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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 أولا 
 ة ـ ي ـ يم ـ التنظ ة  ــ الئح ال

 
 

 2220البحرين  - الثةدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الث : المسمى الرسمي للدورة 

                                Bahrain 2022 –West Asian Para Games  nd3      

 البحرينية  الوطنية اللجنة البارالمبية   :   ةـمـة المنظـالجه

 االتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا   :   ةـرفـة المشـالجه

 IPCاللجنة البارالمبية الدولية  :  الدولي الفـنيراف ـاالش

 World Para Sports , IFs  لأللعاباالتحادات الدولية 

 المنامة   \مملكة البحرين   :   الدورة إقامةمكان 

 2022فبراير شباط   26 –  18بالفترة من   :  رة إقامة الدورةـفت

   :  الـدورةاب ــــــعـلأ

  ,رفع أثقال ) ذكور وإناث (      شيا ) ذكور وإناث (   تلعاب قوى ) ذكور وإناث (  , بوأ   :    األلعاب الفرديـة

 كرة الطاولة ) ذكور وإناث(. ,   ) ذكور وإناث( الريشة الطائرة                                   

 الكراسي المتحركة ) ذكور( ,  كرة السلة على   كرة الهدف ) ذكور(  : األلعاب الجماعية

     

 :  ونيـانـع القـالمرج   (1) مــادة •

وأحكام القوانين  لالتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا, الالئحة الفنية النظام األساسي ومع مراعاة ما جاء في  

  .أحكام هذه الالئحة  مسابقاتتطبق على تنظيم ال , لأللعاب  الدوليةالرياضية 

 : ونـاركــالمش   (2) مــادة •

في الالئحة الفنية لالتحاد    ( من الئحة البطوالت 18باإلضافة إلى ما هو منصوص عليه بالباب السادس المادة )

 . أو البصريةالحركية  اإلعاقةمن ذوي المشارك أن يكون الالعب ,  البارالمبي لمنطقة غرب آسيا 
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 : ةـرفـان المشـاللج  ( 3) مــادة •

الدورة  شتأ.   االـ لجنرف على  البارالمبي  ةـابعـراف والمتـشة  المنظمة  لمنطقة   من االتحاد   غرب آسيا واللجنة 

 :  التابعة لالتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا وفق التالي ل اللجان المعاونة , وتشك  العليا

 .ية الرئيسية للدورةـنـاللجنة الف ▪

 . لجنة التصنيف والشؤون الطبية ▪

الشكاوي والخالفات المحاله من اللجان المختصة ،  كافة شؤون الدورة و راف والمتابعة  فيلجنة اإلشب . تنظر 

والقرارات وترفعها الى اللجنة المنظمة واالتحاد  نتائج  البناء على اقتراح هذه اللجان ، وتعتمد  المخالفات  وتوقع  

 . البارالمبي لمنطقة غرب آسيا 

  

 : دوــوفـــل الـيـكـتش   ( 4) مــادة •

   المشاركة عدد الالعبين المشاركين عبر استمارات رسمية اسمية في الموعد المحدد()تحدد الدولة ون ـالالعب  -

)تحدد الدولة المشاركة عدد االداريين والمدربين والمرافقين وأي عضو بالوفد المشارك االداريون والرسميون    -

  عبر استمارات رسمية اسمية في الموعد المحدد(

 

 ة ـاركــروط المشــش (  5) مــادة •

 الدولة المشاركة من دول غرب آسيا. ةأن يكون الالعبون / الالعبات من جنسييجب 

 مايلي : والوثائق المطلوبة وفق  االلتزام بتزويد اللجنة المنظمة باستمارات المشاركة على كافة الدول 

 2021/ 03/ 18 الخميس قبل تاريخ  المبدئيةاستمارة المشاركة  ✓

 2021/ 10/ 14 الخميس تاريخ ارة المشاركة االسمية قبل تماس ✓

 تأشيرات ال  اصدارشخصية لكافة المشاركين لغايات  الصور  الوأرقام الجوازات واستمارات وقوائم األسماء   ✓

 2021/ 10/ 14 الخميس قبل تاريخ وذلك وموافقات الدخول 

 .الصدار بطاقات االعتماد الصدرية  ,صور شخصية حديثة لكل مشارك أيا كانت صفتهتزويد اللجنة المنظمة ب ✓

 

 ات  ــ راضــتــاالع    (6) مــادة •

 ال يحق للوفود المشاركة االعتراض على األمور التالية  : 

 ات المسابقإقامة مكان  ✓

 ات المسابقإقامة موعد  ✓

 المسابقات إدارة المكلفون بالحكام  ✓
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 

 دورة : ـام للــج العـامـرنـالب(   7) مــادة •

 الحدث 
 2022ط شبا – فبرايرشهر 

18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 

           الوصول 

           التصنيف 

اجتماع رؤساء  

 واداريي الوفود 
          

 االجتماعات

 الفنية
          

حفل االفتتاح  

 الرسمي 
          

           المنافسات 

           حفل الختام 

           المغادرة 

 (13تقام أحداث الفعاليات كما هو مبين في الالئحة الفنية المادة )

 

 

 

 اتـــافســن المنكــأما   (8) مــادة •

 مدينة عيسى الرياضية  ✓

 صاالت متصلة ببعضهاثالث 

 (  2019البوتشيا في  بطولة) تم استضافة العديد من البطوالت فيها  

 بامرافق المطلوبة كل صالة مجهزة  

 .والتصنيف الصاالت للجنة مكافحة المنشطات تخدام يتم اس  

 افق مالئمة لذوي العزيمة مر
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 الرياضية  خليفة مدينة ✓

 الرياضية  عيسى مدينة  من دقيقة 15 بعد  على  تقع 

 متفرج   3600 بسعة االستخدامات  متعدد  ملعب 

 جري  مضمار

 اإلستخدامات  متعددة صالة

 أولمبي  مسبح

 مالئمة لذوي العزيمة افق مر

-  

 اإلقامة والمواصالت واالستقبال والمغادرة:(   9) ادةمــ

 : والمغـــادرة قـبــال ـتــاالسـ أوالً : 

  يقع في مدينة و يخدم مملكة البحرين    المطار الرئيسي الذي,  يتم استقبال الفرق من مطار البحرين الدولي   ✓

وصول المرسلة الى اللجنة  ومركبات الشحن الكبيرة حسب مواعيد الق , عبر السيارات والحافالت  المحر

 المنظمة.

  يقع في مدينة و يخدم مملكة البحرين    المطار الرئيسي الذي,  الفرق الى مطار البحرين الدولي    ايصاليتم   ✓

ق, عبر السيارات والحافالت ومركبات الشحن الكبيرة حسب مواعيد المغادرة المسلمة الى اللجنة  المحر

 لمنظمة.ا

 :المـــواصـــــالت   ثانياً :

والى بعض األماكن الترفيهية والسياحية   والصاالت والمالعب بنقل الفرق من والى الفندق  حافالت  تقوم ال ✓

 بواسطة الحافالت المجدولة  Shuttleبنظام النقل المتكرر  الدورةطيلة فترة 

 ما يلي : يتم تخصيص السيارات والحافالت للمواصالت اليومية وفق  ✓

 مصعد  مع فان,   صالون  /سيدان  الراك مهمة الشخصيات ال

 المتحركة  للكراسي مصاعد  مع المجدولة الحافالت  إدارة الوفود والفنيين والحكام 

 المتحركة  للكراسي مصاعد  مع المجدولة الحافالت  والكوادر المرافقة  الالعبين 

 المجدولةالحافالت   اإلعالميين والفئات األخرى 
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 ةـــامـــاإلق ثالثاً :

اإلمكانات المالية والرغبات  ذات الثالث واألربع والخمس نجوم لتناسب كافة    قالفناد فئات من    3تم تحديد   ✓

 )رسوم الفنادق وفئاتها مرفقة في الالئحة المالية(  واختيارات الوفود المشاركة. 

 والبصريةذوي اإلعاقة الحركية  صديقة لبيئة غرف الفنادق أن تكون أغلب تم مراعاة  ✓

 واج ـأم  و فـيـرـالجو   فـيـضاحية الس مناطق  فنادق فيتقع كافة ال ✓

 دقيقة 17 - 16 حوالي  الرياضية عيسى الشيخ مدينةالى  السيف ضاحيةالمسافة من  ▪

 دقيقة 21 – 17 حوالي الرياضية خليفة مدينةالى  السيف ضاحيةالمسافة من  ▪

 دقيقة 25 – 7  حوالي الرياضية عيسى الشيخ مدينةالى  الجفيرالمسافة من  ▪

 دقيقة  21 – 9 حوالي الرياضية خليفة مدينةالى  الجفيرة من سافالم ▪

 دقيقة 40 – 30 حوالي  الرياضية عيسى الشيخ مدينةالى أمواج المسافة من  ▪

 دقيقة 40 - 21 حوالي الرياضية خليفة مدينةالى  أمواجالمسافة من  ▪
 

 الشــؤون الطــبـيّـة     (10) مــادة •

 .المنظمة للدورة" معتمدة من قبل اللجنة لجنة طبية متخصصةلدورة "تشرف على كافة الشؤون الطبية ل -أ

 , وأماكن اإلقامة.طبية في أماكن المنافسات  ونقاطيتم تجهيز وحدات  -ب 

ــات وألعاب يتم تطبيق إجراءات فحص المنشــــطات في كافة  -ت  الدورة, من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة  منافســ

 .WADAالة الدولية لمكافحة المنشطات الدولي للوك فقاً للقانون, وNADOالمنشطات في البحرين 

ــحـية ويتم تطبيق بروتوكول اإلجراءات   -ث  فيـما يخص  المعتـمدة في مملـكة البحرينالوـقائـية واالحترازـية  الصــ

 حترازية أخرى.وقائية أو اوأي شؤون طبية  والوبائيةاألمراض السارية والمعدية والفيروسية انتشار 

لجنة البارالمبية البحرينية جنباً الى جنب مع السـلطات المحلية لمنطقة غرب آسـيا والاالتحاد البارالمبي  يعمل  -ج

الطبية والرســمية في مملكة البحرين, بهدف توفير جو آمن وصــحي وســليم بكافة اتجاهاته الطبية والصــحية 

, وخاصــة  غاية موعد المغادرة ســالمة كافة المشــاركين من اللحظة األولى من دخولهم المملكة الىضــمان  و

 أن  تتطلب  نـــــــــالممك, لذلك فانه من  أو ســــالالته المختلفة  19فيروس كوفيد  جائحة  انتشــــار  بفيما يتعلق  

 :مايلي  اإلجراءات )على سبيل المثال ال الحصر(  أو كل بعض 

 مع اثبات نتيجة الفحص السلبيةالى المملكة إجراءات فحص قبل الوصول  ▪

 واثبات نتيجة سلبية مطار البحرين الدوليإجراءات فحص في  ▪

 إجراءات فحص خالل أيام التواجد في المملكة ▪

 في مملكة البحرين الطبية أو الرسمية تطلبها السلطات أخرى أي إجراءات طبية وقائية  ▪



   
  

 2022البحرين  - الثةدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الث

Bahrain 2022 –West Asian Para Games  dr3 

 

8 
 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 : وافـقـات األمنـيـة ـرات الدخــول والمـيـتأش(   11) مــادة •

لدخول مملكة   دخول أو موافقات أمنية مسبقةالوفود الذين يتعين عليهم الحصول على تأشيرة  على كافة أعضاء  

 2021  /10/  14تاريخ  الى اللجنة المنظمة قبل    + نسخه من الجوازات  إرسال النموذج التالي  ضرورةالبحرين,  

 )يمكن استخدام ورقة ثانية حسب العدد( معبئة حسب األصول 

Country  

Name 

(Last name/ 
First name) 

Gender 

(F/M) 
Passport number 

Expiration date 

(DD/MM/YYYY) 

Date of Birth 

(DD/MM/YYYY) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 سريع اصدار التأشيرة بشكل مباشر. )الحقاً( من قبل اللجنة المنظمة لتسهيل عملية ادخال البيانات وتيتم إرسال رابط الكتروني 
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 ادرة  : ــول والمغـد الوصـيـ عامو(   12) مــادة •

ــول إلى مملـكة البحرين ــركة الـناقـلة   يـجب إعالم اللجـنة المنظـمة عن موعد ومـكان الوصــ ورقم الرحـلة والشــ

ــاحبة   ــي المتحركة والحقائب المصـ ــية والكراسـ وفق   2021/  12/    18 تاريخ    قبلومنفذ الدول والتجهيزات الرياضـ

 : ة للوصول والمغادرةالتالي النماذج

 الوصولنموذج 

 

 ادرة المغ نموذج
 

 

 

 
 المغادرة 

 

  المجموعات 

 رقم الرحلة 

 

يوم  

 المغادرة 

 

موعد  

 المغادرة 

 

 عدد المشاركين 

 

عدد  

 الحقائب 

 

عدد  

مستخدمي  

 .الكراسي

 

 األجهزة واألدوات عدد 

        األولى 

        الثانية 

        الثالثة 

 

 : ةـواد الالئحـر مـيـيـل أو تغـديـوتع رـيـفس ت(   13) مــادة •

 للدورة. لجنة االشراف والمتابعةيعود تفسير أحكام هذه الالئحة إلى  .أ

الضـرورية فيما لم يرد فيه نص واضـح في يحق للجنة اإلـشراف والمتابعة تعديل واتخاذ اإلجراءات  .ب 

 هذه الالئحة.

 يتم تعديل هذه الالئحة باقتراح من قبل االتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا المختص. .ج

في النهائي المرجع   مائحة الفنية لالتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسـيا هسـي والالظام األسـايعتبر الن . د 

 الالئحة.حال وجود أي خالف مع أحكام هذه 

  

 

 

 

 الوصول 

 المجموعات 
 

 رقم الرحلة 

 

يوم  

 الوصول 

 

موعد  

 الوصول 

 

 

عدد  

 المشاركين 

 

عدد  

 الحقائب 

 

عدد مستخدمي  

 .الكراسي

 

عدد األجهزة  

 واألدوات 

        األولى 

        الثانية 

        الثالثة 
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 المـراسـالت الرسـمـية :(   14) مــادة •

ب آسيا دورة ألعاب غراللجان البارالمية الوطنية في  يتم توجيه كافة المراسالت الرسمية المتعلقة بمشاركة  

الثالثة  البارا استفسارات    2022البحرين    –لمبية  أو  أي طلبات  ذات أو  للدورة  التنظيمية  بالشؤون  المتعلقة 

 الموضحة أدناه :    العليااللجنة المنظمة   و/أو للدورة    لجنة االشراف والمتابعة :   الى الصلة 
 

 الثالثة :لجنة االشراف والمتابعة لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية  •

 البارالمبي لمنطقة غرب آسيا األمين العام لالتحاد  مصباح إبراهيم جعفر الدكتور/  

 األمين العام للجنة البارالمبية البحرينية   السيد/ علي محمد المـاجـد

 عضو المكتب التنفيذي لالتحاد, المدير الفني للجنة البارالمبية البحرينية   السيد / صباح أحمد الذوادي

 البارالمبية البحرينيةمدير المشاريع والمبادرات في اللجنة  عبداللطيف عبدللا حسن  /السيد 

 رئيس قسم العالقات الدولية واالستراتيجيات في اللجنة البارالمبية البحرينية   السيد / خالـد محمد البستكي

  آسيا  السكرتير التنفيذي لالتحاد البارالمبي لمنطقة غرب   السيد / تامـر العبد جـودة

 البارالمبي لمنطقة غرب آسيا توجه المراسالت الى األمانة العامة لالتحاد 

 ضاحية واسط  –الشارقة   ,االمارات العربية المتحدة 

 0097165627761:  اكسف,   0097165627760:  اتفه

 west.asia.fed@gmail.comبريد الكتروني   

 

 البارالمبية الثالثة : اللجنة المنظمة لدورة ألعاب غرب آسيا  •

 العليا رئيس اللجنة المنظمة -رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية  محمد بن دعيج آل خليفة  /الشيخ

 األمين العام للجنة البارالمبية البحرينية   علي محمد المـاجـد /السيد

  دورة ـر الــمدي    السيد / 

  الفني الرئيس التنفيذي   سن مباركم حجاسالسيد / 

   الرئيس التنفيذي االداري   ان ـلطـادل سـعالسيد / 

 ة ـ  يـاللجنة المال  محمود عاشوريالسيد / 

 اللجنة البارالمبية الوطنية البحرينية 

 33522صندوق بريد     -المنامة ,  مملكة البحرين

 0097317176931فاكس : ,   0097339943210:  هاتف

 info@npc.bh كتروني بريد ال

mailto:west.asia.fed@gmail.com
mailto:info@npc.bh
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 
 
 

 ة ــالئحال 
ـة 
 
 املــالــيـ
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 ثانـيـــاا 
ـة ة  ــ الئح ال

 
 املالـــيـ

  دورة رياضية غير ربحية هي      "2022دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة البحرين  "     مقـدمــة : •

ياضية والتنافس عبات دول منطقة غرب آسيا الظهار مواهبهم الرتهدف إلتاحة الفرصة ألكبر عدد من العبي وال 

والحصول على فرص عادلة في الفوز وتحقيق  الشريفة  والمنافسة  والتجمع األخوي  الرياضي من خالل المشاركة  

يات الدورة بالحد األدنى المتاح مالياً لضبط إنجاح فعالاألرقام واألهداف الرياضية والميداليات, وتأتي الئحتها المالية  

 .كبر عدد من الالعبين من مختلف دول المنطقةمريحة ألوضمان مشاركة 

 :  ةــيـال ــلموم اـرسال(   1) مــادة •

  :   في البحرين اللجنة المنظمة -

لقاء استضافتها  من الوفود المشاركة    اللجنة المنظمة في البحرينتتقاضاها    ال توجد أي رسوم مالية

   لمختلفة.للدورة وتنظيم فعالياتها ا

 :  غرب آسياالبارالمبي لمنطقة تحاد اال -

االتحاد البارالمبي أو حقوق اشراف أو تنظيم أو رعاية يطلبها أو يتقاضاها    ال توجد أي رسوم مالية

 من الوفود المشاركة في الدورة.  لمنطقة غرب آسيا

   :   االستقبال والمواصالت -

مغادرة في المطار من سيارات وحافالت االستقبال والبكافة مصاريف  في البحرين  اللجنة المنظمة    تتكفل

اإلقامة, إضافة الى المواصالت اليومية من والى نقل من والى مطار البحرين الدولي الى فنادق  وآليات  

 العب وبعض األماكن السياحية والترفيهية. الصاالت والم

 : رسوم تأشيرات الدخول -

الدخول الى مملكة البحرين في حال   اريف اصدار تأشيرات في البحرين بكافة مص  اللجنة المنظمة  تتكفل

ــارـكة, ــالـها الى الوفود المشــ ــدارـها من قـبل اللجـنة المنظـمة وارســ ــيرات التي ت    أـما  إصــ  جرى الـتأشــ

ً في دول المنطقة أو التي   السفاراتعن طريق   تتحملها من قبل الوفود المشاركة,    يتم إصدارها الكترونيا

 ملة االلكترونية.وقامت باجراء المعا التي طلبت التأشيرة الجهة
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 : اإلقـامـة واالطـعــاموم ـرس(   2) مــادة •

 :   االقــامــةخيارات 

للفرق والوفود المشاركة في دورة ألعاب  الفندقية واالطعام واالقامة الحرة,  تم وضع خيارات متعددة لالقامة  

 . كافة الخيارات للجان البارالمبية وفق رغبتها وعةالمتن, بحيث تتيح األسعار الثالثةغرب آسيا البارالمبية 

من قبل اللجان البارالمبية    اونوعهالمطلوبة    الفندق وعدد الغرفمستوى  خيارات اإلقامة واحدى  تحديد    يتم  

التسكين  وفق استمارات      2021/    11/    18الخميس     تاريخ  قبلفي الدورة وفق رغبتها, وذلك    المشاركةالوطنية  

 وفق التالي : فئات الفنادق المختارة وحسب   ألصولة حسب ائمعب

 نجوم  4أو  5:  االقامة الفندقية  فئة  ( 1) ارـــيـخال

 - : *( 4) نجوم  أربعةفئة فنادق    -1

 عن كل شخص عن كل ليلة ( دوالر أمريكي  في الغرف المفردة 175) •

   عن كل ليلة ( دوالر أمريكي في الغرف المزدوجة عن كل شخص 140)  •

 عن كل شخص عن كل ليلة  ثالثية  الر أمريكي في الغرف الو د  (110) •

 الفترة من عشاء يوم الوصول إلى إفطار يوم المغادرة .طول  االقامة واالطعام )بوفيه(بدل األسعار تغطي 

 - : *( 5)خمسة نجوم فئة فنادق     -2

 عن كل شخص  عن كل ليلة ( دوالر أمريكي  في الغرف المفردة 250) •

   عن كل ليلة غرف المزدوجة عن كل شخص ريكي في ال( دوالر أم180)  •

 دوالر أمريكي في الغرف الثالثية عن كل شخص عن كل ليلة  (160) •

 طول الفترة من عشاء يوم الوصول إلى إفطار يوم المغادرة .االقامة واالطعام )بوفيه( بدل األسعار تغطي 
 

 ةامة الحر, واالق نجوم 3:  االقامة الفندقية  فئة  ( 2الخـيـــار )

 - نجوم : فئة ثالثةفنادق  -3

 دوالر أمريكي  في الغرف المفردة عن كل شخص عن كل ليلة  ( 100) •

 دوالر أمريكي في الغرف المزدوجة عن كل شخص عن كل ليلة   ( 80) •

 فقط عن كل شخص عن كل ليلة وتغطي بدل إقامته ثالثية  دوالر أمريكي في الغرف ال  (65) •

 نجوم    3فندقية فقط )بدون بوفيه( في فنادق فئة مة الاالقابدل األسعار تغطي 

 . من خارج الفندق حيث تقوم اللجنة المنظمة بالتنسيق مع ادارة الوفود بتوفير وجبات اطعام محددة
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

   -:رةــالح ةـامــاإلق  -4

الوفد حمل  تي  المملكة,في أي مكان داخل    الفنادق المعتمدة للبطولةفي حال رغبة أي وفد باالقامة الحرة خارج  

بحيث يلتزم بمواعيد ،  وأي خدمات أخرى ومواصالتهم اليومية  وتغذيتهم    الوفد ولية إقامة  ؤ مس   المشارك بنفسه

 دون أن يتم مطالبة الوفد المشارك بأي رسوم مالية.  ،االجتماعات الرسميةالمباريات ووالتدريبات 

 

ة وحرصاً منها على توفير بيئة رياضية واجتماعية  ان اللجنة المنظمة لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالث

تلك وفره  تلما    نجوم,  5و    4  فنادق  الخيار األول من االقامة اختيار  تزكي وترشح  اركين في الدورة, فإنها  مثالية للمش

المستوى,,, مع الحرص على توفير خدمات مناسبة في حال رغبة  عالية  متنوعة  من امكانيات وخدمات  الفنادق  

 .على مسؤولية الوفد المشارك نجوم أو االقامة الحرة 3فنادق  الخيار الثاني فود باالقامة وفق بعض الو

 

 : اإلقـامـة واالطـعــاموم  ـرستحويل (   3) مــادة •

إلى العنوان البنكي  حسب فئة الفندق المختار,    ) غير مستردة (  من رسوم االقامة  %   25يتم تحويل مبلغ  

مم,  التالي الغرف  بالعدد    نالتسكي  استمارة ع  رفقة  ثالثية(  ونوع  مزدوجة,  المختار )فردية,  الفندق   وحسب 

   2021 /11/  18 اهـد أقصـبموع  وتزويد اللجنة المنظمة بأمر التحويل

 الى اللجنة المنظمة في البحرين.  اإلقامةال يتم حجز فندق اإلقامة للوفد المشارك اال بعد تحويل رسوم 

Bank Details : 

country: Bahrain   
National Paralympics committee: Bahrain Paralympics Committee  

Bahrain Paralympic Committe Account    Name 

Bahrain World Trade Center, west Tower Address 

Kuwait Finace House Bank 

Manama Branch  

BH89KfHo00992500000694 IBAN 

992500000694 Account number ($)  

KFHOBHBM SWIFT column of Beneficiary  

 



   
  

 2022البحرين  - الثةدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الث

Bahrain 2022 –West Asian Para Games  dr3 

 

15 
 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 استمارة التسكين في الفنادق 

  اسم الدولة  
 الرمز  

 

 الفندق المختار  

 وضع اشارة × على المطلوب   

 نجوم  3 نجوم  4 نجوم  5 حرية االقامة 

    

 

 ) يمكن االستعانة بورقة اضافية ( 

يستخدم كرسي  
 متحرك 
 ) نعم او ال ( 

  لث الشريك الثا
 بالغرفة
 ( )غرفة ثالثية

يستخدم  
كرسي  
 متحرك 
او   ) نعم 
  ( ال

الشريك األول  
  بالغرفة
)غرفة  
 مزدوجة ( 

 الغرفه المفردة 
يستخدم كرسي  
 متحرك 
 ) نعم او ال ( 

 م اسم مستخدم الغرفة  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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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 
 
 

 ة ــالئحال 
 
 
ة الفـن

 
 ـــيـ
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 ثـالـثــاا 
 ة ـ ي ـ ن ـ ة الف ــ الالئح 

 

 التعليمات الفنية العامة

 يـونـانـع  القـالمرج  (1) مــادة •

القوانين  الالئحة التنظيمية للدورة وأحكام    كاموأحلالتحاد  الالئحة الفنية  النظام األساسي ومع مراعاة ما جاء في  

 تطبق على تنظيم المسابقات أحكام هذه الالئحة  ,لأللعاب الدولية 

  ونــاركــالمش ( 2) مــادة •

الفنية التحاد    الالئحة( من الئحة البطوالت في  18باإلضافة إلى ما هو منصوص عليه بالباب السادس المادة )

 ة الحركية او البصرية . الالعب المشارك في األلعاب من ذوي االعاق غرب آسيا,  يجب أن أن يكون

   اتــراضـون واالعتــالطع ( 5) مــادة •

 تقدم االعتراضات مكتوبة الى  ,  ( من الالئحة الفنية لالتحاد 24الباب الثامن المادة  )إضافة لما هو وارد في  

 اعة من انتهاء الفعالية , مرفقة بمبلغ  و من ينيبه خالل نصف سموقعة من رئيس الوفد أللدورة  اللجنة الفنية            

 ( يورو . 200)          

 ترد رسوم االعتراضات في حال قبولها . 

 ات  ــوبـقـالع ( 6) ةمــاد •

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

ما هو منصـوص عليه في القوانين الدولية للعبة والمدربين واإلداريين حسـب   تطبق العقوبات على الالعبين .ب 

 تراه مناسباً.ويجوز للجنة اإلشراف والمتابعة تشديد العقوبة حسب ما 

 

    اداتــهــز والشــوائــج والجــويـالتت( 7) مــادة •

ــلون على المركز األول لكل فئة من )ذكور أوأ.   ــهادة   يمنح الالعبون / الفرق الحاصــ اناث( ميدالية ذهبية وشــ

 ترتيب .



   
  

 2022البحرين  - الثةدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الث

Bahrain 2022 –West Asian Para Games  dr3 

 

18 
 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

ــلون على المركز الثاني لكل فئة من )ذكور أو اناث(   ــهادة  ب. يمنح الالعبون/ الفرق الحاص ــية وش ميدالية فض

 ترتيب.

ج . يمنح الالعبون/ الفرق الحاصــــلون على المركز الثالث لكل فئة )ذكور أو اناث( ميدالية برونزية وشــــهادة 

 ترتيب .

 السادس شهادات ترتيب . - الرابعفائزات/ الفرق  بالمراكزفائزون/ الد. يسلم ال

 رة المشاركة بالدورة )شهادات مشاركة(. هـ . يمنح جميع المشاركين/ الفرق المسجلين في استما

 و.  تـسلم الميداليات عقب انتهاء  المـسابقة مباـشرة بالمراـسم المعتادة وترفع أعالم الدول الثالث الفائزة مع عزف

 النشيد الوطني للدولة الفائزة بالمركز األول فقط .

 الرياضي .يتم تتويج الفرق والالعبين فوق منصة التتويج وهم بزيهم  .ح

 

 لكافة األلعاب  قاعدة عامة

نظراً الحتساب مجموع الميداليات في كل رياضة والمجموع العام للميداليات لكل دولة ,  فانه يتم اعتماد نظام   -*

(  عند احتساب النتائج في كل مسابقة خالل عملية التتويج , مع احتساب وتسجيل نتيجة Minus 1 ناقص واحد )

 واعتماد الرقم المحقق , وذلك وفق التالي: الالعب 

 أربعة العبين فما فوق في المسابقة  يتم تتويج الالعبين الثالث األوائل  -

 . األقل ( يتم تتويج المركزين األول والثاني فقطثالثة العبين فقط في المسابقة )من دولتين مختلفتين على  -

 مختلفتين على األقل ( يتم تتويج الالعب األول فقط .) من دولتين  العبين اثنين فقط في المسابقة -

 العب واحد في المسابقة ال يجري أي تتويج. -

 ن الدوليإال اذا نص القانون الدولي الحدى الرياضات بشكل صريح بغير ذلك فيتم اعتماد القانو

 

 ةـيـنـات الفــاعـمـاالجت ( 8) مــادة •

(  48رئاســــة وادارة االجتماعات الفنية و ذلك قبل موعد بدء فعاليات المســــابقة ب ) للعبة  أ. تتولى اللجنة الفنية

 ثمانية وأربعين ساعة على األقل .

ت التواريخ والمواعيد وبحث  ب. يتم في االجتماع الفني اإلطالع على برامج المسـابقات ونتائج التصـنيف و تثبي

 شاركة من حيث أماكن اإلقامة ، التنقالت والتدريب.مكافة األمور المتعلقة بالحكام المشاركين والفرق ال

 ج .    تثبيت المشاركة النهائية للفعاليات  .
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 المنافسات يجوز للحكم العام تغيير البرنامج بعد االتفاق مع الفرق المشاركة حسب ظروف  مالحظة :

 

 ابـني لأللعـراف الفـاإلش  (9) مــادة •

 على النحو التالي : )نوع واحد من الرياضة( أ(   تشكل اللجنة الفنية للعبة 

 )رئيسا(  .  المندوب الفني المرشح من االتحاد الدولي   1

 )مقرراً(  .  ممثل اللجنة  المنظمة للدورة                   2

 )عضواً( طقة غرب آسيا  مني ل.  ممثل عن االتحاد البارالمب3

 )عضواً( .  رئيس لجنة التصنيف  أو من يمثله                   4

 )عضوا(      الحكم العام  للعبة  -5

 ب (   تختص اللجنة الفنية اللعبة بما يلي:

ــراف و المتابعة ورئيس اللجنة1 ــابقات و رفع التقارير الدورية عنها للجنة األش الفنية   . األشــراف على المس

 االتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا .والمسابقات في 

 . اعتماد نتائج المسابقات بناء على التقارير المقدمة  من الحكام  .2

 . البت في االحتجاجات الفنية المقدمة إليها.3

ة األ4 ة اإلداريين الى لجـن ام و اقتراح عقوـب دربين و الالعبين و الحـك ات على الـم ــراف و . توقيع العقوـب شــ

 المتابعة.

 قتراح تعديل مواعيد و أماكن المسابقات في الحاالت الطارئة .. ا5

 . الفصل في االحتجاجات أو الشكاوى المقدمة إليها حول قانونية و مواصفات األجهزة أو األدوات .6

 .. اتخاذ الالزم في كل ما يحال إليها من لجنة األشراف و المتابعة أو اللجنة التنفيذية 7

حال االختالف على رأي معين أن ترفع ذلك للجنة األشــــراف و المتابعة و في هذه  . يجوز لهذه اللجنة في8

 الحالة تلتزم برأي تلك اللجنة )القرارات التي تتخذها حول االحتجاجات على نتائج المباريات تعتبر نهائية( 

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

 .اعتماد و تثبيت برنامج المسابقات و التدريبات .10

 .تعيين الحكام إلدارة الفعاليات بعد التأكد من درجاتهم و مستوياتهم. 11

 .عقد دورة صقل حكام لمدة يومين قبل انطالق البطولة ولكافة الحكام المشاركين  .  14
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 

   فـيـنـالتص ( 10) مــادة •

 -ما يلي  :ة التصنيف للعبة حسب أ.تشكل لجن

ً أن من االتحاد الدولي للعبة ويكون ون مكلفون  دوليو. مصنف1  .            حدهم رئيسا

 ب. اختصاصات اللجنة .

. تقوم اللجنة بتصنيف الالعبين المشاركين  وحسب البرنامج الخاص بحيث يسبق االجتماع الفني المحدد 1

 ( . 8في المادة )  

 تصنيف خاصة بالدورة .ل العب بطاقة . تصدر لك2

 . يمكن عقد دورة تصنيف على هامش الدورة قبل يومين من انطالقها للراغبين .3

 

 

 رقــس الفــمالب ( 11) مــادة •

 يجب أن يرتدي جميع أعضاء الفريق زيا رياضياً مناسبا . ✓

 المستلزمات الشخصية  وتوفيرها من مسؤولية الالعبين المشاركين  . ✓

 ا ذكر تطبق القوانين الدولية لأللعاب عدا م ✓

 

 :  ديل أو تغيير مواد الالئحةـر وتعـيـتفس ( 12)  مــادة •

 أ. يعود تفسير أحكام هذه الالئحة إلى اللجنة الفنية للدورة ولجنة االشراف والمتابعة.

واضـــح في هذه فيه نص ب. يحق للجنة اإلشـــراف والمتابعة تعديل واتخاذ اإلجراءات الضـــرورية فيما لم يرد 

 الالئحة .

ج. يتم تعديل هذه الالئحة باقتراح من قبل اللجنة الفنية للدورة أو لجنة االـشراف والمتابعة في االتحاد البارالمبي  

 لمنطقة غرب آسيا.

ــيا هي المرجع في حال وجود أي خالف مع  ــية لدورات االتحاد البارالمبي لغرب آسـ ــاسـ د. تعتبر الالئحة األسـ

 ئحة.هذه الالأحكام 
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 

 دورةـني للـج الفـامـالبرن (13) مــادة •
 

 الفعالية 
 المكان  المسابقات  االجتماع الفني  التصنيف 

  الفترة  التاريخ  الساعة  التاريخ  الساعة  التاريخ 

 21-20 ألعاب القوى 
حسب  
 الوصول 

 2/ 24-22 مساء  5 21/2
صباحي  
 ومسائي 

 يحدد الحقا  

 23/2 رفع األثقال 
حسب  
 الوصول 

 27-25 صباحا  11 24/2
صباحي  
 ومسائي 

 يحدد الحقا  

 21/2 البوتشيا 
حسب  
 الوصول 

 2/ 24-22 مساء  7 21/2
صباحي  
 ومسائي 

 يحدد الحقا  

 2/ 23-22 تنس الطاولة 
حسب  
 الوصول 

 2/ 26-24 مساء 8 23/2
صباحي  
 ومسائي 

 يحدد الحقا  

 2/ 21-20 الريشة الطائرة 
حسب  
 الوصول 

 2/ 25-23 مساء  5 22/2
صباحي  
 ومسائي 

 يحدد الحقا  

 20/2 كرة الهدف 
حسب  
  من   الوصول

 صباحا  9
 2/ 27-21 صباحا   20/2

صباحي  
 ومسائي 

 يحدد الحقا  

 20/2 كرة السلة 
حسب  
  9من   الوصول
 صباحا 

 2/ 27-21 صباحا   20/2
صباحي  
 ومسائي 

 يحدد الحقا  

 

طدار المنت بدات  المسدددددتجددات التي ردد تيهر ا ويتم ا يمكن أن يتم تعدديدل اداا البرندامق الحقدا  حسدددددب   

 المشاركة ربل فترة كافية بأي تعديل أو تغيير
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 ابــلأللع ةـّ يـن ـح الفـ اللوائ

 ألعــــاب القـــــوى  -1
 )ذكور وإناث( بطولة غرب آسيا أللعاب القوى للمعاقين     :  البطولـة

 إحدى فعاليات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة      

  :  المعتمدة التصانيف  فئات

  T – F  11-12-13 30s 40s 50s 60s 

 اإلعاقة البصرية - اإلعاقة الحركية   :  فئات اإلعاقة المعتمدة 

 م 5000–م  1500 – م 800 –م 400  -م200 – م 100مضمار:   المسابقات المعتمدة : 

 عاليوثب  -وثب طويل   -صولجان – كرة حديدية  – رمح   –ميـدان: قرص     

على األكثر في كل فئة   تين / العب  بالعبين اثنينكل دولة المشاركة  يحق ل :   األعداد المشاركة

 تصنيفية في كل مسابقة . 

يتم اعتمـاد القوانين الـدوليـة المعتمـدة من قبـل االتحـاد الـدولي أللعـاب القوى  :القـوانـيــن 

 WPAالبارالمبي 

 ات ذهبية وفضية وبرونزية . يحصل الالعبون الثالثة األوائل في كل مسابقة على ميدالي  الجــوائــز :

القوى البارالمبي   االتحاد الدولي أللعابن من والمعتمدن ويقوم بالتحكيم الحكام الدولي الحكــام : 

WPA    االتحاد البحريني أللعاب القوى واللجنة  معتمدين من قبل , الى جانب حكام

 . البارالمبية البحرينية 

  : لوائــــح خـاصـة  

في الفئة التصنيفية    ن دمـــــ  في حال وجود أربعة العبـــــين على األقل من دولتينبـــــدومسابقات التقام   •

ــابـقة الواـحدة , أـما في ـحال وجود ـعدد أـقل من الالعبين ـفاـنه يتم اـلدم  مع فـئة أخرى  الواـحدة في المســـ

)على أال يزيد عدد المشـــــاركين في المســـــابـقة الـمدمـجة عن خمســـــة العبين من نف  الدولة ( , ويتم  

 المدمجة .في احتساب نتيجة المسابقة  RAZAام نظام النقاط الدولي استخد
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

يحق لكل العب المشــاركة في ثالث مســابقات كحد أقصــى من المســابقات المعتمدة في الالئحة,كما يحق  •

على أن اليؤثر ذلك على البرنام  الزمني للمـسابقات ودون االخالل لالعب المـشاركة في أكثر من رياـضة  

 لعام لأللعاب.في البرنام  ا

ــاركويجب أن يكون الالعب • ــجلن ون المش ــجيل الالعبين الدوليين  ومس لدى االتحاد  SDMSن في نظام تس

الالعبون غير المســــجلون دولياً أما دولياً ,    م, ليتم اعتماد رقمه  WPAالدولي أللعاب القوى البارالمبي  

دون أن يتم رفع  فقط,  غرب آسـيا    تم احتسـاب نتيجتهم وتتويجهم على مسـتوىسـمح لهم بالمشـاركة ويفي

 .تحاد الدولينتيجتهم الى اال

 

 ة :  ــامــدة عــاعــق

 ألعاب الدورة وفق التالي :لكافة  عامةالقاعدة من هذه الالئحة المتعلقة بال 7تراعى أحكام المادة 

وتوزيع  التتويج  (  عند احتساب النتائج في كل مسابقة خالل عملية  Minus 1يتم اعتماد نظام  )ناقص واحد   

 .ةالمحققوالنتيجة , مع احتساب وتسجيل نتيجة الالعب واعتماد الرقم الميداليات واحتساب الترتيب العام

 . (من الالئحة الفنية (18) مراجعة القاعدة في الصفحة  يرجى)
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 رفـــع األثــقــــال      -2

 وإناث()ذكور  بطولة غرب آسيا لرفع األثقال للمعــاقـيـن   : البطولـة 

 إحدى فعاليات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة     

 )كبار( فئة الرجال والسيداتللجنسين ) ذكــوراً وإنـاثــا ( المنافسات  األوزان المشاركة : 

 األوزان العشرة المعتمدة وفق القانون الدولي  وتشتمل على                              

 في    ـ  في حال وجود أربعة العبـين على األقل من دولتينبـدون دممسابقات  التقام 

 في المسابقة الواحدة , أما في حال وجود عدد أقل من الالعبين فانه   الوزن الواحد         

 )على أال يزيد عدد المشاركين في   حسب قانون اللعبة   م الدم  مع فئة أخرىيت          

 عبين من نف  الدولة ( المسابقة المدمجة عن خمسة ال         

 يحق لكل دولة المشاركة بالعبين اثنين والعبتين اثنتين على األكثر في كل وزن معتمد  :   األعداد المشاركة

 WPPيتم اعتماد القوانين الدولية المعتمدة من االتحاد الدولي لرفع األثقال البارالمبي   :القـوانـيــن 

 ألوائل في كل مسابقة على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزيةيحصل الالعبون الثالثة ا  الجــوائــز :

االتحاد الدولي لرفع األثقال البارالمبي  من ن  ون المعتمدوقوم بالتحكيم الحكام الدوليي الحكــام : 

WPP   من منطقة غـرب آسـيـا ومختلف دول العالم . 

  : لوائــــح خـاصـة  

االتحاد لدى  SDMSظام تســجيل الالعبين الدوليين  يجب أن يكون الالعبون المشــاركون مســجلون في ن •

الالعبون غير المســـــجلون دولـياً أـما , ليتم اعتـماد رقمهم دولـياً ,   WPPاـلدولي لرفع األثـقال الـبارالمبي  

 .يتم رفع نتيجتهم الى االتحاد الدوليأن فيتم احتساب نتيجتهم وتتويجهم على مستوى غرب آسيا دون 

 . WPPاللعب الخاص به الصادر عن على كل العب احضار جواز  •

 قــاعــدة عــامــة :  

 لكافة ألعاب الدورة وفق التالي : عامةالقاعدة هذه الالئحة المتعلقة بالمن  7تراعى أحكام المادة 

ــابـقة خالل عملـية التتويج  Minus 1يتم اعتـماد نـظام  )ـناقص واـحد    ــاب النـتائج في ـكل مســ (  عـند احتســ

والنتيجة  , مع احتســـاب وتســـجيل نتيجة الالعب واعتماد الرقم تســـاب الترتيب العاموتوزيع الميداليات واح

 ( من الالئحة الفنية(.18)يرجى مراجعة القاعدة في الصفحة ) ة.حققالم
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 كــرة اهلــدف  -3

 للذكور فقط    بطولة غرب آسيا لكرة الهدف لإلعاقة البصرية   : البطولـة 

 ـيـا البـارالمبـيـة الثالثة إحـدى فعاليات دورة ألعـاب غـرب آسـ   

 ستة العبين  6يحق لكل دولة المشاركة بفريق واحد فقط ال يتجاوزعددهم عن  :   الفرق المشاركة

 في رياضة كرة الهدف    IBSAيتم اعتماد  قوانين االتحاد الدولي لرياضة المكفوفين   :القـوانـيــن 

 تيب النهائي على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية تحصل الفرق الثالثة األوائل في التر   الجــوائــز :

 الدورة للمشاركة في تحكيم مباريات  دولــي معـتـمدعلى كل فريق اصطحاب حكـم   الحكــام : 

 ويقوم بالتحكيم أيضاً الحكام الدوليون بكرة الهدف من البحرين   

   : لوائح خاصة 

 ين مختلفين وباألرقام .إحضار طقمي مالب  خاصة بكرة الهدف وبلونعلى كل فريق  -

ــمات   - عتـــــ على كل فريق إحضــار ماســكات العيون الخاصــة به , وتقوم اللجنة المنظمة بتُمين مت

 العيون خالل المباريات

( في اـلدور األول , ونـظام البطوـلة بنـظام المجموـعات )وفق ـعدد الفرق المشـــــارـكةمـبارـيات  تـقام   -

 .لمغلوب في األدوار التاليةخروج ا

ــاركة عن طريق  يتم وضــع جدو - ل المباريات خالل االجتماع الفني وبحضــور مندوبي الفرق المش

 القرعة العلنية , مع حق الدولة المضيفة اختيار لعب مباراة االفتتاح

لدى   ينيتم اعتماد تصنيف الالعبين المصنفين سابقاً في إحدى البطوالت الدولية والمسجل -

 IBSAت سجال

قاً إحضار بطاقات التصنيف الدولية الخاصة بهم أو مايثبت  على جميع الالعبين المصنفين ساب -

 فئتهم التصنيفية. 
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 تـنـــس الطــاولــة  -4

 )ذكور وإناث(بطولة غرب آسيا لتن  الطاولة لإلعاقة الحركية   :البطولـة 

 البـارالمبـيـة الثالثةإحـدى فعاليات دورة ألعـاب غـرب آســيـا    

 ولة المشـاركة بالعبين اثنين والعبتين اثنتين على األكثر في كل فئة تصـنيفية  يحق لكل د : األعداد المشاركة

 ضــمن كل فئة تصــنيفية في  وفريق واحد  لكل من الرجال والســيدات    .في بطولة الفردي                            

 بطولة الفرق .                           

وتشتمل على فئة الرجال والسيدات   ذكــــــوراً وإنـــاثــــــا (  هي للجنسين )  المنافسات الفئات المشاركة :

القانون الدولي ) فردي وفرق(  في  الفئات التصنيفية العشرة وقوفاً وجلوساً المعتمدة  

 من هذه الدورة .  )لالعاقة الذهنية(  11وتستثنى فئة 

في الفئة   ــين على األقل من دولتينبــدون دمــ  في حال وجود أربعة العبمسابقات  ال  تقام                         

التصــنيفية الواحدة في المســابقة الواحدة , أما في حال وجود عدد أقل من الالعبين 

)على أال يزيد عدد المشـــاركين في المســـابقة المدمجة   فانه يتم الدم  مع فئة أخرى

 عن خمسة العبين من نف  الدولة (

 CIPTTو     ITTFولي لتن  الطاولة تعتمد  قوانين االتحاد الد  :القـوانـيــن 

 يحصل الالعبون الثالثة األوائل في كل مسابقة على ميداليات ذهبية ,فضية وبرونزية  الجــوائــز :

) مصـــنفون دوليون( وعلى   يتم تصـــنيف الالعبين الجدد من قبل لجنة تصـــنيف البطولة :التصنـيف الطبي 

ــنفي ــار بطاقات التالالعبين المصـ ــابقاً إحضـ ــة بهم أو مايثبت فئتهم  ن سـ ــنيف الخاصـ صـ

 التصنيفية .

 .المقيمون في البحرين  FITTالوطنيون المعتمدون من ويقوم بالتحكيم الحكام الدوليون  الحكــام:

 ة :  ــامــدة عــاعــق

 ألعاب الدورة وفق التالي :لكافة  عامةالقاعدة من هذه الالئحة المتعلقة بال 7تراعى أحكام المادة 

وتوزيع  (  عند احتساب النتائج في كل مسابقة خالل عملية التتويج  Minus 1ماد نظام  )ناقص واحد   يتم اعت

 ة.المحقق والنتيجة, مع احتساب وتسجيل نتيجة الالعب واعتماد الرقم الميداليات واحتساب الترتيب العام

 . (من الالئحة الفنية (18) مراجعة القاعدة في الصفحة  يرجى)
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 ى الكراسي املتحركة كـرة السـلة عل  -5

 بطولة غرب آسيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة  للذكور فقط     : البطولـة 

 إحدى فعاليات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة      

 العــب   12يحق لكل دولة المشاركة بفريق واحد فقط وبعدد ال يتجاوز  :   الفرق المشاركة

 IWBFالسلة على الكراسي المتحركة   لكرة قوانين االتحاد الدولي    يتم اعتماد  :القـوانـيــن 

 األوائل في الترتيب النهائي على ميداليات ذهبية ,فضية وبرونزية  تحصل الفرق الثالثة  الجــوائــز :

لدى سجالت االتحاد الدولي   ينيتم اعتماد تصنيف الالعبين المصنفين سابقاً والمسجل : التصنـيف

لى الكراسي المتحركة وعلى الالعبين المصنفين سابقاً إحضار بطاقات  لكرة السلة ع

 التصنيف الخاصة بهم أو مايثبت فئتهم التصنيفية.  

 ن( ون دوليويتم تصنيف الالعبين الجدد من قبل لجنة تصنيف البطولة ) مصنف

 نقطة  14ل اللعب بما ال يتجاوز يعتمد مجموع النقاط التصنيفية لكل فريق خال

ــم يجب على كل  فريق اصطحاب    م :الحكــا ــيحكــ ــــ ــمد  دولــ ــتــ  للمشاركة في تحكيم مباريات    معــ

 ن في كرة الســلة على الكراســي المتحركة من وويقوم بالتحكيم أيضــاً الحكام الدولي  الدورة        

 البحرين        

  : ة ــاصــح خــلوائ

المنظمة غير مسؤولة عن تُمين   إحضار الكراسي المتحركة الخاصة به , واللجنةعلى كل فريق  -1

 الكراسي المتحركة ألي العب . 

 على كل فريق إحضار طقمي مالب  كرة سلة بلونين مختلفين باألرقام   -2

)وفق عدد الفرق المشـاركة( في الدور األول , ونظام خروج المغلوب في    البطولة بنظام المجموعاتتقام   -3

 دوار التاليةاأل

ــع جدول المباريات خالل   -4 ــاركة عن طريق القرعة يتم وض االجتماع الفني وبحضــور مندوبي الفرق المش

 .العلنية , مع حق الدولة المضيفة اختيار لعب مباراة االفتتاح
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 يا : ـــ ش ـوت ـ الب  -6
 )ذكور وإناث( البوتشيا  برياضةبطولة غرب آسيا    : البطولـة 

 إحدى فعاليات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة      

 فئة الرجال والسيدات  البطولة للجنسين ) ذكــوراً وإنـاثــا (  المشاركة :  الفئات

 (  ( BC1- BC4الفئات المعتمدة وفق القانون الدولي للعبة  وتشتمل                     

 المشاركة بالعبين اثنين والعبتين اثنتين على األكثر في كل فئة معتمدة يحق لكل دولة   :   األعداد المشاركة

 .الزوجي وبطولة الفرقضمن كل فئة تصنيفية في بطولة  وفريق واحد  بطولة الفردي    في                              

 بهدف    ) استثناءً   العبـــــين على األقل  ثالثةبـــــدون دمـــــ  في حال وجود  مسابقات  التقام                              

 ـئة التصـــــنيفـية الواـحدة في المســـــابـقة الواـحدة , أـما في ـحال في الف  من دولتين  التطوير(                          

ــاركين   وجود عدد أقل من الالعبين فانه يتم الدم  مع فئة أخرى                            )على أال يزيد عدد المشــ

 في المسابقة المدمجة عن خمسة العبين من نف  الدولة (                          

وأحكدام القدانون الددولي م اعتـماد القوانين اـلدولـية المعتـمدة من قـبل اللجـنة الـبارالمبـية  يت :القـوانـيــن 

 (( BIS-FED( ، I.P.Cوالتعديالت المعتمدة من ) للبوشيا

 .  مسؤولية الالعبين المشاركينوتوفيراا من المستلزمات الش صية 

 :نيام المسابقات 

 .  زوجي و فرق () فردي ا لرياضةالبوتشياحسب القانون الدولي   •

  تتم مشاركة الالعب ضمن فئته التصنيفية 

 حسب الجنس . وليسيتم تصنيف الالعبين حسب اإلعارة 

 ( فقط حسب القانون الدولي للبوتشيا BC3/BC4يطبق نيام الزوجي للفئتين ) 

 (فقط حسب القانون الدولي للبوتشيا BC1+BC2يطبق نيام الفرق للفئتين )

 (BIS-FEDالمعتمدة من )والتعديالت ال اصة البوشيالرياضةقانون الدولي عدا ما اكر يطبق ال •
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 يحصل الالعبون الثالثة األوائل في كل مسابقة على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية .   الجــوائــز :

دوليون( وعلى  : التصنـيف الطبي  ) مصنفون  البطولة  لجنة تصنيف  قبل  الجدد من  الالعبين   يتم تصنيف 

فئتهم                              مايثبت  أو  بهم  الخاصة  التصنيف  بطاقات  إحضار  سابقاً  المصنفين     الالعبين 

 التصنيفية                             

 والحكـام المعتمددون دوليدا من دول برب يسددددديدا  يقوم بـالتحكيم الحكـام الـدوليون    الحكــام :

 . المقيمون في البحرين (BIS-FED)لمعتمدون من الوطنيون ا                           

 ة :  ــامــدة عــاعــق

 ألعاب الدورة وفق التالي :لكافة  عامةالقاعدة من هذه الالئحة المتعلقة بال 7تراعى أحكام المادة 

وتوزيع  (  عند احتساب النتائج في كل مسابقة خالل عملية التتويج  Minus 1يتم اعتماد نظام  )ناقص واحد   

 ة.المحققوالنتيجة , مع احتساب وتسجيل نتيجة الالعب واعتماد الرقم الميداليات واحتساب الترتيب العام

 . (من الالئحة الفنية (18) مراجعة القاعدة في الصفحة  يرجى)
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 رة ـ ائ ـــ ة الط ــ ش ـ الري  -7

 بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة لإلعاقة الحركية / ذكور واناث   : البطولـة 

 دورة ألعـاب غـرب آســيـا البـارالمبـيـة الثالثة فعالياتإحـدى    

يحق لكل دولة المشاركة بالعبين اثنين والعبتين اثنتين على األكثر في كل فئة تصنيفية   :   األعداد المشاركة

 وفريق واحد في الزوجي المختلط . ,  في الفردي , وفريق واحد في الزوجي 

 الفئات وتشتمل على لفئات الرجال والسيدات اثا( نجنسين ) ذكوراً وإالبطولة لل الفئات المشاركة : 

 المعتمدة في قانون االتحاد الدولي  ) فردي وزوجي ( : التالية التصنيفية الستة                             

 ً  (  SL 3  ,  SL 4  SU 5 ,  ,SH 6 )  وقــوفــا

 (   ,WH 1  WH 2 )وجلوساً 

 لالعبون لعملية الدم  في الفئات الستة في حال عدم استيفاء العدد المناسب  يخضع ا      الـدمــ  :

 ة . في الفئات التصنيفي

 . تحدد اللجنة الفنية للريشة الطائرة مع الحكم العام للبطولة آلية الدم                   

 .  دد المطلوبيكتمل العيخضع الالعبون والالعبات لعملية الدم  في نف  الفئة إن لم                

   ) استثناء بهدف التطوير(  العبـــين على األقل  ثالثةبـــدون دمـــ  في حال وجود  مسابقات  التقام                    

ــابقة الواحدة , أما في حال وجود عدد أقل من   من دولتين                   ــنيفية الواحدة في المسـ                    في الفئة التصـ

 )على أال يزيد عدد المشــاركين في المســابقة المدمجة عن   الالعبين فانه يتم الدم  مع فئة أخرى                   

 خمسة العبين من نف  الدولة (                  

 تقـام المنـافســــــات بنظـام المجموعـات و خروج المغلوب حســــــب قـانون االتحـاد الـدولي    : المنافسات

 في كل فئة من الفئات الستة المذكورة ) الزوجي و الفردي (. للريشة الطائرة                  

   (BWF) لريشة الطائرة لتعتمد  قوانين االتحاد الدولي   :القـوانـيــن 

 يحصل الالعبون الثالثة األوائل في كل مسابقة على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية .   الجــوائــز :

) مصنفون دوليون( وعلى   الدورةدد من قبل لجنة تصنيف يتم تصنيف الالعبين الج : التصنـيف الطبي 

الالعبين المصنفين سابقاً إحضار بطاقات التصنيف الخاصة بهم أو مايثبت فئتهم  

 التصنيفية . 
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

ن  والوطنيومن دول غرب آسيا   المعتمدون دولياً ن ويقوم بالتحكيم الحكام الدولي الحكــام : 

 ينالمقيمون في البحر   ( BWF) المعتمدون من 

 ة :  ــامــدة عــاعــق

 ألعاب الدورة وفق التالي :لكافة  عامةالقاعدة من هذه الالئحة المتعلقة بال 7تراعى أحكام المادة 

وتوزيع  (  عند احتساب النتائج في كل مسابقة خالل عملية التتويج  Minus 1يتم اعتماد نظام  )ناقص واحد   

 ة.المحققوالنتيجة اب وتسجيل نتيجة الالعب واعتماد الرقم , مع احتسالميداليات واحتساب الترتيب العام

 . (من الالئحة الفنية (18) مراجعة القاعدة في الصفحة  يرجى)
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 2022البحرين   –لثالثة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية ا 

 2022البحرين    – دورة ألعاب غرب آسيا الباراملبية الثالثة  
 اســتمارة املشـــاركة املبدئية 

  الوطنيةاسم اللجنة البارالمبية  

  رقـم الهاتــف 

  اللكتروني البريد ا

  عدد اإلداريين 

  عدد المدربـين 

األلعاب التي تود اللجنة البارالمبية  

 الوطنية المشاركة بها 

في المربع المطلوب  √ يرجى وضع إشارة 
 أمام الرياضة التي تود المشاركة بها 

 طاولةالألعاب قوى                       رفع األثقال                   تن  

 طائرة   الريشةاللهدف                      كـرة السـلة                    كرة ا

 يا       ـبوتشال

عدد الالعبـين المتوقع مشاركته في  

 ( بشكل تقريبي)  كل رياضة

عدد داخل المربع أمام كل  اليرجى تسجيل 
 رياضة 

 

 طاولةالتن  ألعاب قوى                       رفع األثقال                   

 

 طائرة   الريشةال كرة الهدف                      كـرة السـلة                    

 

 يا       ــبوتشال

 عدد مستخدمي الكراسي المتحركة
 ( بشكل تقريبيالمتوقع ) 

 اداريين 

  إناث ذكور 

 العبين 

 إناث ذكور 

    

  اسم الشخص المخول  بالتوقيع

 الرسمي التوقيع والخاتم 

 الختم الرسمي  التوقيع

 

الى األمانة العامة التحاد غرب  من اللجنة البارالمبية الوطنية  اً يرجى اعادة الجدول المبين موقعا وممهور
 18/03/2021 الخمي في موعد أقصاه آسيا 

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

 west.asia.fed@gmail.comبريد الكتروني :

النهائية إلى اللجان البارالمبية الوطنية بعد اسـتالم سـيتم إرسـال اسـتمارات المشـاركة االسـمية واسـتمارات المشـاركة  -

 ة.االستمارة األولية وتحديد األلعاب التي تشارك بها الدول
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