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 9120عّمان  –دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية 

 2019عّمان  _دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية 

2019Amman  –West Asian Para Games  nd2 

 

 ( التنظيميةة ــالئحال) 

 

 دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية  :المسمى الرسمي للدورة 

                                            West Asian Para Games nd2     

  اللجنة البارالمبية األردنية  :  مةـة المنظـالجه

 االتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا  : رفةـة المشـالجه

 لأللعاباالتحادات الدولية   : الفـنيراف ـاالش

  األردنية الهاشمية / عمانالمملكة   :  الدورة إقامةمكان 

 م 2019/  9/  22 – 15   : الدورةإقامة  فترة

 ) ذكور وإناث (   ) ذكور وإناث (  , بوشيا العاب قوى :  ةـاأللعاب الفردي  : األلعاب المعتمدة

 ) ذكور وإناث(. , كرة الطاولة  ) ذكور وإناث (  رفع أثقال 

 ) ذكور(على الكراسي المتحركة سلة الكرة   , هدف ) ذكور( الكرة :   األلعاب الجماعية

   ) ذكور ( جلوسمن الطائرة الكرة ال   

 :  المرجع القانوني   (1مادة )

 . أحكام هذه الالئحة مسابقاتتطبق على تنظيم ال لأللعاب مع مراعاة ما جاء في الالئحة الفنية وأحكام القوانين الدولية 

 : المشاركون  ( 2مادة )

أن يكون الالعب من ذوي , ( من الئحة البطوالت 18باإلضاااافة  لى ما هو من اااو  عليا بالباب السااااد) المادة  

 .الب رية أوالحركية  اإلعاقة

 : اللجان المشرفة   (3مادة )

غرب آساايا والدولة المنظمة لمنطقة من االتحاد البا المبي المشااكلة  لجنة األشررراف والمتابعةتشاارع على الدو ة  -أ

 لجان الت نيف  . (2        ن الفنية( اللجا1  وتعاونها اللجان التالية :

 .ة قبل ثالثة أشهر من موعد الدو ةب. تشكل لجنة اإلشراع والمتابعة اللجان المعاون
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العقوبات بناء على  وتوقع من اللجان المفت ااة   المحالةفي الشااكاوي والفالفات ج. تنظر لجنة اإلشااراع والمتابعة 

 اقتراح هذه اللجان   وتعتمد نتائج ت نيفات الالعبين .   

 : دوتشكيل الوف    (4مادة )

  من ذوي اإلعاقة الحركية والب رية الالعبون -

 والكاد  الطبي واإلعالمي والمعاون والمرافقوناالدا يون والمد بون  -

 من موعد  قامة الدو ة( المشا كين قبل أ بعة أشهر الوطنية أسماء اللجان البا المبية تحدد    

 :واالحتجاجات الطعون     (5مادة )

 :( من الالئحة الفنية لالتحاد24 ضافة لما هو وا د في الباب الثامن المادة  

ساااعة من انتهاء الفعالية ,  ن اافخالل   ينوباة من  ئيس الوفد أو من مكتوبة للجنة الفنية موقع االحتجاجاتتقدم  -أ 

 (  يو و .200مرفقة بمبلغ  

 في حال قبولها . االحتجاجاتترد  سوم  -ب 

 : اتـوبـقـالع    (6مادة )

 .الفنية الالئحة( من  35 – 24تطبق العقوبات حسب ما جاء في الباب الثامن المواد   -أ 

للعبة  ما هو من ااااااو  عليا في القوانين الدولية تطبق العقوبات على الالعبين والمد بين واإلدا يين حسااااااب -ب 

 ويجوز للجنة اإلشراع والمتابعة تشديد العقوبة حسب ما تراه مناسباً.

 :التتويج والجوائز والشهادات    (7مادة )

 ( ميدالية ذهبية وشهادة ترتيب .لكل فئة من  ذكو  أو  ناثعلى المركز األول  نوالحاصليمنح الالعبون / الفرق  -أ

 ( ميدالية فضية وشهادة ترتيب. لكل فئة من  ذكو  أو  ناث على المركز الثاني نوالحاصل يمنح الالعبون/ الفرق -ب 

 ( ميدالية برونزية وشهادة ترتيب لكل فئة  ذكو  أو  ناث على المركز الثالث نوالحاصل يمنح الالعبون/ الفرق -ج 

 الرابع والفامس والساد) شهادات ترتيب .يسلم الفائزون/ الفائزات/ الفرق  بالمراكز  -د 

 يمنح جميع المشا كين/ الفرق بالدو ة شهادات مشا كة . -ه 

المسااابقة مباشاارة بالمراساام المعتادة وترفع أعالم الدول الثالث الفائزة مع عزع النشاايد  تساالم الميداليات عقب انتهاء -و 

 .الفائزة بالمركز األول فقطالوطني للدولة 

 هادات المشا كة   لى أفراد الفرق  المسجلين في استما ة المشا كة للوفد اإلدا ي. تقدم ش -ز 

 .من ة التتويج وهم بزيهم الرياضي يتم تتويج الفرق والالعبين فوق -ع 

وتح اااال  , ( درع الدورة وفق اجمالي عدد الميداليات العام تمنح اللجنة البا المبية الحاصاااالة على الترتيب األول  –غ 

 (الدولة بطل دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانيةعلى لقب  
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 :ة الفني اتاالجتماع    (8مادة)

( 48  بـقبل موعد بدء فعاليات المسابقة  و ذلك ات الفنية لرؤساء الفرقاالجتماع و دا ةتتولى اللجنة الفنية  ئاسة  -أ 

 ثمانية و أ بعين ساعة على األقل.

على برامج المسااااااابقات ونتائج الت اااااانيف و تثبيا التوا يو والمواعيد و بحث كافة  االطالعيتم في االجتماع  -ب 

 .ت و التد يب  التنقالالمشا كة من حيث أماكن اإلقامة األمو  المتعلقة بالحكام المشا كين و الفرق

 تثبيا المشا كة النهائية للفعاليات  .  -ج 

 : الفنياإلشراف     (9مادة )

 على النحو التالي : للعبة تشكل اللجنة الفنية أ( 

   ئيسا(         المندوب الفني المرشح من االتحاد الدولي  -1 

  مقر اً(     ممثل الدولة المنظمة للدو ة                       -2 

  عضواً(           ممثل عن االتحاد البا المبي لغرب آسيا  - 3 

  عضواً(                                  لجنة الت نيف ئيس  - 4 

 (  عضوا    الحكم العام                                            - 5 

 تختص اللجنة الفنية بما يلي:ب( 

 المتابعة.شراع والتقا ير الدو ية عنها للجنة اال  فعاألشراع على المبا يات و .1

 اعتماد نتائج المسابقات بناء على التقا ير المقدمة  من الحكام . .2

 البا في االحتجاجات المقدمة  ليها. .3

 عقوبة اإلدا يين الى لجنة األشراع و المتابعة. حويلتتوقيع العقوبات على المد بين و الالعبين و الحكام و  .4

 اقتراح تعديل مواعيد و أماكن المسابقات في الحاالت الطا ئة. .5

 الف ل في االحتجاجات أو الشكاوى المقدمة  ليها حول قانونية و مواصفات األجهزة أو األدوات. .6

 المتابعة أو اللجنة التنفيذية بالدو ة.اتفاذ الالزم في كل ما يحال  ليها من لجنة األشراع و .7

هذه الحالة تلتزم يجوز للجنة في حال االختالع على  أي معين أن ترفع ذلك للجنة األشراع والمتابعة وفي  .8

 والقرا ات التي تتفذها هذه اللجنة حول االحتجاجات على نتائج المبا يات تعتبر نهائية., برأي تلك اللجنة 

 اعتماد المالعب و التجهيزات الفنية لفعاليات المسابقة وفقاً للمواصفات الدولية.  .9

 .يا برنامج المسابقات و التد يباتاعتماد وتثب .10

 تعيين الحكام إلدا ة الفعاليات بعد التأكد من د جاتهم و مستوياتهم. .11

 . لبطولة ولكافة الحكام المشا كينعقد دو ة صقل حكام لمدة يومين قبل انطالق ا .12
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 : فـيـنـلتصا    (01مادة )

 -ما يلي  : وفقت نيف التشكل لجنة  -أ 

 . ئيسا أحدهمم نفين دوليين مكلفين من االتحاد الدولي للعبة ويكون  -

 :اللجنةاخت اصات  -ب 

 .(8وحسب البرنامج الفا  بحيث يسبق االجتماع الفني المحدد في المادة   تقوم بت نيف الالعبين المشا كين -

 ت د  لكل العب بطاقة ت نيف خاصة بالدو ة.  -

 يمكن عقد دو ة ت نيف على هامش الدو ة قبل يومين من انطالقها للراغبين  -

 : رقــس الفــمالب    (11مادة)

 مناسبا .   ياضيا يجب أن يرتدي جميع أعضاء الفريق زيا - 1

 .وتوفيرها من مسؤولية الالعبين المشا كين المستلزمات الشف ية  - 2

  االعتراضات    (21مادة)

 على األمو  التالية  :  االعتراضللوفود المشا كة ال يحق 

 مكان المسابقة 

 موعد المسابقة 

  المعينون إلدا ة اللقاءاتالحكام 

  (31) مادة

 البرنامج بعد االتفاق مع الفرق المشا كة حسب ظروع الجوالت. تعديليجوز للحكم العام  -

 تطبق القوانين الدولية في الحاالت التي لم يرد فيها نص. –

 

 : البرنامج العام للدورة   (41مادة)

 البرنامج في الصفحة المرفقة
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 العــام للـدورةالبـــرنــامـج 

 

 مادة)15(   رسوم المشاركة في الدورة :

  , مرافق .... الو (  دا ي  العب , مد ب ,  في الدو ة مهما كانا صفتا عن كل مشا ك أمريكيدوالر  200 

 :  اإلقامةتكاليف    (61مادة)

 يلي :من قبل الوفود المشا كة وفق ماوى الفندق المفتا  تحسب نوع ومس

 المكان االجتماع الفني التصنيف الموعد الحدث

 الوصول
 األحد

 15 /9/ 2019 
- - 

 مطار الملكة علياء
 المعابر البرية

 االفتتاححفل 
 االثنين

 16/ 9  /2019 
 صالة األمير حمزة مساء   18:00الساعة  -

 قوىاللعاب أ
 ) ذ+ أ (

18 – 21  /9 
 حسب موعد الوصول

15-17 /9 
 9/ 17الثالثاء 
 مساء 5الساعة 

 ستاد مدينة الحسين للشبابا
 وثب(الجري ومنافسات ال)

 بن زيدمجمع األمير رعد 
 رمي (منافسات ال)

 شياتالبو
 ) ذ+ أ (

18 – 20  /9 
 حسب موعد الوصول

15-17 /9 
  17/9الثالثاء 

 عصرا 3  لساعةا
 / عمان صالة األرينا 

 9/  21 – 17 كرة الهدف ) ذ (
حسب موعد الوصول 

15-16 /9 
  9/ 16االثنين 
 صباحا   9الساعة 

 صالة مجمع األمير رعد

 9/  21 – 17 سلة ) ذ (الكرة 
حسب موعد الوصول 

15-16 /9 
  9/ 16االثنين 
 صباحا   10الساعة 

 صالة األمير حمزة

 9/  17 – 16 9/  21 – 18 )ذ( الكرة الطائرة
  9/ 17الثالثاء 
 مساء 7الساعة 

 صالة قصر الرياضة

 9/  17 – 16 18-21/9/20 ) ذ+ أ (ثقال األرفع 
  9/ 17الثالثاء 
 مساء 5الساعة 

 صالة اتحاد الشرطة

 9/  20 – 18 كرة الطاولة
حسب موعد الوصول 

15-17 /9 
  9/ 17الثالثاء 
 مساء 8الساعة 

 صالة األميرة سمية

 حفل الختام
 السبت

 21/9/2019 
  مساء 20:00الساعة  

 المغادرة
 األحد

 22 /9/ 2019 
- - 

 مطار الملكة علياء
 المعابر البرية
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 تا يو قبل من قبل اللجان البا المبية المشا كة اونوعهالمطلوبة الفندق وعدد الغرع مستوى تحديد  يتمالفنادق المفتا ة : 

 :وحسب النموذج التالي .ة حسب األصولئمعب 2019/  5/  15 

 -نجوم : أربعةفنادق  -أ 

  100 كل شفص عن كل ليلةعن ( دوال  أمريكي  في الغرع المفردة 

   80  طول الفترة   قامتاوتغطي بدل  عن كل ليلة كل شفصالثالثية عن  أو( دوال  أمريكي في الغرع المزدوجة

 يوم المغاد ة .  فطا   لىمن عشاء يوم الوصول 

   دوال  80والبالغة   واإلعاشةالفرق التي ت ل قبل الموعد أو تغاد  بعد انتهاء البطولة تتحمل تكليف اإلقامة )

 . أمريكي  يوميا عن كل شفص  عن كل ليلة

 -فنادق خمسة  نجوم :  -ب

  551  عن كل شفص  عن كل ليلة( دوال  أمريكي  في الغرع المفردة 

   90  طول   قامتاوتغطي بدل  عن كل ليلة عن كل شفص ( دوال  أمريكي في الغرع المزدوجة او الثالثية

 يوم المغاد ة .  فطا   لىالفترة من عشاء يوم الوصول 

   150والبالغة   واإلعاشةالفرق التي ت ل قبل الموعد أو تغاد  بعد انتهاء البطولة تتحمل تكليف اإلقامة )

 . يوميا عن كل شفص  عن كل ليلةدوال  أمريكي  

  -:الحرة اإلقامة -ج

, خارج الفنادق المعتمدة للبطولة اإلقامةب ةرغبال في حاليتحمل الفريق مسئولية  قامة فريقا وتغذيتهم ومواصالتهم  الداخلية 

دوال   200المشا كة وهي  سوم , ويبقى مطالبا بدفع االجتماعات الرسمية بحيث يلتزم بمواعيد التد يبات, المبا يات و

 أمريكي  عن كل شفص.

ة ( مع الموافقة إلى العنوان البنكي التالي ) غير مسترددوالر امريكي عن كل مشارك (  200)  يرجى تحويل رسوم االشتراك  : مالحظة

 15/3/2019 وحسب الفندق المختار ونوع الغرف وتزويد اللجنة المنظمة بأمر التحويل بموعد أقصاهالمبدئية بالعدد 

Bank Address 
country: Jordan   
National Paralympics committee: Jordan Paralympics Committee  

Jordan Sport  Federation For The Handicapped Account    Name 

Amman – Jordan   - P.O.Box ( 960562 )  Address 

 The HousingBank For Trade &Finance Bank 

Almadenah Alreyadyah Branch  

JO08HBHO0160000000067000201001 IBAN 

0000067000201001 Account number ($)  

HBHOJOAXXXX SWIFT column of Beneficiary  
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 استمارة التسكين في الفنادق

  اسم الدولة 
 الرمز 

 

الفندق المختار وضع 

 على المطلوب  × اشارة 

 نجوم  4 نجوم  5 حرية االقامة 

   

 ) يمكن االستعانة بورقة اضافية (

يستخدم كرسي 
 متحرك

 ) نعم او ال (

 لثالشريك الثا
 بالغرفة

 ()غرفة ثالثية

يستخدم 
كرسي 
 متحرك
) نعم او 
 ال (

الشريك األول 
 بالغرفة
)غرفة 
 مزدوجة (

 الغرفه المفردة
يستخدم كرسي 

 متحرك
 ) نعم او ال (

 م الغرفةاسم مستخدم  الصفة

       1 

       2 

       3 

       4 

       5 

       6 

       7 

       8 

       9 

       10 

       11 

       12 

       13 

       14 

       15 

       16 

       17 

       18 

       19 

       20 
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 مادة)17( االلتزامات : شروط المشاركة

 دول غرب آسيا. جنسيات منأن يكون الالعبون / الالعبات  -1

 بنماذج المشا كة وحسب مايلي :  االلتزام بتزويد اللجنة المنظمة  -2

   مالحظات ( 16مرفقا با التحويل المالي المحدد في المادة  2019/  3/  15 بالعدد الموافقة المبدئيةاستما ة  -

 .معبئة حسب األصول  2019/  7/  15باالسم هو استما ة المشا كة لكل  ياضة  -

  للذين يتطلب دخولهم األ دن ذلك باألسماء وأ قام الجوازات لكافة المشا كين لغايات التأشيرة تزويد اللجنة المنظمة  •

 شف ية حديثة لكل مشا ك أيا كانا صفتا.صو   •

 

 :تأشيرةالطلب  (18مادة)

الذي يتطلب دخولهم  لألفراد.معبئة حسب األصول ( 2019/  5/  15  النموذج التالي الى اللجنة المنظمة قبل   ساليرجى 

 (  ضافية  يمكن االستعانة بو قة أمنية موافقات   لىاأل دن 

Name 

(Last name/ 
First name) 

Gender 

(F/M) 
Passport number 

Expiration 

date 

(DD/MM/YYYY) 

Date of Birth 

(DD/MM/YYYY) 
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 :  موعد الوصول والمغادرة   (19مادة)

 2019/ 7/  15قبل  و قم الرحلة والشركة الناقلة يجب  عالم اللجنة المنظمة عن موعد ومكان الوصول لأل دن

 نموذج الوصول

 

 المغادرةنموذج 

 
 
 
 

 المغادرة 

 
 المجموعات

 
 رقم الرحلة 

 
يوم 

 المغادرة 

 

موعد 
 المغادرة 

 
 عدد المشاركين 

 
عدد 
 الحقائب

 
عدد 

مستخدمي 

 .الكراسي

 
 واألدواتعدد األجهزة 

       

        األولى

        الثانية
       الثالثة 

 

 :تفسير وتعديل أو تغيير مواد الالئحة   (20مادة )

 
 التنفيذية للدورة.يعود تفسير أحكام هذه الالئحة إلى اللجنة  -ب

 .يحق للجنة اإلشراف والمتابعة تعديل واتخاذ اإلجراءات الضرورية فيما لم يرد فيه نص واضح في هذه الالئحة -ت

 .المختص غرب آسيامنطقة االتحاد البارالمبي لهذه الالئحة باقتراح من قبل  تعديليتم  -ث

 مرجع في حال وجود أي خالف مع أحكام هذه الالئحة.هي ال االتحاد البارالمبي لغرب آسياتعتبر الالئحة األساسية لدورات  -ج

 . لأللعابة ن الدولييانوطبق القتلك ذما عدا  -ح

 

 

  

 
 
 
 
 

 الوصول 

 
 المجموعات

 
 رقم الرحلة 

 
يوم 
 الوصول

 
موعد 
 الوصول
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         الثانية
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 9120عّمان  –دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية 

 اســتمارة املشـــاركة املبدئية

 1/3/2019قبل تاريخ   

  اسم اللجنة البارالمبية أو من في حكمها

  رقـم الهاتــف

  رقـم الفاكــس

  البريد االلكتروني

  عدد اإلداريين

  عدد المدربـين

األلعاب التي تود اللجنة البارالمبية الوطنية 

 المشاركة بها

 كرة الطاولة  -3       رفع األثقال         -2ألعاب قوى                  -1

 الكرة الطائرة  -6  كرة السلة               -5    كرة الهدف                 - 4

 البوشيا      -7

 كل رياضة عدد الالعبـين في

 ألعاب قوى                       رفع األثقال                   تنس طاولة

 كرة الهدف                      كـرة السـلة                    كرة طائرة  

 بوتشيا      

 إناث ذكور العبين  إناث ذكور اداريين عدد مستخدمي الكراسي المتحركة

  اسم الشخص المخول  بالتوقيع

 

 الى :  1/3/2019طنية  قبل تاريخ   يرجى إعادة استمارة المشاركة المبدئية  موقعة وممهورة بخاتم اللجنة البارالمبية الو

   0097165627761فاكس :   - 0097165627760هاتـف :   الشارقة ,  -األمانة العامة التحــاد غـرب آســيا   -

 west.asia.fed@gmail.comبريد الكتروني :   

 

  0096265661173فاكس :   -  0096265661174عمان / االردن  هاتف  –اللجنة البارالمبية األردنية  -

 jsfh@batelco.joو     jasser.jopc@hotmail.comبريد الكتروني : 

 

سييييتم إرسييييال اسيييتمارات المشيييياركة االسييييمية واسيييتمارات المشيييياركة النهائييييية إليييى اللجييييان البارالمبييييية الوطنيييية بعييييد اسييييتالم 

 االستمارة األولية وتحديد األلعاب التي تشارك بها الدولة.
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