القانون
عن إجراء المسابقة لمدربي الكالب "الصديق الصادق"
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 .Iالحاالت االساسية
تم كتبة هذه حاالت حسب أوامر "قانون تنفيذ مسابقات العسكرية الدولية" من أجل تجهيز وإجراء المسابقة
لمدربي الكالب "الصديق الصادق" (المسابقة) وتضم نظام ،حقوق ،ملزوميات واسئلة أخرى في موضوع إجراء
المسابقة.
اللغة الرسمية للمسابقة هي الروسية  ،واإلنجليزية مساعدة .في إقليم البلد المشارك في التنظيم  ،اللغة الرئيسية
هي اللغة الوطنية.
 .IIادارة تجهيز واجراء المسابقة
يقع على عاتق ادارة أمن الخدمة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لروسية االتحادية (ادارة األمن) ادارة
مباشرة لتجهيز وإجراء المسابقة.
تعين ادارة المسابقة لتأمين شامل المسابقة من قبل رئيس ادارة األمن.
تعين من أجل تحديد الفائزين الحقيقي لجنة المحكمين تتكون من محكمين من دول المشاركة ( 1من كل دولة
المشاركة).
مكان اجراء المسابقة هو مركز تدريب الخبراء في مجال ترويض الكالب رقم  470تابع للقوات المسلحة
لروسيا االتحادية (مركز التدريب ( )470يقع في قرية "كنياجيفو" تابعة القليم دميتروفسكي ,منطقة موسكو).
من أجل التحضير المباشر لإلدارة  ،يتم تنظيم فريق من القضاة والمشاركين وكالب الخدمة قبل افتتاح فصول
المسابقة مع الفئات المحددة.
 .IIIمعلومات عامة عن اجراء المسابقة.
تضم المسابقة  5تمرينات
التمرين االول – "دوغ بياتلون" (المسابقة الفردية مع الكالب) ,مسافتها  3200متر مع خطين الرمي .في
الخط االول ( 800متر بعض خط االنطالق) تتم رماية من بندقية صغيرة العيار وينبطح الرامي على بطنه وفي
الخط الثاني ( 2400متر من خط االنطالق) تتم رماية من بندقية صغيرة العيار والرامي في الوضع الواقف.
لمشاركي من سيدات مسافها  2400متر مع خطين الرمي .في الخط االول ( 800متر بعض خط االنطالق)
تتم رماية من بندقية صغيرة العيار وينبطح الرامي على بطنه وفي الخط الثاني ( 1600متر من خط االنطالق) تتم
رماية من بندقية صغيرة العيار والرامي في الوضع الواقف.
التمرين الثاني – اجتياز خط الموانع ذو مسافة  300متر مع كالب.
التمرين الثالث – "خدمة الحراسة" (البحث عن الناكث  ،واالحتفاظ والنباح  ،ومنع هروب الناكث  ،وصد
هجوم من مرحلة الحراسة  ،والقافلة الخلفية  ،ومهاجمة الكلب من القافلة الخلفية  ،ومهاجمة الكلب من حركة
"الهجوم األمامي").
التمرين الرابع –اطالق النار من مكان على هدف مستجد من مختلف المناصب في فترة ما بعد الظهر.
التمرين الخامسة – "دوغ بياتلون (التتابع) .مسابقة  4مشتركين مع كالب لمسافة  1600متر مع خط الرمي
واحد عن بعد  800متر من خط االنطالق (الرماية من بندقية صغيرة العيار والرمي في الوضع الواقف).
 .IVشروط المسابقة
يسمح اشتراك في المسابقة لطواقم العسكريين بالقوام التالي:
 ممثل الفريق – شخص واحد -مدرب – شخص واحد
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 مشتركون مع كالب –  5اشخاص (لكل مشترك كلب واحد ,مشترك واحد مع كلبه هو مشترك احتياطي),يعين زعيم الفريق من المشتركين.
 مجموعة التأمين –  3أشخاص (واحد منهم يطبخ طعام لكالب ،مترجم وأخر هو مساعد المحكم (يلعب دورالخارق االفتراضي اثناء تنفيذ التمرين "خدمة الحراسة".
مسموح االشتراك مشاركي من سيدات 5 ،اشخاص (لكل مشتركة كلب واحد ,مشتركة واحدة مع كلبها هي
مشتركة احتياطية) وعليهم كل شروط نفسه غير من بعض تمارين تم مناقشة عليها بشكل خاص.
إن المترجم ومساعد المحكم يشتركون في مرحلة دولية فقط.
يتم تبديل المشترك مع كلبه (تبديل المشترك أو الكلب بمفرده ممنوع) مرة واحدة بعد ارشاد الطبيب أو طبيب
بيطري فقط .يتخذ المحكم الرئيسي قرارا عن هذا التبديل.
يشترك في المسابقة عسكريين مع كالبهم الذين قدموا الوثائق التالية:
 طلب الشتراك في المسابقة (التطبيق رقم )1 بطاقة شخصية شهادة المعبوث نبذة من االمر عن تخصيص الكلب لعسكري مع رقم كود الكلب أو رقم الشريحة االلكترونية. بطاقة الكلب أو الشهادة البيطرية الدولية (لمشركي المسابقة الدولية). شهادة بيطرية بشكل رقم ( 1وفقا ألمر وزير الزراعة لروسيا االتحادية رقم  281بتأريخ  17يوليو 2014م"عن قواعد تنظيم إعطاء الشكل المكمل للوثائق المرافقة") .يحصل المشتركين على شهادة بشكل رقم  1اثناء
التفتيش الجمركي عند وصول الى روسيا االتحادية.
لن يسمح اشتراك الكالب الشخصية في المسابقة (لمشتركي مرحلة المسابقة العامة).
يسمح الشتراك في المسابقة:
 عسكريين لهم شهادات عن تدريب في مجال ترويض الكالب .لمشاركي من سيدات مسموح وجوداختصاصات غيره.
 كالب مع شهادات وارقام الكود المكتوبة في قائمة الكالب أو شهادة الكالب من هيئات دولية (بطاقة الكلبوفقا لقوانين الوطنية للدول االخرة).
لن يسمح اشتراك الفريق في المسابقة في حالة عدم وجود الوثائق المكتوبة فوق .يستلم كل مشترك بطاقة
مشترك المسابقة في مكان اجرائها (مثل نموذج في التطبيق رقم .)2
يسمح الشتراك في المسابقة كالب في عمر من سنة وستة شهور الى ثماني سنوات.
يسمح اشتراك في المرحلة الوطنية للمسابقة فرق منتخبة لهيئات السلطة التنفيذية توجد الخدمة العسكرية فيها.
يسمح اشتراك في المرحلة الدولية للمسابقة فرق منتخبة تابعة ل"اجتماع المساعدة الطوعية للجيش واالسطول
والطيران" ( )DOSAAFلروسيا االتحادية وهيئات السلطة التنفيذية توجد الخدمة العسكرية فيها وكما فرق
عسكريين من سيدات.
يجتاز كل المشتركين الذين وصلوا الى المسابقة فحوص لجنة الطعون .يفحص كالب مشتركي المسابقة من
قبل طبيب بيطري قبل االقامة.
ينظم ترويض الكالب ومساعدة مشتركي المسابقة اثناء تدريبهم في تنفيذ التمارين في مكان اجراء المسابقة.
من الواجب أن يجتيز مشتركي المسابقة فحص طبي وتقديم الكالب لفحص الطبيب البيطري قبل تنفيذ كل
تمرين .لن يسمح الشتراك في المسابقة مشتركين الذين ما اجتازوا الفحص الطبي وكالب ما تجتازوا فحص الطبيب
البيطري .في حالة عدم مراعاة احتياطات األمن من قبل المشترك ,يتم اقصاء المشترك من المسابقة وفقا لقرار لجنة
المحكمين.
يحل كل المسائل المتعلقة بالتأمين الشامل لمشتركي أجانب المسابقة ومسؤوليتهم في مجال تعويض اضرار
الصحة والممتلكات وفقا التفاقيات برؤساء فرق الدول التين تشترك في المسابقة.
أثناء تنفيذ التمرين "دوغ بياتلون" تتم رماية من بندقية صغيرة العيار "بي( "2-7-عيارها  5.6ملم) أو نماذج
ممثلة (باستخدام جهاز التسديد ديوبتري) .تحصل مشتركي المرحلة الدولية للمسابقة على بنادق "بي"2-7-
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(عيار 5.6ملم) من الطرف الروسي (أنظر التطبيق رقم  )3ويصل مشتركي المرحلة الوطنية للمسابقة مع اسلحتهم.
اثناء تنفيذ التمرين الرابع تتم الرماية مع استخدام بندقية من طراز ( AK-74Mعيار  )5.45او مثلها .إن
مشاركي المرحلة الدولة يتم تأمينهم ببنادق من طراز ( AK-74Mعيار  )5.45من قبل الطرف الروسي (التطبيق
رقم  )3ويصلوا مشاركي مرحلة الوطنية مع االسلحة الوطنية.
تنظم نقل االسلحة لمشاركي المرحلة الوطنية وفقا لقوانين وزارة الدفاع لروسيا االتحادية .يتم توزيع االسلحة
بين فرق يشتركوا في مرحلة دولية حسب القرعة قبل بداية المسابقة بهدف تخضيرها .من المسموح استخدام أسر
االسلحة لبندقية صغيرة العيار حسب جسم المشارك.
تنظم تخزين االسلحة الخفيفة وذخيرتها لمشتركي المرحلة الوطنية في غرفة السالح التابعة لمركز التدريب
رقم  470واسلحة وذخيرة لمشتركي المرحلة الدولية للمسابقة في غرفة السالح في مكان اجراء المسابقة .يعين عدد
الطلقات في وحدة نارية البنادق وفقا الرشادات هذا نموذج السالح.
إن شكل المالبس لمشتركي المسابقة ورؤساء الفرق وأعضاء فرق التامين فهو سيفي (بدلة ميدانية مع أحذية
عسكرية)
مسموح استخدام لمشاركي من سيدات بدالت عسكرية خفيفة (من قماش خفيف).
لجنة الطعون
تعين لجنة الطعون بالقوام التالي:
 ممثل ادارة المسابقة السكرتير الرئيسي طبيب طبيب بيطرييقع على عاتق ممثل ادارة المسابقة واجبات رئيس لجنة الطعون .يقرر قوام لجنة الطعون مدير ادارة أمن
الخدمة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لروسيا االتحادية.
تفحص لجنة الطعون وثائق مشتركي المسابقة وكالبهم وتطابق الوثائق مطالب قانون هذه المسابقة وتقدن
قائمة مشتركي المسابقة الى لجنة المحكمين.

احتياطات االمن
من أجل أمن المشاهدين والمشاركين يتم اجراء المسابقة في منشآت رياضية وفقا لقانون المسابقة.
واجبات ادارة المسابقة.
 اتخاذ كل اإلجراءات لتأمين حماية المشاهدين والمشتركين والكالب. تجهيز المكان للكالب وتأمين حراسة الكالب  24ساعة يومياً. تنظيم االجراءات الطفا الحرائق. تحديد نظام النجدة الطبية لمشتركي المسابقة وعمل الطبيب البيطري مع الكالب.تنظم في مكان اجراء المسابقة نقطة طبية ونقطة بيطرية دائمة وتقع فيها ادوية وادوات ومركبات إلنقاذ
المصابين .ال بد من اعالن كل المشاركي للمسابقة عن موضعة نقاط المساعدة الطبية والبيطرية.
من الواجب أن يقبض الكالب على زمام وكمام اثناء التأبور والحركة .يسمح تواجد الكالب دون زمام وكمام
في اقامتها واثناء تنفيذ التمارين فقط.
يتم منع أن يترك الكالب بدون مراقبة ويسمح مضاربة الكالب وياخذها خارج منطقة االقامة.
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من الواجب أن يوقف المشتركين وكالبهم في اماكن خاصة بدون امكانية دخول الغرباء فيها .يتم منع أن
يخرج لمشتركين هذه االماكن بدون إذن المدرب.
ال بد من عرف ومراعاة قواعد استخدام االسلحة من قبل مشتركي المسابقة بشكل جيد.
أثناء استخدام االسلحة ممنوع لمشتركين:
 . 1تجهيز لرماية وتسديد الى اشكال أو اهداف أخرى خارج خط الرامي في أية الحالة ,إذا تم تعمير االسلحة
أو ما تم تعميرها.
 .2دوار االسلحة في خط الرمي الى اتجاه غير االتجاه الرئيسي في أية الحالة (رماية ,تعمير ,كبوة وإلخ).
 .3رماية في حالة تواجد االشخاص أو الكالب في قطعة الرمي.
 .4رماية من أسلحة غير صالحة.
 .5رماية الى أهداف غير وفقا للتمرين.
 .6ترك االسلحة المعمرة في خط الرمي.
 .7أخذ او لمس او زلف الى األسلحة في خط الرماية بدون أوامر من قائد الرماية.
 .8تنفيذ تعمير األسلحة قبل اوام من قبل قائد الرماية.
 .9براح خط الرماية مع أسلحة.
 .10وجود في خط الرماية احد غيره من مشارك َمن يرمي.
 .11بقى األسلحة المعمرة في أي مكان او اعطاءها الى احد غيره بدون اذن من قبل قائد الرماية.
بعد انتهاء المسابقة الفردية أو مرحلة التتابع يفحص محكم اسلحة المشاركين (هل تم تفريغ االسلحة أو ال).
في حالة تسوؤ الرؤية أو متغيرات االحوال الجوية حادا أو في ظروف خطرة أخرى للمحكم الرئيسي الحق
الى تواقف تنفيذ المسابقة مؤقتا (بتنسيق مع ادارة المسابقة).
للجنة المحكمين الحق الى رفض من اجراء المسابقة في حالة عدم تأمين كل اجراءات االمن أو توجد امكانية
الحوادث بسبب ظروف المسابقة.
في حالة اصابة مشتركي المسابقة أو الكالب اثناء المسابقة ,يتخذ المحكم الرئيسي اجراءات لمساعدة
المصابين وتبليغ ادارة المسابقة عن ذلك الحادثة وأيضا اجراء تحقيق الحادثة باشتراك االطباء واالطباء البيطريين.
التأمين الطبي للمسابقة.
من الضروري أن ينظم التأمين الطبي من أجل حل المسائل بسماح المشاركين الشتراك في المستبقة
والمساعدة الطبية للمشتركين المصابين والمرضى ونقلهم الى مؤسسات طبية تابعة لوزارة الدفاع لروسيا االتحادية
في حالة الضرورة.
يقع التأمين الطبي على عاتق أطباء مركز التدريب رقم  470والقسم الخامس للمؤسسة الطبية "مستشفى
العسكرية رقم  " 1586التابعة لوزارة الدفاع لروسيا االتحادية.
يحمل طبيب المسابقة مسؤولية على المساعدة الطبية وهو مرؤوس إلدارة المسابقة.
واجبات الطبيب:
 .1تحديد طرق ونظام انقاذ مشاركي المسابقة.
 .2فحص الوثائق الطبية لمشتركي المسابقة وحسب الضرورة اجراء الفحص الطبي لمشتركي المسابقة على
رغم من وجود الوثائق المطلوبة.
 .3اجراء المراقبة الطبية لمشتركين في سير المسابقة وفي اماكن اقامتهم.
 .4تأمين تقديم المساعدة الطبية الفورية لصالح مشاركي المسابقة الذين يحتاجون اليها.
 .5مراقبة التزام المتطلبات الصحية اثناء اجراء المسابقة وفي سير استراحة المشركين.
 .6مراقبة نوعية طبخ الطعام في نقاط التأمين الغذائي االجتماعي التي تتخصص لتأمين مشركي المسابقة.
 . 7تقديم التقرير حول التأمين الطبي والصحي وحاالت االصابات المحصولة عليها في سير المسابقة الى
المدرية العسكرية الطبية الرئيسية لوزارة الدفاع لروسيا االتحادية مع استخالص االستنتاجات وتقديم المقترحات
حول تحسين تنظيم التأمين الطبي للمسابقة\.
يجب على طبيب وممرضين الذين يؤمنون المسابقة امتالك االشارات الرمزية المكشوفة.
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التأمين البيطري للمسابقة.
يقع التأمين البيطري للمسابقة على عواتق المركز التدريبي رقم  470والمؤسسة الحكومية البيطرية لمنطقة
موسكو "محطة دميتروفسكايا لمكافحة اوبئة الحيوانات".
يعتبر الطبيب البيطري للمسابقة المرؤوس إلدارة المسابقة مسؤوال للتأمين البيطري بصفة صحيحة وفي
الوقت المالئم.
واجبات الطبيب البيطري:
 .1اجراء معالجة اغراض المسابقة مضادة لقرادات قبلة يومين – ثالثة ايام من وصول مشاركي المسابقة مع
كالبهم.
 .2اجراء الفحص لكل الكالب قبل بداية اقامتها في اراضي المركز التدريبي رقم ( 470يجرى فحص الكالب
على نقطة بيطرية امام حاجز للمركز التدريبي رقم .)470
 .3حظر مشاركة الكالب المريضة في المسابقة.
 .4بنسبة الناث الكالب عند الدورة النزوية فال بد من سمح بمشاركتها في المسابقة اخيرا على رغم من نتائج
القرعة.
عند تنفيذ التمرين "دوغ بياتلون" (التتابع) ال بد من تبديل مشارك المسابقة مع كلبه في حالة وجود الدورة
النزوية لدى الكلبة .حسب الضرورة لمحكم الحق الى تبديل مرة ثانية ,لكن في حالة وجود في فريق كلبتين لها دورة
نزوية يمنع اشتراك الفريق في التمرين .يفحص الكلبات يوميا قبل كل التمرين.
 . 5قبل بداية الفحص البيطري ال بد من اختبار وجود الشهادة البيطرية رقم  ,1بطاقة الكلب أو الشهادة
البيطرية الدولية.
 .6تقديم التقرير حول نتائج الفحص البيطري لمحكم المسابقة يوميا.
 .7حضور في غرفة النقطة البيطرية في جاهزية تقديم المساعدة لكالب عند اجراء تمارين المسابقة.
 . 8تنظيم نقطة تقديم المساعدة البيطرية للكالب مع كل االدوية البيطية المطلوبة وتحضير وسيلة النقل الجالء
الكالب المريضة أو المصيبة الى المؤسسة البيطرية.
 .9اجراء المراقبة البيطرية حول اقامة وتغذية الكالب وفي حالة الحوادث تقديم التقرير إلدارة المسابقة.
 .10في حالة االمراض الوبائية ال بد من عزل الكالب المريضة.
 .11في نهاية المسابقة
 ال بد من تنفيذ الوثائق الالزمة لنقل الكالب التابعة لمشاركي المسابقة من مكان اجراءها؛ -تقديم التقرير البيطري الى لجنة المحكمين.

فواصل االستراحة عند المسابقة.
في حالة وقف التمرين بسبب االسباب التكنية ,االحوال الجوية السيئة أو االسباب االخرى ال بد من مواصلة
أو انهائه في نفس اليوم .في حالة استحالة يتم تأجيل تنفيذ التمرين الى اليوم الالحق مع أخذ النتائج المحققة على عين
االعتبار.
التصريحات واالحتجاجات والعقوبات.
التصريحات واالحتجاجات
يستطيع مشاكي المسابقة أو ممثلي الفرق تقديم التصريحات واالحتجاجات للجنة المحكمين في حالة
االدعاءات المتعلقة بحرق قانون المسابقة وفي حالة اتخاذ القرارات غير مناسبة حسب وجهتم النظر من طرف
محكمين.
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من الممكن تصريح التصريحة الشفهية لممثل ادارة المسابقة حول المسائل المتعلقة بتنظيم المسابقة.
يتم تصريح التصريحة من طرف ممثل الفريق (وفي حالة عدم وجوده من طرف مدرب أو رئيس الفريق)
بصفة شفهية مباشرا في سير المسابقة بعد  15دقيقة بعد الحادث وال اكثر.
في حالة استحالة حل المشكلة فورا ,يجب على ممثل الفريق تبيين طلبه كتابيا (التطبيق رقم  )4لكن فقط في
حالة وجود السبب الحتجاجاته .يتم تقديم االحتجاج بإشارة على بنود قانون المسابقة تم حرقها في رائه .يتم تقديم
بالتصريح في فترة  30دقيقة بعد نهاية المسابقة ال اكثر لكن قبل مناقشة لجنة المحكمين في نهاية هذا اليوم.
لن تستلم لجنة المحكمين تصريحات واحتجاجات جماعية وفي حالة عدم وجود اشارة بنود قانون المسابقة
فيها .ال بد من كتابة االحتجاج الى المحكم الرئيسي ويعطي الى السكرتير الرئيسي للمسابقة.
يكتب السكرتير الرئيسي على التصريح توقيت تقديمه ويبلغ المحكم الرئيسي عنه مع الوثائق الالزمة لمناقشة
هذا التصريح.
يرفض احتجاجا بإذن المحكم الرئيسي أو نئيبه بشرط عدم وجود التأكيد لمضمون التصريح في نتيجة التحقيق
يتخذ القرار حول كل مشارك قبل بداية التمرين الالحق للمسابقة .في حالة استحالة اتخاذ القرار حولة
االحتجاج فورا ,من الممكن سماح لمشارك المسابقة بمواصلة مشاركته في المسابقة اصطالحيا (باحتجاج) حتى
اتخاذ القرار وال بد من اخبار ممثل الفريق ومشارك المسابقة عن ذلك في الوقت المناسب.
عند اتخاذ القرار حول االحتجاج يجب على لجنة المحكمين استماع بيانات لكل االشخاص الذين يهتمون بهذا
االحتجاج .في حالة عدم حضور االطراف ,من الممكن اتخاذ القرار غيابيا.
ال بد من تسجيل قرار لجنة المحكمين في بروتوكول واعالن عنه شخص الذي قام بالتصريح.
في حالة اختالف آراء اعضاء لجنة المحكمين أثناء مناقشة المسائل واالحتجاجات ,للمحكم الرئيسي الحق الى
اتخاذ القرار النهائي .إن القرار المتخذ فهو نهائي والتزامي لكل المشتركين للمسابقة.
في حالة تقديم االحتجاج بدون اثبات مرة ثانية أو وجود تصريحان لشخص الذي قدم تصريحات أو
احتجاجات ,للجنة المحكمين الحق الى وقع العقوبة على هذا الشخص.
إن تصوير الفيديو غير مسموحة بإدارة المسابقة ليس دليل التخاذ القرار حول احتجاجات أو التصريحات.
العقوبات
يوقع العقوبات التالية على مشتركين ومحكمين وممثلين ومدربي الفرق إلحالل الشروط المكتوبة في قانون
المسابقة ولعدم مراعاة نظام نشاطات اليوم وبرنامج المسابقة وارشادات ادارة المسابقة ولجنة المحكمين وقواعد
السلوك الالئق وعامل مع كلب بخشونة ولتصريحات والحتجاجات دون اثبات ولحكم غير عادل.
 .1على مشاركي المسابقة:
 إخطار اقصاء من التمرين اقصاء من المسابقة .2على محكمين:
 إخطار اقصاء من حكم المسابقةتوقع ادارة المسابقة عقوبات لعدم مراعاة مطالب االنضباط ونظام نشاطات اليوم ولسلوك غير الئق ولشرب
المشروبات الروحية ولعدم مراعاة احتياطات االمن ويوقع المحكم الرئيسي عقوبات الستخدام العقارير الممنوعة.
لن يحصل المشارك تم اقصائه من المسابقة على جوائز ومنح ويتم الغاء نتائجه.
تبلغ ادارة المسابقة مع المحكم الرئيسي للمسابقة عن عقوبات واقصاء من المسابقة لفريق بصفة كتابية
وتوضح اسباب لذلك .يتم تبليغ عن عقوبات مشاركي المسابقة لكل المشاركين وتبليغ عن عقوبات المحكمين أو
ممثلي الفرق لمحكمين وممثلين فقط ,منفصال من مشاركي المسابقة.
لن يحصل المشارك تم اقصائه من المسابقة على جوائز ومنح ويتم الغاء نتائجه.
تبلغ ادارة المسابقة مع المحكم الرئيسي للمسابقة عن عقوبات واقصاء من المسابقة لفريق بصفة كتابية
وتوضح اسباب لذلك .يتم تبليغ عن عقوبات مشاركي المسابقة لكل المشاركين وتبليغ عن عقوبات المحكمين أو
ممثلي الفرق لمحكمين وممثلين فقط ,منفصال من مشاركي المسابقة.
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 .Vواجبات موظفي المسابقة.
ممثل ومدب ورئيس الفرقة.
يعين ممثل ومدرب ورئيس الذين يعرفون هذا القانون من فريق كل دولة التي قدمت طلب الشتراك في
المسابقة .
ممثل هو قائد الفريق وهو مسؤول النضباط وانتظام الفريق.
مدرب هو مسؤول لنتائج رياضية وتكنية المشاركين ونتائج الفريق بشكل عام .يوقع واجبات ممثل الدولة
على عواتق المدرب.
يعين رئيس الفريق من قوام مشاركي المسابقة ويروسهم.
واجبات ممثل الفريق:
 .1تأمين الوصول لمشاركي المسابقة المنظم وفي الوقت المناسب الى مكان اجراء المسابقة.
 . 2تقديم الطلب وقائمة أسماء المشاركي للفريق ووثائقهم المطلوبة وتأمين اجتياز فحوص لجنة الطعون في
الوقت المناسب.
 .3اشتراك في القراعة.
 .4تأمين وصول الفريق والمشاركين الى التابور وكل التمرينات المسابقة في المالبس المعينة.
 .5امداد المشاركين بكل االدوات والمعدات الضرورية.
 .6تبليغ المشاركين عن نظام نشاطات اليوم وكل المتغيرات وقرارات لجنة المحكمين.
 .7حضور في كل اجتماعات الممثلين ولجنة المحكمين تم دعاه اليها وحماية مصالح الفريق واعضائه.
 .8مراعاة كل مطالب ادارة المسابقة ولجنة المحكمين ومساعدتهم في تنفيذ برنامج المسابقة.
 .9منع النزاعات وليس له الحق الى تدخل في اعمال ادارة المسابقة والمحكمين.
 .10تأمين مغادرة الفريق المنظم وفي الوقت المناسب.
لممثل الفريق الحق الى استالم المعلومات من ادارة المسابقة ولجنة المحكمين حول كل المسائل الجراء
المسابقة .له الحق الى تقديم الطلبات االضافية وتصريحات عن متغيرات في طلباته واحتجاجات حول مسائل اجراء
المسابقة الى لجنة محكمين المسابقة.
ال يترك ممثل الفريق مكان اجراء المسابقة الى اذن ادارة المسابقة أو المحكم الرئيسي.
يجب على ممثل الفريق أن يوقع في مكانه الخاص أو في مكان أخر معروف للجنة المحكمين اذا ال تمنع هذا
احتياطات االمن.
في حالة عدم مراعاة قواعد القانون أو تنفيذ الواجبات بشكل سيئ من قبل ممثل الفريق ,يوقع عليه عقوبات
وحتى اقصاء من وظيفته.
واجبات رئيس الفريق:
 .1تأمين االنضباط الفريق والمراعاة لنظام نشاطات اليوم وبرنامج المسابقة بشكل جيد من قبل المشاركين.
 .2تنفيذ واجبات ممثل الفريق في حالة غيابه.
 .3مراعاة كل االرشادات لممثل الفريق.
ينفذ كل المشاركين ارشادات المدرب ورئيس الفريق بشكل جيد.
ليس لممثلي ولمدربي الفرق الحق الى تواجد في قوام لجنة المحكمين .في حالة اشتراك الممثل (المدرب) في
عمل اللجنة (في ظروف نقص المحكمين) ,له الحق الى اشتراك في المناقشة لكن ليس له الحق الى اشتراك في اتخاذ
القرار حول االحتجاجات.
مشارك المسابقة
واجبات مشارك المسابقة:
 .1مراعاة طلبات االنضباط والسلوك الالئق بشكل جيد.
 .2معرفة طلبات القانون ومراعاها بشكل جيد واشتراك في المسابقة بشكل نزيه.
 .3معرفة وتنفيذ كل طلبات القانون في أسئلة االمن واألمان.
 .4بذل الجهود من اجل بلوغ النجاح.
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 .5سلوك مجامل بالنسبة لقادة ومشاركي المسابقة ومراعاة كل طلبات لجنة المحكمين وليس لمشارك الحق
الى منع عمل المحكمين.
 .6جاهزية الشتراك في المسابقة ووصول الى مكان اجراءها في الوقت المناسب.
 .7اشتراك في المسابقة في الماليس المعين.
 .8عامل الكلب جيد ,بدون الخشونة واالضطرار الزائد.
 .9ممنوع ترك مكان اجراء المسابقة بدون اذن حتى في حالة انتهاء أو اقصاء من التمرين.
 .10تبليغ اقرب المحكمين وممثل الفريق في حالة استحالة مواصلة االشتراك في التمرين وعمل وفقا
الرشاداتهم بعد ذلك.
لمشارك المسابقة الحق الى:
 .1تصريح الى لجنة المحكمين عبر ممثل أو مدرب أو رئيس الفريق فقط.
 .2اشتراك في المسابقة وفقا للطلب.
ممنوع لمشاركي المسابقة استخدام العقاقير الممنوعة.
للجنة المحكمين ولطبيب المسابقة الحق الى ارسال أي المشارك الى فحص حول وجود العقاقير الممنوعة
فيهي أثناء تنفيذ أي التمرين.
لجنة المحكمين للمسابقة.
تعين لجنة المحكمين من قبل مدير ادارة أمن الخدمة العسكرية .تقوم لجنة المحكمين باجراءات تجهيز
المسابقة وتعيين النتائج التكنية والمراكز تم أخذها من قبل المشاركين والفرق وتجهز بروتوكول نتائج المشاركين
والفرق وتقرير عن اجراء المسابقة والوثائق المطلوبة االخرة وتنظم منح الفائزين.
تضم لجنة المحكمين:
 نواب المحكم الرئيسي محكمين التمرينات محكم رئيسي حقل الرامي محكمين حقل الرامي محكمين احتياطيين محكم ضبط الوقت رئيسي محكم ضبط الوقت محكم االنطالق محكم ميداني مساعدون المحكم في تمرين "خدمة الحراسة". السكرتير الرئيسي سكرتيريون في تمرينات.واجبات لجنة المحكمين:
تامين الظروف المالئمة لبلوغ النتائج الجيدة من قبل المشاركين في اطار هذا القانون.
الحكم العادل وحل المسائل المتنازعة عليها.
تنفيذ الواجبات بشكل جيد.
اخطار ومنع كل حاالت عدم مراعاة طلبات القانون ,خصا احتياطات االمن.
ليس لمحكمين الحق الى مساعدة أو مشورة المشارك اذا يراعى قانون المسابقة واحتياطات االمن.
يجب على محكمين امتالك االشارات الرمزية المكشوفة اثناء تنفيذ العمل.
يعين المحكم (محكمين) الخاص(ين) إلجراء كل تمرين لتقييم تنفيذ التمرين من قبل كل المشتركين.
في حالة عدم وجود االنضباط وعدم مراعاة قانون المسابقة يتم اقصاء اعضاء لجنة المحكمين من الحكم.
المحكم الرئيسي للمسابقة.
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المحكم الرئيسي هو مدير ادارة أمن الخدمة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لروسيا االتحادية .يرأس المحكم
الرئيسي عمل كل لجنة المحكمين.
واجبات المحكم الرئيسي:
 .1معرفة برنامج المسابقة ونظام كل يومها.
 .2انشاء برنامج تجهيز لجنة المحكمين إلجراء المسابقة وتوزيع المحكمين الى قطعاتهم.
 . 3تنظيم فحص اماكن اجراء تمرينات المسابقة وجاهزية االجهزة واالدوات واالسلحة ووجود المنح وأيضا
تأكيد محضر فحص كل اهداف المسابقة (التطبيق رقم .)5
 .4تعليم لجنة المحكمين قبل اجراء المسابقة حولة مسائل الحكم الرئيسية.
 .5اجراء االجتماع المشترك مع ادارة المسابقة والمشاركين والمدربين والممثلين للفرق واعالنهم عن نظام
نشاطات اليوم وبرنامج المسابقة واحتياطات االمن.
 .6التأكد من الحكم الصحيح وحل المسائل المتنازعة عليها وفقا لقانون المسابقة.
 .7اجراء االجتماعات إلعالن نتائج المسابقة لكل يوم وفي نهاية المسابقة والتأكد من النتائج الفردية وللفرق
الصحيحة.
 .8فحص كل التصريحات واالحتجاجات واتخاذ القرارات بشأنها في الوقت المناسب.
 .9تحقيق حاالت حرق احتياطات االمن فورا مع ممثل ادارة المسابقة واتخاذ االجراءات لمنع الحوادث.
إن المحكم الرئيسي مسؤول لتنظيم الحكم ونوعية عمل لجنة المحكمين .يتم تقييم عمل اعضاء لجنة المحكمين
في االجتماع النهائي.
للمحكم الرئيسي الحق الى
 تغيير برنامج المسابقة وتوقيت بدايتها في حالة عدم تجهيز االدوات واالجهزة بشكل كامل بالتنسيق معادارة المسابقة واعالن عن االستراحة الموقتة في حالة االحوال الجوية غير مالئمة.
 نقل المحكمين أثناء المسابقة في حالة الضرورة. اقصاء المحكمين من المسابقة في حالة االخطاء الجسيمة أو الحكم غير المعدل أو عدم تنفيذ الواجبات بشكلجيد من قبلهم.
 الغاء قرارات المحكمين في حالة عدم تطابق هذه القرارات لقانون المسابقة.نواب المحكم الرئيسي.
يتعيم نواب المحكم الرئيسي للمسابقة من قوام المحكمي لمراقبة القطعات المنفردة وفقا الرشادات المحكم
الرئيسي .واجبات نواب المحكم الرئيسي:
 .1فحص جاهزية اماكن اجراء تمرينات المسابقة وفقا للقانون.
 .2طلب اقصاء المحكمين الذين قاموا باإلخطاء الجسيمة أو ما ينفذوا واجباتهم بشكل جيد.
 .3تعليم المحكمين.
لنواب المحكم الرئيسي الحق الى اقصاء المشاركين الذين حرقوا قانون المسابقة أو نظامه بصفة جسيمة بعد
تبليغ المحكم الرئيسي بشكل التزامي.

السكرتير الرئيسي للمسابقة.
السكرتير الرئيسي هو مرؤوي للمحكم الرئيسي ومسؤول لمعالجة البروتوكوالت واحتساب الوقت والنقط
وتعيين مراكز مشاركي المسابقة والفرق بصفة صحيحة.
واجبات السكرتير الرئيسي:
 .1تجهيز الوثائق مع ادارة المسابقة وبروتوكوالت (وركات التقييم) لمحكمين.
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 .2تعليم السكرتيريين قي التمرينات قبل بدء المسابقة وقبل كل تمرين وتوزيع الواجبات ومراقبة عملهم.
 . 3اشتراك في عمل لجنة الطعون وفحص تطابق وثائق الكالب لمطالب قانون المسابقة وامتالك القائمة
العامة للمشاركين.
 .4تنظيم القراعة وانشاء البروتوكوالت االبتدائية.
 .5رئاس ة عمل لجنة المحكمين بشان الوثائق وفحص برتوكوالت المحكمين وتجهيز البرتوكوالت المشتركة
وتعيين النتائج الفردية ونتائج الفرق للمسابقة.
 . 6تجهيز االغراض الالزمة إلعالن نتائج المسابقة ومنح المشاركين والفرق (دبلومات وشهادات ونتح
وميداليات وانواط والخ).
 .7تنظيم عرض نتائج المسابقة لمشاركين ولمشاهدين.
 .8انشاء برتكوالت اجتماعات لجنة المحكمين.
 .9تبليغ المحكم الرئيسي عن االحتجاجات المستلمة.
يعالج محكمين في تمرينات برتكوالت تمرينات المسابقة والبطاقات واالستمارات ونتائج احتساب الوقت.
محكم في تمرين
محكم في تمرين هو مرؤوس للمحكم الرئيسي ونوابه مباشرا.
واجبات محكم في تمرين:
 .1تنظيم الحكم وفقا لقانون المسابقة.
 .2فحص تجهيز مكان اجراء المسابقة واالجهزة والمعدات واالسلحة في قطعته.
 .3تعليم المحكمين في الموانع (المادات).
 .4مراقبة عمل المحكمين في الموانع (المادات) ومراقبة مراعاة احتياطات االمن من قبل مشاركي المسابقة.
 .5عرض نتائج الرياضيين لمشاهدين والمشاركين ومراقبة كتابة النتائج في بروتوكول بصفة صحيحة.
 .6تقديم الى سيكريتير وثائقا حول نتائج التمرين والحكم.
في حالة عدم جاهزية المشارك أو كلبه أو في حالة خطر لصحة المشارك أو لمشاركين أخرين ,ال بد من
اقصاء المشارك من التمرين وتبليغ المحكم الرئيسي عن ذلك فورا .محكم في تمرين "خدمة الحماية" يجب يقدم
وثائق وجود عنده هذه اختصاص.
المحكم في المانع (المادات)
إن المحكم في المنع (المادات) هو مرؤوس لمحكم في تمرين ويساعده في تنفيذ الوجبات بشان الحكم.
محكم ضبط الوقت رئيسي
محكم ضبط الوقت رئيسي هو مرؤوس للمحكم الرئيسي ولنوابه .إنه مسؤول لتنظيم احتساب الوقت وتحديد
الوقت المستخدم من قبل كل مشارك لتنفيذ التمرين أو الجتياز المسافة بصفة صحيحة.
واجبات محكم ضبط الوقت الرئيسي:
 .1الحصول على عدد معين ساعات التوقيت الضرورية من ادارة المسابقة مع شهادات المصانع أو شهادات
خاصة لمقاييس وفحص كفاية عملها وكتابة محضر فحص ساعات التوقيت (التطبيق رقم .)6
 .2تعليم محكمين ضبط الوقت وتحديد طريقة احتساب الوقت.
 .3مراقبة عمل محكمين ضبط الوقت وفحص نتائج ساعات التوقيت وكتابة الوقت من قبل سكرتير في تمرين
 .4مراقبة كتابة البروتوكول من قبل المحكمين أو كتابته شخصيا.
 .5عرض التوقيت لمشاركين ولمشاهدين ومراقبة كتابة النتائج في بروتوكول بصفة صحيحة.
 .6تسليم وثائق الحكم الى سكرتيريين في الوقت المناسب.
محكم ضبط الوقت
محكم ضبط الوقت هو مرؤوس لمحكم ضبط الوقت رئيسي مباشرا .واجبات محكم ضبط الوقت:
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 .1فحص تلوين خط االنتهاء.
 .2احتساب الوقت اثناء اشارة محكم االنطالق وايقاف التوقيت أثناء عبور المشارك خط االنتهاء بالضبط.
 .3عرض النتائج لمحكم ضبط الوقت رئيسي لفحص النتائج.
 .4تصفير نتائج ساعات التوقيت بعد سجلها بإذن محكم ضبط الوقت رئيسي.
تحديد نتائج احتساب الوقت
يحدد وقت اجتياز المسافة وفقا لنتائج  3كرونومترات (ساعات التوقيت).
 .1في حالة الوقت المتساو في  2كرونومتر من  ,3يحسب وقت وفقا لنتائج الكرونومترتين مع الوقت المتساو
 .2في حالة الوقت المختلف في كل الكرونومترات ,يسجل الوقت المتوسط لثالث كرونومترات.
 . 3في حالة عدم سجل وقت المشارك ولو في كرونومتر واحد ,يسجل نتائج كرونومتر المراقبة وفي حالة
عدم وجود كرونومتر المراقبة يسجل الوقت المتوست لكرونومترين.
يسجل بداية وقت التمرين من الحظة طلقة المسدس أو نزول العلم تحت الخط االفقي لكتف المحكم .يسجل
وقت االنتهاء بعد مس جسم المشارك "مستوى وهمي" لخط االنتهاء .يعتبر مشارك الذي عبر "مستوى" خط
االنتهاء بكل جسمه شخصا الذي اجتاز المسافة.
محكم االنطالق.
محكم االنطالق هو مرؤوس للمحكم الرئيسي ونوابه .إنه مسؤول لنظام االنطالق .واجبات محكم االنطالق:
 .1فحص تلوين خط االنطالق قبل السابقة.
 .2التأكد من جاهزية المحكمين في خط االنتهاء وفي الموانع.
 .3التأكد من وضع صحيح المشارك وكلبه في خط االنطالق.
 .4اصدار امر االنطالق ومنع بداية حركة المشارك قبل اشارة االنطالق.
يدعا محكم االنطالق أو مساعده مشاركا وكلبا الى خط االنطالق بأمر "الى نقطة االبتداء" (بالروسية
"نا ستارت!") .يوقف محكم االنطالق في جانب يسار من المشارك ,على مسافة  10-5متر .بعد مسك بالكلب قرب
الرجل االيسر للمشارك امام خط االنطالق ,يصدر المحكم امرا "انتباه" (بالروسية "فنيمانيي!") ويرفع يده مع
مسدس أو علم االنطالق الى الفوق .بعد اتخاذ الوضعة (الوقفة) من قبل المشارك ,يطلق المحكم من مسدسه أو
يصدر االمر "انطالق!" (بالروسية "مارش!") وينزل يده مع علم في نفس الالحظة.
في حالة البداية الخاطئة يصدر االمر لرجوع المشارك بطلقة المسدس أو بامر "الى الوراء!" (بالروسية
"نازاد!") .بعد االنطالق أو التتابع يعطى محكم االنطالق بروتوكوالت مكتوبة وموقعة الى محكم في خط االنتهاء.
يجهز مساعد محكم االنطالق مشاركين الذين ينتظرون التتابع في منطقة التتابع وفقا لقانون المسابقة.

محكم خط الرامي رئيسي
محكم حقل الرامي رئيسي هو مرؤوس للمحكم الرئيسي للمسابقة وهو نائبه بشان الرماية .يؤمن كل االعمال
إلجراء الرمايات .واجبات محكم خط الرامي رئيسي:
 .1توزيع الواجبات بين محكمين في حقل الرامي وتعليمهم.
 .2فحص سالح المشاركين والذخيرة واالشكال وكتابة المحضر (التطبيق رقم .)7
 .3تأمين الظروف المالئمة إلجراء الرمايات.
 .4مراقبة مراعاة احتياطات االمن ,حظر المشارك في حالة حرق القواعد وفي حالة غلط فاحش ال بد من
اقصاء المشارك من تنفيذ التمرين بتبليغ المحكم الرئيسي عن ذلك.
 .5اتخاذ القرارات الضرورية في حالة تأجيل الرماية.
 .6تسليم البروتوكول الجاهز في الوقت المناسب.
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محكم حقل الرامي
محكم في حقل الرامي هو مرؤوس للمحكم الرئيسي وينفذ اوامره فقط .واجبات محكم حقل الرامي:
 .1فحص جاهزية قطعته وتبليغ المحكم الرئيسي عن االستعداد.
 .2مراقبة مراعاة احتياطات االمن من قبل مشاركي المسابقة.
 .3في نهاية رماية المشارك تجهيز االشكال للمشارك الثاني.
محكم ميداني
محكم ميداني هو مرؤوس للمحكم الرئيسي مباشرا وهو مسؤول لنظام في اقامة المشاركين والكالب ومنطقة
تجهيز الفرق قبل مسابقة وهو وسيط بين المشاركين والمحكمين .واجبات المحكم الميداني:
 .1اعالن المشاركين عن نظام نشاطات اليوم وتوقيت بداية التمرين وكل قرارات االدارة والمحكم الرئيسي
إذا هذه القرارات تخص المشاركين.
 .2تنظيم تعليم المشاركين كل اماكن التمرينات.
 . 3تأمين وصول المشاركين والكالب الى مكان االنطالق ودعاء المشاركين الى االنطالق وفقل لبروتوكول
وفحص شكل مالبس وأسلحة المشاركين ومعدات الكالب .في حالة عدم تطابق شكل المالبس او األسلحة او
المعدات للقانون ال بد من اتخاذ االجراءات لتصحيح الغلط أو منع دخول االنطالق للمشاركين.
 .4دعاء المشاركين الى لالنطالق ومنع انطالق المشارك في حالة عدم وصول الى منطقة االنطالق خالل
دقيقتين.
مساعد المحكم في تمرين "خدمة الحراسة"
مساعد المحكم في تمرين "خدمة الحراسة" هو مرؤوس لمحكم التمرين ويتعين من قوام منظمي
المسابقة .في حالة استحالة تعيين المساعدين من قوام المنظمين ,يتعين المساعدين من قوام المشاركين
بحساب ال أكثر من  10كالب لمساعد واحد خالل التمرين.
يجب لمساعد المحكم أن يعرف نظام وشروط تنفيذ التمرين "خدمة الحراسة" وتنفيذ كل االعمال
بكالب بنفس الصفة دون الحكن السبقي بالنسبة ألي فرق المسابقة .واجبات مساعد المحكم:
 .1فحص جاهزية المعدات لتنفيذ التمرين.
 .2تنفيذ كل ارشادات محكم التمرين بشكل جيد.

 .VIنظام تجهيز مشاركي المسابقة.
الوصول والتسجيل واالقامة لمشاركي المسابقة وكالبهم والوفود في المركز التدريبي رقم ( 470في فنادق
قرب المدن والقرى للمنطقة)  5ايام قبل بداية المسابقة ال اكثر .يتم تجهيز خبراء ترويض الكالب للمسابقة خالل
يومين بالصفة التالية:
اليوم االول :تعليم ادارة ومشاركي المسابقة احتياطات االمن .ضبط نظام وشروط المسابقة .تعليم محور
التمرين "دوغ بياتلون".
اليوم الثاني .تجهيز السالح للرماية .تمرين تطبيقي لرماية من بندقية صغيرة العيار و .AK
القرعة
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يحدد نظام عرض المشاركين بواسطة القرعة .يقوم محكمين التمرينات هذه القرعة قبل كل تمرين.
يقام القرعة من قبل رئيس قضاة المنافسة أو أحد نوابه.

في القرعة لكل فريق يوجد ممثل للفريق ومدرب.
في حال وجود فرق من السيدات يتم القرعة لصالحهم اوال.
يرسم ممثل الفريق عدد أعضائه  ،حسب ترتيب األولوية  ،الذي يحدده القاضي الرئيسي في المسابقة.
ترتيب بدء المشاركين وفقا للقرعة  ،يحدد كل ممثل للفريق قراره.
وفقا للقرعة  ،يتم وضع بروتوكول البدء  ،يتم إبالغ المشاركين من قبل ممثلي فرقهم حول ترتيب األداء.
إذا فشل أحد المشاركين في الظهور لسبب وجيه في القرعة  ،فإن القاضي في التمرين يحدد ترتيب دوره.
ال يسمح للمشاركين في المسابقة الذين لم يجروا السحب بدون سبب وجيه بإجراء التمرين.

 .VIIبرنامج المسابقة.
اليوم االول:
حفل افتتاح المسابقة
العروض التوضيحية لمركز التدريب رقم .470
ممارسة تمارين رياضية " دوغ بياتلون" .إجراء سحب التمرين "دوغ بياتلون" (السباق الفردي)؛
القيام بأنشطة ثقافية وترفيهية.
اليوم الثاني .تمرين “دوغ بياتلون” (السباق الفردي).
اليوم الثالث .إجراء تدريبات "التغلب على دورة عقبة  300متر مع كالب الخدمة ".رسم تمرين السحب
"التغلب على دورة العوائق التي يبلغ طولها  300متر مع كالب الخدمة".
اليوم الرابع .التمرين "التغلب على دورة العوائق التي يبلغ طولها  300متر بكالب الخدمة" (يرد تعريف
تخطيط المقذوفات وحجمها في التذييل رقم .)8
اليوم الخامس .إجراء تدريب "خدمة الحراسة" .القرعة التمرين "خدمة الحراسة".
اليوم السادس .ممارسة "خدمة الحماية" .تنفيذ تمارين تجريب "اطالق النار من الفور على هدف ناشئ من
مواقع مختلفة خالل النهار".
اليوم السابع .تمرين" :إطالق النار من على الفور على هدف ناشئ من مواقع مختلفة خالل النهار" ؛ إجراء
تدريب على تمرين "دوغ بياتلون"  -سباق التتابع.
اليوم الثامن .ممارسة سباق "دوغ بياتلون".
اليوم التاسع .مراسم منح الفائزين وانتهاء المسابقة.

 .VIIIشروط ونظام تنفيذ التمارين للمسابقة.
 .1المادات العامة.
يتعين دور المشاركي بواسطة القرعة .يتم اقصاء من هذا التمرين مشارك الذي ما وصل الى نقطة االنطالق
خالل يومين بعد االمر "الى نقطة االبتداء" ("نا ستارت!") من قبل محكم لكن يسمح له اشتراك في التمرينات
االخرة للمسابقة.
" .2دوغ بياتلون" – المسابقة الفردية.
عندما ينادي القاضي  ،يدخل المشارك التالي مع الكلب إلى منطقة اإلعدادية على بعد  10أمتار من خط
البداية  ،حيث يتم تنظيم منطقة التحكم بالمواد الخاصة بالمشارك وكلب الخدمة (يتم التحقق من مشغل البندقية -
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يجب أن تكون قوة التحريك  500جرام على األقل  ،يتم وزن كل بندقية  -يجب أن يكون وزن البندقية  3كجم على
األقل.
 500غرام  ،كلب في حزام جري  ،على المشارك حزام خاص مع ربطة عنق (الملحق رقم  .)9يسمح
الستخدام ربطة امتصاص الصدمات.
ال يسمح للمشارك مع الكلب الذي ال يمتثل سالحه ومعداته للمتطلبات المعمول بها.
بعد امر المحكم "الى نقطة االبتداء" يقترب المشارك الى خط االنطالق ويثبت كلبه امام الخط بأمر "قف!"
أو "اجلس!" أو "انبطح!" في الجانب االيسر .ممكن تأثير على الكلب جسديا .ينتظر الكلب امر االنطالق في نفس
الوضعة دون أي الحركات.
بعد ذلك يقف المشارك في الوضعة االبتدائية .بعد توقف هذه الوضعة يصدر محكم االمر "انتباه!"
("فنيمانيي!") ثم يطلق من مسدس أو يصدر االمر "انطالق!" ("مارش!") وبنزول العلم في نفس الالحظة .وقت
توقف الوضعة المناسبة لألوامر "الى نقطة االبتداء" و"انتباه" ال اكثر من  2أو  3ثوان.
ينطلق المشارك خالل دقيقتين منذ االمر " الى نقطة االبتداء" ال اكثر (يبدء محكم أو مساعده احتساب الوقت
بواسطة ساعات التوقيت في نفس الالحظة) .في حالة البداية الخاطئة يرجع المشارك الى نقطة االنطالق خالل دقيقة
واحدة ويصدر محكم االمر " الى نقطة االبتداء" مرة ثانية بعد عبور خط االنطالق من قبل المشارك فقط.
يسمح ال اكثر من بدايتين خاطئتين واشارة لبداية خاطئة طلقتين المسدس أو االمر "الى الوراء!".
فب حالة عبور الكلب خط االنطالق بأي الجزء أو غير الوضعة االبتدائية يقف المحكم انطالق بأمر "ارجع
الكلب !" .لن يحسب الوقت الزائد (فوق الدقيقتين) في هذه الحالة .يركض المشارك بعد طلقة من مسدس أو امر
المحكم "انطالق!".يصدر المشارك امر "روح!" للكلب في لحظة الخطوة االولى.
لمشارك الحق الى تأثير على الكلب بواسطة االوامر الصوتية .أثناء التمرين ال يسمح للمشارك أو للكلب ان
يركض خارج حدود المحور .في حالة سقوط المشارك خارج الطريق ال بد من يرجع الى المحور فورا.
ممنوع اثناء اجتياز المحور ان يركض امام الكلب أو تأثير جسدي على الكلب الي الشخص (يتم اقصاء من
التمرين مشارك الذي سبق الكلب أو أرغم الكلب على حركة الى االمام جسديا).
يتم اقصاء المشارك من التمرين في حالة خروج الكلب من المحور واجتياز المحور بدون كلب أكثر من  15ثانية.
أثناء وصول الى خط الرامي (الرسم في التطبيق قم  )10يقف المشارك وكلبه اما خط ,يثبت المشارك كلبا
جسديا أو بامر "اجلس" .يجلس الكلب في جاني ايسر من المشارك .يأخذ المشارك بندقية ويعمرها (يركب خزنة
بخمس طلقات الى البندقية) ويطلق النار الى  5اشكال التي توقع على مسافة  50متر منه (في وضع االنطبح أو
واقف) .بعد اصابة  5اشكال يستمر المشارك حركة وله الحق الى خروج منطقة الرامي بعد تثبيت الكلب الى عدة
(يتم اقصاء المشارك في حالة عدم تثبيت الكلب) .في حالة عدم اصابة الهدف يركض المشارك اللفات الزائدة (لفة
 100متر لكل حالة عدم اصابة الهدف) .يتم اقصاء المشارك من التمرين في حالة عدم مراعاة الشروط.
يعتبر كل طلقة فاشلة (الكلب ليس في الوضعة الجالسة قرب يد المشارك أثناء الطلقة أو عبور الخط خالل
الطلقة أو عدم سقوط الهدف) عدم اصابة الهدف .في حالة استحالة الرماية بسبب اعطال السالح ,لمشارك الحق الى
تبديل البندقية .لذلك يرفع يعه الى الفوق (هذا يعني عطل السالح للمحكم) .يقترب المحكم الى المشارك لمساعدته,
حتى تبديل البندقية .لذلك توجد بندقية احتياطية واحدة لكل فريق.
يعتبر سقوط بضعة االشكال اصابتها من قبل المشارك .يطلق المشارك ال اقل من  5مرات بشرط سقوط كل
االهداف .في حالة عبور خط الرامي من قبل الكلب ليس لمشارك الحق الى الرماية .بعد انتهاء اطالق النار في الخط
االول يركض المشارك على المحور الى الخط الثاني ويطلق النار فيها بصفة مشبها نظام الرامي في الخط االول.
اذا يسبق مشارك و مشارك أخر امامه ,يصدره امر "أعطيني الطريق!" (بالروسية "دوروغو!") .في هذه
الحالة يعطي المشارك امكانية للمشارك الثاني أن يسبقه (يتزحزح اليسار ويأخذ كلبه اقرب) .يتم اقصاء من التمرين
مشارك الذي يمنع سبقه من قبل المشارك الثاني.
يعتبر المشارك الذي عبر خط االنتهاء مع كلبه بصفة مستقلة شخصا الذي انتها التمرين بالنجاح .يسجل وقت
االنتهاء بعد مس جسم الكلب "مستوى وهمي" لخط االنتهاء.
 .3اجتياز خط الموانع  300متر
بعد امر المحكم يصل المشارك الى نقطة في مسافة  10متر من خط االنطالق ويفق (الكلب في طوق بدون
الزمام) .يسمح مرافقة المشارك من قبل مدرب .ممنوع استخدام الطعام اثناء اجتياز الموانع .بعد امر المحكم "الى
نقطة االبتداء" يقترب المشارك الى نقطة االنطالق ويثبت كلبا بأمر "قف!" أو "اجلس!" أو "انبطح!" في الجانب
االيسر ,ممكن التأثير الجسبي .ينتظر كلب امر االنطالق بدون تغيير الوضع.
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بعد ذلك يقف المشارك في الوضعة االبتدائية .بعد توقف هذه الوضعة يصدر محكم االمر "انتباه!"
("فنيمانيي!") ثم يطلق من مسدس أو يصدر االمر "انطالق!" ("مارش!") وبنزول العلم في نفس الالحظة .وقت
توقف الوضعة المناسبة لألوامر "الى نقطة االبتداء" و"انتباه" ال اكثر من  2أو  3ثوان.
ينطلق المشارك خالل دقيقتين منذ االمر " الى نقطة االبتداء" ال اكثر (يبدء محكم أو مساعده احتساب الوقت
بواسطة ساعات التوقيت في نفس الالحظة) .في حالة البداية الخاطئة يرجع المشارك الى نقطة االنطالق خالل
دقيقة واحدة ويصدر محكم االمر " الى نقطة االبتداء" مرة ثانية بعد عبور خط االنطالق من قبل المشارك فقط.
يسمح ال اكثر من بدايتين خاطئتين واشارة لبداية خاطئة طلقتين المسدس أو االمر "الى الوراء!".
فب حالة عبور الكلب خط االنطالق بأي الجزء أو غير الوضعة االبتدائية يقف المحكم انطالق بامر "ارجع
الكلب !" .لن يحسب الوقت الزائد (فوق الدقيقتين) في هذه الحالة .يركض المشارك بعد طلقة من مسدس أو امر
المحكم "انطالق!" .يصدر المشارك امر "روح!" للكلب في لحظة الخطوة االولى.
يركض المشارك في فصل بين الموانع .يجتاز المشارك كل الموانع وراء الكلب أو معه .الكلب يستطيع سبك
المشارك بمانع واحد باستثناء خط رمى القنابل اليدوية .في حالة سبق الكلب اكثر من مانع واحد يسجل وقت العقوبة
في المانع تم اجتيازها من قبل الكلب .على سبيل المثال :قد اجتاز الكلب جدار وما اجتاز المشارك حاجز رياضي,
يسجل وقت العقوبة في الجدار.
توجد عقوبة لسبق الكلب من قبل المشارك في أي المانع ويحدد هذا السبق بفصل بينهم ,مثال نزول بعد
اجتياز الحاجز الرياضي أو جدار .يجتاز الكلب كل الموانع بعد امر المشارك .اثناء اجتياز المانع لمشارك الحق الى
اجتياز المانع التالي .يسمح اصدار احد االوامر "الى جانب!" أو "روح!" .ليس لمشارك الحق الى اصدار االمر في
فصل بين المانعين اذا قد اصدر االمر الجتياز المانع التالي اثناء اجتياز المانع السابق .كل االوامر االخرى هي
اخطئة وتوجد عقوبة لها .من اجل منع العقوبة المزدوجة يراقب كل المحكم اجتياز المانع السابق من قبل المشارك.
في حالة تجاوز المانع دون محاولة اجتيازه ,يتم اقصاء المشارك والكلب من التمرين .في حالة عدم اجتياز
المانع المرة االولة لمشارك الحق الى اجتيازه من جديد .توجد عقوبة إلصدار نفس االمر مرة ثانية .يتم اقصاء
المشارك الذي تجاوز ولو احد الموانع .يجتاز المشارك والكلب حاجز رياضي بوثبة واحدة من الحركة (االمر
"حاجز !") وال توجد عقوبة لمس الحاجز من قبل المشارك أو الكلب .يتم اجتياز الجدار من قبل المشارك بأية
الطريقة (االمر "حاجز!").
في حالة المحاولة الفاشلة اجتياز الجدار من قبل الكلب (سقط الكلب) لمشارك الحق الى استمرار الحركة
بدون امر لكلب وفي هذه الحالة توجد عقوبة للكلب .تعتبر مساعدة الكلب من قبل المشارك اثناء اجتياز الجدار عدم
اجتياز المانع من فبل الكلب .لمشاركي من سيدات دور الجدار بدال من اجتيازه – مسموح .اثناء اجتياز السلّم
لمشارك الحق الى مسك الدرايزين واستخدامها لحماية من السقوط والمساعدة .يقف المشارك كلبه بأمر "انبطح!"
قبل خط رامي القنابل اليدوية .في حالة عدم تنفيذ االمر "انبطح" اثناء رامي القنابل اليدوية لن يسجل اصابة
الهدف بالقنبلة.
تقع  3قنابل يدوية في منتصف خط رامي القنابل على مسافة  0,5متر من الخط .عندما ينفذ الكلب امرا,
يرمي المشارك قنابل من ظهره الى الهدف بتلويحة (بكل قواة) واحدة بواحدة حتى اصابة الهدف .له الحق الى
رامي القنبلة التالية بعد نزول القنبلة السابقة على االرض .اذا ما لوح يده مع قنبلة وسقطت القنبلة على االرض
وراء خط رامي القنابل ,يجب على المشارك أن يأخذ القنبلة ويرميها مرة ثانية الى جانب الهدف .أذا ذهب الكلب
الى خط العبور زاحفا أو قطع الخط بكل جسمه ويرمي المشارك قنابل دون رجوع الكلب الى مكانه ,لن يسجل
النقط اإليجابية للمشترك.
يستمر مشارك الركض بعد اصابة الهدف بالقنبلة االولى (أو الثانية في حالة عدم اصابة الهدف بالقنبلة
االولى) .اشارة لبدء الحركة هو رفع العلم االحمر الى الفوق من قبل محكم قرب الهدف .في حالة عدم اصابة
الهدف بقنبلتين يرمي القنبلة الثالثة ويستمر الركض في محور دون انتظار نزول القنبلة .يعتبر مس مباشر القنبلة
بالهدف ,لن يحسب رد القنبلة من االرض .في حالة استمرار الحركة من قبل المشارك دون امر المحكم ,يتم اقصائه
من التمرين ,يعتبر ذلك عدم اجتياز المنع .توجد كما عقوبة لقطع خط رامي القنابل من قبل المشارك أو الكلب.
يقف المحكم قرب اللوحة ,بفضل ذلك يشوف المشارك رفع العلم (امر لبدء الحركة) بصفة واضحة .يرفع
المحكم علما فورا بعد اصابة الهدف بقنبلة بشرط تنفيذ االمر "انبطح" من قبل الكلب.
قبل خط العبور زاحفا (تحت ب ت ار  )70 -يصدر المشارك امر للكلب "انبطح!" ينبطح المشارك امام
الشبكة على بطنه ,يصدر امر "ازحف!" يجتاز المانع مع كلبه.
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يزحف الكلب بمس االرض بالصدر واالكواع دون الركض .ال توجد عقوبة لرفع اكواع الكلب مفرد .يحسب
نقط المشارك أو الكلب لكل متر الزحف .لن يحسب المتر االول للزحف في حالة دفع جسم المشارك تحت الشبكة
اثناء النزول .توجد عقوبة لكل مرة التأثير الجسبي على الكلب في كل متر.
الجتياز الخندق يركض المشارك على سقالة ,يوثب فوق الفصل بين السقالتين ثم يركض الى جانب القرمة
(امر للكلب "روح!") .يجتاز المشارك قروة من الحركة .يعتبر نزول المشارك والكلب خارج القروة اجتيازا
نجاحا .يعتبر رفع الكلب على السلّم بكل الكفوف محاولتا فاشال الجتياز المانع .يعتبر اجتياز المحور من قبل
المشارك مع الكلب دون المساعدة اجتيازا نجاحا.
في حالة تجاوز مرمى االنتهاء من قبل الكلب لكن ما انتها المشارك اجتياز المحو ,له الحق الى رجوع الكلب
باألوامر الصوتية .يسمح رجوع الكلب عبر خط االنتهاء.
ليس المشارك الذي قطع خط االنتهاء الحق الى اصدار االوامر الصوتية لكلب في محور .لن يحسب نقط
للتمرين في حالة عدم عبور الكلب خط االنتهاء بصفة مستقيلة خالل  30ثانية بعد انتهاء من قبل المشارك .توجد
عقوبة لتأخر الكلب من المشارك لمسافة اكثر من  3متر ,سبق الكلب الى القدام ممكن.
من المم كن تنفيذ من قبل موظفي المسابقة التصوير فيديو خالل اجتياز مشاركي للتمارين والتسليم هذه فيديو
الى سيكريتير العام بعد انتهاء المسابقة.
 .4تمرين "خدمة الحراسة"
عند تنفيذ تمرين "خدمة الدفاع"  ،يقوم المتسابقون بتنفيذ األساليب التالية:
"مساعد البحث" ؛
"عقد واللحاء" ؛
"منع محاولة الهروب من مساعد" ؛
"هجمات االنعكاس من مرحلة الحماية" ؛
"القافلة الخلفية"
"الهجوم على الكلب من القافلة الخلفية" ؛
"الهجوم على الكلب من الحركة" الهجوم الجبهي.
ويرد مخطط التتابع "الخدمة الوقائية" في التذييل رقم .11
ويرد تقييم التذييل "الخدمة الوقائية" في التذييل رقم .13
هناك  4مشاركين مع كل خدمة الكالب من الفريق  ،ومكان التدريب هو ملعب مركز التدريب .470
على منصة لممارسة تم تعيين  4المالجئ
على الجانبين  2المالجئ على كل جانب من جوانب الموقع
متداخلة.
يتم التحكيم من قبل قاض يتمتع بالمؤهالت القضائية المناسبة على المستوى الدولي .يتم تعيين قاضي الدفاع
من قبل منظمي المسابقة  ،وهو يحاكم واحد  ،فقط باستخدام مساعدي قاضي الدفاع .يتخذ القاضي وحده قرارًا بشأن
تقييم المشاركين في ممارسة "دائرة الحماية"  ،وال يمكن إلغاء قرار القاضي إال من قِبل القاضي الرئيسي في
المسابقة  ،بعد النظر في االحتجاج المنطقي المناسب من ممثل الفريق.
ال يحق للقاضي التدخل أو التأثير بأي شكل من األشكال على عمل الكلب .له الحق في إيقاف التمرين إذا لم
يلتزم المشاركون بمتطلبات هذه الالئحة أو تعليماته .يلتزم القاضي بإقصاء المشاركين عن سلوكهم غير الرياضي ،
بسبب وجود عناصر تحفيزية معه  ،بسبب مخالفة قواعد الالئحة .في حالة عدم األهلية  ،يتم إلغاء جميع النقاط التي
يتلقاها المشارك.
يجب على مساعد قاضي الدفاع أن يرتدي بدلة واقية مصنوعة من قماش رقيق وله عصا طرية مكدسة .يقدم
قاضي الدفاع المساعد تقاريره مباشرة إلى قاضي التدريب.
يجب على قاضي الدفاع المساعد معرفة ترتيب وظروف التمرين .في عملية إجراء التمرين  ،قم بتنفيذ جميع
اإلجراءات مع كالب الخدمة بطريقة موحدة  ،دون أن يكون منحا ًزا ألي فريق من المشاركين في المسابقة .أثناء
التمرين يتبع بدقة جميع تعليمات القاضي .يجب أن يتم إيقاف المساعد في جميع التمارين بطريقة يمكن للقاضي من
خاللها مراقبة قبضة الكلب والرحيل والحماية (في مرحلة الحماية يجب أال يتلقى الكلب ظهره للقاضي  ،يجب على
قاضي الدفاع المساعد أن يظل على اتصال بعيون القاضي) .ينبغي التعبير بوضوح عن موقف المساعد المساعد
للدفاع  ،وينبغي إصالح يديه وخفضهما عند التوقف.
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يجب أن يكون المشاركون في التمرين لكامل التمرين مقيدًا بهم  ،والذي يجب أن يكون في جيبك أو يعلق
على كتفك .يجب أن يرتدي الكلب طوقًا ناع ًما أثناء التمرين .جميع األنواع األخرى من الياقات محظورة .إذا ظهر
أي اشتباه  ،يحق للقاضي طلب استبدال طوق .إذا كنت تشك في خداع متعمد (على سبيل المثال  ،طفرات مخفية أو
أجهزة إلكترونية)  ،يجب على القاضي إزالة المشارك من التمرين عن طريق عدم األهلية.
 4.1مساعد بحث
في اتجاه القاضي  ،يذهب المشارك مع الكلب على المقود إلى وضع البداية  ،يتوقف  ،ويفسد المقود ويفترض
الموقف الرئيسي .في هذه الحالة  ،ال يجب أن يكون الكلب قلقا وعدوانا.
"الدخيل"  ،الذي يؤديه القاضي المساعد للخدمة الدفاعية  ،غير المرئي للكلب  ،هو في المأوى األخير
(الرابع) .يأخذ أحد المشاركين مع كلب يقذف من المقود موقفا على خط الوسط وهمية بين المالجئ األول والثاني.
يبدأ التمرين في أمر القاضي .من خالل األمر القصير "بحث" وإيماءة اليد اليمنى أو اليسرى (يمكن تكرار هذه
اإليماءات عند إرسال الكلب للبحث عن الغطاء التالي)  ،يجب أن يتحرك الكلب بعيدًا عن المشارك بسرعة
وتوجه بشكل هادف إلى الملجأ المحدد وركض حوله.
بمجرد أن يركض الكلب حول الملجأ  ،يناديها المشارك مرة أخرى مع األمر "بالنسبة لي" (يمكن استخدام
الفريق مع اسم الكلب)
ويرسلها  ،دون إيقاف الحركة  ،فريق جديد "البحث" عن الملجأ التالي .عند أداء هذه التقنية  ،يتحرك
المشارك بخطوات  ،دون المرور إلى خط وسط خيالي بين صفين من المالجئ  ،التي ال يجب عليه أن يغادرها أثناء
البحث عن "دخيل" .يجب أن يكون الكلب دائ ًما أمام المشارك .بمجرد أن الكلب قد وصلت إلى مأوى
مع "الجاني"  ،يجب على المشارك التوقف .األوامر واإلشارات غير مسموح بها بعد ذلك.
إذا كان الكلب ال يجد "المخالف" في ملجأ العمل بعد  3محاوالت من قبل المشارك إلرساله إلى هذا الملجأ ،
توقف االستقبال .إذا عاد أثناء االستقبال إلى المشارك
ويأخذ موقفًا بالقرب منه  ،يتوقف أيضًا االستقبال.
يتم تحديد تقييم االستقبال من قبل القاضي ممارسة.
 4.2عقد ونباح
يجب أن الكلب يحمل بعناية "الجاني" المكتشفة وبعنف في ذلك لفترة طويلة .يجب على الكلب عدم القفز على
"الجاني" أو االستيالء عليه .بعد ضرب الجاني لمدة  20ثانية  ،يقترب المشارك  ،حسب تعليمات القاضي  ،من
الملجأ  ،ويتخذ موقفا ً خلفه  ،وال يتوقف عن اإلبقاء على "المخالف" للكلب  ،ويترك مسافة بينه وبين الكلب لخمسة
خطوات على األقل .بأمر من القاضي  ،يسحب المشارك الكلب.
عند إجراء تمرين  ،قد يعطي المشارك األوامر "إلي!" و "قريب!"
يجب إعطاء األمر "تعل" معا ً في كلمة واحدة  ،واحدة تلو األخرى.
يتم تحديد تقييم االستقبال من قبل القاضي ممارسة.
 4.3مساعدو الوقاية من محاولة الهرب
بتوجيه من القاضي  ،يعطي المشارك "الجاني" أمرًا للخروج من الغطاء" .دخيل"  ،الخروج من المأوى مع
خطوة هادئة يلي إلى نقطة البداية المميزة للهروب.
في اتجاه القاضي  ،منافس الكلب يتبع األمر "األدنى!" ينتقل بحرية إلى وضع عالمة الكلب وضع لمنع
"المتطفل" من الهروب .يجب أن يكون الكلب منتبها ومركزة  ،في حين ينبغي أن يكون مع كتفه على مستوى ركبة
المشارك إلى يساره .قبل تقديم أمر "االستلقاء"  ،يجب أن يجلس الكلب في الموضع الرئيسي (موضع الهبوط)
ويجلس مستقيما ً وهادئا ً ويقظ .بأمر من المشارك "االستلقاء!" يجب أن تستلقي بسرعة (بالضبط  ،من دون الدس ،
ال الزحف) وتتصرف بهدوء وثقة وانتباه نحو "المخالف" في هذا الموقف.
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المسافة بين "المخالف" والكلب هي  5خطوات .يضع المشارك الكلب ويتركه في مرحلة الحراسة  ،بينما
يذهب هو نفسه إلى الملجأ .يجب أن يكون الكلب والقاضي و "الجاني" في مجال رؤيته .في اتجاه القاضي  ،يحاول
"الجاني" محاولة الفرار .في الوقت نفسه  ،يعطي المشارك الكلب األمر " ، "!Fasووفقا لهذا الكلب يبدأ على الفور
السعي وراء "الجاني" لمنعه من محاولة الهروب.
يجب أن الكلب  ،بسرعة وحسم  ،تظهر درجة عالية من الهيمنة  ،ومنعها من الهروب عن طريق جعل قبضة
قوية وقوية .يمكن أن يعض فقط كم من "الجاني" .في اتجاه القاضي  ،يتوقف "الجاني" .بعد توقف "الدخيل"  ،يجب
على الكلب اإلفراج عنه بعد مرحلة انتقالية قصيرة  ،والتي يتم تقييمها من قبل القاضي .يمكن للمشارك تقديم أمر
"منح!" بشكل مستقل.
إذا لم يفرج الكلب عن "ال ُمخالف" وفقًا ألمر " أعط!" المسموح به ألول مرة  ،فسيقوم القاضي بتوجيه
المشاركين لتقديم أمرين إضافيين "منح!" .إذا كان الكلب ال يطلق سراح "الجاني" على الفريق الثالث (واحد
مسموح به واثني ن إضافيين)  ،يتم إزالة المشارك من التمرين .أثناء إعطاء األوامر "أعط!" يجب على المشارك
الوقوف بهدوء  ،دون أي تأثير على الكلب .بعد العطلة  ،يجب أن يبقى الكلب بالقرب من "الجاني"  ،ويحرسه عن
كثب وعن كثب.
"استلق!" " ،فس!" و "أع ِط!".
عند القيام بتمرين  ،قد يعطي المشارك األوامر "الى جانب!" ،
ِ
يتم تحديد تقييم االستقبال من قبل القاضي ممارسة.

 4.4صد هجمات من مرحلة الحراسة
بعد مرحلة الحراسة التي تدوم حوالي  5ثوان " ،الدخيل في اتجاه القاضي يهاجم الكلب .يجب على الكلب صد
الهجوم بقبضة قوية وثابتة دون أي تأثير من المشارك .في هذه الحالة  ،يُسمح بالقبضة فقط في حالة "الجاني".
"المخالف" يضع ضغوطا على الكلب :إنه يهدد الكلب بأرجوحة من المكدس ويدفعه.
في مرحلة الضغط  ،ينبغي إيالء اهتمام خاص لنشاط واستقرار الكلب .أثناء مرحلة الضغط  ،يقوم "الدخيل"
بضرب الكلب مرتين مع مكدس .ف ي هذه الحالة  ،ال يجب على الكلب تغيير قبضة الجلبة .يسمح بالقطات فقط إلى
يذبح وكتاف الكلب .في مرحلة الضغط  ،يجب أن يتصرف الكلب بثقة ويظهر بشكل كامل وقوي طوال الوقت
وقبل كل شيء ثابت (ثابت) قبضة .في اتجاه القاضي  ،يتوقف "الجاني" .بعد توقف "الدخيل"  ،يجب على
ا لكلب اإلفراج عنه بعد مرحلة انتقالية قصيرة  ،والتي يتم تقييمها من قبل القاضي .يمكن للمشارك تقديم أمر "منح!"
بشكل مستقل.
إذا لم يفرج الكلب عن "ال ُمخالف" وفقًا ألمر " "!Giveالمسموح به ألول مرة  ،فسيقوم القاضي بتوجيه
المشاركين لتقديم أمرين إضافيين "منح!" .إذا كان الكلب ال يطلق سراح "الجاني" على الفريق الثالث (واحد
مسموح به واثنين إضافيين)  ،يتم إزالة المشارك من التمرين .أثناء إعطاء األوامر "أعط!" يجب على المشارك
الوقوف بهدوء  ،دون أي تأثير على الكلب .بعد العطلة  ،يجب أن يبقى الكلب بالقرب من "الجاني"  ،ويحرسه عن
كثب وعن كثب.
في اتجاه القاضي  ،يأخذ المشارك الكلب في خطوة هادئة على طول الطريق األقصر  ،وعلى أمر "اجلس!"
 ،وضعها في الموضع الرئيسي (الهبوط) .لم يتم اتخاذها كومة في "الجاني".
عند القيام بتمرين  ،قد يعطي المشارك األوامر "اعط!" و "اجلس!" .يتم تحديد تقييم االستقبال من قبل
القاضي ممارسة.

 4.5القافلة الخلفية
بعد تنفيذ "الرد على الهجوم من مرحلة الحراسة"  ،يتم تنفيذ القافلة الخلفية على مسافة  30خطوة .يتم تحديد
مخطط مرافقة من قبل أنظمة المنافسة .يأمر المشارك "المخالف بالبدء في التحرك ويتبعه مع كلب متابع ومراقب
بعناية على مسافة  8خطوات من" المخالف " .يجب مراعاة المسافة في  8خطوات بين المشارك و "الجاني" طوال
القافلة الخلفية بأكملها.
عند إجراء التمرين  ،قد يعطي المشارك األوامر "الى جانب!" و "قافلة!"

20

يتم تحديد تقييم االستقبال من قبل القاضي ممارسة.

 4.6صد الهجوم من القافلة الخلفية
في اتجاه القاضي من القافلة الخلفية  ،يهاجم "الجاني" الكلب دون توقف .يجب أن الكلب على الفور صد
الهجوم بقبضة قوية وثابتة دون أي تأثير من المشاركين .بمجرد أن يمسك الكلب بـ "المتعدي"  ،يجب أن يتوقف
المشارك ويبقى في مكانه" .الدخيل يمارس ضغوطا على الكلب :يهدد الكلب بتأرجح المكدس ويدفعه .في مرحلة
الضغط  ،يتم إيالء اهتمام خاص لنشاط واستقرار الكلب .في مرحلة الضغط  ،يجب أن يتصرف الكلب بثقة وطوال
الوقت تظهر قبضة كاملة وقوية وقبل كل شيء ثابتة (ثابتة) .في اتجاه القاضي  ،يتوقف "الجاني" .بعد توقف
"الدخ يل"  ،يجب على الكلب اإلفراج عنه بعد مرحلة انتقالية قصيرة  ،والتي يتم تقييمها من قبل القاضي .يمكن
للمشارك تقديم أمر "منح!" بشكل مستقل.
إذا لم يفرج الكلب عن "ال ُمخالف" وفقًا ألمر "اعط!" المسموح به ألول مرة  ،فسيقوم القاضي بتوجيه
المشاركين لتقديم أمرين إضافيي ن "منح!" .إذا كان الكلب ال يطلق سراح "الجاني" على الفريق الثالث (واحد
مسموح به واثنين إضافيين)  ،يتم إزالة المشارك من التمرين .أثناء إعطاء األوامر "أعط!" يجب على المشارك
الوقوف بهدوء  ،دون أي تأثير على الكلب .بعد العطلة  ،يجب أن يبقى الكلب بالقرب من "الجاني"  ،ويحرسه عن
كثب وعن كثب.
في اتجاه القاضي  ،يأخذ المشارك الكلب إلى الكلب في خطوة هادئة على طول المسار األقصر  ،وعلى األمر
"الجلوس!"  ،يضعه في الموضع الرئيسي (الهبوط) .يقوم المشارك بنزع سالح "الجاني" :يأخذ المشارك
في كومة "الجاني".
ويتبع ذلك "المخالف" للقافلة الجانبية للقاضي
على مسافة حوالي  20خطوة .يُسمح بتقديم األمر " ."!Convoyيجب على الكلب المشي على الجانب األيمن
من "الجاني"  ،بحيث يكون بين "الجاني" والمشارك .وخالل الحراسة  ،يجب على الكلب مراقبة "الجاني" بعناية.
ومع ذلك  ،يحظر عليها حشد "المخالف" أو القفز عليه أو االستيالء عليه .قبل القاضي  ،تتوقف المجموعة  ،يمرر
المشارك الكومة إلى القاضي ويبلغ عن نهاية الجزء األول من التمرين.
عند إجراء تمرين  ،قد يعطي المشارك األوامر "اعط!" و "الى جانب!" و " قافلة!".
يتم تحديد تقييم االستقبال من قبل القاضي ممارسة.

 4.7الهجوم على الكلب من الحركة (الهجوم الجبهي)
بعد التقرير في نهاية الجزء األول من التمرين  ،يعطي المشارك األمر " "!Nearويأخذ الكلب بعيداً عن
القاضي و "الجاني"" .دخيل" في اتجاه القاضي يذهب إلى مأوى العمل (في اتجاه مأوى العمل
إذا كان هناك اثنين من "المجرمين") .ينتقل المشارك مع كلبه إلى نقطة ملحوظة لهجوم أمامي .عند التحرك
بالقرب من الكلب يجب أن يتحرك بجانب المشارك بحيث يكون كتفه عند مستوى ركبة المشارك إلى اليسار في
الموضع الصحيح .عند النقطة المحددة  ،والتي تكون على مستوى الغطاء األول  ،يتوقف المشارك
وتكشف .في أمر المشارك "اجلس!" يجب أن يشغل الكلب الوضع الرئيسي (الهبوط).
يمكن أن يجلس الكلب بهدوء وانتباه في الوضع الرئيسي من قبل المشترك من قبل ذوي الياقات البيضاء ،
ولكن ال ينبغي أن يشجع عليه .في اتجاه القاضي  ،يترك "الدخيل" في بدلة واقية  ،مسلحًا برزمة ناعمة ومسدسًا
أوليًا  ،الملجأ
ويجعل جانبا الحزب مع الكلب  2طلقات .ثم تلتقط كائن إضافي (علبة بالستيكية سعة  5لتر مليئة
في  10/1حصى صغيرة) ويمتد إلى الخط األوسط .بعد أن وصل إلى الخط األوسط  ،يتحول "الدخيل" في
اتجاه المشارك مع الكلب ويهاجمهم دون تغيير وتيرة الحركة  ،مصحوبًا بالهجوم بصيحات تهديدية
والحركات (أرجوحة) من المكدس  ،يتم طرح كائن إضافي (علبة)
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 15-10م إلى الكلب بزاوية  45درجة  ،ولكن ليس للكلب .حالما يقترب "الدخيل" من المشاركين والكلب
على مسافة  50-40خطوة  ،يبدأ المشارك  ،في اتجاه القاضي  ،الكلب في صد هجوم "المنتهك" من قبل فريق
"فاس!" .يجب أن الكلب على الفور صد الهجوم  ،مما يجعل قبضة قوية وثابتة" .الدخيل" هو وجود
الضغط على الكلب :يهدد الكلب من خالل يتأرجح في المكدس وازدحامها .في مرحلة الضغط  ،يتم إيالء
اهتمام خاص لنشاط واستقرار الكلب .مشارك نفسه
في هذا الوقت ال يحق له ترك مكانه.
في مرحلة الضغط  ،يجب أن يتصرف الكلب بثقة وطوال الوقت تظهر قبضة كاملة وقوية وقبل كل شيء
ثابتة (ثابتة) .في اتجاه القاضي  ،يتوقف "الجاني" .بعد توقف "الدخيل"  ،يجب على الكلب اإلفراج عنه بعد مرحلة
انتقالية قصيرة  ،والتي يتم تقييمها من قبل القاضي .يمكن للمشارك تقديم أمر "منح!" بشكل مستقل.
إذا لم يفرج الكلب عن "ال ُمخالف" وفقًا ألمر "اعط!" المسموح به ألول مرة  ،فسيقوم القاضي بتوجيه
المشاركين لتقديم أمرين إضافيين "منح!" .إذا كان الكلب ال يطلق سراح "الجاني" على الفريق الثالث (واحد
مسموح به واثنين إضافيين)  ،يتم إزالة المشارك من التمرين .أثناء إعطاء األوامر "أعط!" يجب على المشارك
الوقوف بهدوء  ،دون أي تأثير على الكلب .بعد العطلة  ،يجب أن يبقى الكلب بالقرب من "الجاني"  ،ويحرسه عن
كثب وعن كثب.
في اتجاه القاضي  ،يأخذ المشارك الكلب إلى الكلب في خطوة هادئة على طول المسار األقصر  ،وعلى األمر
"الجلوس!"  ،يضعه في الموضع الرئيسي (الهبوط) .يقوم المشارك بنزع سالح "الدخيل" :يأخذ المكدس.
ويتبع ذلك "المخالف" للقافلة الجانبية للقاضي
على مسافة حوالي  20خطوة .يُسمح بتقديم األمر "قافلة!" .يجب على الكلب المشي على الجانب األيمن من
"الجاني"  ،بحيث يكون بين "الجاني" والمشارك .وخالل الحراسة  ،يجب على الكلب مراقبة "الجاني" بعناية .ومع
ذلك  ،يحظر عليها حشد "المخالف" أو القفز عليه أو االستيالء عليه .وتتوقف المجموعة أمام القاضي  ،ويمرر
المشارك الكومة إلى القاضي ويبلغ عن نهاية التمرين .بعد أن يترك التقرير الخاص بتعليمات القاضي
مع الكلب المقبل الخاص بك مجانا حوالي  5خطوات من "الدخيل"  ،ويحتل المركز الرئيسي ويأخذ الكلب
على المقود وينقص من مكان التمرين "خدمة الحماية".
عند القيام بتمرين  ،قد يعطي المشارك األوامر "الي جانب!" و "اجلس!" و "فس!" و "قافلة!".
يتم تحديد تقييم االستقبال من قبل القاضي ممارسة.
يتم تحديد التقييم النهائي ألداء "خدمة الدفاع" من قبل قاضي التمارين.
" .5اطالق النار من مكان على هدف مستجد من مختلف المواقع في النهار"
يتم إطالق النار من بندقية كالشنيكوف  AK-74Mبعقب قابل للطي (بدون مشهد ليلي) (الملحق رقم  )3على
شكل الصدر مع دوائر (الهدف رقم  ، )4والذي يظهر ثالث مرات على فترات
 15ثانية لمدة  70 ، 60 ، 50ثانية .يتم توفير التسلح من قبل البلد المضيف للمسابقة.
المسافة إلى الهدف  100 -متر.
عدد الجوالت .15 -
يتم تنفيذ التمرين من ثالثة مواقع للتصوير  ،من كل موقف إلطالق خمس طلقات واحدة.
مواقف اطالق النار:
في العرض األول  -الكذب باليد ؛
في العرض الثاني  -من الركبة.
في المعرض الثالث  -الدائمة.
أوال يتم الرماية من قبل مشاركي من سيدات.
بعد وصول الى خط رامي يركب المشارك خوذة ودروع ومنظومة تخزين و يستلم من موظفي البندقية
تابعة له والذخيرة .يفتش وضع األسلحة و الذخيرة ويركب بندقية على كتفه من يامين ويأخذ مكانه .بعد أوامر من
قائد الرماية (بروسي – ق بويو!) يتم الحركة الى خط الرماية و تقرير صوتي من الرامي (بروسي * " -اسم
الرامي* ق بويو غوتوف") -يعني جاهز لرماية .ثم يتم امر من قائد الرماية "أوغون" ويظهر الهدف ويبدأ الرماية
على هدف .بعد غروب الهدف األول كل رامي يغير البندقية الى "حافظ"  ،يغير شكل الرامي (وقفا او من كتف)
وفي وقت يظهر الهدف الثاني يستمر في الرماية .بعد غروب الهدف الثاني كل رامي يغير البندقية الى "حافظ" ،
يغير شكل الرامي (وقفا او من كتف) وفي وقت يظهر الهدف الثالث يستمر في الرماية.
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بعد نهاية الرماية كل مشارك يغير البندقية الى "حافظ" ويقدم تقرير صوتي لقائد الرماية "*اسم الرامي*
ستريليبو زاقونتشيل " (يعني انتهى الرماية) ويقدم لقائد الرماية بندقية فارغة.
كل لقطة ضعيفة (جعل المشارك األشياء بأسمائها الحقيقية في وقت إطالق النار  ،وليس هزيمة الهدف) يعتبر
بمثابة ملكة جمال .إذا كان لدى المشاركين مشاكل في إطالق النار أثناء إطالق النار  ،والتي لم تعط الفرصة
إلطالق النار  ،فالمشارك لدي ه الحق في استبدال السالح .للقيام بذلك  ،فإنه يرفع يده (خلل في السالح) ويتحول
للحصول على مساعدة للقاضي .بمجرد أن رفع المشارك يده وطلب المساعدة  ،يقترب القاضي من المشارك ويقدم
المساعدة الالزمة  ،بما في ذلك استبدال األسلحة .لهذا الغرض  ،يتم إنشاء احتياطي من سالح خفضت إلى معركة
عادية ( 1بندقية هجومية لكل أمر) في نقطة الذخيرة.

" .6دوغ بياتلون" – التتابع
ينفذ التمرين "دوغ بياتلون" – التتابع بنفس النظام مثل التمرين "دوغ بياتلون" – المسابقة الفردية باستثناء
الشروط التالية:
يضم التتابع  4مراحل .يجتاز كل المشارك مرحلة واحدة التتابع فقط .يعين نظام اجتياز مراحل التتابع من قبل
المشاركين من قبل مدرب الفريق.
يتم انطالق المرحلة االولة بصفة متزامنة ويحدد اماكن في منطقة االنطالق وفقا لنتائج الفرق في المسابقة
الفردية (المسافة بين كل مشاركين  5متر) .مسافة المرحلة  1600متر لكل مشارك .يحتوى كل مرحلة التتابع خط
الرامي واحد (رماية من الوضعة الواقفة).
في الوقت نفسه  ،ال تبدأ أكثر من  3فرق  ،وفقا للتصنيف على أساس نتائج سباق فردي  ،لضمان سالمة
المشاركين وكالب الخدمة  ،وتنقسم المسافة بالطبع إلى أول منعطف إلى ثالث ممرات البدء
يتم نقل التتابع من مشارك واحد الى مشارك ثاني في المنطقة الخاصة بمس جسم المشارك باليد .تتشكل
منطقة النقل دهليز بطول  30متر محدد بشبكة ,ارتفاع الشبكة متر واحد االقل .بداية ونهاية المنطقة محددة بخط
عرضه  5سم .يقع في المنطقة مشارك الذي ينقل التتابع ومشارك الذي يستلمه فقط .لمشارك الحق الى خروج من
المنطقة بعد مسه المشارك السابق فقط .في حالة حرق هذا الشرط يتم اقصاء كل فريق من التمرين.

 .IXنظام تحديد الفائزين.
يجهز سكرتيريين النتائج المبدئية والنهائية للمسابقة .يحتوى النتائج المبدئية الوضع خالل المسابقة ومستخدمة
لعرض في جدول النتائج .تعتبر بروتوكوالت بتأشير مراكز المشاركين والفرق موقعة بالمحكم الرئيسي والسكرتير
الرئيسي للمسابقة نتائجا رسميا.
ال بد من يكتب في بروتوكوالت المسابقة المعلومات التالية:
 مستوى واسم المسابقة يسم التمرين تاريخ تنفيذ المسابقة (يكتب كل تأريخ اذا تستغرق المسابقة اكثر من يوم واحد) اسم المكان أو المدينة تم اجراء المسابقة فيها.ال بد من يكتب في بروتوكوالت النتائج الشخصية:
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 رقم المشارك (رقم االنطالق) اسم واسم العائلة للمشارك نوع ولقب الكلب اسم الفريق نتائج وعدد النقط المركز اخذه المشارك حاالت عدم وصول المشاركين واقصائهمال بد من يكتب في البروتوكوالت النهائية:
 رقم الفريق اسم الدولة وصل الفريق منها نتيجة الفريق (عدد اجمالي نقط المشاركين في كل التمرينات) المركز اخذه الفريقتقييم التمرينات
يحدد مراكز المشاركين في نهاية كل التمرين على اساس النتائج االجمالية ويسجل النتائج في جدول الترتيب
وفقل لعدد النقط .يحصل المشارك الذي أخذ المركز االول على عدد النقط يسي عدد المشاركين والمشارك في
المركز االخير على نقطة واحدة .على سبيل المثال :في حالة اشتراك  10فرق يحسب  10نقط للمركز االول ونقطة
واحدة للمركز االخير .يحدد مركز الفريق وفقا لعدد اجمالي النقاط اخذها  4مشاركين وكالبهم .يسجل نتائج
التمرينات في البروتوكول.
تتكون نتيجة تدريب "الكلب البياتلون الكبير" من الوقت الذي أظهره المشارك في الدورة (الملحق رقم .)12
يسجل في التمرين "التغلب على دورة عقبة  300متر
مع كالب الخدمة "يتكون من الوقت الموضح من قبل المشارك
على المسافة  ،تلقي النقاط لجودة التغلب على مسار عقبة مطروحًا منها نقاط العقوبة لألخطاء التي ارتكبها
المشارك والكلب
أثناء التمرين (الملحق رقم .)12
يتم تحديد نتيجة المشارك في التمرين "خدمة الحماية" من خالل عدد النقاط المكتسبة في التمرين مطروحًا
منها نقاط العقوبة
لألخطاء التي ارتكبها المشارك والكلب أثناء التمرين (الملحق رقم .)13
يتم تحديد نت يجة المشارك في التمرين "التصوير من البقعة عند هدف ناشئ من مواقع مختلفة خالل اليوم"
من خالل عدد النقاط المسجلة في التمرين.
يتم تحديد نتيجة الفريق في التتابع "دوغ بياتلون" في وقت آخر مشارك في التتابع ويتم منح النقاط في
المكان الذي يشغله الفريق  ،اعتمادًا على عدد الفرق.
إذا تبين أن التمرين "دوغ بياتلون " (سباق التتابع) للعديد من الفرق هو نفسه  ،فسيتم تحديد المكان المثير
للجدل في الوقت الذي يظهر فيه المشاركون مع الكالب في أربع مراحل (الملحق رقم .)12
في هذه الحالة  ،تُمنح الميزة لفريق يتمتع بأفضل وقت في المرحلة األولى  ،ثم في المرحلة الثانية  ،ثم في
المرحلة الثالثة وفي المرحلة الرابعة.
إذا كان في التمرين "إطالق النار من مكان إلى هدف ناشئ من مواقع مختلفة خالل اليوم" لعدة فرق ،
سيكون عدد النقاط المسجلة متساويا ً  ،ثم يتم تحديد المكان المثير للجدل استناداً إلى األهداف التي تم ضربها .ستكون
النتيجة المستهدفة أقرب إلى المركز  ،وسيتم منح هذا الفريق اليد العليا.
إذا تم إجراء العديد من الفرق بعد إجراء أربع تدريبات على نفس عدد نقاط التقييم  ،فسيتم تحديد المكان
المثير للجدل من خالل نقاط فريق التقييم التي يظهرها الفريق في التدريبات الخامسة للمسابقة .في هذه الحالة  ،يتم
منح الميزة إلى الفريق الذي يحتوي على عدد أكبر من نقاط فريق التقييم في التمرين األول  ،ثم في التمرين الثاني ،
ثم في التمرين الثالث وفي التمرين الرابع.
التقييم األولي الذي تلقاه المشارك  ،يعرض الحكام المشاركين والجمهور مباشرة بعد التمرين.
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يسمح للمشارك االنسحاب من المسابقة في تمرين واحد للمشاركة في تمرينين آخرين وسباق تتابع .إذا تمت
إزالة مشارك من اثنين من التمارين  ،يتم إزالته من المسابقة.
للعالج وقحا من الكلب  -الضرب والضرب  -يتم إزالة المشارك من المنافسة.

رئيس قسم ادارة امن الخدمة العسكرية
التابعة لوزارة الدفاع لروسيا االتحادية
العقيد
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