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 .1مقدمة
إھتم األطفال منذ زمن بعيد بالتنافس مع بعضھم البعض ووضع أنفسھم في مقارن ة م ع اآلخ رين  .وم ن ث م تت يح ألع اب
القوى بم ا تحتوي ه م ن مس ابقات متنوع ة منت دى ممت از لھ ذا الن وع م ن التن افس النبي ل  ،وب ذلك تظ ل ألع اب الق وى فرص ة
مناسبة لھذا التبادل  ،لھذا يجب على المھتمين بالرياضة إبتكار منافسات مناسبة لألطفال.
إن منافسات األطفال في ھذه الرياضة غالبا ً ما تشبه نسخة مصغرة لمنافسات الكبار  ،وھ ذا التوحي د الغي ر مالئ م ع ادة
ما يقود الى التخصص المبكر والذى بدوره يكون ضد إحتياج األطفال لنم و مت زن وھ و أيض ا ً ي ؤدى إل ى اإللتح اق للص فوة
التى تعوق معظم األطفال
وبذلك فقد إتضح بعد إجراء العديد من البحوث و الدراسات فى الوض ع الح الى أن التح دى ال ذى يواج ه اإلتح اد ال دولى
أللعاب القوى ھو صياغة مفھوم جديد أللعاب القوى و الذى ينفرد بتلبية اإلحتياجات التنموية لألطفال .
ومن المؤكد أن أى مقترح على نفس المنھاج يجب أن يأخذ في اإلعتبار ) المسابقات  ،التنظيم ..إلخ(
المتطلبات التالية :
 تقديم ألعاب قوى شيقة لألطفال تقديم ألعاب قوى مقبولة لألطفال تقديم ألعاب قوى تعليمية لألطفالباإلضافة إلى ھذه المتطلبات  ،يج ب أن يقاب ل مش روع اإلتح اد ال دولى إحتياج ات منظم ى المس ابقة  ،وال ذي ب دوره يض من
النظام المالئم ألشكال المنافسات التى تم عرضھا .
في ربيع عام  ، 2001تولت مجموعة العمل الخاصة بمسابقات اإلتحاد الدولى أللعاب القوى لألطفال المبادرة و ط ورت
مفھ وم مس ابقة األطف ال الت ي تب رز بوض وح الخ روج ع ن نم ط ألع اب الق وى الت ي يمارس ھا الكب ار  .و يع رف ھ ذا المب دأ
الموضح بـ " مسابقات اإلتحاد الدولى أللعاب القوى لألطفال " وسيتم توضيحه في الصفحات التالية .

وبعد ذلك في عام  2005إبتكر اإلتحاد الدولى أللعاب القوى سياسة عالمية أللعاب الق وى خاص ة بالناش ئين م ن س ن  7إل ى
 15سنة  ،وھذه السياسة تحتوى على ھدفين وھما كالتالى :
 جعل ألعاب القوى أكثر المسابقات فردية تمارس في المدارس على مستوى العالم. إتاحة فرصة لألطفال فى اإلتحادات و األماكن األخرى لإلعداد لمستقبلھم في ألعاب القوى بط رق مناس بةوفعالة.
يتوق ف ھ ذا المفھ وم عل ى أش كال المس ابقات المالئم ة لك ل الفئ ات العمري ة وللمؤسس ات الت ى تطب ق ھ ذا البرن امج  .ھ ذه
المنافسات ھى الھيكل التنظيمي لممارسة األطفال أللعاب القوى  ،لتدريب الالعبين و لتعليم المدربين و القضاه  ....إلخ .

 .2مفھوم مسابقات اإلتحاد الدولى أللعاب القوى لألطفال
تتميز مسابقات اإلتحاد الدولى أللعاب القوى لألطفال بجلب اإلثارة في ممارسة ألع اب الق وى .كم ا أن المس ابقات الجدي دة و
المبتك رة تمك ن األطف ال م ن إكتش اف األنش طة األساس ية  :الع دو ،ج رى التحم ل  ،الوث ب  ،الرم ى وال دفع ف ي أى مك ان
) اإلستاد  ،الملعب  ،صالة األلعاب الرياضية "جيمنازيوم" أى منطقة رياضية متاحة  ....إلخ (
إن مسابقات ألعاب القوى على ش كل ألع اب س وف ت زود األطف ال بفرص ة الت دريب عل ى ألع اب الق وى بأفض ل الط رق م ن
الناحية الصحية  ،التعليمية و تحقيق الذات .

 2.1األھداف
يوجد العديد من األھداف التنظيمية لمفھوم اإلتحاد الدولى أللعاب القوى لألطفال نوجزھا فيما يلي -:
• يمكن تنشيط عدد كبير من األطفال في نفس الوقت .
• تجريب أشكال متنوعة و أساسية لحركات ألعاب القوى .
• المساھمة في تحقيق نتائج جيدة ليس مقصوراً فقط على الطفل األقوى و األسرع .
• تنوع متطلبات المھارة وفقا ً للمراحل السنية و قدرات التوافق الضرورية .
•
•

إدخال روح المغامرة على البرنامج ولفت النظر لمدى مناسبة ألعاب القوى لألطفال .
تركيب المسابقات و طريقة تسجيل النتائج بطريقة سھلة جداً معتمدة على درجة ترتيب الفرق .

• الحاجة إلى عدد قليل من المساعدين و الحكام .
• عرض ألعاب القوى كمسابقة فرق مختلطة ) أوالد و بنات ( .

محتوى أھداف مسابقات اإلتحاد الدولى أللعاب القوى لألطفال-:
تحسين الحالة الصحية  -إن أحد األھداف الرئيسية في جميع األنشطة الرياضية ھو تشجيع األطفال على اللعب و إس تخدام
طاقتھم وذلك للحف اظ عل ى ح التھم الص حية عل ى الم دى البعي د.وق د ت م تص ميم مس ابقات ألع اب الق وى لألطف ال لتواج ه ھ ذا
التحدي عن طريق الطبيعة المتنوعة لألنشطة التى يلعبوھا والمميزات البدنية التى يتطلبھا التدريب.
باإلضافة إلى أن الطلبات المتزايدة ألشكال األلعاب التى يتم تقديمھا لألطفال ستساھم في تناسق نموھم العام

التفاعل اإلجتماعي -إن "برنامج ألعاب القوى لألطفال " ھو عامل مفي د ل دمج األطف ال داخ ل المجتم ع و مس ابقات الف رق
التى يشارك فيھا الجميع داخل اللعبة ھ ى فرص ة للق اء األطف ال م ع بعض ھم ال بعض وقب ولھم للف روق الفردي ة الت ى بي نھم.
باإلضافة إلى أن سھولة قواعد المسابقات و طبيعتھا غبر الضارة تجعل األطفال يقوموا بالجزء الخاص باإلداريين الفني ين
و مدربي الفرق بكامل ه .و ھ ذه المس ئوليات الت ى يقوم وا بھ ا ھ ى لحظ ات خاص ة ت ؤھلھم لممارس ة واجب اتھم كم واطنين
عندما يمكنھم ذلك.
تنمي ة روح المغ امرة – إلث ارة األطف ال و تش ويقھم الب د أن يش عروا بإمكاني ة ف وزھم بالمس ابقة الت ى يش تركون فيھ ا .و
تتعاون الفورميال التى يتم إختيارھا ) الفريق  ،المسابقات  ،التنظ يم ( للحف اظ عل ى نتيج ة المس ابقة بحي ث ال يمك ن التنب ؤ
بھا حتى نھاية المسابقة .ويعتبر ھذا عنصر دفع لتحفيز األطفال.

 2.2مبدأ الفريق
إن العمل كفريق واحد ھو مبدأ أساسي لمسابقات اإلتحاد الدولى أللعاب القوى لألطفال .فكل أعضاء الفري ق يش اركوا ف ي
النتائج في مسابقات الجرى ) التتابع ( أو كمشاركات فردية في نتيجة الفريق ككل ) في كل مسابقة ( .لذلك فإن المش اركة
الفردية تساھم في نتيجة الفريق اإلجمالية و من ثم تعزز مفھوم أن لمشاركة كل طفل قيمة في المسابقة .فكل طف ل يش ارك
في جمي ع المس ابقات وھ ذا يح ول دون التخص ص المبك ر .تك ون الف رق مختلط ة )م ن س ن " " 5للبن ات و "" 5أوالد إذا
أمكن ذلك(

2.3برنامج المسابقة و المجموعات السنية
يتم تنفيذ مسابقات االتحاد الدولى اللعاب القوى لألطفال في ثالث مجموعات سنية -:
• المجموعة األولى  : Iاألطفال في عمر  8و  9سنوات
• المجموعة الثانية  : IIاألطفال فى عمر 10و 11سنوات
• المجموعة الثالثة  : IIIاألطفال فى عمر  12و  13سنوات
 كل المسابقات في المجموعة السنية األولى والثانية تنفذ على أنھا سباقات فرق بالنسبة للمجموعة السنية الثالثة  ،تنظم المسابقات على شكل سباقات تتابع أو مسابقات فردية  ،وفيھا تنقسمالمجموعات التى ستتنافس عى نصفين فريق .و لإلنتقال من شكل الفريق إلى الشكل الفردى لمنافسات الشباب  ،يتم
تكوين المجموعات التى تشتمل على أعضاء متعددة من فريقين لكى تتنافس  .إن تنظيم ھذا التغير يتم بطريقة مباشرة
 يتنافس جميع األطفال لعدة مرات في كل مجموعات سباقات المراحل السنية يتم تنظيم المسابقة وفقا لمبدأ التدور  ،وبالتالى تأخذ الفرق دورھا في كل محطات المسابقة .كل عضو في الفريق له دقيقة واحد للتنافس خالل كل محطة من المحطات 10 ).أطفال = 10
دقائق (  .بعد اإلنتھاء من النظم المختلفة للمجموعات السنية فى مسابقات ) العدو  /الجرى  /الحواجز ،
الرمى  /الدفع والوثب (  ،تشارك في النھاية كل الفرق مع بعضھا البعض في مسابقة جرى
التحمل.

مقترحات لمسابقات جديدة للثالث مجموعات السنية التالية  10/9 ، 8/7و  12/11سنة
ھذه المقترحات لكل مجموعة سنية يمكن التكيف عليھا  .كما ضيمكن لألطفال اإلنتقال إلى مجموعة سنية مختلفة ) اإلنتقال
إلى المجموعات األصغر خصوصا إذا كانوا مبتدئين(.
يجب تغطية كل المسابقات خالل اللقاءات المختلفة التى ستقدم لألطفال .وسوف تضمن البرامج المنافسة اإلضافية تجربة
اإلطفال لجميع األشكال المختلفة لحركات العاب القوى و انھم يستفيدوا من تربية بدنية شاملة.

المجموعات العمرية ) بالسنة (

8-7

10-9

12-11

مجموعة مسابقة الجري  /العدو
العدو  /الحواجز -على شكل تتابع مكوكى
فورميوال الجرى حول المنحنيات  :العدو و الحواجز
فورميوال الجرى حول المنحنيات  :عدو التتابع
العدو  /العدوالمتعرج
حواجز
فورميال  ) 1عدو – حواجز – جرى متعرج (
سباق" التحمل " من سن  8سنوات
سباق التحمل المتقدم
سباق  1000م تحمل
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 2.4األدوات و المعدات
في بعض الحاالت يتطلب األمر إستخدام أدوات خاصة متطورة لتنظيم برامج مسابقات االتحاد الدولى أللعاب القوى لألطف ال
 .و يمكن وضع ھذه المعدات معا بسھولة و نقلھا بدون أي مشاكل و تركيبھا أو تفكيكھا بسرعة .
وفي حالة عدم إمكانية الحصول على ھذه األدوات ألى سبب  ،يمكن تنظيم البرنامج بإستخدام أدوات مصنوعة من م واد محلي ة
أو منتجات مصنوعة يدويا مع إحترام الصفات والخواص الخاصة ببرنامج العاب القوى لألطفال.

 2.6الموقع والمدة
إن المساحة أو الحيز المطلوب لتنظيم مسابقات ألعاب القوى لألطفال واض حة المع الم و ھ ي عب ارة ع ن مس احة مس توية تك ون
مساحتھا  40x60م ) على سبيل المثال منطقة خضراء أو ترابية أو أسفلت (
و يمكن أن يتم تنظيم المسابقة و إتمامھا خالل زمن محدد و فى إطار دقيق حيث أنه في العادة يتطل ب األم ر س اعتين فق ط ف ي
حالة تنظيم مسابقة لعدد  9فرق مكونة من  10أفراد لكل فريق شاملة حفل توزيع الجوائز .
وعلى ھامش ھذه المسابقة الكبيرة  ،يمكن تنظيم مسابقات قصيرة تتكون من  6فرق و من  7مس ابقات )  3مس ابقات ع دو و 2
وثب و  2رمي ( وفي ھذه الحالة فإن المس ابقة كامل ة ال يمك ن أن تك ون م دتھا اكث ر م ن س اعة و  15ق متض منة حف ل توزي ع
الجوائز.

تعليمات لإلستخدام و األمان
تخصص المسابقات المتنوعة لمجموعات سنية محددة وھى مناسبة للمجموعة السنية المعرفة تبعا ألولوياتھا
.ومع ذلك يجب على المسئولين أن يقوموا بتقييم المستوى الفعلى
لألطفال وأن يكونوا قادرين على تقديم أكثر األنشطة المالئمة لھؤالء األطفال .
ويمكن أن نأخذ في االعتبار أھمية إجراء إجتماع مبدئي مع المبتدئين سن  10/9سنوات في المسابقات
المختصة للفئة األصغر سنا ) 8/7سنوات (
ھذا االقتراح يصلح لكل الفئات العمرية
فى أى حال من األحوال  ،يوصى بتوسيع مجال المسابقات في الفئة العمرية بمسابقات من المجموعة العمرية
األصغر سنا .

مثال  " :فورميوال ) ، "( 1الحجل المتقاطع ،الرمى من وضع الجثو يمكن إقتراحھم لـسن  10/9سنوات ...الخ .

 .3المسابقات
مسابقات األطفال في سن  8 / 7سنوات
 3.1التتابع المكوكي للعدو /الحواجز

طريقة األداء:
يتم وضع األدوات كما ھو موضح بالشكل أعاله  .يحتاج كل فريق لحارتين  ،واحدة يوجد بھا حواجز
واألخرى بدون حواجز  .يبدأ الالعب األول بالعدو فوق الحواجز وفي نھاية المسافة يقوم بتسليم طوق
بالستيك لزميله رقم ) (2المنتظر والذي يقوم بإستالم الطوق البالستيك بشرط أن يلتف ذراعه حول قائم
علم النھاية عند إستالم الطوق .ثم يعدو ھذا الالعب في الحارة األخرى بدون الحواجز  ،وھكذا يستمر
التتابع .
ينتھي السباق حينما يعدو كل العب بالفريق كلتا المسافتين فوق الحواجز ثم بدون حواجز.
يحمل الالعب الطوق البالستيك في يده اليسرى ويقوم بتسليمه في اليد اليسرى لزميله المستلم وذلك كل
مرة.
طريقة التسجيل وإحتساب النتيجة:
يتم تقييم ترتيب الفرق وفقا ً للزمن المسجل والفريق الفائز الذي يسجل أسرع زمن يصبح رقم ) (1ويتم
ترتيب الفرق التالية وفقا ً لترتيب أزمنتھم المسجلة.

المساعدون:
يتطلب التنظيم الجيد اإلستعانة بمساعد واحد فقط لكل فريق ويجب عليه القيام بالمھام التالية.
 أن يتحكم ويشرف على سير المسابقة. تسجيل األزمنة. -كتابة وتسجيل النتائج في بطاقة المسابقة.

 3.2جرى التحمل

وصف موجز :الجري لمدة  8دقائق حول مسافة  150متر

طريقة األداء
يجب أن يجرى كل فريق حول مسافة  150متر من نقطة بداية محددة لھم ) أنظر الشكل أعاله( .وعلى كل
عضو بالفريق أن يحاول أن يجرى حول المسافة بقدر إستطاعته لمدة  8دقائق  .يعطى اآلذن بالبدء لكل
الفرق معا ً ) بالصفارة أو النداء  ..الخ(.
يتسلم كل العب في الفريق بطاقة أو كرة أو ما شابه في كل مرة يكمل فيھا دورة واحدة للسباق .يجب التنبيه
على جميع الفرق بعد مرور  7دقائق من السباق بإطالق صافرة أو صيحة وذلك بالنسبة للدقيقة األخيرة
من السباق وبعد إنتھاء ال  8دقائق فإنه يعلن بإشارة عن إكتمال السباق.

طريقة التسجيل:
عقب إنتھاء السباق فعلى جميع الالعبين تسليم الكرات أو الكروت للمساعد والذي يقوم بعدھا ثم يسجلھا.
على أن تسجل فقط اللفة المكتملة وتلغى اللفة التى لم تكتمل.
المساعدون:
يتطلب التنظيم الجيد توفير عدد مساعدين إثنين على األقل لكل فريق  .وتقع عليھم مسئولية تخصيص نقطة
البداية وكذلك توزيع وتجميع الكرات أو الكروت .وكذلك يجب عليھم تسجيل النتيجة في بطاقة التسجيل.
باإلضافة لذلك فعلى اآلذن بالبدء أن يسجل الزمن ويعطى إشارة الدقيقة األخيرة وإشارة النھاية.

 3.3فورميوال 1

وصف موجز :تتابع مركب للعدو المستقيم والحواجز والعدو المتعرج

طريقة األداء:
يتراوح طول مسافة السباق مابين  60متر أو  80متر تقسم إلى منطقة واحدة للعدو بدون عوائق والعدو
فوق الحواجز والعدو المتعرج حول عوائق أو قوائم ) أنظر الشكل (  .يستخدم طوق بالستيك كعصا تتابع
 ،يجب على جميع المشاركين أن يبدؤا السباق بدحرجة أمامية فوق مرتبة أسفنجية.
يعد سباق " الفورميوال  " 1مسابقة فرق والتى يجب على كل أعضاء الفريق أن يكملوا المسافة كلھا
ويمكن لعدد  6فرق أن يتنافسوا في نفس التوقيت لنفس السباق الواحد.
طريقة التسجيل:
يتم تقييم ترتيب الفرق وفقا ً للزمن المسجل والفريق الفائز الذي يسجل أسرع زمن يصبح رقم ) (1ويتم
ترتيب الفرق التالية وفقا ً لترتيب أزمنتھم المسجلة .

المساعدون:
بالنسبة لكل مناطق الحواجز والموانع يتطلب توافر عدد مساعدين إثنين على األقل لوضع األدوات بطريقة
مناسبة وبغض النظر عن متابعة الفريق فإنه يتطلب توافر عدد مساعدين إثنين إضافيين للعمل كحكام
لمنطقة التغيير .كما يحتاج لشخص آخر كأذن للبدء.
وفي النھاية فإنه يتطلب توافر عدد مناسب من الميقاتيين بما يتناسب مع عدد الفرق المتنافسة ويجب
على الميقاتيين تسجيل نتائج الفرق في بطاقة تسجيل نتائج المسابقة .

 3.4وثبة القرفصاء لألمام )قفزة الضفدعة(:
وصف موجز :الوثب بالقدمين معا ً لألمام من وضع القرفصاء

طريقة األداء
يقف الالعبون على خط البداية ثم يؤدون وثبة الضفدعة الواحد تلو اآلخر) وثبة الضفدعة ھى القفز
بالقدمين معا ً لألمام من وضع القرفصاء( حيث يقف الالعب األول على أمشاط القدمين عند خط البداية ثم
يثنى الركبتين كامال ثم يثب لألمام ألبعد مايمكن ويھبط على كلتا القدمين .ويقوم المساعد بتحديد نقطة
الھبوط األقرب لخط البداية ) الكعبين( حتى إذا ھبط وسقط خلف نقطة الھبوط تسجل النقطة األقرب
.وبالنسبة لالعب الثاني فيقف عند نقطة ھبوط زميله األول ليبدأ الوثب لألمام ثم يبدأ الالعب الثالث من
نقطة ھبوط الالعب الثاني وھكذا .وتنتھي المسابقة حين يكمل أخر العب في الفريق وثبته وتحدد نقطة
ھبوطه .ويتم تكرار طريقة األداء مرة ثانية) المحاولة الثانية (.
طريقة التسجيل:
يتنافس جميع أعضاء الفريق وتحتسب نتيجة الفريق من خالل قياس المسافة الكلية للفريق وتسجل نتيجة
أفضل المحاولتين للفريق .يتم تسجيل المسافة بالسنتيمتر.

المساعدون:
بالنسبة لھذه المسابقة يتطلب وجود مساعد واحد فقط لكل فريق ويجب عليه القيام بالمھام التالية:
 أن ينظم ويشرف على طريقة األداء عند ) خط البداية الھبوط( أن يقيس المسافة الكلية لكل محاولة. -أن يسجل النتائج في بطاقة التسجيل.

 3.5جرى السلم
وصف موجز :الجري فوق و خالل سلم والعودة

طريقة األداء

يتم تحديد مسافة السباق بقمعين أحدھما عند البداية واآلخر عند النھاية بينھما مسافة  9.5متر  .يتم وضع
سلم التوافق على األرض .على مسافات متساوية من القمعين )  2.5متر بين السلم وكل قمع منھا( حيث
يقف الالعب عند خط البداية فى وضع البدء العالى على أمشاط القدمين .وعند سماع إشارة البدء فعليه
بالعدو إلى السلم والجري بالخطو عبر السلم )المسافات بين أضالع السلم 50سم( ثم يعود بأسرع ما يمكن
للقمع التالي وعند لمسه لھذا القمع يتم إيقاف الساعة بواسطة الميقاتي .
يتم إضافة مسافة ) 1متر( لالعب الذي يترك أحد المناطق من السلم أو يثي فوقھا وذلك عند القمع المناسب
ويقوم المساعد بذلك لذا يجب توافر مساعد واحد عند كل قمع وبھذا يعاقب الالعب بإضافة مسافة أطول إذا
لم يؤدى المھمة بطريقة صحيحة .وفي حالة أداء خطأين فإن المسافة سوف تمتد لمسافة  2متر وھكذا .

طريقة التسجيل:
تسجيل أفضل زمن في محاولتين
المساعدون:
يتطلب اإلستعانة بمساعدين إثنين من أجل تنظيم ھذه اللعبة بكفاءة ويجب عليھما القيام بالمھام التالية:
 أن يعطى اآلمر ببدء اللعبة. تنظيم واإلشراف على السباق. تشغيل ساعة اإليقاف لتسجيل الزمن. -تسجيل النتائج في بطاقة التسجيل.

 3.6المربعات المتقاطعة
وصف موجز :الوثب بالقدمين مع تغيير إتجاه

طريقة األداء
من وضع الوقوف في المربع األوسط يثب الالعب لألمام ثم للخلف وللجانبين .وبصفة خاصة من وضع
الوقوف في المربع األوسط يثب الالعب لألمام ثم للخلف للمربع األوسط ثم للمربع األيمن ثم العودة للمربع
األوسط ثم لليسار ثم العودة للمربع األوسط ثم الوثب للخلف ثم العودة للمربع األوسط حتى النھاية.
طريقة التسجيل:
لكل العب في الفريق  15ثانية وعليه أداء أكبر عدد من الوثبات بالقدمين يمكن أداؤھا خالل ھذا الوقت ،
ويتم تسجيل نقطة واحدة لكل مرة يثب فيھا الالعب حول المربعات ) لألمام – الوسط  -ثم للجانبين –
للخلف ( ولھذا فيمكن تحقيق  8نقاط كحد أقصى في الدورة الواحدة .يتم تسجيل أفضل محاولة من
اإلثنتين.

المساعدون:
يتطلب وجود مساعد واحد فقط من أجل تنظيم ھذه اللعبة بكفاءة ويجب عليه القيام بالمھام التالية:
 أن يعطى األمر ببدء اللعبة. أن ينظم ويشرف على طريقة األداء. أن يسجل الزمن ويحصى عدد الوثبات. -أن يسجل النتائج في بطاقة التسجيل.

3.7

وثـــــب الحبـــــــل

وصف موجز:الوثب الحبل )  15ثانية (

طريقة األداء
يقف الالعب في وضع البداية ممسكا ً للحبل بكلتا اليدين خلف الجسم والقدمين متوازيتين وعند إعطاء
إشارة البدء يقوم الالعب بدوران الحبل لألمام من فوق الرأس ثم ألسفل الجسم على أن يثب الالعب فوق
الحبل .ويتم تكرار تلك الدورة ألكبر عدد ممكن خالل  15ثانية .وتتناسب ھذه اللعبة مع المجموعة السنية
األولى  .ويجب أن يثب األطفال بكلتا القدمين .ولكل طفل محاولتين .
طريقة التسجيل:
يتنافس جميع أعضاء الفريق في تلك اللعبة بحيث يتم عد كل لمسة حبل لألرض  .ويتم تسجيل أفضل نتيجة
للطفل وتضاف للنتيجة العامة للفريق .

المساعدون:
يتطلب وجود مساعد واحد فقط من أجل تنظيم ھذه اللعبة بكفاءة ويجب عليه القيام بالمھام التالية:
 أن يعطى األمر ببدء اللعبة. مراقبة طريقة الوثب وإنھائھا تمت بشكل سليم. أن يتولى تشغيل الزمن. -أن يسجل النتائج في بطاقة التسجيل.

3.8

الوثب الثالثي داخل منطقة محددة

وصف اللعبة أداء الوثب الثالثي داخل منطقة محددة

يمكن إستبدال الشبكة المرسومة بأطواق  ،ويتم قياس األداء من منتصف المنطقة المحددة أو منتصف
الطوق
طريقة األداء
يختار الالعب منطقة الوثب الثالثي التي تالئم مستواه  ،يجري الالعب لمسافة  5أمتار على األكثر ثم
يؤدي الحجلة فالخطوة ثم الوثبة  ،لكل العب محاولتين و يجب أن تسجل المحاوالت وتحتسب له أفضل
نتيجة ويتم إضافتھا على النتيجة الكلية للفريق .
بالنسبة للمرحلة السنية  8/7سنوات يتطلب أداء المسابقة خالل منطقتين وثب محددتين تبعا ً
) لجدول إحتساب النقاط (  1 :متر = نقطة واحدة  1.25 ،متر =  2نقطة  1.5 ،متر =  3نقاط .
بالنسبة للمرحلة السنية  10 / 9سنوات يمكن أداء المسابقة في أي منطقة وثب يتم إختيارھا تبعا ً
) جدول إحتساب النقاط (  1.5 :متر = نقطة واحدة  1.80 ،متر =  2نقطة  2.15 ،متر =  3نقاط .

طريقة التسجيل:
يتم تحديد ترتيب الفرق في ضوء النتائج بحيث يصبح الفريق الفائز رقم واحد ھو صاحب أفضل مجموع
كلي للوثبات  .وھكذا يتم ترتيب الفرق التالية  ،وتمنح النقاط وفقا لإلجراءات العادية )  9فرق  :الفريق
األول يحصل على  9نقاط والفريق الثاني يحصل على  8نقاط وھكذا ( .
المساعدون :
يتطلب وجود مساعد واحد فقط من أجل تنظيم ھذه اللعبة بكفاءة ويجب عليه القيام بالمھام التالية:
 التحكم والسيطرة على طريقة أداء المسابقة. -إحتساب و تسجيل النتائج في بطاقة التسجيل.

3.9

رمي رمح األطفال

وصف اللعبة  :رمي رمح األطفال بيد واحدة ألبعد مسافة

طريقة األداء
يتم أداء رمى رمح األطفال من مسافة إقتراب  5متر ويتم أداء الرمي بعد اإلقتراب القصير إلى منطقة
الرمي مع عدم إجتياز خط الرمي ).يتم الرمي بالرمح الناعم للمجموعتين 2 ، 1بينما يتم الرمي بالرمح
التوربو للمجموعة  ( 3ولكل العب محاولتان.
ملحوظة لألمان:
نظراً ألھمية األمان في مسابقة رمى الرمح لألطفال غير مسموح سوى للمساعد فقط بالتواجد في منطقة
الرمي أو منطقة ھبوط الرمح .ويمنع تماما ً رمى الرمح في االتجاه العكسي أي في إتجاه ممر اإلقتراب.
طريقة التسجيل:
يتم قياس المسافة بطريقة عمودية على خط الرمي  ،ويتم التسجيل لكل  20سم ويتم أخذ القياس األعلى في
حالة الھبوط بين خطين .ويسجل أفضل محاولة من محاولتين ويتم إضافتھا للمجموع النھائي للفريق

المساعدون:
يتطلب وجود مساعدين إثنين لكل فريق من أجل تنظيم ھذه اللعبة بكفاءة ويجب عليھما القيام بالمھام التالية:
 أن ينظم ويشرف على طريقة أداء المسابقة. قياس مسافة الرمي من نقطة ھبوط الرمح وبطريقة عمودية على خط الرمي. أن يعيد الرمح إلى منطقة خط الرمي . -أن يسجل النتائج في بطاقة التسجيل .

 3.10الرمي من وضع الجثو

وصف موجز :رمى كرة طبية باليدين ألبعد مسافة من وضع الجثو على الركبتين

طريقة األداء
يجثو الالعب على ركبتيه فوق مرتبة أو سطح ناعم ويوجد أمامه شئ بارز مثل كومة مراتب أو مراتب
نوم ،ثم يتقوس الالعب للخلف ألحداث توتر بعضالت الجذع ثم يرفع الكرة الطبية ) وزن  1كجم(
بإستخدام الذراعين من فوق الرأس ثم يرميھا لألمام ألبعد مسافة ممكنة وھو في وضع الجثو) كما يفعل
العب كرة القدم في الرمية الجانبية( ويمكن أن يسقط الالعب لألمام عقب أدائه الرمية.
تعليمات لألمان:
يجب عدم رمى الكرة الطبية في اإلتجاه المعاكس لتوصيلھا لالعبين وينصح بحملھا إليھم أو دحرجتھا
لالعب التالي.

طريقة التسجيل:
يتم قياس المسافة بطريقة عمودية على خط الرمي  ،ويتم التسجيل لكل  25سم ويتم أخذ القياس األعلى في
حالة الھبوط بين خطين .ويسجل أفضل محاولة من محاولتين ويتم إضافتھا للمجموع النھائي للفريق.
المساعدون:
يتطلب وجود مساعدين إثنين لكل فريق من أجل تنظيم ھذه اللعبة بكفاءة ويجب عليھما القيام بالمھام التالية:
 أن ينظم ويشرف على طريقة أداء المسابقة. قياس مسافة الرمي من نقطة ھبوط الكرة الطبية وبطريقة عمودية على خط الرمي. إعادة الكرة الطبية سواء بحملھا أو دحرجتھا إلي منطقة خط الرمي. -أن يسجل النتائج في بطاقة التسجيل.

 3.11الرمي إلصابة الھدف من فوق حاجز
وصف موجز :الرمي بذراع واحدة إلصابة الھدف

طريقة األداء
يتم أداء الرمي إلصابة الھدف من مسافة إقتراب  5متر ويتم وضع عارضة وثب عالي على إرتفاع 2.5
متر ويتم وضع منطقة الھدف على األرض خلف العارضة بمسافة  2.5متر .ويتم رمى شئ محدد في
منطقة الھدف من فوق العارضة .ولكل العب ثالث محاوالت للرمي .ويختار الالعب المسافة التي سيرمى
منھا والمحددة قبل العارضة  ،ويمكنه إختيار مسافة من  4مسافات ھي ) 5متر 6 ،متر  7 ،متر  8 ،متر(
وذلك في كل محاولة .ويمكن إضافة نقاط كلما زادت المسافة عن العارضة.
طريقة التسجيل:
تعتبر المحاولة سليمة في حالة إصابة المنطقة المحددة أو حوافھا وتسجل النقاط كما يلى ،في محاولة الرمي
من مسافة  5متر يمنح الالعب نقطتان  ،ومن مسافة  6متر يمنح الالعب  3نقاط ،ومن مسافة  7متر يمنح
الالعب  4نقاط  ،ومن مسافة  8متر يمنح الالعب  5نقاط .ويمنح الالعب درجة واحدة في حالة عبور
األداة من فوق العارضة وفشلھا في إصابة الھدف ويتم إضافة مجموع نقاطه إلى المجموع النھائي للفريق.

المساعدون:
يتطلب وجود مساعد واحد فقط من أجل تنظيم ھذه اللعبة بكفاءة ويجب عليه القيام بالمھام التالية:
 أن ينظم ويشرف على طريقة أداء المسابقة ) مسافة الرمي وإصابة الھدف(. -أن يسجل النتائج في بطاقة التسجيل.

مسابقات المجموعة السنية  10 / 9سنوات
 3.12سباق التحمل التصاعدي
وصف موجز :الجري بسرعة متزايدة لمسافة طويلة خالل مسافة محددة قصيرة

طريقة األداء:
يجب على كل العب في الفريق أن يجري حول دائرة طولھا  100متر بقدر ما يمكنه وبمعدل خطوة
متزايدة فى السرعة ) أنظر الشكل الموضح عاليه وجدول األزمنة أسفله ( .
ويتم تسجيل نقطة واحدة للفريق عن كل دورة تستكمل حول مكان السباق  .ويجب تسجيل كل الدورات التي
استكملت بواسطة أعضاء الفريق .

طريقة التسجيل

يتم تقييم ترتيب الفرق وفقا ً للمجموع النھائي للنقاط الفردية التي حصل عليھا أعضاء الفريق نتيجة إستكمال الدورات .

المساعدون:
يتطلب اإلستعانة بعدد  4مساعدين لكل فريق لتنظيم تلك المسابقة وعليھم القيام بالمھام التالية:
 يتولى أحدھم مسئولية جدول الزمن ومعدل السرعة . يتولى الثاني مسئولية فتح وغلق البوابات . يقوم اآلخران بحصر اللفات المستكملة و كتابة وتسجيل النتائج في بطاقة المسابقة.تعليمات اإلستخدام :
رسم جدول السباق ،فتح البوابات الخمس عند مقاطع األزمنة البينية المنظمة للسباق
جدول السرعة
معدل السرعة
كم  /س
 8كم  /س
 9كم  /س
 10كم  /س
 11كم  /س
 12كم  /س
 13كم  /س
 14كم  /س
 15كم  /س
 16كم  /س
 17كم  /س
 18كم  /س
 19كم  /س
 20كم  /س

الزمن
ثانية  100 /م
" 45
" 40
" 36
" 33
" 30
" 27
" 25
" 23
" 22
" 21
" 20
" 19
" 18

نموذج الجداول
معدل سرعة فتح
الجري /لفة البوابات
 12كم  /س  30ثانية
 12كم  /س  1.00ق
 13كم  /س " 1.27
 13كم  /س " 1.54
 14كم  /س " 2.19
 14كم  /س " 2.44
 15كم  /س " 3.07
 15كم  /س " 3.30
 16كم  /س " 3.52
 16كم  /س " 4.14
 17كم  /س " 4.35
 18كم  /س " 4.55
 19كم  /س " 5.14

سرعة فتح البوابات
معدل
الجري /لفة
 36ثانية
 10كم  /س
 1.12ق
 10كم  /س
" 1.45
 11كم  /س
" 2.18
 11كم  /س
" 2.48
 12كم  /س
" 3.18
 12كم  /س
" 3.45
 13كم  /س
" 4.12
 13كم  /س
" 4.37
 14كم  /س
" 5.02
 14كم  /س
" 5.25
 15كم  /س
" 5.48
 15كم  /س
" 6.10
 16كم  /س

ملحوظة :
تم تقديم تلك الجداول عن طريق مثال  :من  19 – 10كم  /س كمعدل للسرعه
لقد أكتمل زمن مسافة  100متر لعمل أشياء أسھل.
وعند كل معدل من معدالت السرعة يجري الالعب لفتين  .مع توقع زيادة سرعة الجري في نھاية السباق
وعلى المشجع أن يختار التركيبة المناسبة للسباق وفقا لمستوى األفراد  .يتم تسجيل النتائج وفقا لعدد اللفات
المكتملة وتحتسب ) نقطة واحدة لكل لفة (

 3.13تتابع العدو المستقيم  /الحواجز /الجري المتعرج :
وصف موجز :تتابع مكوكي لمسافة مركبة من العدو في خط مستقيم ومتعرج

طريقة األداء:
يتم تنظيم المسابقة كما يوضحه الرسم عاليه حيث يتطلب حارتان لكل فريق واحدة بعوائق وأخرى بدون
عوائق .
يعدو الالعب رقم ) (1المسافة األولى فوق الحواجز وحول العوائق الموجودة في حارته وفي نھاية
المسافة عليه القيام بتسليم الطوق البالستيك أو) عصا التتابع ( لزميله رقم ) (2المنتظر والذي يلف ذراعه
حول قائم علم النھاية والذي يعدو بدوره بعد إستالم الطوق البالستيك المسافة الثانية في خط مستقيم وھكذا
يستمر السباق بھذه الطريقة لحين إنتھاء جميع الالعبين من العدو كال المسافتين بعوائق وبدون عوائق .

طريقة التسجيل
يتم تقييم ترتيب الفرق وفقا ً للزمن المسجل والفريق الفائز الذي يسجل أسرع زمن يصبح رقم ) (1ويتم
ترتيب الفرق التالية وفقا ً لترتيب أزمنتھم المسجلة .فإذا كان عدد الفرق المشاركة أقل من عدد الحارات
المستخدمة فإن ترتيب الفرق يصبح وفقا ً لترتيبھم النھائي الفعلي في المسابقة.
المساعدون:
يتطلب االستعانة بمساعد واحد فقط لكل فريق ويجب عليه القيام بالمھام التالية.
 أن يتحكم ويشرف على سير المسابقة. تسجيل األزمنة. -كتابة وتسجيل النتائج في بطاقة المسابقة.

 3.14الوثب الطويل بالزانة
وصف موجز:

الوثب الطويل بإستخدام الزانة

طريقة األداء:
من مسافة إقتراب  5متر يعدو الالعب نحو )إطار /دائرة /مرتبة ( ليقوم بغرس الزانة ويجب أن يرتقى
الالعب بقدم واحدة ) القافز األيمن يمسك الزانة من أعلى باليد اليمنى(  .ركوب الزانة يحمل الالعب نفسه
للنقطة التالية في نفس اإلتجاه لھدف محدد ) اإلطارات المراتب( .
يجب وضع األھداف كما في الشكل عاليه بحيث يوضع الھدف األول على بعد متر واحد خلف
العالمة ويوصى بعدم إسقاط الزانة أثناء القفز ويجب أال يزيد طول الزانة عن  2متر .

طريقة التسجيل :
لكل العب محاولتان يمنح الالعب نقطتان حين يھبط في الھدف األول ويمنح  3نقاط حين يھبط في الھدف
الثاني ويمنح  4نقاط حين يھبط في الھدف الثالث ويمنح  5نقاط حين يھبط في الھدف الرابع ويمنح  6نقاط
حين يھبط في الھدف الخامس .تحتسب المحاولة سليمة لمن يلمس حافة اإلطار أو المرتبة عند الھبوط
وتخصم نقطة في حالة الھبوط بأحد الرجلين خارج اإلطار أو المرتبة والرجل األخرى بداخلھا .ويجب على
القضاة أن ينصحوا ويحيطوا الالعبين علما بتلك القواعد .
المساعدون:
يتطلب السباق مساعد واحد فقط ويجب عليه القيام بالمھام التالية:
 أن يتحكم في ارتفاع ومسافات القبضات على الزانة. أن يراقب اإلرتقاء الصحيح. -أن يسجل النتائج في بطاقة التسجيل.

 3.15الوثب الطويل مع دقة األداء
وصف موجز  :الوثب لمسافة من الجري بخطوات قصيرة مع إتباع متطلبات الدقة

طريقة األداء:
من منطقة إقتراب لمسافة  10متر على األكثر يؤدي الالعب الوثب الطويل مع متطلبات محددة فيما يتعلق
بدقة الدفع والھبوط
تسجل النتائج وفقا لما يلي ) المسافات المتنوعة محددة مسبقا ( :
 منطقة الھبوط  :تمنح الدرجات وفقا للھدف الذي تم الوصول إليه في وضع غير ثابت ) منطقة 3 = 3 #نقاط (
 في حالة الھبوط في وضع الوقوف على القدمين معا  :يمنح نقطة إضافية . في حالة دقة الدفع يمنح :*  2 +نقطة إذا كان الدفع في منطقة الدفع األرتفاع
*  1 +نقطة إذا كان الدفع في منطقة محددة  10 -/+سم
* صفر إذا كان الدفع بعيدا عن منطقة الدفع .

طريقة التسجيل:
لكل العب في الفريق ثالث محاوالت  ،على أن يتم تسجيل جميع النتائج وتضاف نتيجة أفضل محاولة
لالعب إلى المجموع الكلي لنتيجة الفريق .
المساعدون:
يتطلب االستعانة بمساعد واحد فقط لكل فريق ويجب عليه القيام بالمھام التالية.
 أن يتحكم ويشرف على دقة الدفع أو األرتقاء. أن يتحكم ويشرف على دقة الھبوط . حصر عدد النقاط لكل العب . -كتابة وتسجيل النتائج في بطاقة المسابقة.

 3.16الرمي من الدوران

وصف موجز:

الرمي نحو أھداف مختلفة بطريقة الدوران

طريقة األداء
يتم تقسيم المنطقة ما بين قائمين أو ما بين )قائمين كمرمى كرة القدم( إلى ثالث مناطق متساوية ،المنطقة
اليسرى  ،الوسطى  ،اليمنى حيث يقف الالعب والجانب مواجه لمنطقة الرمي وفي منتصف ھدف الرمي
وعلى بعد  5أمتار منھا .ثم يقوم الالعب برمي كرة أو ما شابه بطول ذراعه الممتدة على شبكة مرمى كرة
القدم وبطريقة تشبه رمى القرص أو طريقة مرجحة مضرب التنس .يعطى كل العب محاولتين لرمى
األداة إلى المنطقة التي تالئم أفضل رمية له ) الالعب األيسر يحاول أن يصيب الھدف في المنطقة
اليسرى(

طريقة التسجيل:
يعطى الالعب األيمن  3نقاط في حالة إصابة المنطقة اليمنى للھدف و  2نقطة في حالة إصابة المنطقة
الوسطى و  1نقطة في حالة إصابة المنطقة اليسرى.
وتمنح الدرجة األعلى في حالة إصابة حافة أي منطقة ،وبالنسبة لالعب األيسر فيمنح  3نقاط عند إصابة
المنطقة اليسرى وھكذا .ويمنح الالعب محاولة إضافية في حالة فشله في إصابة الھدف أو تجاوز خط
الرمي.
المساعدون:
يتطلب وجود مساعدين إثنين لكل فريق من أجل تنظيم ھذه اللعبة بكفاءة ويجب عليھما القيام بالمھام التالية:
 أن ينظم ويشرف على طريقة أداء المسابقة إعادة أداة الرمي سواء بحملھا أو دحرجتھا إلى منطقة خط الرمي. -أن يسجل النتائج في بطاقة التسجيل.

 3.17رمى الكرة للخلف

وصف موجز :رمى كرة طبية من فوق الرأس ألبعد مسافة للخلف.

طريقة األداء
يقف الالعب والرجلين متوازيتين والكعبين على خط الرمي ومواجه بظھره منطقة الرمي ).يتم حمل كرة
طبية بوزن  1كجم بكلتا اليدين أمام الجسم.يقوم الالعب بثني الركبتين إلحداث توتر بعضالت الحوض
والفخذ( ثم يقوم بفرد مفصل الركبتين والفخذ بسرعة ثم يقوم بحمل الكرة بالذراعين ومرجحتھا من أعلى
الرأس ورميھا للخلف في منطقة الرمي وربما يخطو الالعب للخلف بعد أداء محاولة الرمي .ولكل العب
محاولتين للرمي.

طريقة التسجيل:
يتم قياس المسافة بطريقة عمودية على خط الرمي  ،ويتم التسجيل لكل  20سم ويتم أخذ القياس األعلى في
حالة الھبوط بين خطين .ويسجل أفضل محاولة من المحاولتين ويتم إضافتھا للمجموع النھائي للفريق
المساعدون:
يتطلب وجود مساعدين إثنين لكل فريق من أجل تنظيم ھذه اللعبة بكفاءة ويجب عليھما القيام بالمھام التالية:
 أن ينظم ويشرف على طريقة أداء المسابقة قياس مسافة الرمي من نقطة ھبوط الكرة الطبية وبطريقة عمودية على خط الرمي. إعادة الكرة الطبية بحملھا إلى منطقة خط الرمي. -أن يسجل النتائج في بطاقة التسجيل.

مسابقات ) سن  12-11سنة(

 " -.3.18فورميوال الجرى حول المنحنيات" العدو /الحواجز
الوصف المختصر :التتابع المركب فى العدو والحواجز بإستخدام األركان المنحنية.

طريقة األداء
يخصص لكل فريق حارتين :األولى لمنطقة التبديل /العدو ،والثانية لجرى الحاجزين.
يتجمع أعضاء الفريق قبل )  10م( ھى منطقة التسليم ،على أن يبدأ المشترك األول الج رى ف ى إتج اه الق ائم
المثبت عليه العلم  ،ليدور حوله ث م يق وم بتعدي ة الح اجزين  ،وي دور ح ول الق ائم الث انى قب ل الع ودة للفري ق.
وعند دخول منطقة التسليم يقوم ھو أو ھى بتسليم الحلقة اللينة أو ) عصا التتابع( إلى الالعب أو الالعبة م ن
أفراد الفريق  ،الذى يقوم بالجرى نفس المسافة لتسليم عضو الفريق الثالث ....وھكذا.
يبدأ الالعب المستلم جرى المسافات داخل منطقة التسليم.
تستعمل ساعة قياس الزمن عندما يتخطى المشترك األول خط البداي ة ) عن د م دخل منطق ة التب ديل( ويوق ف
قياس الزمن عندما يمر آخر أفراد الفري ق خ ط النھاي ة عن د )دخول ه منطق ة التب ديل( عن دما يق وم ھ و أو ھ ى
بقطع المسافة.

التسجيل
يتم تقييم وترتيب الفائز بناء على الفريق الذى أنھى السباق أوال كما يتم تقييم ترتيب الفريق التالى بناء على
زمن إنھاء السباق.
المساعدون
من أجل دقة التنظيم ،مطلوب لكل فريق مساعد واحد وتكون مھمتة:
 إدارة ترتيب سير المسايقة. قياس الزمن. -حساب وتسجيل النقط فى بطاقة السباق.

 -3.19فورميوال المنحنيات
الوصف المختصر :سباق تتابع العدو بإستخدام األركان المنحنية.

طريقة األداء
يخصص حارتين لكل فريق :األولى كمنطقة للتسليم واألخرى بدون.
يتجمع أعضاء الفريق قبل )  10م( من منطقة التغيير .يبدأ المشترك األول بجرى المسافة فى إتجاه القائم
األول الذى عليه العلم ،ثم يدور حوله قبل الجرى فى خط مستقيم ،بعد ذلك يدور حول القائم الثانى للعودة
فى إتجاه الفريق  .وعند دخوله ھو أو ھى منطقة التسليم يتم تسليم الحلقة اللينة أو ) عصا التتابع( لالعب
التالى من الفريق ،الذى يقوم بدوره بالجرى نفس المسافه حتى تتم عملية تسليم الحلقة لالعب الثالث من
أفراد الفريق ...وھكذا
ً
يبدأ العداء المستلم جرى المسافة ) مواجھا للمسافة ( وفى إتجاه منطقة التبديل.
يبدأ تشغيل ساعة قياس الزمن عندما يقطع المشترك األول خط البداية ) عند مدخل منطقة التبديل( ويتم
إيقافھا عندما يقطع آخر أفراد الفريق خط النھاية ) عند منطقة التبديل( أى عندما يتم ھو أو ھى المسافة.

التسجيل
يتم تقييم الفريق الفائز بناء على الفريق الذى أنھى السباق ،أما الفرق التالية فيتم ترتيبھا بناء على توالى
األزمنة
المساعدون
من أجل دقة التنظيم ،مطلوب لكل فريق مساعد واحد وتكون مھمتة:
 إدارة ترتيب سير المسايقة. قياس الزمن. -حساب وتسجيل النقط فى بطاقة السباق.

3.20

– سباق الحواجز

الوصف المختصر :العدوو فوق حواجز على مسافات منتظمة.

طريقة األداء
مسافة الحواجز متطابقة مع الشكل عاليه.
ھذا السباق للفرق حيث يقوم كل مشترك بالجرى بشكل فردى
يقف المشترك مستعداً قبل خط البداية ليبدأ بعد أعطاء اإلشارة ،أو عند سماع جھاز التصفيق أو بالنداء"
ثابت " ..وعليه إكمال المسافة ألجتياز خط النھاية بأقصى سرعة ممكنة للحصول على نتيجة فردية.
يقوم بالجرى إثنين من المشتركين فى نفس الوقت مسافتين متوازيتين بإشارة بدء واحدة.
تعلم المسافة بأربعة حواجز المسافة بين كل حاجز )7م(.
المسافة بين خط البداية حتى الحاجز األول )10م( وبين الحاجز األخير وخط النھاية )9م(

التسجيل
يتم التقييم بناء على مجموع النتائج التى حصل عليھا الفريق :والفريق الفائز ھو الذى حصل على أفضل
زمن .والفرق التالية تصنف بناء على أزمنتھم فى النھاية.
المساعدون
مطلوب لھذا السباق ميقاتى خبير لكل حارة .ويقوم شخص واحد بإعطاء إشارة البدء  ،وعلى الميقاتى
تسجيل النتائج فى بطاقة السباق أيضا ً
 إدارة ترتيب سير المسايقة. قياس الزمن. -حساب وتسجيل النقط فى بطاقة السباق.

1000 -3.21م سباق التحمل
الوصف المختصر :سباق  1000م للفرق

.

طريقة األداء
على كل فريق إتمام ) (5دورات حول مسار السباق لمسافة 200م ) أنظر الشكل( من عند نقطة البداية
الموضحه  ،على أن يسجل زمن كل أفراد الفريق .وتقطع المسافة من عند نقطتى بداية قطريه على المسار،
بحيث يقف كل فريقين عند نقطة على األكثر.
التسجيل
يتم تسجيل النتائج بناء على مجموع أزمنة الفريق فرديا.
المساعدون
مطلوب ) ( 2من المساعدين لكل فريق لتنظيم السباق.ويجب أن يكون ھناك ) (4فرق فقط إلتمام المسافة
فى وقت واحد .ومن المھم ضمنا ً أن يستخدم بعض المساعدين فى محطات أخرى أو قادة للفرق.

 -3.22رمى الرمح للمراھقين
الوصف المختصر :الرمى بذراع واحدة للمسافة  /أو للدقة بأستخدام رمح مناسب

.

طريقة األداء
يؤدى الرمى من منطقة )5م ( لإلقتراب  .ويقوم الالعب برمى الرمح ألبعد مسافة ممكنة = ) 30م ( فى
خط مستقيم مع العالمات .وعندما يھبط الرمح خلف مسافة الـ ) 30م ( داخل المسافة )  5م ( المستھدفه،
وتعطى ) 10م ( إضافية.
ويتم تسجيل المستوى فى الحال من عند العالمة بواسطة شريط قياس ممتد على األرض .على أن تسجل
كل نتيجة لكل المحاوالت الثالثة،.
التسجيل
يتم تسجيل أفضل النتائج ألعضاء كل فريق ،مع إضافة ذلك للنتائج األخرى للفريق ،عند ذلك يكون تسجيل
المستوى الكلى للفريق..
المساعدون
مطلوب مساعد واحد للمسابقة وھو أو ھى مكلفة باألتى:
 إدارة ترتيب سير المسابقة. -قياس تسجيل األرقام فى بطاقة المسابقة.

 -3.23رمى القرص للمراھقين
الوصف المختصر :الرمى من الدوران للمسافة وإتقان الحركة بإستخدام قرص مناسب )(Ldidisc

.
طريقة األداء
يؤدى الالعب الرميات من منطقة إقتراب ) 3م ( ومن حركة ال دوران بإس تخدام أداة مفلطح ه يس ھل حملھ ا.
على أن تھبط األداة داخل منطقة محدودة ) بإتساع  10م عل ى األكث ر( .ي ؤدى الالع ب الرمي ة ألبع د مس افة
بقدر اإلمكان و) ألبعد من  30م ( على إمتداد العالمات الموضحه .وفى حالة ھبوط القرص خلف مسافة الـ
)  30م ( وداخل منطقة الـ )  5م ( المستھدفه يعطى )  10م ( إضافية.
يتم القياس من أقرب عالمة حدثت من سقوط القرص بزاوي ة قائم ة لش ريط القي اس عل ى إمت داد خ ط منطق ة
الھبوط ..ويمنح كل مشترك محاولتين على أن تقاس وتسجل.
ملحوظة لألمان .بإعتبار أن األمن ضرورى فى مسابقة رم ى الق رص ،فيس مح للمس اعدين بالتواج د داخ ل
منطقة الرمى أو ) الھبوط( وممنوع بشكل صارم رمى القرص قبل إعطاء إشارة البدء.

التسجيل
تقاس كل رمية بزاوية قائمة  ْ 90درجة مع خط الرمى  .تضاف أفضل المحاولتين لكل عضو فى الفريق
لمجموع نتائج الفريق .وتقارن النتائج مع اآلخرين بغرض تقييم المسابقة...
المساعدون
تحتاج ھذه المسابقة ) ( 2من) المساعدين( لكل فريق .وعليھم إتباع الواجبات التالية:
 العودة بالقرص محموالً إلى خط النھاية. -قياس تسجيل النتائج فى بطاقة المسابقة.

 -3.24الوثب بالعصى فى حفرة الرمل
الوصف المختصر :الوثب للمسافة فوق مانع بإستخدام زانة) عصا( مع الھبوط فى حفرة الرمل

.

طريقة األداء
يقوم المشترك باإلقتراب جريا ً ) 10م ( على األكثر فى إتجاه ) طوق /أطار /مرتبة( الموضوعه قبل حف رة
الرمل  ،مع وضع بشكل إجبارى عالمات للھبوط  :قمع ،عارضه  ،أو شريط
ويؤدى اإلرتقاء مع الوثب برج ل واح دة ) اليس رى بالنس به لالع ب ال ذى يمس ك الزان ة بالي د اليمن ى العلي ا(
ويتم غرس الزانة ألسفل بالقرب من خط اإلرتقاء بقوة فى األرض  ،وعلى المشترك بعد ذلك ركوب الزان ة
والتعل ق لتخط ى الم انع بحي ث ي ؤدى ھ و أو ھ ى أعل ى وثب ة  ،وعلي ه ھ و أو ھ ى الھب وط داخ ل الغ رض
المستھدف ) إطارات أو مراتب(
األغراض المستھدفة موضحه بعاليه فى الشكل ) فالھدف األول موضح )1م( خلف الصندوق.
وعلى المشترك الھبوط على القدمين معا ً ) لتجنب مخاطر اإلصابة( كما يجب مس ك الزان ة بالي دين مع ا ً )!(
عاليا حتى إتمام الھبوط .وفى النھاية فإن تغيير القبضه على الزانة ممنوع أثناء الوثب.

التسجيل
يمنح كل مشترك مح اولتين .ف إذا ت م ھبوط ه ھ و أو ھ ى داخ ل الغ رض) (1يم نح نقط ة ) (1وإذا ت م الھب وط
داخل الغرض ) (2يمنح نقطتين ..وھكذا بالنسبة للغرض ) (3يم نح ث الث نق اط والغ رض ) (4أربع ة نق اط
وعندما يلمس حافة اإلطار /أو المرتبة فى الھبوط تعتبر الوثبه " ناجحة " وإذا تم الھبوط بالقدمين معا داخل
اإلطار  /أو المرتبة تض اف نقط ة واح دة إض افية وعن د ن زول الق دمين مع ا خ ارج اإلط ار أو المرتب ة يم نح
المشترك محاولة واحدة إضافية ليؤديھا صحيحه ويجازى بنقطة واحدة عند لمس المانع
المساعدون
مطلوب مساعد واحد لھذه المسابقة وعليه أتباع الواجبات التالية لكل فريق:
 ضبط إرتفاع وإتساع القبضة. قياس الھبوط الصحيح -قياس تسجيل النقاط فى بطاقة المسابقة.

 -3.25الوثب الطويل من إقتراب قصير
الوصف المختصر :الوثب للمسافة

.

* يمكن مد شريط القياس متعامداَ وعلى إمتداد حفرة الرمل من أجل ضبط النتائج ،وذلك بالنسبة للمس تويات
األكبر سنا َ
اإلجراء
عل ى ك ل مش ترك الب دء عن د نھاي ة منطق ة اإلقت راب مؤدي ا ً اإلقت راب )10م ( بإس تخدام قم ع أو عارض ة.
ويؤدى ھو أو ھ ى الج رى بق وة م ن داخ ل منطق ة بإتس اع )50س م( ينھ ى ھ و أو ھ ى الوثب ة والھب وط داخ ل
المنطقة الموضحه بعالمة لألمام فى الرمل.
بإستخدام أقماع أو أطواق  .فالمنطقة ) (1تعطى نقطة والمنطقة) (2تعطى نقطتين ..وھكذا.
التسجيل
على كل عضو فى الفريق اإلشتراك فى المسابقة مع تسجيل النتائج لكل العب ،وأفضل ث الث مح اوالت ل ه
أو لھا تسجل لصالح الفريق ككل .ومجموع النتائج الفردية تنسب إلى المجموع الكلى للفريق.
المساعدون
مطلوب مساعد واحد لكل فريق وعليه إتباع الواجبات التالية لكل فريق:
 ضبط والتحكم فى اإلجراءات. -قياس تسجيل النقاط فى بطاقة المسابقة.

 -3.26الوثبة الثالثية من إقتراب قصير

الوصف المختصر :الوثب الثالثى بعد أداء إقتراب قصير جداً

.

طريقة األداء
يأخذ كل عضو فى الفريق ثالث محاوالت .وبعد اإلقت راب المح دود ) 5م ( ي ؤدى الالع ب الوثب ة الثالثي ة )
الحجلة ،الخطوة ،الوثبة والھبوط على القدمين( وتؤدى القياس ات عن د نقط ة الھب وط عل ى ) الكع ب( القريب ة
من منطقة اإلرتقاء بإستخدام شريط القياس مفرود على إمتداد منطقة الھبوط
التسجيل
تقاس أفضل نتيجة لكل العب وتسجل لصالح مجموع أفراد الفريق
المساعدون
مطلوب من أجل تنظيم منضبط مساعد واحد لھذه المسابقة وعليه ھو أو ھى القيام بالواجبات التالية:
 اإلنضباط والتحكم فى أداء ) الحجلة ،الخطوة  ،الوثبة والھبوط على القدمين معا ً( . تسجيل النتائج. -قياس وتسجيل النقاط فى بطاقة المسابقة.

 .4تسجيل المسابقة
نظام التسجيل
يعد نظام التسجيل الخاص "بألعاب القوى لألطفال" نظام بسيط حي ث أن ه ال يتطل ب إس تخدام نظ ام الحاس ب
اآللى أو أى معرفه خاصة بقواعد ألعاب القوى و تستدعى الحاجة إلى وجود شخص واحد فق ط مس ئول ع ن
لوحة تسجيل النقاط للمسابقة المكون ة م ن  9ف رق كم ا أن ه م ن الس ھل إدراج النت ائج بع د دقيقت ين م ن إنتھ اء
المسابقة األخيرة و ال يتطلب وجود جدول إقتباس
وبإختصار فإن نظام تسجيل النقاط يعتمد على الخطوط اإلرشادية التالية :
 يعتمد الحد األقصى للنتائج على عدد الف رق المتنافس ة للمجموع ة الس نية المعين ة فعل ى س بيل المث ال
عند مشاركة  9فرق فى المسابقة يتم إحراز أفضل فريق على  9نقاط بينما الفري ق الث اني  8نق اط و
الفريق الثالث  7نقاط و ھكذا حتى حصول الفريق األخيرة على نقطة واحدة
 و بعد إنتھاء المسابقة مباشرة يتم تحويل النتائج اإلجمالية و إظھارھا على لوحة النقاط .
 عند تساوى فريقين أو أكثر فى النتيجة  ،تحص ل جمي ع الف رق عل ى النت ائج الت ى أخ ذھا ھ ذا المرك ز
كما يصنف الفريق التالى فى المركز التالى وھكذا.
 الفريق الفائز بالمسابقة ھو الفريق الحاصل على أعلى مجموع للنقاط فى نھاية كل المسابقات .
تسجيل مسابقات الجرى
فى مسابقات الجرى يتطابق الزمن مع النتائج المسجلة .
فى المسابقات الفردية لألعمار  12/11عاما يسجل الزمن و يضاف إلى نتائج الفريق
تسجيل مسابقات الميدان
ف ى مس ابقات الوث ب و الرم ى يج ب عل ى ك ل مش ارك التن افس ف ى جمي ع المس ابقات بع دد مح دد م ن
المحاوالت و يكون إجمالى أفضل أداء للفرد ھ و ن اتج الفري ق ف ى مجم وع المس ابقة و ي تم تس جيل النت ائج
على بطاقات المسابقة

قياس مسابقات الميدان
تستخدم إجراءات القياس) ق راءة مباش رة بإس تخدام ش ريط قي اس يوض ع عل ى األرض( ف ى ألع اب الق وى
لألطفال للمجموع ات الس نية  Iو  IIو حت ى  IIIو دائم ا تق اس المس افة عن د زاوي ة قائم ة  90درج ة م ن
نقط ة الرم ى إل ى نقط ة ھب وط األداة ) الك رة  ،ال رمح  ..إل خ ( و عن دما تس قط األداة عل ى األرض ب ين
مسافتين بالنسبة للشريط المتدرج فيسجل الالعب القياس األعلى .
التسجيل النھائى
تستخدم "لوحة النتائج" لتسجيل النتائج الكلية و بطريقة سريعة و يمكن إستخدام أى م واد للوح ة النت ائج و
التى تشير إلى نتائج الفريق فى جميع المسابقات .
و فور إنتھاء كل مسابقة يقوم مساعدى المسابقة بتجميع بطاقات المسابقة لكل محطة و حسابھا و بعد ذل ك
تعطى لمساعد مشرف لوحة النتائج لعمل اإلجراءات الالزمة و يتم تحديد ترتي ب الف رق ف ى المس ابقة بع د
إنتھاء المسابقة لكل الف رق و تس جيل النت ائج عل ى لوح ة النت ائج و يك ون تس جيل النت ائج ف ى لوح ة النت ائج
بخط كبير وواضح .
و عقب إنتھاء جمي ع المس ابقات تجم ع ال درجات النھائي ة لك ل فري ق و الت ى حص ل عليھ ا ف ى ك ل مس ابقة
فردية لتحديد المجموع النھائى و الترتيب الع ام لك ل فري ق وفق ا لع دد النق اط و الفري ق الف ائز ھ و ص احب
أعلى عدد من النقاط
و تعد تلك الجداول و كذلك تجميع النتائج ما ھى إال عملية تقييم يسھل رؤيتھا واض حة للجمي ع كم ا يمك ن
للمشاركين متابعة تطورات نتائج الفريق بالنظر إلى لوحة النت ائج خ الل المس ابقة كم ا ي تم ع رض النت ائج
بإستمرار خالل المسابقة كما يعتبر مفتاح للحفاظ على روح اإلثارة

 .5التنظيم
 5.1اإلعداد
يجب مراعاة الخطوات التنظيمية التالية عن د إج راء مس ابقة اإلتح اد ال دولى أللع اب الق وى لألطف ال م ن
أجل إقامة ھذه المسابقة بسھولة:
 يجب توزيع جميع األجھزة من أقصر مسافة ممكنة من مكان إقامة المسابقة .
 يحب توافر مجموعة م ن المس اعدين يت راوح ع ددھم م ن  4إل ى  6أش خاص يكون وا عل ى دراي ة
كامل ة بكيفي ة إع داد و تجھي ز المك ان و يج ب عل ى "رئ يس المنظم ين " اإلش راف و ال تحكم ف ى
عملية اإلعداد و كذلك إعادة تجميع األدوات .
 يج ب تقس يم ھ ؤالء األش خاص )م ن  6إل ى  ( 8وفق ا للمس ابقات المخت ارة )و تك ون األولوي ة
لمسابقات الجرى(
 تستدعى الحاجة إلى وضع "خطة إعداد" للمسابقة من أجل تحقيق التناسق .
 بعد اإلنتھاء من عملية اإلعداد يج ب الترحي ب الح ار باألطف ال المش اركين يتبعھ ا مقدم ة قص يرة
عن أسس إقامة ھذه المسابقة و يكون ھناك فترة إحماء عامة لمدة  10دقائق على األق ل و يفض ل
أن يصحبھا موسيقى.
 بعد اإلحماء يتم التعرف على الفرق المشاركة ث م ي وزع األطف ال عل ى المحط ات المختلف ة و ف ى
كل محطة يتم إعطاء األطفال تعليمات معينة و مختصرة كالتى تعطى فى التمرين األول .
 5.2إستمارات المشاركة و المسابقة
 - 5.2.1إستمارات مشاركة الفريق
لكى تقام البطولة بسھولة فإنه م ن الض رورى تس جيل الف رق المش اركة مق دما و ي تم إختي ار المس ابقات وفق ا
لألع داد المس جلة مق دما و عن د وص ول الف رق إل ى المي دان تس لم بطاق ات الف رق مرفق ة بقائم ة األس ماء
للمساعدين من أجل تسجيل النقاط .

 - 5.2.2إستمارات المسابقة
م ن أج ل تس ھيل عملي ة إج راء المس ابقة ي تم إص دار اإلس تمارات الموض حة فيم ا يل ى كنم وذج كم ا يمك ن
تصويرھا حسب إحتياجات المنظم .
أ( إستمارات "مسابقات الجرى" ) العدو /التحمل(
مسابقات الجرى لجميع المجموعات السنية
الفريق/اللون  ------------------------------------------:المجموعة ---------------------------- :
الفريق

العدو /الحواجز

العدو /الزجزاج

"فور ميوال "1

يمكن تسجيل من فريق إل ى أرب ع ف رق ف ى ھ ذه اإلس تمارة المفص لة و ت دون أرق ام الف رق تح ت خان ة ال رقم
مشيرا إلى عدد الحارات التى يجب أن تكون فى المضمار .
يوصى بإختيار األلوان المميزة لصدرية الفريق من أجل تميزھم كم ا تس جل أل وان ك ل فري ق عل ى إس تمارة
المسابقة و يشار إليھا أيضا على لوحة تسجيل النقاط .
تسجل سباقات الجرى فى ترتيب متسلسل فى إستمارات المسابقة .
بالنسبة لسباقات التحمل يجب أن يكون اللون المخصص لكل فريق بارزا
بمجرد إنتھاء المسابقة  ،تحول نتائج كل فريق مباشرة إلى لوحة تسجيل النقاط

ب( إستمارات المسابقة لمسابقات الميدان ) الوثب /الرمى(
مسابقات الوثب والرمى لجميع المجموعات السنية
الفريق/اللون ------------------------------------------:المجموعة ----------------------------- :
األسم

المحاولة األولى

المحاولة الثانية

أفضل أداء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
إجمالى ناتج الفرق :
تعتبر إستمارات ھاتين المسابقتين متطابقتين كما يجب مراعاة النقاط المشار إليھا فيما يلى:
يجب تدوين جميع المحاوالت فى إستمارات المسابقة مع التأكد من ذكر لون كل فري ق و المس ابقة المش ارك
فيھا كما يذكر أفضل محاوله تم إختياره باإلضافة إلى النتيجة التى حققھا الفريق فى ھذه اإلستمارة )مجموع
النتائج الفردية (.
أ( تش ير خان ة "مجموع ة" إل ى المجموع ة الس نية للفري ق المش ترك ف ى المس ابقة حالي ا و الت ى يج ب
تحديدھا فى حالة إشتراك مجموعة سنية مختلفة فى المسابقة

ب( تكتب أسماء أف راد الفري ق فق ط )اإلس م األول واألخي ر( ف ى إس تمارات الفري ق و ذل ك لت وفير الوق ت
بدون التدخل فى إعالن النتائج .
تشير الخانات "المحاولة األولى" و " المحاول ة الثاني ة" ب الطبع إل ى المحاول ة األول ى و المحاول ة الثاني ة
لتمرين معين و ال يشترط أداء المحاولتين الواحدة تلو األخ رى ف ى نف س الوق ت و ي دون أفض ل أداء ف ى
العمود األخير تحت خانة " أفضل أداء"
و أخيرا يسجل المجموع النھائى ألفضل أداء ألعضاء الفريق تحت عنوان "الترتيب النھائى"
 5.3لوحة تسجيل النتائج
تتطلب مسابقات "ألعاب القوى لألطفال" وجود لوحة تس جيل النق اط كم ا ھ و الح ال ف ى مس ابقات المي دان و
المضمار الرسمية كما يجب وضعھا فى وسط مكان المسابقة لكى يراھا بإستمرار جميع األشخاص و تعتبر
لوحة تسجيل النتائج من العناصر الھامة التى تأسر إھتمام األطف ال و الب د م ن وض ع لوح ة تس جيل النت ائج
بإحكام بحيث تجعل النتائج متاحة بسرعة فى نھاية المسابقة و البد أن تتماشى مع المثال التالى .

نموذج للوحة تسجيل النتائج لألعمار  8/7و  10/9سنوات
حواجز

الزجزاج

فورميوال 1

التحمل

الزانة

الحبل

الضفدعة

المربعات

السلم

بنفسجى

إصابة الھدف

بنى

الرمح

أبيض

الجثو

برتقالى

الرمى للخلف

أزرق

الرمى من دوران

أخضر

النقاط

أصفر

الترتيب

أحمر

النتيجة
النقاط
النتيجة
النقاط
النتيجة
النقاط
النتيجة
النقاط
النتيجة
النقاط
النتيجة
النقاط
النتيجة
النقاط
النتيجة
النقاط

 5.4تحديد الفرق  /تخطيط المكان
يعتبر تحديد الفرق من األشياء الھامة و يمكن تحديدھا عن طريق قمصان )صدرية( التدريب الملون ة أو
قطعة من القماش توضع على ذراع مدربى الفرق .
تعتبر ھذه ميزة ھامة بالنسبة للعضوية فى الفريق و عالمة لمساعدة المنظمين .
يعتبر تخطيط مكان المسابقة من األشياء الضرورية فإنه يجب تحديد مكان المس ابقة بوض وح و تخط يط
كل محطة من محطات المسابقة )بمكعبات أو زجاجات بالستيكية ( كما أنه من الضرورى إتخاذ بعض
اإلجراءات الوقائية من أجل ضمان جودة المسابقة و سالمة المشاركين و الجماھير .
 5.5طاقم المنظمين و المساعدين :
و كما ھ و الح ال ف ى مس ابقات ألع اب الق وى التقليدي ة للكب ار ف إن برن امج ألع اب الق وى لألطف ال يتطل ب
توافر ع دد م ن المس اعدون و الحك ام ال ذين يعھ د لھ م بض مان تنظ يم المس ابقات وفق ا إلج راءات و نظ م
محددة و بجانب دورھم ك إداريين يج ب عل يھم دع م األطف ال و القي ام ب دور المش جع خ الل البطول ة كم ا
يھدف أى قرار يتخذ أثناء المسابقة إلى جعلھا مسابقة سارة لألطفال .
و يدل المفھوم األصلى على وجود ھيكل من اإلداريين المتخصصين بھذا الجمھور .
و يشمل طاقم المساعدين على األشخاص التالية :
"م نظم المس ابقة" :ھ و/ھ ى يج ب أن يتمت ع بنظ رة فاحص ة و ي تم اإلس تعانة ب ه خ الل المس ابقة كمنس ق
لإلتص االت الرئيس ية و ال ذى يعم ل عل ى ح ل المش اكل كم ا يق وم  /تق وم ب اإلعالن ع ن تغيي ر محط ات
المسابقة .
المشرف العام على لوحة تسجيل النقاط  :و الذى يقوم بدور الس كرتير الع ام حي ث يق وم باإلش راف عل ى
اإلستمارات و توزيع المساعدين و التجھيز إلعالن النتائج .
آذن الب دء و  2ميق اتيين يتطل ب وج ودھم ف ى مس ابقات الع دو و الج رى كم ا يمك ن اإلس تعانة بھ ؤالء
األشخاص فى اإلعداد للمسابقة و كذا تجميع األدوات بعد إنتھاء المسابقة .
مساعد أو أثنين يتولوا مھام اإلشراف على تطبيق القوانيين و إحترام النظام و اآلمن

 5.6اإلعالن الرسمى للنتائج
يعتبر اإلعالن الرسمى للنتائج لمسابقات ألعاب القوى من األشياء الھامة و الضرورية و من أجل تحقيق
أقصى قدر من التأثير اإليجابى فأنه يجب اإلعالن عن تلك النتائج عل ى الف ور و أال يتع دى ذل ك دقيقت ين
بعد إنتھاء من آخر مسابقة .
كما يحب أن يعرف كل فريق و كل طف ل جمي ع النت ائج قب ل أن يت رك مك ان المنافس ة و أن ي درك م دى
تأثير المجھود الفردى على النتيجة العامة للفريق .ويمنح كل طفل شارك فى المسابقة شھادة كمكافأة .
كما يعتبر اإلعالن الرسمى للنتائج أيضا أفضل فرصة لتقديم الشكر للمساعدون رسميا و عالنية .

 .6اإلستمارات و الجداول
 6.1قائمة األدوات ) 9فرق(
األدوات
المسابقة
الجرى
 3ساعات إيقاف  12/حاجز  6 /قوائم أو رايات ركنية  3 ،عصا  /أطواق
العدو /الحواجز –
بالستيكية
التحرك ذھابا و إيابا
العدو /الحواجز – حول  3ساعات إيقاف  6 ،قوائم لألعالم  6 ،أقماع  6 ،حواجز  1 ،ديكامتر مزدوج
المنحنيات
 12قائم للزجزاج )باإلضافة إلى األدوات المتطلبة لمسابقات للعدو و الحواجز(
العدو  /الزجزاج –
التحرك ذھابا و إيابا
 3ساعات إيقاف  6،قوائم لألعالم  6 ،أقماع
عدو التتابع –
المنحنيات
 9حواجز  12،قائم للزجزاج  3 ،مراتب  3 ،ساعات إيقاف  ،حوالى  30قمع ،
فورميوال 1
 3عصا  /طوق بالستيك
 3ساعات إيقاف  6 ،قوائم لألعالم  6 ،أقماع  12 ،حاجز  1 ،ديكامتر مزدوج
حواجز
الجرى  8دقائق للتحمل  9قوائم ركنية 20 ،كارت لكل طفل 1 ،ساعة إيقاف
الجرى 1000م تحمل  10أقماع  2 ،قوائم لألعالم  2 ،ساعة إيقاف  ،بطاقات المسابقة 1 ،ديكامتر
مزدوج
 10أقماع  2 ،قوائم لألعالم  1 ،منضدة للسرعة  1 ،ساعة إيقاف  1 ،ديكامتر
التحمل التقدمى
مزدوج
الوثب
 2زانة  6 ،مراتب جمباز  1 ،شريط قياس  1 ،قمع لوضعه عالمة على خط
الوثب بالزانة
البداية
الوثب العالى /الطويل  1عائق يمكن أجتيازه ) بحد أقصى  1متر إرتفاع ( 1 ،حفرة رمل ) باإلضافة
إلى المعدات المتطلبة للطيران بالزانة (
بالزانة
 1حبل  1 ،ساعة إيقاف
وثب الحبل
 1شريط قياس ) 30م ( 1،قلم ماركر  1 ،ماركر /قمع و  1حاجز
قفزة الضفدعة
الوثب داخل المربعات  1مرتبة مربعات  1 ،ساعة إيقاف
 1سلم عدو  1 ،ساعة إيقاف  2 ،قمع
جرى السلم
 1شريط قياس  2 ،قمع  1 ،كارت مسابقة
الوثب الثالثى من
إقتراب قصير
 1شريط قياس  2، Sand trap1 ،قمع  1،كارت مسابقة
الوثب الطويل من
إقتراب قصير
 8أقماع  3 ،أطواق
وثب طويل

الرمى
الرمى نحو ھدف
رمح األطفال
رمح للمراھقين
رمى الركبة

 2عمود  /قوائم )مرمى كرة القدم(  1،عارضة أو حبل )إرتفاع  2.5م(  2 ،كرة
فورتكس
 2رمح ناعم ) 2تربوجافا( 1 ،شريط قياس ) 30م( 1 ،قمع عند كل متر
 8أقماع  1 ،شريط قياس ) 30م(  2 ،رمح "متقدم"
 2كرة طبية ) 1كجم( 1 ،شريط قياس ) 20متر( 1،مرتبة جمباز 1 ،قمع عند
كل متر
 2كرة طبية ) 1كجم( 1 ،شريط قياس ) 20متر( 2 ،حاجز
 2كرة رمى  2 ،عمود  /قوائم )مرمى كرة القدم(  ،ماركر  1 ،قمع عند كل متر
" 2لودادسكس" 8 ،أقماع  1،شريط قياس ) 30متر(
 2كرة فورتكس  1 ،حبل  2 ،زانة  1،حفرة

رمى للخلف
الرمى من الدوران
قرص للمراھقين
منطقة الراحة
مالحظات :
يج ب تحدي د جمي ع المحط ات بأرق ام تش ير إل ى الترتي ب المتت الى للمس ابقات و يج ب إعط اء الش خص
المصاحب للبالغين من كل فريق جميع بطاقات المسابقة و خطة للمحطات

 6.2تنظيم محطات المسابقة

منطقة الوثب
10x45م

الدوران
منطقة الرمى
منطقة التجميع

منطقة الجرى 10x45م
تنظيم منطقة المنافسات
يجب على كل منظم للمسابقة إدراك الجداول الخاصة بالمسابقة بعد األخذ فى اإلعتبار تحليل العوامل
المختلفة كما يعتبر األمان و الحركة السھلة لمجموعات األطفال من العوامل الحاسمة لتنظيم محطات
المسابقة .
يمكن األخذ فى اإلعتبار تخطيط مناطق الوثب و الرمى و الجرى بأعالم  /قوائم .

 6.3إستمارات و مستندات إضافية
الجرى " ´8دقائق التحمل" ) الترتيب(
النقاط
) 1لكل كرة (

الفريق  /اللون
1
2
3
4
5
6
7
8
9
قائمة الفريق

اللون :

الفريق:
األسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

إسم العائلة

المكان

بطاقة تسجيل نتائج مسابقات العدو – الوثب و الرمي
للمرحلة السنية  12 / 11سنة
اللون:
الفريق :
المجموعة
A
A
A
A
A

المحاولة االولي المحاولةالثانية

المحاولة الثالثة أفضل أداء

مجموع A
B
B
B
B
B
مجموع B
ملحوظة
بالنسبة للمرحة العمرية  12 / 11سنة إذا كان لھم خبرة في أنواع المسابقات السابقة يقسمون إلى مستويات
أصغروتكون المنافسة بينھم ) بالتقابل ( والمستويات العمرية يجب تغيرھا opponents
و المجموعة العمرية تتنافس في كل مسابقة إعتماداً على فريقين مقسمين إلى نصفين كما يلى :
 A1مع  A2 ، B1مع  B2إلخ .
 6فرق : EF CD AB :
 9فرق  A1 : GHI DEF ABC :مع  A2 ، B1مع  B2 ، C1مع  C2الخ .
النتيجة الجزئية ترسل إلى لوحة النتائج الرئيسية
فيما يتعلق بالتتابع و السباقات الفردية  ،تستمر الفرق معا .

لوحة تسجيل النتائج  :مسابقات المرحلة السنية  12 / 11سنة
الالعبين
الفريق
A1
A2
إجمالي
A
B1
B2
إجمالي
B
C1
C2
إجمالي
C
E1
E2
إجمالي
E
F1
F2
إجمالي
F
G1
G2
إجمالي
G
H1
H2
إجمالي
H
I1
I2
إجمالي
I

األول

الثاني

الثالث الرابع

الخامس

السادس السابع الثامن التاسع العاشر اإلجمالي الترتيب

النتيجة التراكمية ) التصاعدية ( لجري التحمل و نتيجة سباق  1000متر تحمل
م

الفريق

نتيجة  1000متر تحمل

النتيجة التراكمية ) التصاعدية ( للتحمل

نماذج الفريق مع نتائج السباقات الفردية
المسابقة :
الفريق :
المجموعة
A
A
A
A
A

اللون:
اإلسم األخير

اإلسم األول

مجموع A
B
B
B
B
B
مجموع B

السباق  /األداء

 -6.4قائمة المنظمون ) لعدد  9فرق (
الوظيفة  /المسابقة
منسق عام
مرافق الفريق
مذيع
مساعد لوحة النتائج
ميقاتي
آذن البدء
مسابقة الرمي األولي
مسابقة الرمي الثانية
مسابقة الرمي الثالثة
مسابقة الوثب األولي
مسابقة الوثب الثانية
مسابقة الوثب الثالثة
مسابقة التحمل
المجموع

لكل محطة
1
1
1
 1او 2
3/2
1
2
2
2
1
1
1

الحكام يمكن أن ينجزوا عدد من األدوار خالل المنافسة .
الرياضيون أو األباء ربما يكونوا في الحقيقة أفضل المرافقين للفرق .

المجموع
1
9/6
1
 1او 2
3/2
1
2
2
2
1
1
1
*
25

ملحق 1
تدوير المجموعات في مسابقات ألعاب القوى لألطفال
مثال تنظيم جداول المنافسة
تنظيم اللقاء  6 :فرق –  10العبين لكل فريق – المرحلة السنية من  12 – 11سنة تأخذ جزء في 7
مسابقات من المنافسة .
الفريق
A

B

C

D

المجموعة
A1

العدو
التتابع

الحواجز

A2

العدو
التتابع

الحواجز

الكرات
الطبية

الرمح

B1

العدو
التتابع

الحواجز

الرمح

الكرات
الطبية

القفز
بالزانة

B2

العدو
التتابع

الحواجز

الكرات
الطبية

الرمح

الوثب
الثالثي

القفز
بالزانة

C1

الرمح

C2

الكرات
الطبية
الرمح

الكرات
الطبية
الرمح

القفز
بالزانة
الوثب
الثالثي
القفز
بالزانة

الوثب
الثالثي
القفز
بالزانة
الوثب
الثالثي

العدو
التتابع
العدو
التتابع
العدو
التتابع

الحواجز

التحمل

الحواجز

التحمل

الحواجز

التحمل

الوثب
الثالثي

القفز
بالزانة

العدو
التتابع

الحواجز

التحمل

العدو
التتابع
العدو
التتابع
العدو
التتابع
العدو
التتابع

الحواجز

الرمح

الحواجز

الكرات
الطبية
الرمح

الكرات
الطبية
الرمح

التحمل

الحواجز

الكرات
الطبية

D1

E1
E2

F

2

5

الرمح

D2
E

1

3

4
الكرات
الطبية

6

7
التحمل

F1
F2

الكرات
الطبية

الكرات
الطبية
الرمح

الوثب
القفز بالزانة
الثالثي
القفز بالزانة
الوثب
الثالثي
الوثب
القفز بالزانة
الثالثي
القفز بالزانة
الوثب
الثالثي

الحواجز

القفز
بالزانة

الوثب
الثالثي

الوثب
الثالثي

القفز
بالزانة

التحمل

الوثب
الثالثي

التحمل
التحمل

الكرات
الطبية
الرمح

التحمل
التحمل
التحمل

جدول تدوير  5فرق للمرحلة السنية  8 / 7و  10 / 9سنوات
) مثال (
الفرق
الفريق
األول
الفريق
الثاني
الفريق
الثالث
الفريق
الرابع
الفريق
الخامس

المسابقة  10المسابقة 10

المسابقة 10

المسابقة 10

المسابقة 10

المسابقة 10

المسابقة 10

فورميوال 1

العدو/الحواجز

الرمح

الكرات الطبية

المربعات

الزانة

التحمل

فورميوال 1

العدو/الحواجز

الكرات الطبية

الرمح

الزانة

المربعات

التحمل

المربعات

الزانة

فورميوال 1

العدو/الحواجز
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مرفق 2
سالمة المشاركين
يبقى األمان ھو الركن الرئيسي في تنظيم منافسات ألعاب القوى لألطفال .
تعليمات عامة :
 التجھيزات اآلمنةإستخدام أدوات آمنة )غير خطرة (
حكام ذو خبرة .
إحترام اإلجراءات التنظيمية
قواعد التأمين
المسابقة
أرض غير زلقة – عصا آمنة – حلقات و عالمات مرنه
العدو  /التتابع
أرض غير زلقة – عصا آمنة – حلقات و عالمات ناعمة –
الحواجز  /التتابع
حواجز آمنة و قابلة للسقوط بسھولة
مراتب أمنة – عالمات و حواجز آمنة – أرض غير زلقة
فورميوال1
أرض غير زلقة – حواجز آمنة و قابلة للسقوط بسھولة -منطقة
الحواجز
خالية محيطة بخط النھاية
جرى 8دقائق لمسافة مضمار آمن – اإلعتناء باألطفال عند نھاية السباق
 1000التحمل
الوثب علي حفرة رمل مستوى الرمال داخل الحفرة مساوي لمستوي األرض خارج
الحفرة – طريق اقتراب قصير – تحقق من عدم وجود أشياء
خطيرة في الرمال
طريق إقتراب قصير نموذجي للوثب الثالثي .
الوثب
أرض غير زلقة
أقصى طول  2.5متر – زانة أمنة – منطقة ھبوط جيدة
الزانة
)منطقة رملية (– اقل أداء نموذجي
طريق إقتراب لرمي الرمح آمن – ينصح بتنظيم المجموعات
رمي الرمح
المتجانسة معا ً .
أغراض مالئمة للرمي  -ينصح بتنظيم المجموعات المتجانسة.
الرمي بالدوران
كرات ذات وزن مناسب – منطقة خلفية خالية )في حالة فقدان
رمي الكرات الطبية
اإلتزان (

