إسم الرياضة :اسكيت بورد ( ) Street
هل تجارب األداء أو التصفيات للعامة والعبين األندية واالتحادات أو مقتصرة فقط على العبين األندية واالتحادات؟

تصفيات تجارب االداء متاحه لعامة الالعبي
أماكن وأوقات تجارب األداء أو التصفيات الخاصة بالرجال:
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أماكن وأوقات تجارب األداء أو التصفيات الخاصة بالسيدات :ال يوجد
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الشروط والمتطلبات التي يجب توفرها في الالعبين الراغبين في التسجيل في تجارب األداء أو التصفيات متضمنة العمر:
 -1التسجيل متاح (للذكور) فقط
 -2العمر ( 14سنه ر
واكث)
 -3سعودي الجنسية او ابناء المواطنات او من مواليد السعودية
 اثبات هوية االم (البناء المواطنات السعوديات)
 شهادة الميالد (لمواليد السعودية من المقيمي)

رشوط تجارب األداء
يجب عىل الالعبين المقبولي إرسال مقطع فيديو يظهر فيه مهاراته عىل الثلج يف أي موقع يريده
ر
مستوف للنقاط التالية:
بشط أن يكون مقطع الفيديو
ي
.1
.2
.3

.4
.5
.6

يجب أن يكون الفيديو كامل بدون أي تجزئ أو أي تعديل.
يجب أال تقل مدة اللعب يف المقطع عن  30اىل  60ثانيه.
االت:
يجب عىل الالعب أن يبدأ بالثتيب ي
 .iالوقوف أمام الكامثا بطريقة توضح مالمحه بشكل كامل.
 .iiذكر اسمه كامال ورقم هويته وتاري خ اليوم.
 .iiiيبدأ اللعب.
يجب أن يظهر الالعب كامال يف إطار الكامثا طوال المقطع.
إرسال المقطع خالل القنوات المحددة خالل الفثة  2022/8/16اىل .2022/8/25
يكون التصوير بواسطة جوال او كامثا من اي نوع.
فرز تجارب األداء
 سيتم فرز المشاركي للتأكد من مطابقة تجارب االداء ر
للشوط.
 يتم اقصاء المخالفي ر
للشوط تجارب االداء او المشاركة.

تقييم األداء
 بعد فرز تجارب الداء يتم عرضها عىل لجنة التحكيم لثتيب مستويات الالعبي.
كاالت:
 تكون عنارص التقييم
ي
 oمستوى صعوبة الحركات وتنوعها)(Variety and Difficulty
 oالتناسق)(Flow and Consistency
 oجودة أداء الحركة)(Quality of execution
 oالتكرار)(Repetiton
 oاستغالل المسار والعقبات( ) Use of course and featured obstacles
كاالت:
 يتم تقيم كل من العنارص السابقة من  0اىل 100
ي





لم يبدأ/لم يقم بالجولة ()DNS – 0
استيفاء مستوى منخفض من المعايث ()29.99 – 0.01
استيفاء مستوى متوسط من المعايث()69.99 – 30.00
عال من المعايث()100 – 70.00
استيفاء مستوى ٍ

 يتم جمع نقاط التقييم وثم احتساب المتوسط.
 تحدد المراكز ً
بناء عىل متوسط نقاط الالعب.
 يتم تأهيل أفضل  18العب حسب الثتيب.

قواعد المنافسة
النهات (نظام الجوالت الفردية)
 .1منتصف
ي
النهات بجولتي مسار ( )Runمدة الجولة  45اىل  60ثانية.
أ -يشارك كل العب يف منتصف
ي
تنته الجولة بانتهاء الوقت او توقف الالعب.
ب-
ي
ً
ت -تحدد المراكز بناء عىل نقاط الالعب يف جولة المسار.
النهات.
ث -يتم تأهل افضل  10العبي اىل
ي

النهات (نظام )4/5/2
.2
ي
النهات بجولتي مسار ( )Runمدة الجولة  45ثانية و 5جوالت حركة
أ -يشارك كل العب يف
ي
الكىل  7جوالت.
فردية ( )Single Trickليكون مجموع ي
تنته الجولة بانتهاء الوقت او توقف الالعب.
ب-
ي
ت -تجمع افضل  4نقاط من جميع الجوالت.

.3

آلية احتساب النقاط
أ -يقيم كل العب من خمس حكام بشكل مستقل.
كالتاىل:
ب -يتم تقيم جوالت المسار والحركات الفردية بالنقاط 100 - 0
ي
لم يبدأ/لم يقم بالجولة ()DNS – 0
استيفاء مستوى منخفض من المعايث ()29.99 – 0.01
استيفاء مستوى متوسط من المعايث()69.99 – 30.00
عال من المعايث()100 – 70.00
استيفاء مستوى ٍ
ت -تجمع تقيمات الحكام الخمس ليتم اسقاط اعىل تقييم واقل تقييم ثم يحسب متوسط
التقييمات الثالث المتبقية لكل جولة.

.4

معايث التحكيم
مستوى صعوبة الحركات وتنوعها ()Variety and Difficulty
التناسق ()Flow and Consistency
جودة أداء الحركة ()Quality of execution
التكرار ()oniRepetit
استغالل المسار والعقبات ()Use of course and featured obstacles

o
o
o
o

o
o
o
o
o

 .5اشثاطات السالمة
ام أثناء التدريب ووقت المنافسة لجميع الالعبي.
لبس الخوذة إلز ي
 .6المبادئ
معايث التحكيم
 oمستوى صعوبة الحركات وتنوعها ()Variety and Difficulty
 اختيار العقبة:
يؤثر عىل اختيار الحركات والصعوبة
 اختيار الحركة:
الرياض
يتأثر باختيار العقبة وقدرة
ي
رئيس يف الحركة الفردية):
(ف المسار ،وبشكل
 اإلبداع واالبتكار ي
ي
نهج فريد أو مبتكر لالستخدام الفردي الممث للمسار والعقبات
 oجودة أداء الحركة ()Quality of execution
 جودة أداء الحركة (قبل وبعد الهبوط)
 أسلوب االداء
شخص)
الشخص أثناء أداء الحركة (كمعيار
 السالسة والقوة والمظهر
ي
ي
موضوع)
 الشعة  /الشعة اإلجمالية (كمعيار
ي
موضوع)
 الطول  /المسافة (كمعيار
ي
موضوع)
 جودة الهبوط (كمعيار
ي
 oاستغالل المسار والعقبات ()Use of course and featured obstacles
 التنوع يف استخدام العوائق
 ربط الحركات يف مسار متسق
الت يتم تأديتها خالل الجولة
 كمية الحر
كات ي
ً
عادة كلما زاد عدد الحركات كلما كان من الفضل ،لكن عدد الحركات ليس من
الضورة أن يرفع من مستوى التقييم ،حيث أن مدى صعوبة الحركة وطريقة
أكث يف حسم النتيجة اإلجمالية.
أدائها له دور ر
 oالتناسق ()Flow and Consistency
ً
عاىل الداء ،ولكن لن يكون كافيا
 بينما يعد التناسق من العوامل الرئيسية يف أي تزلج ي
للفوز ب المنافسة حيث أن مستوى الصعوبة وطريقة أداء الحركة واستغالل عوائق
المسار تعتث ر
أكث أهمية يف تحديد النتيجة اإلجمالية.
ر

 oالتكرار ()oniRepetit
ه الصفات
 اختيار الحركة والتنوع واإلبداع باإلضافة إىل استغالل المسار والعقبات ي
يعتث
الرئيسية يف الداء
التنافس عند المثلجي لذلك فإن تكرار الحركات وعنارصها ر
ي
ً
ً
ً
نقص يف هذه الصفات ويشكل عامال جزائيا محتمال يف االنطباع العام والتقييم وقد
ينعكس يف النقاط النهائية.
 oحرية الالعب يف اختيار الحركات
الت يريد تأديتها خالل جولته ،ولكن يجب وضع النقاط التاليه يف عي
لالعب الحرية يف اختيار الحركات ي
اإلعتبار:
خالل جولة المسار
الت تم أداءها يف جولة المسار السابقة عىل أنها إفتقار
 سيتم إعتبار تكرار الحركات ي
إجماىل النقاط النهائية.
الالعب لإلبداع وعدم تنوع الحركات قد يؤدي إىل انخفاض
ي
 تكرار عنارص الحركة( ،)trick componentsعىل سبيل المثال ،أداء نفس الحركة
يعتث نقصا يف ابداع الالعب وقد تؤدي
ولكن بشكل مختلف او إضافة عامل
إضاف لها ر
ي
إجماىل النقاط النهائية.
إىل انخفاض
ي
خالل جولة الحركة الفردية
الت تم أداءها خالل جولة المسار عىل أنها إفتقار الالعب
 سيتم إعتبار تكرار الحركات ي
لإلبداع وعدم تنوع حركاته وذلك قد يؤدي إىل انخفاض نقاط الحركة الفردية النهائية.
 لجنة التحكيم تقدر وتقيم مدى درجة تكرار الحركات يف جوالت اللعب سواء يف
والت ستأثر عىل النتيجة النهائية.
جوالت المسار أو جوالت الحركة الفردية ي
 .7إجتماع الالعبي
وممثىل االتحاد يف مكان مناسب قبل بدء اليوم الول من المنافسة
ستعقد اجتماعات لجميع الالعبي
ي
ويستضيف هذا االجتماع لجنة التحكيم ومدير اللعبة حيث يتم من خالله توضيح جدول المسابقة ومعايث
التحكيم وجميع المعلومات ذات الصلة بالمنافسة وسيتم إعالن عن موعد ومكان هذا االجتماع رسميا مسبقا
االجتماع.
عث وسائل التواصل
ويتم االعالن ر
ي
 .8تمرين ما قبل المنافسة
ُ oيمنح الالعبون  30دقيقة عىل القل من التدريب المسبق قبل بداية المنافسة ويسمح فقط
بدخول الالعبي المسجلي يف المنافسة بالدخول إىل ساحة الثلج(ميدان اللعب .)FOP
 oلضمان ظروف عادلة وسالمة جميع الالعبي المشاركي يف مرحلة تمرين ما قبل المنافسة
يجب عىل الالعبي الثلج بشكل فردي يف ساحة الثلج (ليس يف مجموعات أو بالثلج المثامن)

 oيجب عىل الالعب أال يشغل ساحة الثلج (ميدان اللعب  FOPر
)لكث من الوقت الكامل لجولة
المسار ( 60ثانية) وسوف يقوم مدير ميدان بتنظيم جميع جلسات التدريب ً
بناء عىل قواعد
تمرين ما قبل المنافسة
الفت التصدي لي انتهاك لقواعد المنافسة
 oيحق للمسؤول ي

.9
o
o
o
o
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إحماء المنافسة
يمنح الالعبي وقت إحماء ال يقل عن  5دقائق قبل منافستهم.
خالل فثة اإلحماء يمكن فقط الالعبي الذين هم عىل وشك المنافسة يف الجولة التالية
الدخول إىل ساحة الثلج.
لضمان ظروف عادلة وسالمة لجميع الالعبي المشاركي يف اإلحماء ،يقوم مدير الميدان
بتنظيم دخول الالعبي اإلحماء حسب ترتيب بدء الجولة بشكل فردي.
يقص الالعب وقت أطول من الوقت المسموح يف جولة المسار أطول من الوقت
ال يجب أن
ي
ويأت دور
الكامل للمسابقة
ي
وتنته فثة اإلحماء عند انتهاء الوقت أو عند سقوط الالعب ي
التاىل
الالعب ي
يقوم مدير الميدان بتنظيم جميع عمليات اإلحماء

الفت بالتدخل وبعد استشارة مدير اللعبة يمكن
يف حالة انتهاك قواعد اإلحماء من قبل العب يجوز للمسؤول ي
الفت تقليل وقت التمرين واإلحماء لالعب المخالف للقواني.
للمسؤول ي
الت تم تفويتها
الت تم أداؤها والحركات ي
.10الحركات ي
الت تم تفويتها.
الساس هو صانع القرار
الحكم
ي
الت تم أداؤها والحركات ي
النهات يف تحديد الحركات ي
ي
 .11حسم التعادل
 oأعىل نقاط يف جولة المسار تحسم التعادل
 oإذا لم يتم حسم التعادل:
 يقوم الحكام بالتصويت لحسمه ويكون هناك صوت واحد لكل حكم
 يجمع رئيس الحكام الصوات ويسجلها لحسم التعادل يف النتائج النهائية والتصفيات.

