط أحدهم رمً اآلخر بسرعة، ٌوقف الحكم  فً حالة محاولة كال الالعبٌن رمً خصمه، -(3)
وم ٌحاوال من جدٌد مط تقدٌم مجموعة مهارات كما  لٌبعدا عن بعرهما البعض، (قف  )الالعبان بعبارو 
. مكرنا سابقا 
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ي من رر  خصمه وهو ملقى على ٌمنط الرام عندما ٌرمً أحد الالعبٌن خصمه اررا وبسرعة، -(4)
.  األرض كما ٌمنط الماروح أررا من رر  الرامً أٌرا فً محاولة منه للتخلا من التوبٌت 

. دون رربه وهو ملقى  ٌحق للرامً توبٌت خصمه فقا ، فً حالة سقوا أحد الالعبٌن على األرض، -(5)

بعد الرمً  ٌحصل على  (ووان  10 )ٌت لمدو التو  : -فً حالة التوبٌت ٌأخم الالع  النقاا كالتالً  -(6)
. بالتوبٌتتنتهً المباراو  (وانٌة  30 )التوبٌت لمدو  ، تانٌحصل على نقا (وانٌة  20 )التوبٌت لمدو  نقاة ،

على الالع  الموبت على األرض محاولة التخلا بحركات فنٌة وال ٌحق له استخدام حركات مؤمٌة  -(7)
.  قد تسب  األمى لزمٌله 

بل علٌه فً حالة المسك رمً خصمه  رى،خم ٌرربه باألحق لالع  أن ٌمسك خصمه بٌد  الي -(8)
. ومحاولة توبٌته فقا 

 لفت نظر (أوالً ): فً حالة ارتكا  أحد الالعبٌن لخاأ متكرر ٌعاى من الحكم وحس  الترتٌ   -(9)
.  حا  أو ارد (رابعاً ) رسمً وانً انمار (والواً )  نمار رسمً (وانٌاً ) وتحمٌر

نحو  بااقة صفراءالرسمً وعند توجٌهه لالع  المي عمل المخالفة ٌوجه الحكم  بعد االنمار األول -(10)

نمار الرسمً الوانً ٌسجل القراو عندها ٌسجل القراو نقاة لالع  اآلخر على العداد واإل  المخالف،

 قة الحمراء بوجه المخالفٌوجه البااالخاأ وال  مرات ،وعند تكرار نقاتان لالع  اآلخر على العداد 

 .ٌارد لعدم الكفاءوو
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: هً  (قوة الرمً  )األوزان المعتمدة فً اسلوب الفئات و  :عشر  امنال

سنة 35لغاٌة  17فَِئاُت األوزاِن من   

 
 
 
 
 

   االوزاهاالوزاه

 عددعدد فئج السيداحفئج السيداح فئج الرجبلفئج الرجبل أسنبء فئبح الوزهأسنبء فئبح الوزه WWeeiigghhttss  CCaatteeggoorriieess عددعدد

11   FFllyy  WWeeiigghhtt   اهُزتبَتْج ًُ ًُ اهُزتبَتْجَِّش    ““نوغنوغ  5500””خحح خحح    َِّش
  

22   BBaannttaamm    WWeeiigghhtt   اهّرٌِم ًُ ًُ اهّرٌِمَِّش    11   ““نوغنوغ  5500””خحح خحح    ““نوغنوغ  5555””خحح خحح    َِّش

33   WWeeiigghhtt    FFeeaatthheerr   22   ““هغهغمم  5555””خحح خحح    ““نوغنوغ  6060””خحح خحح    سٌشجسٌشجّشً الّشً ال   

44   LLiigghhtt    WWeeiigghhtt    ً33   ““نوغنوغ  6060””خحح خحح    ““نوغنوغ  6655””خحح خحح    ذفٌفذفٌفالالّشً ّش   

55   LLiigghhtt  WWeelltteerr  WWeeiigghhtt    ً44   نوغنوغ  ““6655””خحح خحح    ““نوغنوغ  7070””خحح خحح    اهّهخساهّهخسذفٌف ذفٌف ّشً ّش   

66   WWeelltteerr  WWeeiigghhtt    ً55   ““نوغنوغ  7070””خحح خحح    ““نوغنوغ  7575””خحح خحح    اهّهخساهّهخسّشً ّش   

77   LLiigghhtt  MMiiddddllee  WWeeiigghhtt   
ذفٌف ذفٌف ّشً ّشً 

   اهيخّضُِّطاهيخّضُِّط
   ““نوغنوغ  8080””خحح خحح 

  

88   MMiiddddllee  WWeeiigghhtt    ً66   ““نوغنوغ  7575””خحح خحح    ““نوغنوغ  8585””خحح خحح    اهيخّضطاهيخّضطّشً ّش   

99   LLiigghhtt  HHeeaavvyy  WWeeiigghhtt    ًنوغنوغ  9090””خحح خحح    ذفٌف اهذلٌلذفٌف اهذلٌلّشً ّش““   
  

1010   CCrruuiisseerr  WWeeiigghhtt    ًنوغنوغ  9595””خحح خحح    اهنسّشساهنسّشسّشً ّش““   
  

1111   HHeeaavvyy  WWeeiigghhtt   77       ““نوغنوغ7575””فّقفّق         ““نوغنوغ9595””  فّقفّق   ّشً اهذلٌلّشً اهذلٌل      
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   :عشر تاسعال

  (الالٌت كونتاكت) قانون التالحم الخفٌف
 سنة 17تحت سن  للشباب والناشئٌن

 

َّ َُ ( اهالٌِح نٌّخبنح) ذفٌفاهخالحى ال ُأِضوَّة ِإ أي  ى اهنبيل اهذبص تبهنتبسيع اضوّة اهخالح ٌََخشبَت
فً اهَشْنِل اهعبِى، َيَع َعَرِى اهَضيبِح ِتُحرِّد َضِسَتٍج كبِضٌٍَج ّاالِعِخيبِر اهنبِيِل عوى  (اهُفّل نٌّخبنح)

َّ ًَ شتبة ّالإْهشاِيٌَّج هل اهخالحى اهذفٌفّ. اْحاِح ّاهَيِبسَخِحِضٌِِل اهٌِلبِط َعِتَس اهِخلٌِ ِّ ًَ ُر  عبيًب" "ٌبِشئٌ
 

 للوبشئيه والشتبةالُنِعَخَنَدُث  واألعنبر اأَلوزاُه

 ًُ ِّشا اهشبتبحَأ  
 –   

 أّشاً اهشتبة
 –   

ًُ اهٌبشئًٌ ِّشا  َأ
 –   

Weight 
categories 

أضيبء فئبح 
 األّشاً

نوغ" "خحح   نوغ" "خحح    Feather Weight  ًُ اهسٌشِجَِّش  
نوغ" "خحح  نوغ" "خحح   نوغ" "خحح    weight  Light  ًاهذفٌِفّش  

نوغ" "حح ح  نوغ" "خحح    Light Welter 
Weight 

ّشً ذفٌف 
 اهّهخس

نوغ" :"خحح  نوغ" "خحح   نوغ" "خحح    Welter Weight ّشً اهّهخس 
نوغ" "خحح  نوغ" "خحح   نوغ" "خحح    Light Middle 

Weight 
ّشً ذفٌف 

 اهيخّضُِّط
نوغ" :"خحح  نوغ" "خحح   نوغ" " خحح   

Middle Weight  ًّش
 اهيخّضُِّط

نوغ" " خحح نوغ" "خحح   نوغ" "خحح    Light Heavy 
Weight 

ّشً ذفٌف 
 اهّذلٌل

نوغ" "خحح  نوغ" "خحح     
Cruiser Weight  ًّش

 اهنسّشس
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 توجيهات وإرشادات للحكام والقضاة

من المعلوم  ن هناك مواصفات و خالقٌات وبد  ن ٌتمتع بها الحكم  و القا ً كً ٌكون    
ناجحا فً عمله عند ادارة المباراة  و اعطائه لقرار، وهذه الصفات وبد ان ٌتم لها وتكون 

 . ٌةحا رة فً ذهنه كً ٌكون حكمه قائما على  سس وا حة صحٌحة علم

ومن هنا وبد من اعطاا بعض التوجٌهات واورشادات المهمة فً هذا المجال ومنها على 
 :سبٌل الم ال 

. الحرا على النزاهة والعدل ، واعااء كل مي حق حقه عند قراره فً المباراو  -1

. عدم التسرع ، والتروي قبل اعااء القرار  -2

 وعدم احغال مهنه فً أمور اخرى خارج هماالحرا على االنتباه أوناء سٌر المباراو،  -3

. االاار

 ٌتأور بصراخ الجمهور أو أٌة تدخالت خارجٌة أوناء ٌج  على الحكم أو القارً ان ال -4

. سٌر المباراو 

من المهم ان ٌكون الحكم أو القارً منصفا حٌادٌا وان ال ٌتحٌز لفرٌق على حسا  الفرٌق  -5

. اآلخر 

. ن سرٌط البدٌهة، وان ٌحسن التصرف فً ادارته للنزالٌج  على الحكم ان ٌكو -6

عدم التعجل من قبل الحكم فً حسم النقاا أو توجٌه االنمارات وغٌرها ما لم ٌكن  -7

   .متأكدا من الموقف  

البد للحكم أو القارً ان ٌحرا على تاوٌر امكاناته وقدراته التحكٌمٌة الفنٌة بحكل  -8

عن ارٌق  والتعدٌالت التً تحد  على قوانٌن المبارٌات وملكمستمر، وان ٌواك  التاورات 
. محاركته الدابمة فً الدورات التحكٌمٌة التً ٌعقدها االتحاد 

وال بد من التمكٌر أخٌرا، ان الحكم أو القارً تقط على عاتقه مسؤولٌة كبٌرو جدا فً تحقٌق 
هودا كبٌرا فً نزاله عن ارٌق العدل وانه ٌترت  علٌه أن ٌكافا الالع  المجتهد المي بمل مج

وال ٌخفى كملك ان التحكٌم هو العامود الفقري واألسار لنجاح همه الرٌارة ... قراره العادل
. وانه الواجهة والعنوان المي من خالله ٌمكن جم  الجمهور الى همه الرٌارة أو تنفٌره منها

كبٌرو والمسؤولٌة العظٌمة التً ومن هنا فال ٌجوز للحكام والقراو أن ٌستهٌنوا بهمه المهمة ال
. أوكلت الٌهم 

 


