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شروط جتارب األداء الثانية لتصفيات رياضة املصارعة
الختيار الالعب األخري يف كل وزن للتأهل لدورة األلعاب السعودية  -الرياض 2022
معلومات خاصة SPECIFIC INFORMATION /

طريقة التسجيل
 مت االنتهاء من جتارب األداء األوىل لرياضة املصارعة ،ومت اعتماد تأهل عدد ( )15العب يف فئة كل وزنمن األوزان اخلمسة احملددة ( 60ك  70 /ك  80 /ك  90 /ك  90+ /ك) بإمجالي ( )75العب مؤهل
 اهلدف من جتارب األداء الثانية تأهيل العب واحد أخري يف فئة كل وزن ليصبح الالعب املؤهل رقم ()16لفئة كل وزن بإمجالي ( )5العبني يف األوزان اخلمسة.
 يتم التسجيل للمشاركة يف جتارب األداء الثانية لتصفيات املصارعة من خالل رابط التسجيل اخلاصباللجنة املنظمة لدورة األلعاب السعودية ،خالل فرتة التسجيل اليت تبدأ يف  25وتنتهي  30سبتمرب .2022
 ال حيق لالعبني املؤهلني من خالل جتارب األداء األوىل التسجيل أو املشاركة يف جتارب األداء الثانية. يقوم كل العب بالتسجيل عرب رابط التسجيل على النحو التالي:• اذا كان الالعب مسجل بأحد األندية على نظام وزارة الرياضة ،فإنه يقوم بالتسجيل للمشاركة
يف جتارب األداء باسم النادي املسجل به فعليا.
• اذا كان الالعب غري مسجل بأحد األندية على نظام وزارة الرياضة ،فإنه يقوم بتحديد
ثالثة أندية (رغبة أوىل  /رغبة ثانية  /رغبة ثالثة) من األندية احلكومية التابعة لوزارة الرياضة،
وسيتم التواصل مع هذه األندية للتأكد من موافقتها على مشاركة الالعب بامسها
خالل تصفيات دورة األلعاب السعودية ،ويكون تسجيل الالعب بالنادي مؤقتا لأللعاب السعودية
مبوافقة النادي ،وال يلزم تسجيل الالعب بنظام وزارة الرياضة.
• الالعبني األفراد من املواطنني ومواليد اململكة ينطبق عليهم نفس الشيء ،وجيب تسجيلهم بأحد
األندية للمشاركة يف تصفيات دورة األلعاب السعودية
• غري مسموح لألجانب املقيمني باململكة بالتسجيل يف جتارب األداء الثانية حيث أنه قد تأهل
بالفعل العب أجنيب واحد يف فئة كل وزن من خالل جتارب األداء األوىل.
 سيتم تبليغ الالعبني بقبوهلم للمشاركة يف جتارب األداء الثانية عرب الربيد اإلليكرتوني أو برسالة نصية. سيتم تزويد اللجنة املنظمة لأللعاب السعودية بالقائمة النهائية لالعبني الذين مت اعتماد مشاركتهميف جتارب األداء الثانية بتاريخ  30سبتمرب .2022
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الفئة العمرية واملواليد للمصارعني للمشاركة يف األلعاب السعودية
( الفئة العمرية للكبار  -الدرجة األوىل  )Senior -حسب قانون االحتاد الدولي للمصارعة
(أصغر سن يسمح له باملشاركة مواليد 2005م) يلزمهم تقديم شهادة طبية وموافقة من ولي األمر

فئات األوزان
 تقام منافسات املصارعة يف مخسة أوزان فقط يف صنف املصارعة الرومانية فقط حسب اآلتي- : -أوزان املصارعة الرومانية

(  90+ / 90 / 80 / 70 / 60ك )

 خالل جتارب األداء  -يسمح بزيادة ( )2ك عن املوازين األصلية -حيق لالعب املنافسة يف فئة وزن واحدة فقط من األوزان اخلمسة.

قائمة باملنافسات لرياضة املصارعة
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 يف صنف املصارعة الرومانية
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الشروط اإلدارية والفنية
 يشارك الالعبني بأمساء األندية. املشاركة يف جتارب األداء الثانية لتصفيات املصارعة للدورة مفتوحة للمواطنني وملواليد اململكة فقط. يسمح لكل نادي بتسجيل أي عدد من الالعبني لتجارب األداء الثانية. مينع من املشاركة كالعب يف منافسات جتارب األداء أي مدرب أو حكم أو إداري أو فينينتسب لالحتاد السعودي للمصارعة أو االحتاد الدولي أو وزارة الرياضة أو اللجنة األوملبية والباراملبية
أو أي شكل من أشكال االرتباط من شأنه أن يؤدي إىل احتمال وجود تعارض مصاحل.
 -تطبق لوائح االحتاد الدولي يف كل ما مل يرد فيه نص يف الشروط املوضوعة للدورة.

عدد املصارعني املنتظر تأهيلهم من خالل جتارب األداء الثانية
للمشاركة يف دورة األلعاب السعودية 2022

عدد ( )1العب يف فئة كل وزن من األوزان الـ( )5املختارة
مبجموع ( )5مصارع مؤهل للمشاركة يف الدورة
يتم اختيارهم على النحو التالي- :
 الالعب الفائز باملركز األول يف جتارب األداء الثانية يف فئة كل وزن يتأهل مباشرة لدورةاأللعاب السعودية ليلحق باملؤهلني من جتارب األداء األوىل يف فئة وزنه وعددهم ( )15العب
ليصبح العدد االمجالي املؤهل يف فئة كل وزن ( )16مصارع
• ال يزيد عدد األجانب املقيمني عن ( )1العب فقط يف فئة كل وزن خالل
منافسات املصارعة بدورة األلعاب السعودية
• (الالعبني األجانب تأهلوا بالفعل من جتارب األداء األوىل) العب لكل وزن
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جتارب األداء الثانية لتصفيات املصارعة
يقوم االحتاد بعمل جتارب لألداء مفتوحة للمصارعني من املواطنني ومواليد اململكة
 تقام جتارب األداء يف الدمام بصالة نادي االتفاق الرياضي يوم السبت ( 1اكتوبر 2022م) يتم تكليف عدد ( )9حكام لتحكيم منافسات جتارب األداء الثانية -تقام جتارب األداء حتت إشراف االحتاد السعودي للمصارعة

نظام املسابقة يف جتارب األداء
 تقام منافسات املصارعة يف جتارب األداء بنظام الفردي أسلوب املنافسات يف جتارب األداء• يف حالة زاد عدد الالعبني يف الوزن عن  7العبني يكون بنظام خروج املهزوم ،مع عمل مباريات
ترضية للمهزومني من طريف النهائي
• يف حالة قل عدد الالعبني يف الوزن عن  8العبني يكون بنظام اجملموعات Nordic System
• تطبق لوائح االحتاد الدولي يف كل ما مل يرد فيه نص يف هذه الالئحة.
برنامج جتارب األداء الثانية ( -مبدينة الدمام)
تصفيات املصارعة بدورة األلعاب السعودية
صالة نادي االتفاق الرياضي

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

15.00 – 15.30

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

17.00 – 19.00

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

19.00 – 20.00

السبت Saturday /
01.10.2022
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