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 .Iأحكام عامة
 .0سيتم تنفيذ مسابقة الجيش الدولية المطبخ بين المتخصصين في الخدمات الغذائية (فيما بعد باسم المسابقة)
كجزء من األلعاب العسكرية الدولية (فيما يلي باسم األلعاب)
 .2اإلدارة العامة للمسابقة من حيث التحضير والعقد يجب أن تقوم بها إدارة األغذية في وزارة الدفاع
الروسية.
وفقًا لمنظم المسابقة  ،يمكن إجراء المسابقة من قبل منظمي المسابقة المشاركين (في مناطق أخرى من البلدان
األجنبية)
 .3تشمل أهداف المسابقة ما يلي:
تعزيز التعاون العسكري والفني الدولي بين المشاركين في األلعاب ؛
تعزيز وضع الخدمة العسكرية ؛
تحسين التدريب الميداني للمشاركين في المسابقة ؛
تنمية القدرة التنافسية في التدريب على القتال ؛
عرض القدرات من المركبات والمعدات العسكرية (فيما بعد باسم "المعدات العسكرية")
 .4موقع المسابقة لتحديد:
ميدان إطالق نار عسكري رقم  253في المنطقة العسكرية الغربية  ،أالبينو  ،مقاطعة نارو-فومينسك  ،منطقة
موسكو (فيما بعد باسم ميدان إطالق النار في أالبينو) ؛
 .5يتألف فريق المشاركة في المسابقة من جنود (يتم تأكيد شخصية بهوية عسكرية) ويتضمن ما يلي:
قائد الفريق (عضو في فريق القضاة)  0 -؛
مدرب الفريق  0 -؛
ممثلو الفريق (طباخان وخبيران) ؛
مجموعة الدعم الفني  -شخصان (ال يشاركان في مسابقة الرماية) ؛
مترجم ( 0 -من الدولة المشاركة)
 .6يجب أن يكون أعضاء الفريق (المشاركون في المسابقة) متشاب ًها ويجب أن يشملوا:
مالبس الميداني
مالبس متخصص للطهاة والخبازين (قبعة الطاهي  ،وسترة الطباخ  ،وسراويل الطهي  ،وساحة الطبخ ،
ومنشفة الطهي  ،واألحذية  ،والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة) ؛
مالبس خاص بالموظفين الفنيين (قبعة  ،سروال سترات  ،أحذية  ،قفازات) ؛
يجب أن يكون قائد الفريق ومدرب الفريق جكيت طباخ.
مالبس اللياقة البدنية (لألحداث الترفيهية والثقافية والرياضية)
 .7بالنسبة للطهي والخبز ومنتجات الدقيق في الظروف الميدانية خالل المسابقة  ،يجب استخدام المواد التالية:
طباخات  PP-40المحمولة ) ، (ПП -40المطابخ المحمولة ) ، KP-30 (КП-30مقطورة KP-130
مطابخ ) ، (КП-130ووحدات المخابز مقطورة  ، (ПХБ-О,4( PKhB-0,4أو سيارة مخبز
)(KHPA-0.4بناء على قرار منظم المسابقة أو بموافقته  ،يمكن استبدال الوسائل التقنية بمزيد من التقدم.
يُسمح باستخدام وسائل الطهي والمخابز الخاصة بالفرق (الوسائل التقنية والمحمولة) على غرار المعدات
الروسية الصنع في طريقة التسخين (يُسمح باستخدام الوقود السائل (الديزل) مع مواقد الرش(
 .8تجري المسابقة كجزء من األلعاب على ثالث مراحل:
المرحلة األولى من المسابقة " -مسابقة الرماية"
المرحلة الثانية من المسابقة " -المنافسة على الطهي والمخبز وفقًا لصيغة التصنيع ومجموعة المكونات
المقدمة في المسابقة" ؛
المرحلة الثالثة من المسابقة " -المنافسة على الطهي والمخبز حسب القائمة والوصفات التي تعطيها المسابقة"
 .9يتم تقديم دروس الماجستير في المطبخ الوطني من قبل فرق المسابقة (يتم احتساب الدرجات لهذه المرحلة
في جدول التقييم النهائي للمسابقة) في يوم افتتاح األلعاب العسكرية الدولية.
يجب إجراء درجة الماجستير في المطبخ الوطني من أجل:
تقديم المشاركين وضيوف المسابقة للمأكوالت الوطنية للبلدان المشاركة ؛
عرض مستوى التأهيل والكفاءة المهنية للمشاركين ؛
عرض لعملية الطهي من األطعمة المختلفة  ،لذيذة وصحية في الظروف الميدانية ؛
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تبادل الخبرات وتقنيات الطهي الوطني وزيادة مهارات الطهي للجنود.
إمكانية تجربة وجبات المطبخ الوطني.
 .IIالتحضير والمسابقة
 .01يجب على منظم المسابقة (منظم مشارك) تحديد موظفي إدارة المسابقة لهم إلدارة التدبير الشامل
للمسابقة بشكل مباشر (تحديد وقت بدء الطهي وإتمامه أثناء األلعاب)
 .00توضع قواعد المسابقة وتوافق عليها الجهة المنظمة للمسابقة (إدارة األغذية التابعة لوزارة الدفاع
الروسية) ؛ يجب أن يتم تنفيذ جميع التغييرات في هذه اللوائح من قِبل منظم المسابقة فقط أو بموافقته.
 .02فيما يتعلق بالحكم الموضوعي لمراحل المسابقة  ،يتم تعيين فريق القضاة  ،ويجب أن يشمل :رئيس لجنة
المسابقة وأمين المسابقة  ،ومساعد أمين المسابقة والحكام الميدانيين ؛ أعضاء فريق قضاة المسابقة  -ممثل
واحد من كل بلد مشارك (جميع قادة الفرق) مع مترجمين (كما هو متفق عليه)
يعين أمين مساعد أمين المسابقة والحكام الميدانيين للمسابقة من أكثر الجنود إعدادًا في تنظيم المسابقة
(المنظمة)
يتم تعيين الحكام الميدانيين لكل نقطة طبخ من بلد تنظيم المسابقة (المشارك في التنظيم)
 .03يتولى فريق المسابقة التابع للقضاة مسؤولية عقد المسابقة وفقًا لهذه الالئحة التنظيمية واللوائح المتعلقة
بالحكم على المسابقة  ،وكذلك لتقييم وتلخيص النتائج الموضحة في المسابقة.
 .04عند االقتضاء  ،يتم تسجيل جميع االنتهاكات التي يرتكبها المشاركون في المسابقة في صورة
فوتوغرافية أو فيلم.
.IIIشروط المسابقة
.05الشعار الرسمي للمسابقة هو" :من يأكل يتحسن بشكل أفضل!"
قبل بداية المسابقة:
 .06يتم إرسال طلب كتابي إلى منظم المسابقة (منظم مشارك) بشأن تأكيد المشاركة في المسابقة في موعد
أقصاه  61يو ًما قبل افتتاح األلعاب (للتخطيط الجيد واإلعداد العام للمسابقة)
 .07يتم عرض قوائم المشاركين في المسابقة ونسخ الهويات الشخصية (البطاقات العسكرية) قبل  51يو ًما
من افتتاح األلعاب وفقًا لنموذج الطلب (الرقم التسلسلي  ،والموضع في المسابقة  ،والرتبة  ،واللقب ،
واألسماء األولى  ،وتاريخ الميالد  ،رقم الهوية الشخصية  ،رقم البطاقة العسكرية).
 .08يتم الوصول إلى الدول المشاركة في المسابقة إلى المكان ومكان إقامته في موعد ال يتجاوز  7أيام قبل
بداية المسابقة .خالل هذه الفترة  ،يجب اتخاذ اإلجراءات التالية:
الوصول واإلقامة وتسجيل الفرق المشاركة ؛
مقدمة للبرنامج والنظام وظروف المسابقة ؛

مالحظة :يمكن تحديد برنامج المسابقة وتعديله  ،إذا لزم األمر  ،من قبل منظمي المسابقة مع إيالء االعتبار
الواجب لعدد الدول المشاركة التي وصلت.

تقديم مزيد من الطلبات الكتابية التفصيلية من قبل قادة فرق الدول األجنبية للمشاركة في المسابقة ؛
التعريف بالوسائل التقنية للخدمات الغذائية المشاركة في المسابقة ؛
تنفيذ الرسم لتحديد مساحة العمل ورقم المجموعة الفرعية لكل فريق ؛
تلقي الوسائل والمعدات التقنية التي سيتم استخدامها خالل المسابقة ؛
تنفيذ دروس من قبل منظمي المسابقة (المنظمون المشاركون) بشأن متطلبات االستخدام والسالمة للمعدات
مع فرق المسابقة ؛
إعداد الوسائل التقنية للتشغيل واختبارها ؛
الفحص الطبي للمشاركين  ،بما في ذلك أخذ العينات وفقًا للتشريع الخاص بتنظيم المسابقة (التنظيم المشترك)
للدولة للطهاة والخبازين (يجب إجراء الفحص الطبي المتعمق لمشتركين في المسابقة بإصدار تصريح للطهي
في وقت الوصول واختبار آخر  -قبل كل مرحلة من المسابقة ).؛
ملحوظة :ال يسمح للمشاركين الذين لم يجتازوا الفحص الطبي واالحتياطات االحتياطية للسالمة بالمشاركة
في المسابقة أو مراحلها.
تقديم مزيد من الطلبات الكتابية التفصيلية من قبل قادة فرق الدول األجنبية للمشاركة في المسابقة ؛
التعريف بالوسائل التقنية للخدمات الغذائية المشاركة في المسابقة ؛
تنفيذ الرسم لتحديد مساحة العمل ورقم المجموعة الفرعية لكل فريق ؛
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تلقي الوسائل والمعدات التقنية التي سيتم استخدامها خالل المسابقة ؛
تنفيذ دروس من قبل منظمي المسابقة (المنظمون المشاركون) بشأن متطلبات االستخدام والسالمة للمعدات
مع فرق المسابقة ؛
إعداد الوسائل التقنية للتشغيل واختبارها ؛
الفحص الطبي للمشاركين  ،بما في ذلك أخذ العينات وفقًا للتشريع الخاص بتنظيم المسابقة (التنظيم المشترك)
للدولة للطهاة والخبازين (يجب إجراء الفحص الطبي المتعمق لمشتركين في المسابقة بإصدار تصريح للطهي
في وقت الوصول واختبار آخر  -قبل كل مرحلة من المسابقة ).؛

ملحوظة :ال يسمح للمشاركين الذين لم يجتازوا الفحص الطبي واالحتياطات االحتياطية للسالمة بالمشاركة
في المسابقة أو مراحلها.

تدريب فرق بتوجيه من المدربين.
الممارسات في الغليان والخبز (إذا وصلت الفرق دون معدات الطهي والخبز الفنية) ؛
تنفيذ األحداث الترفيهية والثقافية والرياضية ؛
بروفة حفل االفتتاح الرسمي لأللعاب (مجموعات محددة من كل دولة مشاركة فقط) ؛
إعداد فرق للماجستير في المطبخ الوطني.
خالل المسابقة:
 .09سيتم السماح فقط للفرق التي قدمت طلبات المشاركة في الوقت المناسب للمشاركة في المسابقة ،
والوصول واإلعداد  ،للمشاركة في المسابقة.
 .21في حالة إصابة أحد المشاركين بالمرض أو رفضه ألي سبب من المسابقة  ،ال يجوز استبداله (يواصل
الفريق المشاركة في المسابقة في تركيبة مخفضة).
 .20المرحلة األولى " -مسابقة تحديد العالمات" ستحدد مستوى مهارات الرماية لكل مشارك مع تحديد العدد
المناسب من النقاط في جدول تصنيف المسابقة.
تُعقد مسابقة «تنظيم المناصب» في ميدان الرماية بالبندقية.
ً
مجهزا باتجاهات إطالق النار والخط األولي وخط إطالق النار ومواضع إطفاء
يجب أن يكون نطاق الرماية
الحريق.
عند قيادة قائد إطالق النار  ،يقوم المشاركون بإجراء تمرين إطالق النار "تحديد المواقع في الهدف الثابت في
وقت النهار".
أهداف بندقية هجومية:
الهدف نصف خيال مع الدوائر (الملحق  )5على لوحة 50 ، х 051،1م  ،متمركزة.
المسافة إلى الهدف 011 :م.
عدد الجوالت - 3( 6 :المالحظة  - 3 ،السيطرة)
حدود زمنية :غير محدودة
موقع إطالق :موقف عرضة مع الدعم.
األسلحة : AK-74بندقية أوتوماتيكية (أو ما شابه) مع رؤية ميكانيكية مفتوحة.
الخصائص الخاصة الطالق النار:
عند إجراء تمرينات الرماية  ،يجب أن يكون المشاركون مجهزين بدبابات للجسم وخوذات فوالذية وحقيبة
للمجالت.
يحظر وجود المدربين أثناء ممارسة السيطرة على الرماية.
سيتم تنفيذ التمرين في سلسلتين من اللقطات المفردة  ،ثالث جوالت لكل منهما .بعد السلسلة األولى
(المالحظة) من اللقطات  ،سيقترب ممثل لجنة حكام المسابقة مع المشارك في المسابقة من الهدف ويضع
عالمة على النتائج .سيتم تسجيل نتائج سلسلة اللقطات (الضابطة) الثانية كنتيجة المسابقة وبهذا  ،يجب مراقبة
األهداف بعد االنتهاء من التصوير حسب الترتيب الخاص لممثل لجنة حكام المسابقة.
من أجل ضرب البكرة (قطر  01سم) سيتم إعطاء  01درجات .لضرب كل دائرة الحقة  ،سيتم تخفيض عدد
الدرجات بمقدار  - 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 01( .0الملحق ).5
في حالة إصابة مباشرة في خط الدائرة  ،سيتم تسجيل النقطة لصالح مطلق النار.
إذا كانت النتيجة من خارج المتنافسين فلن يتم تسجيل أي نقاط.
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ترتيب التسجيل في جدول التقييم:
يعطي ممثل لجنة تحكيم المسابقة النتائج بعد فحص الهدف .يتم إجراء الفحص جنبا إلى جنب مع ممثل فريق
المرحلة األولى "مسابقة الرماية"  ،الذين حققوا بالفعل إطالق النار.
سيتم تسجيل مجموع النقاط (لقطات التحكم) التي سجلها جميع ممثلي الفريق في جدول تصنيف المسابقة.
 .22تحدد المرحلة الثانية " -مسابقة فريق الطبخ والمخابز" المستوى المهني للمشاركين مع تحديد العدد
المناسب من النقاط في جدول تقييم المسابقة.
 .23إذا شهدت المسابقة مشاركة أكثر من  8فرق  ،فسيتم رسمها .تفصل نتائج فرق الرسم إلى مجموعتين ،
بمشاركة  02فريقًا وتنقسم فرق أكثر إلى ثالث مجموعات  ،وتعقد المرحلة الثانية من المسابقة في
مجموعات.
مالحظة :كل دولة (قضاة من الواليات) تصل للمشاركة في المسابقة يجب أن تشارك في حكم كل مجموعة.
بعد تأهل المرحلة الثانية من المسابقة النهائية للمراكز األولى والثانية والثالثة في مجموعاتهم  ،سينتقلون إلى
المرحلة الثالثة من المسابقة.
ال تقبل الفرق غير المؤهلة لألماكن األولى والثانية والثالثة في مجموعاتها بعد المرحلة الثانية بالمزيد من
المشاركة في المسابقة  ،ويقل عدد أفراد الفرق إلى نقاط االنتشار الدائم في أراضيهم (في موعد ال يتجاوز 3
أيام) بعد إحضار النتائج في المجموعات الفرعية وتحديد المتأهلين للتصفيات النهائية.
مرجع:
يشارك قضاة من الواليات التي تواصل اختباراتهم اإلضافية في المرحلة الثالثة من المسابقة في التحكيم.
 .24بالنسبة للمراحل الثانية والثالثة من الطهي والخبز في المسابقة  ،يتم إصدار المواد الغذائية الالزمة
للمشاركين في إعداد المقبالت الباردة  ،األولى والثانية والثالثة  ،الخبز والمخابز وفقًا للقائمة التي يحددها
منظمو المسابقة.

مالحظات:
ستعقد المرحلة الثانية من المسابقة على النحو التالي:
في اليوم األول  ،يقوم كل فريق بطهي طبق بداية بارد  ،ودورة أولى (حساء)  ،ودورة ثانية (لحم (سمك)
تقدم مع طبق جانبي)  ،وطبقة ثالثة (مشروب) باستخدام المنتجات من القائمة (الملحق  )0المعطى للمشاركين
صا.
من قبل مسؤولي المسابقة .يجب طهي كل وجبة لـ  21شخ ً
في اليوم الثاني  ،يخبز كل فريق باستخدام مجموعة الطعام (الملحق  )4التي تم إصدارها للمشاركين من قبل
منظمي المسابقة والوصفات المرتجعة التالية بما ال يقل عن  01عناصر (يجب خبز العناصر الصغيرة في
كمية ما ال يقل عن  5قطع)  ،أو فطيرة واحدة (تزن  0كجم على األقل) تعتبر نوعًا واحدًا من المنتج)
ستعقد المرحلة الثالثة من المسابقة على النحو التالي:
خالل اليوم األول  ،يقوم كل فريق بطهي مبتكرتين باردتين  ،األولى والثانية والثانية من الدورة الثالثة من
مجموعة الطعام (الملحق  )2التي تم إصدارها للمشاركين من قبل منظمي المسابقة (وف ًقا للقائمة والوصفات
التي يحددها منظمو المسابقة (الملحق  )2في مقدار  01أجزاء من كل طبق.
خالل اليوم الثاني  ،يخبز كل فريق الخبز من مجموعة الطعام (الملحق  )3الذي أصدره منظمو المسابقة
للمشاركين بما ال يقل عن  02رغي ًفا (بكتلة ال تقل عن  0،0كجم وال تزيد عن  2،0كجم لكل منها) بعد
وصفات معينة (الملحق )3
 .25يوميا قبل بدء يوم المسابقة سيتم إجراء رسم لتحديد "مجموعة من المكونات" للطبخ والخبز.

 .26يتم تحديد وقت بدء وإنهاء الطهي والخبز  ،وتقديم الطعام للتقييم من قبل لجنة الحكام في اليوم السابق
ليوم المسابقة من قبل إدارة المسابقة (ليس أكثر من  4ساعات للطهي و ال تزيد عن  6ساعات للخبز)
 .27أثناء الطهي الذي يتم تنفيذه داخل المناطق المجهزة خصيصا  ،ال يسمح بوجود أفراد غير مصرح لهم إال
ألعضاء الفريق (طباخ  ،خباز  ،مجموعة دعم فني وحكام ميدانيين) .ال يسمح ألعضاء لجنة التحكيم بدخول
ضا.
المنطقة أي ً
خالل أيام الطهي  ،يسمح فقط للطهاة المشاركين وممثل المجموعة الفنية بالمشاركة في المرحلة.
خالل أيام الخبز  ،يسمح فقط للمخابز المشاركة وممثل المجموعة الفنية بالمشاركة في المرحلة.
 .28بالنسبة لمنتجات الطهي والخبز في الفئة الرئيسية  ،يقوم المشاركون في المسابقة بشكل مستقل بشراء
المواد الغذائية الضرورية من الطرف المرسل (بنا ًء على وجود في الشبكة التجارية على أراضي المنظم
(المشارك في تنظيم المسابقة) للمسابقة  ،أو استخدام األغذية التي يتم جلبها من أراضي دول أجنبية مع إثبات
وثائقي إلزامي لجودتها وسالمتها (شهادات أو شهادات جودة  ،شهادات بيطرية  ،إلخ) (بنا ًء على ثالثين
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صا)
شخ ً

.IVمسؤوليات المشاركين في المسابقة

 .29على المشاركين في المسابقة:

معرفة أحكام هذا النظام والوفاء بمتطلباته ؛
الوصول إلى جميع مراحل المسابقة في الوقت المناسب للحصول على وثيقة إثبات الهوية ؛
البقاء في المكان المخصص للمشاركين ومتابعة جدول األلعاب ؛
اتباع تعليمات فريق قضاة المسابقة بدقة ؛
اتخاذ االحتياطات األمنية واللوائح أثناء مناولة األسلحة واستخدام معدات الطهي.
لن يكون لممثلي فرق المسابقة الحق في أن يكونوا أعضاء في لجنة تحكيم المسابقات وأن يكونوا مشاركين
في المسابقة في نفس الوقت.
 .31يتولى قائد الفريق مسؤولية االنضباط العسكري ألعضاء فريق المسابقة وامتثالهم لقواعد المسابقة
ومتطلبات السالمة والروتين اليومي.
يقوم قائد الفريق بما يلي:
تقديم وثائق فريق قضاة المسابقة المطلوبة بموجب هذا النظام بحلول الموعد النهائي ؛
يسكن في مكان المسابقة  ،تار ًكا إياه فقط بإذن من رئيس المسابقة أو بديله ؛
إبالغ الفريق بقرارات لجنة حكام المسابقة  ،والتغييرات في الجدول اليومي وبرنامج المسابقة التفصيلي ؛
إرسال نماذج طلبات إضافية من فريق الحكام المعني بالمسابقة  ،واإلبالغ في الوقت المناسب عن أعضاء
فريق المسابقة  ،وإلغائها من المسابقة ألسباب طبية أو ألسباب أخرى ؛
معرفة النتائج التي يعرضها أعضاء فريق المسابقة  ،وجمع نتائج أداء أعضاء فريق المسابقة لهذا اليوم ،
وتحديد األهداف لأليام التالية ؛
حضور اجتماعات لجنة حكام المسابقة والرسم.
يُحظر على قائد فريق المسابقة اتخاذ قرار بشأن سحب أعضاء الفريق من المسابقة دون طلب إضافي ودون
إبالغ فريق قضاة المسابقة.
.Vبرنامج المسابقة
اليوم األول للمسابقة:
الفحص الطبي للمشاركين
إحاطة بمتطلبات السالمة
حفل افتتاح األلعاب (مجموعات معينة من كل دولة مشاركة فقط) ؛
درجة الماجستير في الطهي ألطباق المطبخ الوطني في كمية من  31أجزاء (سيتم تحديد الموعد النهائي
للطبخ من قبل إدارة المسابقة) ؛
توصيل الطعام المطبوخ للمشاركين وزوار األلعاب ؛
استخالص المعلومات اليومية.
اليوم الثاني من المسابقة:
مقدمة إلجراءات المسابقة ؛
األحداث الترفيهية والثقافية  -زيارات للمتاحف والمعالم السياحية والمعارض والمسابقات األخرى لأللعاب
في نطاق تدريب (االبينو)
اليوم الثالث للمسابقة:
الفحص الطبي للمشاركين
إحاطة بمتطلبات السالمة
ممارسة الرماية وتعديل األسلحة ؛
استخالص المعلومات اليومية.
اليوم الرابع للمسابقة:
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الفحص الطبي للمشاركين
إحاطة بمتطلبات السالمة
تنفيذ المرحلة األولى  -مسابقة الرماية الحرفية ؛
ملخص المرحلة األولى من المسابقة ؛
ترتيب الوسائل التقنية لخدمة الطعام التي سيتم استخدامها في المسابقة.
اليوم الخامس للمسابقة:
األحداث الترفيهية والثقافية (زيارات للمتاحف والمعالم السياحية والمعارض والمسابقات األخرى لأللعاب في
نطاق تدريب.
اليوم السادس من المسابقة:
الفحص الطبي للمشاركين
إحاطة بمتطلبات السالمة
تنفيذ المرحلة الثانية  -مسابقة طهي بعد وصفات مرتجلة واستخدام مجموعات من المكونات التي قدمها
منظمو المسابقة (وفقًا للملحق  )0في مقدار  21جز ًءا من كل طبق (مقبالت باردة  ،دورة أولى  -شوربة ،
دورة ثانية  -اللحم (السمك) يقدم مع طبق جانبي  ،الطبق الثالث  -المشروبات) ؛
تقييم الجودة من األطباق.
توصيل الطعام المطبوخ للمشاركين في األلعاب ؛
استخالص المعلومات اليومية.
اليوم السابع للمسابقة:
الفحص الطبي للمشاركين
إحاطة بمتطلبات السالمة
تنفيذ المرحلة الثانية  -الخبز باستخدام مجموعة األغذية التي تم إصدارها للمشاركين من قبل منظمي المسابقة
(وفقًا للملحق  )4واتباع الوصفات المرتجلة ؛
تقييم الجودة للمواد المخبوزة ؛
توصيل المنتجات المخبوزة إلى المشاركين في األلعاب ؛
ملخص المرحلة الثانية من المسابقة.
ثمانية أيام من المسابقة:
األحداث الترفيهية والثقافية (زيارات للمتاحف والمعالم السياحية والمعارض والمسابقات األخرى لأللعاب في
نطاق تدريب.
اليوم التاسع من المسابقة:
األحداث الترفيهية والثقافية (زيارات للمتاحف والمعالم السياحية والمعارض والمسابقات األخرى لأللعاب في
نطاق تدريب.
ترتيب الوسائل التقنية لخدمة الطعام التي سيتم استخدامها في المسابقة.
اليوم العاشر للمسابقة:
الفحص الطبي للمشاركين
إحاطة بمتطلبات السالمة
الطهي وفقًا للقائمة الواردة في الملحق  2باستخدام مجموعات المكونات التي تقدمها سلطات المسابقة في 01
أجزاء من كل طبق ؛
تقييم الجودة من األطباق.
توصيل الطعام المطبوخ للمشاركين في األلعاب ؛
استخالص المعلومات اليومية.
اليوم الحادي عشر للمسابقة:
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الفحص الطبي للمشاركين
إحاطة بمتطلبات السالمة
خبز الخبز في قوالب وفقا لوصفات معينة (الملحق  )3باستخدام مجموعات من المكونات المقدمة من سلطات
المسابقة ؛
تقييم الجودة من الخبز.
توصيل الخبز للمشاركين في األلعاب ؛
اليوم الثاني عشر للمسابقة:
ملخص المسابقة  ،وملء جداول التصنيف  ،وانتخاب الفائزين.
اليوم الثالث عشر للمسابقة:
الحفل الختامي لمسابقة المطبخ الميداني  ،ومنح الفائزين.
اليوم الرابع عشر من المسابقة:
الفحص الطبي للمشاركين
إحاطة بمتطلبات السالمة
صيانة معدات خدمة الطعام المستخدمة في المسابقة  ،وإعداد المعدات التقنية والممتلكات المستخدمة خالل
مسابقة "المطبخ الميداني" لنقلها إلى البلد إلى المنظم.
اليوم الخامس عشر من المسابقة (أثناء حفل ختام األلعاب):
الفحص الطبي للمشاركين
إحاطة بمتطلبات السالمة
إعادة تخصيص الوسائل والمعدات التقنية للبلد المنظم ؛
اختتام حفل األلعاب  ،ومنح المشاركين في المسابقات.
بعد انتهاء المسابقة:
يعود المشاركون إلى مواقعهم الدائمة.
 .IVإجراءات لتحديد الفائزين في المسابقة
 .31يتم تحديد الفائزين في المسابقة بموجب قرار لجنة المسابقة الخاصة بالحكام عن طريق إجمالي عدد
النقاط المسجلة خالل المسابقة.
 .32تحدد جودة الطعام المطبوخ بالطريقة الحسية :فحص المظهر الخارجي  ،تعريف االتساق  ،اللون ،
الطعم والرائحة  ،وكذلك التصميم الجمالي لطبق جاهز .تتيح هذه الطريقة الفرصة لتقييم دقة المعالجة األولية
والمعالجة الحرارية للمنتجات والذوق والتصميم الجمالي لألغذية.
.34يضاف النقاط ممثلو فريق المسابقة المعني بالحكم على مقياس مكون من  01نقاط (لكل طبق) بعد تقييم
جودة األغذية المطبوخة.
مالحظة :ال يراكم حساب النقاط وتلخيصها نقطة واحدة من أعلى وأعلى نقطة.
 .35خالل فترة الجزاء  ،تُمنح النقاط التي يكتشفها كل فريق من واقع لجنة التحكيم ما يلي:
.انتهاك متطلبات السالمة (الرماية دون المعدات المناسبة)  -مطرو ًحا منها  01نقاط ؛
توجيه األسلحة نحو األشخاص والجزء الخلفي من منطقة إطالق النار  -ناقص  01نقاط ؛
خطر على حياة وصحة المشاركين في المسابقة  -مطرو ًحا منها  01نقاط ؛
تنفيذ تمارين دون قيادة قائد الرماية  -مطرو ًحا منها  01نقاط ؛
استخدام أجهزة مساعدة (رؤية بصرية  ،ميزاء  ،دعم لألسلحة  ،أجهزة لتعديل النار  ،إلخ)  -مطرو ًحا منها
 01نقاط ؛
.استخدام ذخيرة إضافية غير محددة بموجب أحكام المسابقة  -مطرو ًحا منها  01نقاط ؛
حضور أشخاص ال ينتمون إلى فريق على خط إطالق النار  -مطرو ًحا منه  01نقاط ؛
استخدام وسائل االتصال الراديوية والهاتفية على خط اإلطالق  -مطرو ًحا منه  01نقاط ؛
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استخدام المواد الغذائية أثناء الطهي والخبز التي لم تتم معاينتها بأحكام المسابقة ومرفقاتها  ،بما في ذلك
التوابل  -ناقص  05نقطة ؛
الطهي والخبز وتصميم األطباق بعد انتهاء الوقت المحدد  -مطرو ًحا منه  01نقاط ؛
انتهاك لتكنولوجيا الطبخ  ،وصفات  ،قواعد المعالجة األولية وأشكال القطع  4 -نقاط.
انتهاك الشروط الصحية أثناء الطهي والخبيز وتجهيز األغذية  -مطرو ًحا منها  01نقاط (اللوائح الصحية
)СанПиН 2.3.6.1079
 .36في حالة حدوث انتهاك كبير لمتطلبات السالمة في أي مرحلة من المسابقة التي كان يمكن أن تسبب أو
تسببت في خطر على الحياة والصحة (حرق  ،تحرق  ،جروح مقطوعة  ،الخ) ألحد المشاركين  ،الفريق
الذي ارتكب مثل هذا االنتهاك يجب استبعادها من المسابقة.
النتهاك متطلبات السالمة  ،التي تسببت في تلف المعدات  -ناقص  05نقطة.
 .37أثناء تقييم األطباق المطبوخة  ،يمكن تقليل النقاط حسب اإلعدادات االفتراضية التالية:
مظهر خارجي:
البداية البارد  -شكل الخضار المقطوعة ال يتطابق مع المتطلبات  ،المنصوص عليها في مرفقات تنظيم
المسابقة  5 -نقاط ؛
الدورة األولى  -المنتجات ال تحتفظ بحجمها وشكلها  5 -نقاط ؛
الدورة الثانية  -أجزاء اللحم ليست بنفس السماكة وال تقطع مقابل الحبوب  ،اللحم خام (محترق)  5 -نقاط ؛
ال تحمص األسماك جيدا (الخام)  ،أحرق  ،يسقط إلى قطع  5 -نقاط.الحبوب المغلّفة ال تغلي جيدا ً  ،الحبوب ال تحافظ على شكلها أو تبتلعها  ،يحترق الطبق  -نقطتان.ال يتم طهي أحد مكونات الدورة الثانية (طبق جانبي أو لحم أو أسماك)  01 -نقاط ؛الدورة الثالثة  -اللون  ،الذوق والرائحة ال تتطابق مع الطبق المطبوخ  ،والفواكه تغلي  ،والكومبوت هو عكر
 ،ليس باردا أثناء تقديمه  5 -نقاط.
اللون:
ال تتطابق مع الطبق المطبوخ (لكل طبق)  2 -نقطة ؛الطعم والرائحة:
ال تتطابق مع الطبق المطبوخ (لكل طبق)  2 -نقطة ؛خالل التقييم  ،يمكن تحديد الفائض أو نقص الملح والتوابل.
الملمس:
المنتج هو مسلوق أو مبالغة  5 -نقاط. .38أثناء تقييم نقاط الخبز يمكن تخفيضها للتخلف عن السداد:
انتهاك تكنولوجيا المخابز  2 -نقطة.وزن الخبز ال يتطابق مع المؤشرات القياسية  -نقطتان ؛أرغفة الخبز لها وزن مختلف (زائد أو ناقص  31جم)  2 -نقطة ؛تم خبز أقل من  02رغيف  5 -نقاط ؛مظهر خارجي:
شكل غير منتظم من الخبز  2 -نقطة ؛على شكل فطر  ،والقشرة شاحب  ،والقشرة المحروقة  ،والدموع  2 -نقطة.شرط الفتات:
المسامية غير المنتظمة  ،الفراغات  ،العجة  ،اإلمساك  ،كتل الملح  -نقطتان.المذاق:
فائض او نقص ملح
رائحة:
الخبز لديه رائحة خميرة  5 -نقاط.
 .39خالل تقييم منتجات المخابز يمكن تخفيض النقاط في الحاالت التالية:
تم خبز أقل من  01منتجات مخابز  5 -نقاط.
مظهر خارجي:
حرق سطح المنتج  2 -نقطة.حالة التنطط:
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كتل من الملح  2 -نقطة.
المذاق:
نقص او فائض ملح  - 2نقطة.
رائحة:
الخبز لديه رائحة خميرة  5 -نقاط.
 .41يتم منح نقاط الجزاء ( 05نقطة) لفريق من أجل التحكيم غير المتوازن (إهمال أو تخفيض قيمة النقاط
لألطباق الجاهزة والخبز ومنتجات المخابز) من قبل القاضي المعين من الفريق.
 .40يتم تحديد التقييم النهائي لكل فريق من خالل عدد النقاط المسجلة في كل مرحلة من المسابقة.
يعرض عدد النقاط التي سجلها المشاركون في المسابقة المعايير األساسية التي تحدد أماكنهم.
في حالة وجود عدد متساو من النقاط لفرقين أكثر  ،فإن الفرق التي سجلت المزيد من النقاط في الطهي بعد
القائمة المحددة سوف تسود.
في حالة وجود كمية متساوية من النقاط لفرقين أكثر للطهي في أعقاب القائمة المحددة  ،سيسود الفريق الذي
سجل المزيد من النقاط لخبز الخبز.

.VIIإجراءات االستئناف
 .42يجب تقديم االستئناف ضد النتائج المسجلة في نهاية مراحل المسابقة  ،وكذلك فيما يتعلق بإجراءات فريق
القضاة من قبل قائد فريق المسابقة في النموذج المكتوب باللغتين اإلنجليزية والروسية على يوم مرحلة
المسابقة حتى الموافقة على النتائج المناسبة.
 .43يتم توجيه التماس ضد النتائج إلى رئيس قاضي المسابقة ويتم تقديمه إلى أمين المسابقة.
 .44يجب أن يتضمن الطعن في أي شكل من أشكال موضوع الجدال والوقت والمكان للنتائج القابلة للجدل
للمسابقة  ،وكذلك اإلجراءات أو القرارات مع الصور ومقاطع الفيديو المرفقة التي تظهر نتائج قابلة للنقاش
من المسابقة  ،واإلجراءات (القرارات) التي تخضع ل دراسة من قبل لجنة الحكام للمسابقة.
 .45عند اتخاذ قرار بشأن االستئناف  ،يتخذ فريق القضاة جميع اإليضاحات بشأن الشخص الذي قدم
االستئناف ومن الشخص الذي قدم ضده هذا النداء .إذا فشل هؤالء األشخاص في الظهور  ،يمكن اتخاذ القرار
غيابيًا.
 .46ويتخذ فريق القضاة المعني بالمسابقة قرارات بشأن الطعون في شكل تصويت مفتوح بأغلبية القضاة
الحاضرين في االجتماع.
 .47إذا كان عدد األصوات متساويا  ،فستكون الميزة في النصف األول حيث صوت رئيس القضاة.
 .48إذا كان المستأنف غير راض عن قرار فريق القضاة في المسابقة  ،فيجوز له تقديم استئنافه إلى فريق
القضاة في األلعاب بنفس اإلجراء.
 .49إذا كان لدى أي شخص مخاوف بشأن تنظيم المسابقة  ،فيجوز له تقديم بيان شفهي أو مكتوب موجه إلى
ممثل منظم المسابقة.
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 .51يقوم قائد الفريق باإلدالء بالشكل الشفهي خالل المسابقة في موعد أقصاه ساعة واحدة بعد وقوع الحادث.
 .50إذا تعذر حل مسألة البيان الشفوي في الحال ويتطلب المزيد من الفحص  ،يفصح قائد الفريق في طلبه
بالتفصيل في طلب كتابي مناسب.
 .52ينظر فريق القضاة في جميع االستئنافات التي تؤثر في النتائج اليومية أو نتائج المراحل في غضون 24
ساعة بعد تقديم االستئناف وال يوقع البروتوكول (المرحلة) اليومي.
 .53ويُعتبر أن قرار فريق القضاة قد اعتمد إذا اكتمل النصاب القانوني ويشارك  71في المائة على األقل من
القضاة في االجتماع .يجب توثيق القرار في البروتوكول وإعالنه للمستأنف.
 .54يحق للقضاة اإلعالن عن قرار مشترك حصري لفريق القضاة موثق في البروتوكول .بعد اعتماد القرار
 ،ال يستطيع رئيس القضاة (أو القضاة) التعبير عن وجهات نظرهم بشأن القضايا الجديرة بالمشاحلة.
 .55القرار المعتمد هو شامل وملزم لجميع المشاركين في المسابقة.
 .56يتم توثيق نتائج اجتماع لجنة القضاة في البروتوكول .يتم اعتماد هذا البروتوكول من قبل رئيس قاضي
المسابقة ويعلن عن فرق المسابقة.
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