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 .Iاألحكام العامة
وفقًا لالئحة الخاصة بإجراء المسابقة "مطبخ الميداني" إجراءات التحكيم للمنافسة الدولية للجيش
تقسم الى نقاط تالية:
 .Iأحكام عامة
تنظيم الحكم II.
إجراءات تحديد الفائزين والجوائز الفائزين III.
احتجاجات IV.
مسؤوليات الوظيفة V.
التشجيع والعقوبات VI.
يضم القسم األول "أحكام عامة":
الطئف المسؤول لإلشراا العام و اإلعدا المسابقة وإجرائها ؛
على أساس وضع قاعدة للتحكيم
ما هي اللغات الرسمية
كيف يتم التحكيم
مبا ئ التحكيم
يضم القسم الثاني " إجراءات تحديد الفائزين والجوائز الفائزين ":
ما هو نظام التحكيم المنظم
التي تم تعيينها للجنة القضائية
من هو عضو في اللجنة القضائية
الذي يتم تعيينه لتنظيم عمل الهيئة القضائية
مهام اللجنة القضائية
ما هي حقوق اللجنة القضائية
في القسم الثالث "إجراءات تحديد الفائزين والجوائز الفائزين بالمسابقة":
يحد قراشره الفائزون والفائزون في المسابقة ؛
كيف يتم تحديد جو ة الطعام المطبوخ ؛
كيفية استيفاء النقاط من قبل ممثلي اللجنة القضائية المعنية بالمنافسة ؛
إجراءات فرض غرامات على النقاط ؛
ما يقدشر عند الطهي وما هي النقاط التي يتم تخفيضها ؛
كيفية تحديد المكان النهائي للفريق ؛
.ما يتم تنفيذه وتنفيذه بعد االنتهاء من مراحل المسابقة
القسم الرابع "إجراءات تقديم االحتجاجات" ينص على:
إجراءات االحتجاج
كما هو موضح في االحتجاج
نموذج احتجاج عينة (الملحق ) №3
القسم الخامس " مسؤوليات الوظيفة " ينص على:
واجبات وحقوق شرئيس قضاة المنافسة
واجبات وحقوق قضاة المسابقة المعينين من الواليات ؛
واجبات السكرتير والعاملين الفنيين في المسابقة ؛
واجبات المترجمين والحكام الميدانيين
القسم السا س " التشجيع والعقوبات " ينص على:
أنواع الحوافز والعقوبات المطبقة في لجنة القضاة المعنية بالمسابقة
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 .IIطريقة تنظيم التحكيم
إلجراء تقييم موضوعي إلجراءات (نتائج) المشاشركين في المسابقة  ،يتم تنفيذ نظام تحكيم من
مستويين  ،بما في ذلك فريق القضاة لأللعاب وفريق المسابقة الخاص بالحكام  ،والذي تم تشكيله قبل بدء
المسابقة .من ممثلي الدول المشاشركة في المسابقة (األلعاب(.
ً
يتولى فريق المسابقة التابع للقضاة مسؤولية إ اشرة المسابقة وفقا للوائح الخاصة بسير المسابقة
وتحديد نتائج المسابقة وتلخيصها
يتضمن فريق المسابقة التابع للقضاة قضاة بعد الدول المشاشركة في المسابقة (على النحو المتفق
عليه)  ،واحد من كل ولة مشاشركة (قا ة الفرق)  ،يتم تعيينهم من بين المسؤولين ذوي الخبرة في الطهي
باإلضافة إلى مترجمين (كما هو متفق علي(.
قبل بدء عمل فريق القضاة  ،يُعقد شرس بشأن معرفة األحكام المتعلقة بسير المسابقة مع إعدا اها ة
قبول القبول الحقا .وال يسمح للممثلين المعينين في فريق القضاة  ،الذين ال يعرفون اروط األحكام  ،بالحكم.
لضمان تشغيل فريق المسابقة التابع للقضاة  ،يتم تعيين أمانة  ،تتكون من أمين المسابقة  ،وكاتبان
للدعم والمترجمون (إلى اللغة الروسية  ،واإلنجليزية  ،ولغات أخرى إذا لزم األمر) .باإلضافة إلى ذلك  ،يتم
تعيين الحكام الميدانيين لضمان عمل فريق الحكام للمسابقة.
يتم تعيين األمانة والحكام الميدانيين (في كل موقع للطبخ) للمسابقة من بين أفضل الجنو المدشربين
من البلد المضيف للمنظم (المنظم المشاشرك) للمسابقة.
ويرأس فريق القضاة لأللعاب شرئيس قضاة األلعاب  ،وفريق المسابقة التابع للقضاة  ،وشرئيس قاضي
المسابقة .ال يتم إنشاء لوحات قضاة أخرى.
ال يمكن لمنظمي المسابقات التأثير على قراشر لجنة القضاة وعدم المشاشركة في عملياتها.
يتم تعيين شرئيس قاضي المسابقة عن طريق التصويت المفتوح (بأغلبية األصوات)  ،كقاعدة  ،من
البلد المضيف للمنظم (المنظم المشاشرك) للمسابقة.
 .0مهام اللجنة القضائية
 1.1ضمان الدوشرة المقرشرة للمسابقة وفقًا للبرنامج المعتمد ولوائح المسابقة.
 1.2خلق اروط متكافئة بشكل موضوعي لضمان السلوك العا ل للمسابقة من قبل المشاشركين في المسابقة ،
وكذلك مراعاة المعايير األخالقية والمعنوية المطلوبة.
 1.3االمتثال لشروط برنامج المسابقة وإجراءات تحديد النتائج الفر ية (فريق).
 1.4االلتزام غير المشروط بقواعد المسابقة (األلعاب) والمتطلبات األمنية التي تحد ها الالئحة التنفيذية بشأن
المسابقة (األلعاب(.
 5.1التأكد من الموضوعية في تحديد الفائزين.
 1.6تحديد:
الفائزون في مراحل المسابقة والمسابقة ككل على أساس النتائج التي تم الحصول عليها  ،والتي
وافق عليها شرئيس قاضي المسابقة  ،أو في حالة حدوث نزاعات بعد تصويت مفتوح (بأغلبية األصوات(
المنتخب الوطني  -الفائز في المسابقة على أساس التصنيف  ،في الترتيب العام  ،بعد كل مراحل
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 1.7مراجعة االحتجاجات (الطعون) على قضايا إجراءات وقواعد المسابقة أو نتائجها.
ويحق لفريق القضاة أن يطالب من منظمي المسابقة بخلق اروط موضوعية ومتساوية في المسابقات
.لجميع الفرق المشاشركة .قراشر لجنة القضاة إلزامي للمنظمين المسؤولين عن إجراء المسابقة
ستتم شراسة هذه الالئحة من قبل ممثلي الدول المشاشركة في المسابقة وموافقتهم على الحوكمة غير
المشروطة من خالل القواعد المشتركة لجميع المشاشركين في المسابقة لتأكيدها  ،ويتم وضع النتائج في
.البروتوكول
يجوز إجراء تعديالت على هذه الالئحة بقراشر من لجنة المسابقة الخاصة بالحكام بعد إجراء تصويت
.مفتوح بأغلبية األصوات
يبدأ عمل لجنة القضاة بتحديد النصاب القانوني ( ٪07على األقل من القضاة) واعتما جدول
األعمال .يمكن لعضو في الفريق تقديم مالحظة أو مقترح افوي (مكتوب) حول مسألة محد ة ليتم إ خالها في
جدول األعمال .وينبغي منح الفرصة لعضو في فريق القضاة الذي اقترح إ شراج قضايا محد ة في جدول
األعمال لتبرير موقفه .يتم اعتما القراشرات المتعلقة بإ شراج المقترحات المقدمة لجدول األعمال وإجراءات
عمليات الفريق بالتصويت المفتوح على كل مقترح بأغلبية بسيطة من أعضاء لجنة القضاة المشاشركين في
.التصويت
يجوز لرئيس الوفد (قائد الفريق) تقديم مقترحات الستبدال قاضه من فريق القضاة في حالة
.عدم تمكنه من أ اء واجباته .يتم تنفيذ استبدال القاضي ال أكثر من مرة خالل المسابقة
بعد مراجعة (توضيح) الطلبات (الملحق شرقم  )5لمشاشركة الفريق في المسابقات  ،يتم وضع
.بروتوكول القبول في المسابقة  ،وتوقيعه من قبل أعضاء لجنة القضاة ويوافق عليه شرئيس المحكمة المسابقة
ويحق لفريق القضاة أن يطلب من شرؤساء الوفو (قا ة الفرق) تقديم الوثائق الالزمة لمعالجة قبول
.الفرق للمشاشركة في المسابقة
يحق لرئيس الوفد (قا ة الفرق) التقدم إلى لجنة المسابقة الخاصة بالقضاة حول المسائل المثيرة للجدل.
في حالة صدوشر قراشر غير مرض  ،يمكن لمقدم الطلب التقدم بطلب مع طلب المقابلة إلى لجنة التحكيم
.لأللعاب
يستعرض فريق المسابقة المعني بالحكم في اجتماعاته  ،عند تناوله من قبل شرؤساء الوفو (قائد
الفريق)  ،القضايا المثيرة للجدل بشأن تنظيم المسابقات وتقدمها  ،كما يحتفظ بسجالت النتائج المؤقتة  ،والتي
.يستند إليها تقييم يتم وضع الفرق الوطنية في المسابقة
ويتم إضفاء الطابع الرسمي على نتائج المسابقات بواسطة البروتوكول  ،الذي وقعه فريق القضاة
).ووافق عليه شرئيس قضاة المسابقة (المرفق شرقم 2
في حالة وجو خالفات في حل المسائل  ،يتم اتخاذ القراشر النهائي بتصويت فريق القضاة لأللعاب ،
عا للمناقشة أو التسمية
.وال يكون قراشر فريق القضاة لأللعاب موضو ً
 .IIIإجراءات تحديد الفائزين والجوائز في المسابقة
يتم تحديد الفائزين في المسابقة بموجب قراشر لجنة المسابقة الخاصة بالحكام من خالل إجمالي
عد النقاط المسجلة خالل المسابقة.
تحد جو ة الطعام المطبوخ بطريقة الحواس :فحص المظهر الخاشرجي  ،تحديد االتساق  ،اللون ،
الذوق والنكهة  ،وكذلك المظهر الجمالي لوجبة جاهزة .توفر هذه الطريقة الفرصة لتقييم قة المعالجة األولية
والمعالجة الحراشرية للمنتجات وخصائص طعم الوجبة.
عند تقييم الخصائص الحسية للوجبات المطبوخة  ،تؤخذ بعين االعتباشر المظهر الخاشرجي للوجبة
ومظهرها الجمالي.
يضاف النقاط ممثلو لجنة المسابقة الخاصة بالحكام على مقياس مكون من  57نقاط (بشكل منفصل
لكل وجبة) بعد تقييم جو ة الوجبة المطبوخة.
تنويه.
عندما يقوم فريق المسابقة الخاص بالحكام بتقييم جو ة الوجبات المطبوخة والخبز ومنتجات المخابز
(من اآلن فصاعدا ً  -وجبات الطعام)  ،في وقت تقديم الوجبات الجاهزة للتذوق  ،ال يُسمح بإعالن اسم الفريق
الذي قام بطهي الوجبة  ،يتم اإلعالن عن عد الدول المشاشركة فقط  ،كما هو محد في السحب اليومي (ال
)يسمح بوجو ممثلين عن لجنة القضاة في السحب
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ال يأخذ حساب النقاط وتلخيصها في االعتباشر أعلى نقطة واحدة ونقطة واحدة.
خالل المسابقة  ،تُعطى نقاط جزاء لكل واقعة اكتشفتها حقيقة لجنة التحكيم .27-
مخالفة متطلبات السالمة (الرماية بدون معدات مناسبة)  57 -نقاط (سيتم خصمها) ؛
توجيه األسلحة على الناس والجزء الخلفي من منطقة اطالق الناشر  57 -نقاط (سيتم خصمها) ؛
خطر على حياة وصحة المشاشركين في المسابقة  57نقاط (سيتم خصمها) ؛
تنفيذ تماشرين ون قيا ة اطالق الناشر على  57نقاط شرئيسية (سيتم خصمها) ؛
استخدام األجهزة المساعدة (مشهد بصري  ،ميزاء  ،عم لألسلحة  ،أجهزة لتعديل الناشر  ،الخ) 57 -
نقاط (سيتم خصمها) ؛
استخدام الذخيرة اإلضافية غير المحد ة بموجب لوائح المسابقة  57 -نقاط (سيتم خصمها) ؛
حضوشر أاخاص ال ينتمون إلى فريق على خط اإلطالق  57 -نقاط (سيتم خصمه) ؛
استخدام وسائل االتصال الرا يوية والهاتفية على خط اإلطالق  57 -نقاط (سيتم خصمها) ؛
استخدام  ،أثناء طهي الوجبات والخبز (منتجات المخابز)  ،واألغذية  ،بما في ذلك التوابل  ،غير
المنصوص عليها في هذه الالئحة ومالحقها  51 -نقطة (تم خصمها) ؛
الطبخ أو تصميم جمالي وجبات الطعام بعد انتهاء الوقت المحد  57-نقاط (سيتم خصمها) ؛
انتهاك لتكنولوجيا الطبخ  ،وصفات  ،قواعد المعالجة األولية وأاكال القطع  4 -نقاط (سيتم خصمها)
؛
 ) SanPiN 2.3.6.1079-01انتهاك الشروط الصحية أثناء الطهي وتجهيز األغذية (اللوائح الصحية).نقاط (سيتم خصمها 10
في حالة حدوث مخالفة كبيرة 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 المشاشركين  ،الفريق
.الذي اشرتكب مثل هذه المخالفة يجب استبعا ها من المسابقة.
النتهاك متطلبات السالمة  ،مما أ ى إلى تلف المرافق  51 -نقطة (سيتم خصمهاأثناء تقييم وجبات
الطعام المطبوخة  ،يمكن تقليل النقاط حسب اإلعدا ات االفتراضية التالية.
مظهر خاشرجي:
األطباق الباشر ة  -ال يتوافق اكل الخضاشر المقطعة مع الشروط المنصوص عليها في مرفقات تنظيم
المسابقة  5 -نقاط ؛
الدوشرة األولى  -المنتجات ال تحتفظ بحجمها واكلها  5 -نقاط ؛
الدوشرة 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 اكلها أو تبتلعها  ،يحترق الطبق  -نقطتان -
.لم يتم طهي أحد مكونات الدوشرة الثانية (الزينة أو اللحم أو السمك)  01 -نقاط -
الدوشرة الثالثة  -ال يتطابق اللون والطعم والنكهة مع الوجبة المطبوخة  ،والفاكهة أكثر من المغلي ،
.وكومبوت العكرة  ،وليس باشر ا أثناء تقديمها  5 -نقاط
اللون:
ال يتطابق مع الوجبة المطبوخة (لكل وجبة)  -نقطتان ؛ -
الذوق والنكهة:
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ال يتطابق مع الوجبة المطبوخة (لكل وجبة)  -نقطتان ؛ -
.خالل التقييم  ،يمكن تحديد الفائض أو نقص الملح والتوابل
التناسق:
.المنتج تحت أو مبالغة  5 -نقاط -
أثناء تقييم الخبز يمكن تقليل النقاط من أجل اإلعدا ات االفتراضية التالية :
انتهاك تكنولوجيا المخابز  2 -نقطة -
وزن الخبز ال يتطابق مع المعايير  2 -نقطة ؛ -
أشرغفة الخبز لها وزن مختلف (زائد أو ناقص  01جم)  -نقطتان -
تم خبز أقل من  02قرضا ً  -نقطتان ؛ -
مظهر خاشرجي:
اكل غير منتظم من الخبز  2 -نقطة ؛ -
على اكل فطر  ،والقشرة ااحب  ،والقشرة المحروقة  ،والدموع  2 -نقطة -
ارط الفتات:
المسامية غير المنتظمة  ،الفراغات  ،العجة  ،اإلمساك  ،كتل الملح  -نقطتان -
المذاق:
نقطة  - 2نقص أو فائض الملح -
نكهة:
.الخبز لديه شرائحة خميرة  5 -نقاط -
أثناء تقييم منتجات المخابز  ،يمكن تقليل النقاط من أجل االفتراضات التالية :
تم خبز أقل من  01منتجات من منتجات المخابز  5 -نقاط -
مظهر خاشرجي:
قشرة محروقة  2 -نقطة -
ارط الفتات:
كتل من الملح  2 -نقطة -
8

المذاق:
نقطة  - 2نقص أو فائض الملح -
نكهة:
المنتج له شرائحة خميرة  5 -نقاط -
تُخصم نقاط الجزاء ( 05نقطة) من فريق بتهمة التحكيم غير المتوازن (التجاوز الزائد أو التقليل 32-
من النقاط أثناء تقييم الوجبات المطبوخة والخبز ومنتجات المخابز) من قبل القاضي المعين من الفريق
المشاشرك
يتم تحديد المكان النهائي في جدول ترتيب المسابقة لكل فريق من المسابقة من خالل عد 33.
إجمالي النقاط المسجلة لكل مرحلة من المسابقة
عد النقاط التي سجلها المشاشركون في المسابقة هو المعياشر األساسي الذي يحد أماكنهم
في حالة وجو نقاط متساوية من النقاط لفريقين أو أكثر  ،فإن الفرق التي سجلت المزيد من النقاط في
الطهي العملي  ،بعد القائمة المحد ة  ،سوف تسو
في حالة وجو كمية متساوية من النقاط لفريقين أو أكثر للطهي العملي  ،بعد القائمة المحد ة  ،فإن
الفريق الذي سجل المزيد من النقاط لخبز الخبز سوف يسو
عشية االحتفال الختامي للمسابقة  ،يعقد االجتماع األخير لفريق المسابقة التابع للقضاة مع ممثلي
الفرق التي تلخص نتائج المسابقة .يتضمن التلخيص :الموافقة على التقييم استنا ًا إلى البروتوكوالت النهائية
للمسابقة ؛ تقييم جو ة عمل فريق القضاة وممثلي الفرق وموظفي الخدمة وغيرهم من األاخاص المسؤولين
عن إعدا المسابقة وإجرائها (تُحاط الجوانب اإليجابية وأوجه القصوشر) ؛ االستعدا وتنظيم الفرق  ،يتم تقييم
.سلوكهم (إذا لزم األمر) خالل المسابقة
بعد انتهاء المسابقة قبل االجتماع النهائي  ،يقوم شرئيس قاضي المسابقة مع أمين المسابقة بتجميع
التقرير الذي يتضمن األقسام التالية :معلومات عامة (اسم المسابقة  ،المصطلحات  ،الموقع وظروف تصرفه)
معلومات عن المشاشركين في المسابقة (أسماء الفرق المشاشركة وعد األعضاء والعمر وما إلى ذلك) ؛ النتائج
الفنية للمسابقة .االحتجاجات والقراشرات بشأنها ؛ انضباط المشاشركين (انتهاكات االنضباط العسكري  ،ترتيب
المسابقات  ،تشريعات البلد المضيف) ؛ حالة المرافق ونوعية الدعم الشامل ؛ االمتثال لمتطلبات السالمة.
تقييم عمل قضاة المسابقة وممثلي الفرق ؛ استنتاج عام يشير إلى أوجه القصوشر في المنظمة وإجراء المسابقة
واالقتراحات لتنفيذ التدابير الرامية إلى تحسين الظروف استعدا ا للمسابقات التالية .يتم صياغة بروتوكوالت
النتائج النهائية وتوقيعها.
 .IVاحتجاجات
يجب تقديم طلب االستئناف (الملحق شرقم  )3مقابل النتائج المسجلة بنهاية مراحل المسابقة  ،باإلضافة
إلى إجراءات فريق المسابقة التابع للقضاة من قبل قائد الفريق كتابيًا باللغتين الروسية واإلنجليزية خالل يوم
.مرحلة المسابقة حتى تتم الموافقة على النتائج ذات الصلة.
.يتم توجيه االستئناف كتابةً إلى شرئيس قاضي المسابقة وتقديمه إلى أمين مسابقة المسابقة.
يشير الطعن في اكل تعسفي إلى محتوى القضية المثيرة للجدل  ،ووقت ومكان النتائج المشكوك فيها
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للمسابقات  ،واإلجراءات (القراشرات) مع إشرفاق الصوشر الفوتوغرافية وموا الفيديو التي تسجل النتائج
المشكوك فيها للمسابقات  ،واإلجراءات (القراشرات) تتطلب النظر من قبل لجنة الحكام للمسابقة.
عند اتخاذ قراشر بشأن االستئناف  ،يجب أن يسمع فريق القضاة تفسيرات الشخص الذي قدم االحتجاج
والشخص الذي قدم االحتجاج ضده .إذا لم تكن األطراف المعنية حاضرة فعليًا  ،يمكن أن يصدشر القراشر
غيابيًا.
يتم اتخاذ قراشرات االستئناف عن طريق تصويت مفتوح بأغلبية أصوات أعضاء لجنة تحكيم المسابقة
الحاضرين في االجتماع.
صوت فيه شرئيس قضاة المسابقة له األولوية.
إذا كان عد األصوات هو نفسه  ،فإن الجانب الذي ّ
يمكن الطعن في قراشر صا شر عن فريق الحكام التابع للمسابقة  ،والذي ال يرضي مقدم الطلب ،
بطريقة مماثلة مع فريق حكام األلعاب.
فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بتنظيم المسابقة  ،يمكن تقديم بيان افوي أو خطي إلى ممثل منظم
المسابقة.
يتم تقديم البيان افويا من قبل قائد الفريق خالل المنافسة  ،ولكن في موعد ال يتجاوز ساعة واحدة بعد
الحدث الذي تسبب في عدم الرضا.
إذا لم يكن باإلمكان حل البيان الشفوي على الفوشر ويتطلب مزيدًا من الفحص  ،يجب على قائد الفريق
أن يحد طلبه في نداء كتابي مبرشر.
يستعرض فريق الحكام الطعون التي تؤثر على تحديد النتائج ليوم أو مرحلة المسابقة خالل  24ساعة
من لحظة تقديم االلتماس وفي موعد ال يتجاوز البروتوكول الخاص بيوم (مرحلة) المسابقة.
ويعتبر قراشر لجنة القضاة أنه قد اتخذ  ،إذا كان هناك اكتمال النصاب  ،ويشاشرك ما ال يقل عن ٪07
من أعضاء الفريق في العمل  ،فيجب أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه من قبل البروتوكول وإبالغه إلى
مقدم الطلب.
للقضاة الحق في اإلعالن فقط عن قراشر جماعي من لجنة القضاة  ،يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه
من قبل البروتوكول .بعد اتخاذ القراشر  ،ال يستطيع شرئيس القضاة (القضاة) التعبير عن وجهة نظرهم بشأن
القضايا المثيرة للجدل.
القراشر المتخذ نهائي وملزم لجميع المشاشركين في المسابقة.
يتم إضفاء الطابع الرسمي على اجتماع لجنة المسابقة الخاصة بالحكام بواسطة البروتوكول  ،الذي
يعتمده شرئيس قاضي المسابقة ويتم إحالته إلى الفرق المشاشركة في المسابقة.
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