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اىَبدح اىؼبٍخ
رغش ٞاٌّغبثمخ "٘غّخ عٛفٛسٚف" (ئخزظبسا – اٌّغبثمخ) ف ٟئطبس "األٌؼبة اٌؼغىش٠خ اٌذ١ٌٚخ" ٚفمب ٌمشاس
ٚص٠ش اٌذفبع ٌشٚع١ب اإلرؾبد٠خ ثزٕغ١ك ِغ ٚصاسح اٌخبسع١خ ٌشٚع١ب اإلرؾبد٠خ ٚسؤعبء اٌغٍطبد اٌؼغىش٠خ ٌٍذٚي
األعٕج١خ ِشبسو ٟاٌّغبثمخّ٠ .ىٓ ئعشاء اٌّغبثمخ ف ٟسٚع١ب ٚف ٟدٚي خبسط سٚع١ب.
رؼزجش اٌٍغخ اٌشٚع١خ ٚاٌٍغخ اإلٔغٍ١ض٠خ ٌغبد سعّ١خ اٌّغبثمخ .ف ٟؽبٌخ اٌضشٚسح ٠ؼًّ ِزشعّ ٛاٌذٌٚخ
اٌّض١فخ ِغ ٌغٕخ اٌّؾىّ٠ .ٓ١زُ ئٔشبء لبٔ ْٛػٓ ٌغٕخ اٌّؾىٌٍّّ ٓ١غبثمخ "٘غّخ عٛفٛسٚف" ِٓ أعً اٌمضبء
اٌؼبدي.
٠ضُ ٘زا اٌمبِٔ ْٛظطٍؼ اطؾبة اٌّغبثمخٔ ،ظبَ ٚششٚط اٌمضبء ٚرشىٚ ً١عٍغٍخ اٌّشارت ٌٍّؾىّ ،ٓ١ؽمٛق
ٚٚاعجبد اٌّؾىِّٚ ٓ١غبئً أخش ٜثشأْ اٌمضبء أصٕبء اٌّغبثمخ٠ .غت اٌزضاَ ششٚط اٌمٛأ ِٓ ٓ١لجً وً اٌّٛظفٓ١
اٌّغإ ٓ١١ٌٚػٍ ٝرٕظٚ ُ١ئعشاء اٌّغبثمخ ِٚشبسوخ فٙ١ب.
اصحبة اىَسبثقخ
٠ؼزجش أطؾبة اٌّغبثمخ:
إٌّظّْٛ؛
اٌذٚي اٌّشبسوخ؛
ِشبسو ٟاٌّغبثمخ؛
ٌغٕخ اٌّؾىّ.ٓ١
ٚاعٕبد إٌّظّ:ٓ١
ل١بدح ػبِخ ٌزٕظٚ ُ١رٕف١ز اٌّغبثمخ؛
ِٛافمخ ػٍ ٝلٛاَ ٌغٕخ اٌّؾىٌٍّّ ٓ١غبثمخ؛
رٛص٠غ اٌٛاعجبد ث ٓ١اٌّؾىّٚ ٓ١فمب ٌمٛاػذ ٔٚظبَ ئعشاء اٌّغبثمخ.
رمذَ اٌذٚي اٌّشبسوخ ثفشلٙب ف ٟاٌّغبثمخ .ف٘ ٟزٖ اٌؾبٌخ ٠ؼ ٓ١سؤعبء اٌفشق اٌز٠ ٓ٠ؾٍّ ٛاٌّغإ١ٌٚخ ػٍٝ
ِؾضش اٌفشق فِ ٟشاعُ اإلفززبػ ٚاإلٔزٙبء ٌٍّغبثمخِ ،شاعُ ِٕؼ األثطبي ،ؽفع ػٍ ٝئٔضجبط اٌّشبسو ٓ١فِ ٟىبْ
اٌّغبثمخ ٚاإللبِخ٠ ،شالج ْٛسؤعبء اٌفشق ٚطٛي اٌّشبسو ٓ١اٌِ ٝشاؽً اٌّغبثمخ٠ .ؼزجش ػغبوش اٌفشقِ ،ؾىّٓ١
ِٚذسثِّٚ ٓ١ضٍ ٟاٌفشق ٚأطجبء ٚٚأشخبص أخشِ ٓ٠شبسو ٟاٌّغبثمخ ٚفمب ٌٙزا اٌمبْٔٛ
رغّغ ِفشصح اٌّؾىٌّ ٓ١مضبء اٌّغبثمخ ٚرضُ اٌّٛظف ٟا٢ر١خ:
سئ١ظ اٌّؾىّ،ٓ١
ٔبئت سئ١ظ اٌّؾىّٓ١؛
عىشر١شٓ١٠؛
ِؾىِّ( ٓ١ؾىُ ٚاؽذ ِٓ وً اٌذٌٚخ اٌّشبسوخ)؛
ّ
ِؼب ْٚسئ١ظ اٌّؾىّ - ٓ١خبٌر فً مجال التصوٌر وبث الفٌدٌو؛
محكمٌن مٌدانٌٌن؛
فنٌٌن؛
لجنة الخبراء الفنٌٌن.
ً
تعمل لجنة المحكمٌن وفقا لقانون المسابقة .ممنوع ادخال أية التعديالت الى هذا القانون.
٠ؾًّ سئ١ظ اٌّؾىِّ ٓ١غإ١ٌٚخ ػٍ ٝلشاسٖ ٌزظش٠ؼ اٌفشق ثّشبسوزٙب ف ٟاٌّغبثك
ٕ٠ظُ ٘زا اٌمبٔ ْٛػاللبد اطؾبة اٌّغبثمخ؛ ٠غت ػٍ ٝاطؾبة اٌّغبثمخ أْ ٠ؼشف لبٔ ْٛاٌّغبثمخ ٠ٚؾزشَ
إٌّفغٚ ٓ١اٌّؾىّٚ ٓ١اٌّزفشع.ٓ١
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ّظبً اىقضبء
وً اٌّؾىّ ٓ١ػٕذ ع٠ٛخ اٌؾمٛق أصٕبء اٌزظ٠ٛذ .ال احد ٌشارك فً مناقشة نتائج السباق إلى محكمٌن،
تشارك فرقها فً مراحل أو سباقات المسابقةٌ .طاع رئٌس المحكمٌن للمسابقة لرئٌس المحكمٌن لأللعاب العسكرٌة
الدولٌة وهو مسإول على عمل لجنة المحكمٌن وعدد األصوات صحٌحا ً وعادالًٌ .عٌن المحكمٌن المٌدانٌٌن وفنٌٌن
فً قطاع المحور وموانع بعدد مطلوب ٚفمب إلسشبداد لٛاػذ اٌّغبثمخ٠ .ؼمذ اإلعزّبع األٚي ٌٍغٕخ اٌّؾىّ ٓ١ثؼذ
ٚطٛي وً اٌّؾىٌٍّ ٓ١فشق اٌّشبسوٌٍّ ٟغبثمخ.
رؾً وً اٌّغبئً اٌّزٕبصػخ ػٍٙ١ب اصٕبء رؾض١ش اٌفشق ٌّشبسوخ ف ٟاٌّغبثمخ لجً ثذا٠خ اٌّغبثمخ .ف ٟؽبٌخ
ِشبوً أصٕبء ئعشاء اٌّغبثمخ٠ ،غّغ سئ١ظ اٌّؾىّ ٓ١رمش٠ش اٌّؾىُ اٌّ١ذأ ٟػٓ اٌٛضغ ثشىً ػبَ ،ثؼذ رٌه ٕ٠ظش
ف١ذٌ .ٛ٠شئ١ظ اٌّؾىّ ٓ١اٌؾك اٌ ٝرٕظ ُ١اٌزظ٠ٛذ ٌؾً اٌٛضغ ثأغٍج١خ االطٛاد ،ال ٠شبسن سئ١ظ اٌّؾىّٔٚ ٓ١بئجٗ
ف ٟاٌزظ٠ٛذٌٚ ،ىٓ ف ٟؽبٌخ ع٠ٛخ االعٛط ٠زخز سئ١ظ اٌّؾىّ ٓ١لشاسا ٔٙبئ١ب.
ششوط اىقضبء
أصٕبء اٌّغبثمخ ٍ٠زضَ ِؾىّ ٓ١لٛاػذ اٌغٍٛن٠ .غٍظ وً ِؾىُ فِ ٟغبفخ ِؼٕ١خ ِٓ اٌّؾىّ ٓ١األخشِٓٚ ٓ٠
اٌّزفشع ،ٓ١ال ٕ٠بلش ِؾىُ ِغبئً اٌمضبء ثبؽذ ئٌِ ٝؾىّّ٠ .ٓ١ىٓ ؽضٛس اٌّزشعِّ ٓ١غ اٌّؾىٍّ٠ ٌٓ .ٓ١غأ اٌّؾىُ
ئٌ ٝاالدػبءاد اٌٛلؾخ ػٓ اٌّؾىّ ٓ١اٌّ١ذأٚ ٓ١١اٌّذسثٚ ٓ١اٌّشبسوٚ ٓ١اٌخ.
ِّٕٛع ِٕبلشخ اساِٚ ٜجبد ٞاٌزم ُ١١لجً االؽذاس ٚأصٕبء٘ب ٚثؼذ٘ب.
ػٕذ اٌمضبء ٠ؼط ٟوً اٌّطبٌت ػجش سئ١ظ اٌّؾىّ٠ ،ٓ١ؾً وً اٌّشبوً ػجش سئ١ظ اٌّؾىّ ٓ١فمظ .أصٕبء
اٌؼًّ ٍ٠جظ اٌّؾىِّ ٓ١الثغب ٚفمب ٌمٛاػذ لبٔ ْٛاٌّغبثمخٍ٠ .زضَ وً اٌّؾىّ ٓ١اإلسشبداد االر١خ:
 ِّٕٛع اعزخذاَ اخٙضح رغغ ً١اٌظٛد ٚاٌزظ٠ٛش غ١ش ِٛافمخ ثمبٔ ْٛاٌّغبثمخ؛ اعزخذاَ اٌّؼٍِٛبد رُ رمذّٙ٠ب ِٕظّ ٟاٌّغبثمخ سعّ١ب اصٕبء ِٕبلشخ اٌّغبئً اٌّزٕبصػخ ػٍٙ١ب فمظ ال غ١ش؛ٍَْىع ىَحنَيِ اىَسبثقخ :وً اٌّىبٌّبد ِغ اٌّشبسوٚ ٓ١اٌّذسث ٓ١ثبعزخذاَ االعٙضح االٌىزش١ٔٚخ؛
اسعبي أ٠خ اٚ٢اِش ٌّشبسو ٟاٌّغبثمخ؛
أ٠خ االفضٍ١بد ٌّشبسو ٟاٌفشق.
ف ٟؽبٌخ االدػبءاد اٌٛلؾخ  ٚاالدػبءاد د ْٚاالؽزشاَ ال ٞاٌشخض ِٓ لجً اٌّؾىُ٠ ،زُ ئلظبء ٘زا اٌّؾىُ
ِٓ ٌغٕخ اٌّؾىّ ٓ١ثذ ْٚرجذ ٍٗ٠ثؼض ٛاٌفش٠ك أخش.
واججبد اىَحنَيِ (اىَحنَيِ اىَيذاّييِ)
٠زُ أزؾبة ئ١ظ اٌّؾىّ ٓ١ف ٟاإلعزّبع األٚي ٌٍغٕخ اٌّؾىّ ،ٓ١وبٌؼبدح ٘زا ِّضً اٌذٌٚخ اٌّض١فخ٠ .شأط
سئ١ظ اٌّؾىّ ٓ١أػضبء ٌغٕخ اٌّؾىّٚ ٓ١اٌّؾىّ ٓ١اٌّ١ذأٚ ٓ١١ئداسح اٌّغبثمخ٠ .مٛد ثؼًّ ٌغٕخ اٌّؾىّ ٓ١فِ ٟشاؽً
اٌزؾض١ش ٚئعشاء الٌّغبثمخ ٚػٕذ ئػالْ إٌزبئظ.
واججبد سئيس اىَحنَيِ:
ً
رئاسة العمل للجنة المحكمٌن وتنظٌم وإجراء المسابقة وفقا لقانون المسابقة؛
مراقبة إجراء المسابقة وتنفٌذ المهام من قبل أعضاء لجنة المحكمٌن والمحكمٌن المٌدانٌٌن وموظفً إدارة
المسابقة؛
إعالن المحكمٌن عن كل المتغٌٌرات فً إجراء المسابقة؛
مراجعة االستئنافات واتخاذ القرارات عنها شخصٌا ً أو بتقدٌمها الى جلسة لجنة المحكمٌن؛
تؤكٌد نتائج المسابقة؛
قٌادة موظفً المسابقة أثناء تعلٌمهم؛
تنفٌذ الدروس والمناقشات مع أعضاء لجنة المحكمٌن؛
تنظٌم وإجراء االقتراع؛
رئاسة إجتماعات للجنة المحكمٌن
ِشالجخ وزبثخ اٌزمبس٠ش فٙٔ ٟب٠خ وً ِشؽٍخ اٌّغبثمخ ٚرمذ ُ٠اٌٛصبئك إٌٙبئ١خ اٌ ٝاٌٍغٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍّغبثمخ؛
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تؤكٌد البروتوكوالت والوثائق التً تعٌن اسبقٌة مشاركة الفرق فً المسابقة وتؤكٌد نتائج المراحل والنتائج
النهائٌة للمسابقة؛
تؤمٌن القضاء العادل عند إجراء المسابقة.
حقىق سئيس اىَحنَيِ:
رغ١١ش ثشٔبِظ اٌّغبثمخ؛
ئلظبء اٌّشبسو ِٓ ٟإٌّبفغخ ف ٟؽبٌخ ئخالي ِزطٍجبد األِٓ عذ٠ب ٚاالدػبءاد اٌٛلؾخ ِٙٚبسح ضؼ١فخ خذا؛
ئلظبء اٌّؾىّ ٓ١اٌزٕ٠ ٓ٠فزِٙ ْٚبِ ُٙع١ئب؛
طٍت ٌجش اٌف١ذٌٍّ ٛ٠شؽٍخ أ ٚاٌغجبق أصٕبء اٌغجبق أ ٚف ٟئعزّبع ٌغٕخ اٌّؾىٌّ ٓ١ى ٟئرخبر اٌمشاس ثشأْ ِغبئً
اٌّزٕبصػخ ػٍٙ١ب (ف ٟاألٚضبء اٌظؼجخ)؛
ئٌغبء اٌمشاس أل ٞاٌّؾىُ؛
ف ٟؽبٌخ ػذَ ٚعٛد اٌزأِ ٓ١اٌطج٠ ٌٓ ،ٟظشػ سئ١ظ اٌّؾىّ ٓ١ئعشاء اٌّغبثمخ.
ٛ٠لغ سئ١ظ اٌّؾىِّ ٓ١غ ِٕظّ ٟاٌّغبثمخ ٚص١مخ ػٓ عب٘ض٠خ ِ١ذاْ اٌزذس٠ت ٚاألعٙضح ٚاألعٍؾخ ٚاإلػزبد
ٌٍّغبثمخ اٌّمجٍخ.
ٕ٠زؾت ٔبئت سئ١ظ اٌّؾىِّّ ِٓ ٓ١ضٍ ٟاٌذٚي اٌّشبسوخ٠ .مغ ارخبر اٌمشاس ثّغبئً اٌّزٕبصػخ ػٍٙ١ب ثشأْ
فش٠ك اٌذٌٚخِّ ،ضٍٙب سئ١ظ اٌّؾىّ ٓ١ػٍ ٝػبرك ٔبئت سئ١ظ اٌّؾىّ٠ .ٓ١غت أْ ٠ى ْٛسئ١ظ اٌّؾىّٔٚ ٓ١بئت سئ١ظ
اٌّؾىِّّ ٓ١ضٍ ٟاٌذٚي اٌّخزٍفخ.
اىَحنَيِ
ٌعٌن محكم واحد من كل دولة مشاركة وله التدرٌب المهنً فً مجال القضاء على هذه المسابقةٌ .طاع
المحكم لرئٌس المحكمٌن وهو مسإول على القضاء العادل وتقٌٌم نتائج المسابقة صحٌحا ً.
واجبات المحكم:
معارفة القانون للمسابقة
مراقبة إجراء المسابقة وتنفٌذ المهام المحكمٌن والمحكمٌن المٌدانببن وموظفً اإلدارة للمسابقة و تقٌٌم نتائج
المسابقة.
اٌمضبء ثشىً ػبدي ٚد ْٚاألفضٍ١بد ٚد ْٚاألخطبء ربد ٞاٌ ٝاألخطبء فٔ ٟزبئظ اٌّغبثمخ؛ ؽً اٌّغبئً
اٌّزٕبصػخ ػٍٙ١ب ثشىً ػبدي ٚف ٟاٌٛلذ إٌّبعت أصٕبء اٌّغبثمخ.
مشاركة فً إجتماعات لجنة المحكمً للمسابقة برئاسة رئٌس المحكمٌن.
مناقشة النتائج واالستئنافات وحل األوضاء مع اللجنة أو تقدٌمها الى تصوٌت لجنة المحكمٌن.
توقٌع النتائج والبروتوكوالت للمسابقة.
حقىق ىجْخ اىَحنَيِ:
اٌمضبء ػٍ ٝاٌّغبثمخٌ ،جظ سِض اٌّؾىُ (شبسح اٌزساع)؛
ِشبسوخ فِٕ ٟبلشخ اٌّششٚػبد ٌمشاساد ٌغٕخ اٌّؾىّٓ١؛
طٍت ِغبػذح اٌّٛظف ٓ١األخشٌ ٓ٠زٕف١ز ِٙبِٗ ثبٌزٕغ١ك ِغ ل١بدرٗ اٌّجبششح؛
طٍت ٚاعزالَ ِٓ سؤعبء اٌفشق اٌّؼٍِٛبد ٚاٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ؛
ِشبسوخ فِٕ ٟبلشخ اٌّغبئً اٌّزؼٍمخ ثزٕف١ز اٌٛاعجبد؛
طٍت ِٓ ل١بدح اٌّغبثمخ ِغبػذح أصٕبء رٕف١ز اٌّٙبِٗ.
ّ
وبث الفيديو عضو لجنة المحكمٌن
ٌعتبر معاون رئيس المحكمين للمسابقة – خبير في مجال التصوير
مسإول على اتخاذ القرار فً مسائل المتنازعة علٌها بشؤن اصابة األهداف وإقتحام الموانع من قبل مشاركً
المسابقةٌ .طاع لرئٌس المحكمٌن.
واجبات محكم بث الفيديو:
معارفة القانون للمسابقة
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بطلب رئٌس المحكمٌن أثناء السباق (المرحلة) للمسابقة بث الفٌدٌو المطلوب واتخاذ القرار المناسب
على أساس قانون المسابقة
بطلب رئٌس المحكمٌن ٌعرض بث الفٌدٌو لهو لكً اتخاذ القرار من قبل رئٌس المحكمٌن
واججبد اىسنشريش:
وزبثخ اٌجشٚرٛوٛالد ٌٍغٕخ اٌّؾىّٓ١؛
ئعشاء اإللزشاع العجم١خ ِشبسوخ اٌفشق (اٌطٛالُ) ٚثشاِظ اٌغجبلبد ِغ سئ١ظ اٌّؾىّ٠ ،ٓ١غغً ٔزبئظ
اإللزشاع ف ٟثشٚرٛوٛي؛
رؼ ٓ١١اعجم١خ اٌّشبسوخ ٌٍفشق؛
وزبثخ اٚ٢اِش ٚاٌمشاساد ٌشئ١ظ اٌّؾىّٓ١؛
اعزالَ اٌطٍجبد ٚرغغٍٙ١ب ٔٚمٍٙب اٌ ٝسئ١ظ اٌّؾىٌٍّّ ٓ١غبثمخ؛
ئػذاد وً اٌٛصبئك ٌٍّؾىّٓ١؛
سئبعخ اٌؼًّ ٌٍغىشر١شٓ١٠؛
ئػالْ اٌّؼٍِٛبد اٌ ٝاٌظؾبف ٓ١١ثارْ سئ١ظ اٌّؾىّٓ١؛
رغ١ٙض اٌزمبس٠ش ػٓ اٌّغبثمخ.
المحكم الميداني
ٌعٌن المحكم المٌدانً فً قطاع المحور (مٌدان الرماٌة ،مانع) من الضباطٌ .طاع المحكم المٌدانً لنائب
رئٌس المحكمٌن وهو مسإول على مراقبة تنفٌذ التمارٌن من قبل مشاركً المسابقة والتزام متطلبات األمن فً قطاع
المحور (مٌدان الرماٌة ،مانع) وفقا ً لشروط القانون للمسابقة؛ تبلٌغ لجنة المحكمٌن عن نتائج السباق فً منطقة
ً
المسإولٌة للمحكم المٌدانً.
تضم مفرزة المحكمٌن المٌدانٌٌن ممثل واحد من كل الدولة من أجل عدل القضاء ومراقبة تنفٌذ القرارات
ٌتخذها المحكمٌن المٌدانٌٌن.
واجبات المحكم الميداني:
أ) قجو اىَسبثقخ:
معارفة برنامج المسابقة والقانون؛
ً
التؤكد من جاهزٌة قطاع المحور (مٌدان الرماٌة ،المانع) إلجراء المسابقة وفقا لمتطلبات القانون؛
التؤكد من صلحٌة وسائل اإلتصال الالسلكً واألعالم ووسائل اإلشارة أخرةٌ ،جب أن تكون هذه الوسائل
جاهزة إلستخدام؛
معارفة الرموز الالسلكٌة لموظفً المسابقة ،نظام اإلستخدام للمخطات الالسلكٌة .تنظٌم اإلتصال فً شبكته
الالسلكٌة ؛
ً
تنظٌم المراقبة على أعمال األطقم (مشاركً المسابقة) ،الرماٌة وسوق العربات وفقا لبرنامج المسابقة؛
التؤكد من وجود الفتحات لتركٌب العوامٌد والعالمات ،التؤكد من وجود العوامٌد (العالمات) اإلحتٌاطٌة؛
تبلٌغ رئٌس المحكمٌن عن جاهزٌة إلجراء مرحلة المسابقة؛
ة) أثْبء اىَسبثقخ:
تسجٌل نتائج إجتٌاز الموانع من قبل مشاركً المسابقة فً منطقة مسإولٌته أثناء مرحلة المسابقة؛
تبلٌغ لجنة المحكمٌتن عن نتائج إجتٌاز الموانع بالالسلكٌة (أو بإستخدام العالمات أو إشارات أخرى) فً
الوقت المناسب؛
تسجٌل نتائج إجتٌاز تاموانع من قبل مشاركً المسابقة فً المسجل الخاص؛
إصالح الموانع ،تركٌب العوامٌد (العالمات) فً مكانها فً الوقت المناسب
فً حالة إخالل متطلبات األمن تبلٌغ لجنة المحكمٌن عن ذلك فوراً ،إٌقاف مرحلة المسابقة ،تنفٌذ اآلوامر
المرسلة من قٌادته.
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ج) في ّهبيخ اىَسبثقخ (ثؼذ إجزيبص اىَبّغ ثبىؼشثخ اىقزبىيخ):
تبلٌغ لجنة المحكمٌن عن نتائج إجتٌاز المانع من قبل مشاركً المسابقة؛
تنظٌم إصالح المانع أو قطاع المحور فً حالة ضررها.
تجمع لجنة الخبراء الفنٌٌن لكشف عن أسباب األعطال لإلعتاد وحل المسائل المتنازعة علٌها المتعلقة
بإستخدام األسلحة واإلعتاد أثناء المسابقة .تضم لجنة الخبراء الفنٌٌن ممثلً الصناعة العسكرٌة (ممثل واحد من كل
دولة)ٌ ،إكد قوام اللجنة فً اإلجتماع األول للجنة المحكمٌن .بآمر رئٌس المحكمٌن ٌتم تفتٌش األسلحة واإلعتاد
القتالٌة وفقا ً لمتطلبات القانون للمسابقة من قبل أعضاء اللجنة.
فً حالة التعطل (الكسر ،الضرر ،التوقف) للعربةٌ ،تحرك أعضاء لجنة الخبراء الى مكان التعطل لكشف
عن سبب التعطل بإذن رئٌس المحكمٌنٌ .سجل نتائج التفتٌش الفنً فً المسجل الخاص قبل إجتماع لجنة المحكمٌن.
ٌوقع الخبارء هذا المسجل وٌقدمونه الى رئٌس المحكمٌن أثناء إجتماع اللجنة للمحكمٌن .بعد تحلٌل المسجل ،تتخذ
لجنة المحكمٌن قراراً :هل هذا التعطل نتٌجة الغلط للطاقم أو ال.
ّظبً حو اىَسبئو اىَزْبصػخ ػييهب
لكل فرٌق الحق الى طرح المسؤلة على بساط البحث فً لجنة المحكمٌن .تتم مناقشة المسؤلة فً اإلجتماع
التالً أو فً االجتماع االستثنائً للجنة المحكمٌن وفقا ً لقرار رئٌس المحكمٌن .تحل المسائل المتنازعة علٌها بقرار
لجنة المحكمٌن للمسابقة ،ولذلك ٌستخدمو المحكمٌن صور وفٌدٌو لنتائج إصابة األهداف او إجتٌاز الموانع ،وفً
حالة الضرورة ٌفحصو االشكال فً مٌدان الرماٌة بعٌن مجرد .ال ٌمكن تبدٌل األشكال فً مٌدان الرماٌة قبل إتخاذ
القرار عن إصابة أو عدم إصلبة األهداف أو رجوع أعضاء لجنة المحكمٌن من مٌدان الرماٌة الى السٌطرة.
ف ٟؽبٌخ اعزؾبٌخ ؽً اٌّغأٌخ اٌّزٕبصػخ ػٍٙ١ب ثاعزخذاَ اٌظٛس ٚاٌف١ذ٠ ،ٛ٠زُ ئرخبر اٌمشاس ثطش٠مخ رظ٠ٛذ
اٌّؾىّ٠ .ٓ١ؼزجش اٌمشاس طؾ١ؾب ف ٟؽبٌخ رظ٠ٛذ أغٍت األػضبء ػٍ .ٗ١ال ٠شبسن سئ١ظ اٌّؾىّ ٓ١ف ٟاٌزظ٠ٛذ،
ٌٚىٓ ف ٟؽبٌخ ع٠ٛخ االعٛط ٠زخز سئ١ظ اٌّؾىّ ٓ١لشاسا ٔٙبئ١ب٠ .غغً عىش٠ز١ش فىشح اٌّغأٌخ ٔٚزبئظ اٌزظ٠ٛذ فٟ
ثشٚرٛوٛي اإلعزّبعّ٠ .ىٓ رمذ ُ٠االعزئٕبف اٌ ٝسئ١ظ اٌّؾىٌّ ٓ١ألٌؼبة اٌؼغىش٠خ اٌذ١ٌٚخ ف ٟؽبٌخ ػذَ رٛافك ثمشاس
ٌغٕخ اٌّؾىٌٍّّ ٟغبثمخ.
ّظبً اىزقذيٌ ثبالسزئْبفبد واىَقزشحبد واىزصشيحبد.
٠مذَ سئ١ظ اٌفش٠ك ثبإلعزئٕبف ف ٟؽبٌخ ػذَ ِٛافمخ ثمشاس ٌغٕخ اٌّؾىّ ٓ١أٔ ٚزبئظ اٌّغبثمخ وزبث١ب ثبٌٍغخ
اٌشٚع١خ ٚاإلٔغٍ١ض٠خ ف َٛ٠ ٟاٌّغبثمخ لجً رأو١ذ ٔزبئظ اٌّغبثمخ٠ .ىزت اإلعزئٕبف اٌ ٝسئ١ظ اٌّؾىٌٍّّ ٓ١غبثمخ ٠ٚؼطٗ١
اٌ ٝعىش٠ز١ش.
٠ىزت ف ٟاإلعزئٕبف ِضّ ْٛاٌّغأٌخ اٌّزٕبصػخ ػٍٙ١بٚ ،لذ ِٚىبْ اٌّغبثمخ ،إٌزبئظ ٚاإلعشاءاد٠ ،ضُ
اإلعزئٕبف طٛس ٚف١ذِ ٛ٠غ األػّبي ٚإٌزبئظ اٌّزٕبصػخ ػٍٙ١ب٠ ،غت ِٕبلشزٙب ف ٟئعزّبع ٌغٕخ اٌّؾىّ٠ .ٓ١غّغ
أػضبء ٌغٕخ اٌّؾىّ ٓ١رّٙخ اٌشخض اٌز ٞلذَ ثبإلعزئٕبف ِٚشافؼبد اٌذفبع ٌٍشخض ،لذَ األعزئٕبف ضذٖ .ف ٟؽبٌخ
غ١بة األطشاف ف ٟاإلعزّبعّ٠ ،ىٓ ارخبر اٌمشاس غ١بث١ب٠ .زخز اٌمشاس ثطش٠مخ رظ٠ٛذ أػضبء اٌٍغٕخ ،ف ٟؽبٌخ ع٠ٛخ
ػذد االطٛاد ،ػٕذ سئ١ظ اٌّؾىّ ٓ١اٌؾك اٌ ٝاٌظٛد اٌؾبعُ .ف ٟؽبٌخ ػذَ ِٛافمخ ثمشاس ٌغٕخ اٌّؾىٌٍّّ ٟغبثمخ،
ٌفش٠ك اٌؾك اٌ ٝرمذ ُ٠ثبإلعزئٕبف اٌٌ ٝغٕخ اٌّؾىٌّ ٟألٌؼبة اٌؼغىش٠خ اٌذ١ٌٚخ.
٠مذَ ثبٌزظش٠ؾبد اٌّزؼٍمخ ثزٕظ ُ١اٌّغبثمخ إٌِ ٝظُ اٌّغبثمخ شف١ٙب أ ٚوزبث١ب٠ .مذَ سئ١ظ اٌفش٠ك ثبٌزظش٠ؼ
شف١ٙب ػٕذ اٌّغبثمخ ف ٟفزشح ال رغبٚص عبػخ ٚاؽذح ثؼذ ؽذس ،اٌز ٞعجت ػذَ سضبٖ .ف ٟؽبٌخ اعزؾبٌخ ؽً اٌّٛضٛع
فٛساٌ ،شئ١ظ اٌفش٠ك اٌؾك اٌ ٝرمذ ُ٠ثبٌزظش٠خ اٌّذػ َٛوزبث١ب.
٠زُ رؾٍ ً١اإلعزئٕبفبد اٌز ٟرأصش ػٍٔ ٝزبئظ  َٛ٠أِ ٚشؽٍخ اٌّغبثمخ خالي  82عبػخٌٚ ،ىٓ ٠زُ ئرخبر
اٌمشاس لجً رٛل١غ اٌجشٚرٛوٛي ٌ َٛ١أِ ٚشؽٍخ اٌّغبثمخ٠ .ؼزجش لشاس ٌغٕخ اٌّؾىّ ٓ١طؾ١ؾب ف ٟؽبٌخ ؽضٛس
ف ٟئعزّبع  01ثبٌّئخ ٌغٕخ اٌّؾىّ ٓ١ػٍ ٝاأللً٠ .ىزت ٔزبئظ اٌمشاس ف ٟثشٚرٛوٛي ثزجٍ١غ شخض اٌز ٞلذَ
االعزئٕبف ػٓ اٌمشاس .ثؼذ ئرخبر اٌمشاس ٌ١ظ سئ١ظ اٌّؾىّ ٓ١أ ٚأػضبء ٌغٕخ اٌّؾىّ ٓ١اٌؾك إٌِ ٝبلشخ
اسائ ُٙػٓ اٌّغبئً اٌّزٕبصػخ ػٍٙ١ب٠ .ؼزجش ٘زا اٌمشاس ٔٙبئب ٚئٌضاِ١ب ٌىً ِشبسو ٟاٌّغبثمخ.
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اإلستئناف
عن تنظيم وإجراء المسابقة وتقييم النتائج
_________________________________________________
)إسم المسابقة(

من______________________________________________________________
)فرٌق(

)اإلسم(

)محكم؛ رئٌس الفرٌق (

_______________________________________________________________
)المرحلة(

ٔز١غخ إٌّبلشخ
ٔز١غخ اٌمشاس ،اٌزأعظ ،رٛل١غ اٌشخض اٌزٞ
ارخز اٌمشاس

)التؤرٌخ(

ِغإٚي ػٍٔ ٝظش
اإلعزئٕبف

)الوقت(

ِضّ ْٛاالعزئٕبف ئخزظبسا .ثٕٛد اٌمٛاػذ أ ٚاٌمبٔ ْٛػٓ
اٌّغبثمخ ،رُ ئخالٌٙب .اٌّمزشػ ٌؾً اٌّٛضٛع ٚأعبط اٌّمزشػ

ُ
تعرفت بقرار المحكم
"أنا موفق""/أنا غٌر موفق"________________________________
)تمٌٌز االختٌار الصحٌح( )التؤرٌخ والوقت وتوقٌع الشخص الذي قدم باالستئناف(

قرار لجنة المحكمٌن:

رئٌس المحكمٌن
أعضاء لجنة المحكمٌن
)التؤرٌخ والوقت(
ُ
تعرفت بقرار لجنة المحكمٌن_____________________________________________________ :
(التوقٌع واإلسم والتؤرٌخ)

*ّ٠ىٓ ادخبي اٌج١بٔبد األخش ٜف ٟاٌطٍت ٚفمب ٌمبٔ ْٛاٌّغبثمخ
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قبئَخ اىَْح واىؼقىثبد
اىَْح
ٌزٕف١ز اٌّٙبَ ثظفخ إٌش١طخ ٚد ْٚاألخطبء٠ ،زُ ِٕؼ اٌّؾىّ ٓ١ثب٢ر١خ:
 د٠جٍِٛخ ٚشٙبدح ٘ٚذا٠ب اٌززو١ش ِٓ ِٕظّ ٟاألٌؼبة (اٌّغبثمخ)؛ ِٕؼ ثّ١ذاٌ١بد ٚصاسح اٌذفبع ِٕٚؼ ِبٌٟاىؼقىثبد
٠ؼبلت أِ ٞشبسن اٌّغبثمخ ػٍ ٝئخالي لٛاػذ اٌّغبثمخ أ ٚلٛاػذ اٌغٍٛن (عٍٛن غ١ش س٠بض ،)ٟرضُ لبْٔٛ
اٌّغبثمخ لبئّخ اٌؼمٛثبد (ٚثٕٙ١ب ص٠بدح ٚلذ اٌؼمٛثخ).
يؼزجش سيىك غيش سيبضي:
ػذَ اٌزضاَ ئسشبداد اٌّؾىُ؛
ِىبٌّخ ثبٌّؾىُ د ْٚاالؽزشاَ؛
ٌّظ اٌّؾىُ ؛
لزف ثبٌشزبئُ  ٚرٛع ٗ١ؽشوخ غ١ش الئمخ ثبٌ١ذ؛
ِٕغ رم ُ١١أػّبي اٌفش٠ك،
ِٕغ ئعشاء اٌّغبثمخ (اٌّشؽٍخ).
٠ؼبلت اٌفش٠ه ثزخز٠ش أ ٚئلظبء ِٓ إٌّبفغخ ػٍ ٝرذاخً ِّضٍٙ١ب اٌ ٝػًّ ٌغٕخ اٌّؾىّ ٓ١أ٠ ٚؼجش غ١ش ِٛافمخ
ثبٌمضبء أ ٚف ٟؽبٌخ عٍٛن ع١ئّ٠ .ٟىٓ ػمٛثخ اٌفش٠ك ثزؾز٠شاْ ،ف ٟؽبٌخ اٌزؾز٠ش اٌضبٌش ٠زُ الظبء اٌفش٠ك ِٓ
إٌّبفغخ .ف ٟؽبٌخ اإلخالي اٌغذٌ ،ٞشئ١ظ اٌّؾىّ ٓ١اٌؾك اٌ ٝئلظبء ػض ٛاٌفش٠ك (أ ٚفش٠ك ثبٌىبًِ) ِٓ إٌّبفغخ
ثؼذ رظ٠ٛذ أػضبء ٌغٕخ اٌّؾىّٚ ٓ١رغغ ً١ف ٟاٌجشٚرٛوٛي .يؼبقت اٌّؾىّ ٓ١ػٍ ٝرٕف١ز ِٙبِ ُٙع١ئب أ ٚئخالي
أخش ٜثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
اٌزخز٠ش؛
ئلظبء ِٓ اٌمضبء ٌٍّغبثمخ؛
ئلظبء ِٓ اٌمضبء ِٛلزب ٌفزشح ِؼٕ١خ
يزخز اىقشاسػِ ػقىثبد ضذ اىَحنَيِ ثطشيقخ رصىيذ ىجْخ اىَحنَيِ ثأغيجيخ األصىاد رسجيو رىل في
اىجشورىمىه اىخبص.

