إسم الرياضة :البولينج
هل تجارب األداء أو التصفيات للعامة والعبين األندية واالتحادات أو مقتصرة فقط على العبين األندية واالتحادات؟
يسمح بالتسجيل للمواطنين والمقيمين  -تجارب األداء والتصفيات للعامة.
أماكن وأوقات تجارب األداء أو التصفيات الخاصة بالرجال:
المكان :المركز العالمي للبولينج.
التاريخ 27-24 :أغسطس 2022
م

مسمى تجارب األداء أو التصفيات

1

التصفيات المؤهلة لدورة األلعاب السعودية 2022

المدينة
الرياض

الملعب أو الصالة
المركز العالمي للبولينج

التاريخ يوم -شهر -سنه
2022 /9/ 27-24

2
3
4
أماكن وأوقات تجارب األداء أو التصفيات الخاصة بالسيدات:
المكان :المركز العالمي للبولينج.
التاريخ 27-24 :أغسطس 2022
م

مسمى تجارب األداء أو التصفيات

1

التصفيات المؤهلة لدورة األلعاب السعودية 2022

2
3
4

المدينة
الرياض

الملعب أو الصالة
المركز العالمي للبولينج

التاريخ يوم – شهر -سنه
2022/9/27-24

الشروط والمتطلبات التي يجب توفرها في الالعبين والالعبات الراغبين في التسجيل في تجارب األداء أو التصفيات متضمنة
العمر:
 -1ان يوجد لديه معدات البولينج الخاصة به (حذاء ،شنطة ،كوره).
 -2أن يكون ملما بقوانين اللعبة وطريقة اللعب(.يجب قراءة نظام التصفيات).
 -3ان يكون ممارس للعبة البولينج.
 -4يجب الحضور قبل  45دقيقة من بدء اللعب.
 -5يسمح بمشاركة الفئة العمرية من  16سنة فما فوق.

اللوائح واألنظمة للتصفيات المؤهلة
لبطولة البولينج (فردي رجال) لدورة األلعاب السعودية األولى 2022
القواعد والشروط
التنظيم واالعتماد
تقام تصفيات بطولة البولينج (فردي رجال) املؤهلة لدورة األلعاب السعودية األولى بالرياض
على صالة العاملي للبولينج .خالل الفترة  27–24أغسطس 2022
بإشراف اإلتحاد السعودي للبولينج واللجنة األوملبية السعودية.
تسجيل واألهلية ورسوم التسجيل:
يسمح بمشاركة جميع العبي البولينج من املواطنين واملقيمين.
التأهل“ :يلعب كل العب (خمسة أشواط فقط)"
 25-24أغسطس 2022
 تحدد اللجنة الفنية عدد املجموعات املتاحة.اليوم األول (مرحلة التأهل)- :
األربعاء  24أغسطس 2022
ً
عصرا.
الفئة  Aخمسة أشواط في تمام الساعة الرابعة
ً
مساء.
الفئة  Bخمسة أشواط في تما م الساعة السابعة
الفئة  Cخمسة أشواط في تمام الساعة العاشرة والنصف ً
مساء.
ليتأهل بعد انتهاء جميع الفئات أعلى  36العب (من مجموع خمسة أشواط) للدور النصف
نهائي الجمعة  26أغسطس .2022

النصف نهائي والنهائي:
الجمعة  26أغسطس 2022
يلعب املتأهلون ( 36العب) من الصفر.
سيلعب املتأهلون ( 36العب) عدد ( 12شوط) موزعة كالتالي- :
ً
عصرا.
ستة أشواط في تمام الساعة الرابعة
السبت  27أغسطس 2022
(النهائي) ستة أشواط في تمام الساعة الثانية ً
ظهرا.
ليتحدد بعدها أعلى ( 14العب من التصفيات  2 +العب من اللجنة األوملبية) مجموع  16العب.
التصنيف
يسمح بمشاركة الفئة السنية  16سنة فما فوق.
املرحلة التأهيلية
في حال عدم مناسبة مواعيد الفئات املؤهلة ،فإنه يحق ملدير البطولة أو املساعدين له إعادة جدولة
مواعيد الفئات كما يحق ملدير البطولة فتح مواعيد إضافية للمجموعات.
نظام اللعب
يجب على الالعب اكمال األشواط الخمسة في مرحلة التأهل للوصول للدور نصف النهائي والنهائي.
يبدأ تزييت املسارات في مرحلة نصف النهائي والنهائي.
آلية حسم التعادل
في حال وجود تعادل على املركز األخير في مرحلة التأهل (املركز  ،)36فإن الالعب الحاصل على أعلى
نقاط في آخر شوط يحصل على األفضلية للتأهل وفي حال استمرار التعادل ينظر إلى الشوط الذي قبله
وهكذا.
في حال التعادل على املركز األخير (املركز  )14خالل مرحلة نصف النهائي والنهائي فإنه يتم لعب الفريم
 10 ،9بين الالعبين املتعادلين إلى أن يتم حسم التعادل.

التسجيل
تقع مسئولية مراقبة تسجيل وتصحيح النقاط واعتمادها على مدير البطولة.املظهرالعام
على الالعبين االلتزام بارتداء الزي الرياض ي املناسب والتحلي بالروح الرياضية واللباقة خالل املشاركة.
ويمنع للرجال ارتداء الجينز ،أو السراويل القصيرة (الشورت) ،أو القميص العادي ،أو غطاء الرأس.
تأخيراللعب
على الالعبين من لهم حق الدخول على منطقة االقتراب االلتزامات والحقوق التالية .لديهم حق إيقافأي تحرك أو استعداد للدخول على منطقة االقتراب على املسارات التي جهة اليسار.
ً
جاهزا ً
تماما عندما يحين دوره في اللعب وال يتعمد التأخر في الدخول على منطقة
يجب أن يكون الالعباالقتراب عند وضوح جاهزية املسارات التي جهة اليمين وجهة اليسار له.
اإلنذار.البطاقة الصفراء .إضافة إلى شطب نتيجة املربع الذي حصل خالله على املخالفة.البطاقة الحمراء واالستبعاد من البطولة.االعتراض
ً
مكتوبا خالل نصف ساعة بعد انتهاء اللعب.
يرفع أي اعتراض على النتائج ملدير البطولة أو مساعديهً
مكتوبا
وفي حال كان االعتراض بعد الدور النهائي ،يجب أن يتم رفع االعتراض ملدير البطولة أو مساعديه
قبل اعالن النتائج .وتسدد رسوم  200ريال (مائتان ريال سعودي) قيمة االعتراض ترد في حال قبول
ً
ً
وموضوعا .ولن يتم النظر في أي اعتراض يرفع بعد اعالن النتائج.
االعتراض شكال
يتم إبالغ الحكم بأي خطأ يحدث قبل البدء في الرمية التالية للكرة ،ولن يتم النظر في أي أخطاء بعدلعب رميتين للكرة.
ً
أي اعتراض على أهلية مشاركة أي العب يجب رفعها مكتوبة إلى مدير البطولة أو مساعديه خالل ساعةواحدة من انتهاء أول مشاركة لالعب .ولن يتم النظر في أي اعتراض يتم تقديمه بعد انتهاء املدة املحددة.

تعديل سطح الكرة
يسمح بالتعديالت على سطح الكرة خالل توقيتات محددة لذلك أثناء التدريبات الرسمية ،واثناء
التدريبات التي تسبق بدأ البطولة .يسمح لالعب بالتعديالت على سطح الكرة بين املراحل (مثال :املرحلة
املؤهلة ،املراحل النهائية) وال يسمح لالعب بالتعديل على سطح الكرة بين أشواط اللعب .ويتم سحب
الكرة التي تم عليها التعديل حتى انتهاء املرحلة .وفي حال إنذار الالعب للمرة الثانية يتم شطبه من
البطولة ً
نهائيا.

تعليمات األمن والسالمة
على جميع املشاركين في أي بطولة ،سواء داخل املركز الرياض ي أو في املنطقة املحيطة باملركز من ،ممثلي
االتحاد السعودي للبولينج ،والالعبين وفريق العمل في املركز ،اتباع التعليمات الصادرة من وزارة
الصحة ،ووزارة الرياضة واالتحاد السعودي للبولينج .إضافة إلى ذلك االلتزام باتباع تعليمات األمن
والسالمة املعتمدة داخل مركز البولينج .كما ويمنع التدخين ً
نهائيا أثناء اللعب.
اللجنة الفنية للبطولة
يحق للجنة الفنية فقط تفسير مواد هذه الالئحة والتعديل عليها أو إضافة أو إلغاء مواد منها بما يحقق
املصلحة من هذه اللوائح .كما للجنة الفنية البت كل ما لم يرد في هذه اللوائح.

اللوائح واألنظمة للتصفيات المؤهلة
لبطولة البولينج (فردي السيدات) لدورة األلعاب السعودية األولى 2022
القواعد والشروط
التنظيم واالعتماد
تقام تصفيات بطولة البولينج (فردي السيدات) املؤهلة لدورة األلعاب السعودية األولى بالرياض
على صالة العاملي للبولينج .خالل الفترة  27–24أغسطس 2022
بإشراف اإلتحاد السعودي للبولينج واللجنة األوملبية السعودية.
تسجيل واألهلية ورسوم التسجيل:
يسمح بمشاركة جميع العبات البولينج من املواطنات واملقيمات.
التأهل“ :تلعب كل العبة (خمسة أشواط فقط)"
 25-24أغسطس 2022
 تحدد اللجنة الفنية عدد املجموعات املتاحة.اليوم األول (مرحلة التأهل)- :
األربعاء  24أغسطس 2022
ً
عصرا.
الفئة  Aخمسة أشواط في تمام الساعة الرابعة
ً
مساء.
الفئة  Bخمسة أشواط في تما م الساعة السابعة
الفئة  Cخمسة أشواط في تمام الساعة العاشرة والنصف ً
مساء.
ليتأهل بعد انتهاء جميع الفئات أعلى  25العبة (من مجموع خمسة أشواط) للدور النصف
نهائي .يوم الجمعة  26أغسطس .2022

النصف نهائي والنهائي:
الجمعة  26أغسطس 2022
تلعب املتأهالت ( 25العبة) من الصفر.
ستلعب املتأهالت ( 25العبة) عدد ( 12شوط) موزعة كالتالي- :
ً
عصرا.
ستة أشواط في تمام الساعة الرابعة
السبت  27أغسطس 2022
(النهائي) ستة أشواط في تمام الساعة الثانية ً
ظهرا.
ليتحدد بعدها أعلى ( 14العبة من التصفيات  2 +العبة من اللجنة األوملبية) مجموع  16العبة.
التصنيف
يسمح بمشاركة الفئة السنية  16سنة فما فوق .
املرحلة التأهيلية
في حال عدم مناسبة مواعيد الفئات املؤهلة ،فإنه يحق ملدير البطولة أو املساعدين له إعادة جدولة
مواعيد الفئات كما يحق ملدير البطولة فتح مواعيد إضافية للمجموعات.
نظام اللعب
يجب على الالعبة اكمال األشواط الخمسة في مرحلة التأهل للوصول للدور نصف النهائي والنهائي.
يبدأ تزييت املسارات في مرحلة نصف النهائي والنهائي.
آلية حسم التعادل
في حال وجود تعادل على املركز األخير في مرحلة التأهل (املركز  ،)25فإن الالعبة الحاصلة على أعلى
نقاط في آخر شوط تحصل على األفضلية للتأهل وفي حال استمرار التعادل ينظر إلى الشوط الذي قبله
وهكذا.
في حال التعادل على املركز األخير (املركز  )14خالل مرحلة نصف النهائي والنهائي فإنه يتم لعب الفريم
 10 ،9بين الالعبات املتعادالت إلى أن يتم حسم التعادل.

التسجيل
تقع مسئولية مراقبة تسجيل وتصحيح النقاط واعتمادها على مدير البطولة.املظهرالعام
على الالعبات االلتزام بارتداء الزي الرياض ي املناسب والتحلي بالروح الرياضية واللباقة خالل املشاركة.
ويمنع للسيدات ارتداء الجينز ،أو السراويل القصيرة (الشورت) ،أو القميص العادي ،أو وضع قبعة على
الرأس.
تأخيراللعب
على الالعبات من لهن حق الدخول على منطقة االقتراب االلتزامات والحقوق التالية .لديهن حق إيقافأي تحرك أو استعداد للدخول على منطقة االقتراب على املسارات التي جهة اليسار.
يجب أن تكون الالعبة جاهزة ًتماما عندما يحين دورها في اللعب وال تتعمد التأخر في الدخول على
منطقة االقتراب عند وضوح جاهزية املسارات التي جهة اليمين وجهة اليسار لها.
اإلنذار.البطاقة الصفراء .إضافة إلى شطب نتيجة املربع الذي حصل خالله على املخالفة.البطاقة الحمراء واالستبعاد من البطولة.االعتراض
ً
مكتوبا خالل نصف ساعة بعد انتهاء اللعب.
يرفع أي اعتراض على النتائج ملدير البطولة أو مساعديهً
مكتوبا
وفي حال كان االعتراض بعد الدور النهائي ،يجب أن يتم رفع االعتراض ملدير البطولة أو مساعديه
قبل اعالن النتائج .وتسدد رسوم  200ريال (مائتان ريال سعودي) قيمة االعتراض ترد في حال قبول
ً
ً
وموضوعا .ولن يتم النظر في أي اعتراض يرفع بعد اعالن النتائج.
االعتراض شكال
يتم إبالغ الحكم بأي خطأ يحدث قبل البدء في الرمية التالية للكرة ،ولن يتم النظر في أي أخطاء بعدلعب رميتين للكرة.
ً
أي اعتراض على أهلية مشاركة أي العبة يجب رفعها مكتوبة إلى مدير البطولة أو مساعديه خالل ساعةواحدة من انتهاء أول مشاركة لالعبة .ولن يتم النظر في أي اعتراض يتم تقديمه بعد انتهاء املدة املحددة.

تعديل سطح الكرة
يسمح بالتعديالت على سطح الكرة خالل توقيتات محددة لذلك أثناء التدريبات الرسمية ،واثناء
التدريبات التي تسبق بدأ البطولة .يسمح لالعبة بالتعديالت على سطح الكرة بين املراحل (مثال :املرحلة
املؤهلة ،املراحل النهائية) وال يسمح لالعبة بالتعديل على سطح الكرة بين أشواط اللعب .ويتم سحب
الكرة التي تم عليها التعديل حتى انتهاء املرحلة .وفي حال إنذار الالعبة للمرة الثانية يتم شطبها من
البطولة ً
نهائيا.

تعليمات األمن والسالمة
على جميع املشاركات في البطولة ،سواء داخل املركز الرياض ي أو في املنطقة املحيطة باملركز من ،ممثلي
االتحاد السعودي للبولينج ،والالعبات وفريق العمل في املركز ،اتباع التعليمات الصادرة من وزارة
الصحة ،ووزارة الرياضة واالتحاد السعودي للبولينج .إضافة إلى ذلك االلتزام باتباع تعليمات األمن
والسالمة املعتمدة داخل مركز البولينج .كما ويمنع التدخين ً
نهائيا أثناء اللعب.
اللجنة الفنية للبطولة
يحق للجنة الفنية فقط تفسير مواد هذه الالئحة والتعديل عليها أو إضافة أو إلغاء مواد منها بما يحقق
املصلحة من هذه اللوائح .كما للجنة الفنية البت كل ما لم يرد في هذه اللوائح.

