إسم الرياضة:

المصارعة

هل تجارب األداء أو التصفيات للعامة والعبين األندية واالتحادات أو مقتصرة فقط على العبين األندية واالتحادات؟
تجارب األداء لتصفيات المصارعة لدورة األلعاب السعودية مفتوحة للمشاركين من العبي األندية ومراكز التدريب
ولغير المسجلين باألندية ومراكز التدريب من المواطنين ومواليد المملكة واألجانب المقيمين.
أماكن وأوقات تجارب األداء أو التصفيات الخاصة بالرجال:
م
1
2
3

المدينة

مسمى تجارب األداء أو التصفيات
تجارب األداء لتصفيات المصارعة
لدورة األلعاب السعودية (للمنطقة الشرقية)
تجارب األداء لتصفيات المصارعة
لدورة األلعاب السعودية (للمنطقة الغربية والجنوبية)
تجارب األداء لتصفيات المصارعة
لدورة األلعاب السعودية (للمنطقة الوسطى والشمالية)

الدمام

الملعب أو الصالة

التاريخ يوم -شهر -سنه

نادي االتفاق الرياضي

 26أغسطس 2022

مكة المكرمة نادي الوحدة الرياضي

 26أغسطس 2022

صالة استاد األمير
فيصل بن فهد  -الملز

 28أغسطس 2022

الرياض

أماكن وأوقات تجارب األداء أو التصفيات الخاصة بالسيدات:
ال يوجد
م
1
2
3
4

مسمى تجارب األداء أو التصفيات

المدينة

الملعب أو الصالة

التاريخ يوم – شهر-
سنه

الشروط والمتطلبات التي يجب توفرها في الالعبين والالعبات الراغبين في التسجيل في تجارب األداء أو التصفيات متضمنة
العمر :أقل سن مسموح للمشاركين في المصارعة مواليد عام 2005م ويلزم لهم تقديم شهادة طبية وموافقة من ولي األمر.

شروط تجارب األداء لتصفيات رياضة المصارعة
الختيار المشاركين بدورة األلعاب السعودية  -الرياض 2022
معلومات خاصة SPECIFIC INFORMATION /

طريقة التسجيل
-

-

يتم التسجيل للمشاركة في تجارب األداء لتصفيات المصارعة من خالل رابط التسجيل الخاص باللجنة
المنظمة لدورة األلعاب السعودية ،خالل فترة التسجيل التي تبدأ في  31يوليو وتنتهي في  7أغسطس
.2022
المنافسة في دورة األلعاب السعودية تكون بين األندية وليست بين المناطق اإلدارية.
يقوم كل العب بالتسجيل عبر رابط التسجيل على النحو التالي:
 اذا كان الالعب مسجل بأحد األندية على نظام وزارة الرياضة ،فإنه يقوم بالتسجيل للمشاركة
في تجارب األداء باسم النادي المسجل به فعليا.
 اذا كان الالعب غير مسجل بأحد األندية على نظام وزارة الرياضة ،فإنه يقوم بتحديد
ثالثة أندية (رغبة أولى  /رغبة ثانية  /رغبة ثالثة) من األندية الحكومية التابعة لوزارة الرياضة،
وسيتم التواصل مع هذه األندية للتأكد من موافقتها على مشاركة الالعب باسمها
خالل تصفيات دورة األلعاب السعودية ،ويكون تسجيل الالعب بالنادي مؤقتا لأللعاب السعودية
بموافقة النادي ،وال يلزم تسجيل الالعب بنظام وزارة الرياضة.
 الالعبين األفراد من المواطنين ومواليد المملكة واألجانب المقيمين بالمملكة ينطبق عليهم
نفس الشيء ،ويجب تسجيلهم بأحد األندية للمشاركة في تصفيات دورة األلعاب السعودية
سيتم تبليغ الالعبين بقبولهم للمشاركة في تجارب األداء عبر البريد اإلليكتروني أو برسالة نصية.
سيتم تزويد اللجنة المنظمة لأللعاب السعودية بالقائمة النهائية لالعبين الذين تم اعتماد مشاركتهم
في تجارب األداء بتاريخ  10أغسطس .2022

الفئة العمرية والمواليد للمصارعين للمشاركة في األلعاب السعودية
( الفئة العمرية للكبار  -الدرجة األولى  )Senior -حسب قانون االتحاد الدولي للمصارعة
(أصغر سن يسمح له بالمشاركة مواليد 2005م) يلزمهم تقديم شهادة طبية وموافقة من ولي األمر

فئات األوزان
 -تقام منافسات المصارعة في خمسة أوزان فقط في صنف المصارعة الرومانية فقط حسب اآلتي- :

 أوزان المصارعة الرومانية (  90+ / 90 / 80 / 70 / 60ك ) خالل تجارب األداء  -يسمح بزيادة ( )2ك عن الموازين األصلية -يحق لالعب المنافسة في فئة وزن واحدة فقط من األوزان الخمسة.

قائمة بالمنافسات لرياضة المصارعة
لدورة األلعاب السعودية
اللعبة والمنافسات
م

مالحظات

Wrestling -المصارعة

2

Men's Greco-Roman 70kg

3

Men's Greco-Roman 80kg

4

Men's Greco-Roman 90kg

5

Men's Greco-Roman +90kg

مصارعة رومانية

1

Men's Greco-Roman 60kg

عدد ( )5فئة وزن في صنف المصارعة الرومانية

الشروط اإلدارية والفنية
-

يشارك الالعبين بأسماء األندية.
المشاركة في تجارب األداء لتصفيات الدورة مفتوحة للمواطنين ولمواليد المملكة ولألجانب المقيمين.
يسمح لكل نادي بتسجيل أي عدد من الالعبين لتجارب األداء وتصفيات دورة األلعاب السعودية.
يسمح لكل نادي بتسجيل العب واحد فقط من األجانب المقيمين بالمملكة كحد أقصى للمشاركة
باسم النادي في تجارب األداء لتصفيات المصارعة لدورة األلعاب السعودية .2022
بعد انتهاء التصفيات وتجارب األداء في كل المناطق سيتم مراعاة أن ال يزيد عدد األجانب المقيمين
المؤهلين للمشاركة بدورة األلعاب السعودية عن العب واحد فقط كحد أقصى في فئة كل وزن.
يمنع من المشاركة كالعب في منافسات تجارب األداء أي مدرب أو حكم أو إداري أو فني
ينتسب لالتحاد السعودي للمصارعة أو االتحاد الدولي أو وزارة الرياضة أو اللجنة األولمبية والبارالمبية
أو أي شكل من أشكال االرتباط من شأنه أن يؤدي إلى احتمال وجود تعارض مصالح.
يحق للنادي اختيار جهازه الفني واإلداري مع ضرورة إبالغ االتحاد باألسماء قبل تجارب األداء.
تطبق لوائح االتحاد الدولي في كل ما لم يرد فيه نص في الشروط الموضوعة للدورة.

عدد المصارعين المنتظر تأهيلهم للمشاركة في دورة األلعاب السعودية 2022

عدد ( )16العب في فئة كل وزن من األوزان الـ( )5المختارة
بمجموع ( )80مصارع مؤهل للمشاركة في الدورة
يتم اختيارهم على النحو التالي- :
 يقوم االتحاد بعد انتهاء تجارب األداء المقررة في المناطق الثالثة الرئيسية باختيار: عدد ( )14العب من المواطنين أو مواليد المملكة في فئة كل وزن
 عدد ( )1العب أجنبي مقيم كحد أقصى في فئة كل وزن
 تقوم اللجنة المنظمة إلدارة دورة األلعاب السعودية باختيار: عدد ( )1العب أخير يمنح بطاقة ترشيح من اللجنة المنظمة لأللعاب
السعودية

أسلوب تأهيل المصارعين للمشاركة في دورة األلعاب السعودية
يقوم االتحاد بعمل تجارب لألداء مفتوحة للمصارعين من المواطنين والمقيمين في ثالثة مناطق رئيسية
للمصارعين من المنطقة الشرقية ( 26أغسطس)
 (تجارب أداء بالدمام)للمصارعين من المنطقة الغربية والجنوبية ( 26أغسطس)
 (تجارب أداء بمكة المكرمة)للمصارعين من المنطقة الوسطى والشمالية ( 27أغسطس)
 (تجارب أداء بالرياض) يشارك كل نادي في تجارب األداء في المنطقة التابع لها أو األقرب للنادي. يشارك الالعبين من المواطنين ومواليد المملكة والمقيمين في تجارب األداء في المنطقة األقرب له. يتم تكليف عدد ( )9حكام لتحكيم منافسات تجارب األداء في كل منطقة من المناطق الثالثة تقام تجارب األداء تحت إشراف االتحاد السعودي للمصارعةويتم اختيار المصارعين من قبل االتحاد على ضوء نتائج تجارب األداء في المقام األول
ومشاركات الالعبين ونتائجهم في بطوالت االتحاد خالل المواسم السابقة 2022 ، 2021
بواقع ( )15مصارع لكل فئة وزن بإجمالي ( )75مصارع في المجموع
العدد المتبقى من الالعبين يكون ترشيحهم عن طريق اللجنة المنظمة لأللعاب السعودية
(  )5العبين بواقع العب واحد متبقي في كل وزن من األوزان الخمسة
بحيث يصبح إجمالي عدد الالعبين المؤهلين لأللعاب السعودية ( )80مصارع بواقع ( )16العب لكل وزن

نظام المسابقة في تجارب األداء بالمناطق الثالثة للتأهل لدورة األلعاب السعودية 2022
 تقام منافسات المصارعة في تجارب األداء بنظام الفردي -أسلوب المنافسات في تجارب األداء في كل منطقة

 في حالة زاد عدد الالعبين في الوزن عن  7العبين يكون بنظام خروج المهزوم ،مع عمل
مباريات ترضية للمهزومين من طرفي النهائي
 في حالة قل عدد الالعبين في الوزن عن  8العبين يكون بنظام المجموعات Nordic System
 تطبق لوائح االتحاد الدولي في كل ما لم يرد فيه نص في هذه الالئحة.

برنامج تجارب األداء  -للمنطقة الشرقية (بمدينة الدمام)
تصفيات المصارعة بدورة األلعاب السعودية
يتم تحديد صالة المنافسات الحقا بعد التنسيق مع مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية

الكشف الطبي والميزان (جميع أوزان المصارعة الرومانية)
)Medical Examination & Weigh-in (all GR Categories
)(GR 60 / 70 / 80 / 90 / +90 kg

13.00 – 13.30

خالل التجارب فقط يسمح بزيادة  2ك عن الموازين األصلية
األدوار التمهيدية (جميع أوزان المصارعة الرومانية)
)Qualification rounds (all GR Categories
)(GR 60 / 70 / 80 / 90 / +90 kg
المباريات النهائية (جميع أوزان المصارعة الرومانية والحرة)
)Final Matches (all Categories

15.00 – 18.00

الجمعة Friday /
26.08.2022

18.00 – 20.00

برنامج تجارب األداء  -للمنطقة الغربية والجنوبية (بمدينة مكة المكرمة)
تصفيات المصارعة بدورة األلعاب السعودية
يتم تحديد صالة المنافسات الحقا بعد التنسيق مع مكتب وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة

الكشف الطبي والميزان (جميع أوزان المصارعة الرومانية)
)Medical Examination & Weigh-in (all GR Categories
)(GR 60 / 70 / 80 / 90 / +90 kg

13.00 – 13.30

خالل التجارب فقط يسمح بزيادة  2ك عن الموازين األصلية
األدوار التمهيدية (جميع أوزان المصارعة الرومانية)
)Qualification rounds (all GR Categories
)(GR 60 / 70 / 80 / 90 / +90 kg
المباريات النهائية (جميع أوزان المصارعة الرومانية والحرة)
)Final Matches (all Categories

15.00 – 18.00

الجمعة Friday /
26.08.2022

18.00 – 20.00

برنامج تجارب األداء  -للمنطقة الوسطى والشمالية (بمدينة الرياض)
تصفيات المصارعة بدورة األلعاب السعودية
يتم تحديد صالة المنافسات الحقا بعد التنسيق مع مكتب وزارة الرياضة بالرياض

الكشف الطبي والميزان (جميع أوزان المصارعة الرومانية)
)Medical Examination & Weigh-in (all GR Categories
)(GR 60 / 70 / 80 / 90 / +90 kg

13.00 – 13.30
األحد Sunday /
28.08.2022

خالل التجارب فقط يسمح بزيادة  2ك عن الموازين األصلية
األدوار التمهيدية (جميع أوزان المصارعة الرومانية)
)Qualification rounds (all GR Categories
)(GR 60 / 70 / 80 / 90 / +90 kg

15.00 – 18.00

المباريات النهائية (جميع أوزان المصارعة الرومانية والحرة)
)Final Matches (all Categories

18.00 – 20.00

