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بيانات المشاركة يف ا لبطولة 

علي كل رامي يجب معرفة اإلجراءات والمعلومات التالية :

 )online( التسجيل يف البطولة عن طريق الموقع االلكتروين 1
  يكون التسجيل مفتوحا من: 30/1/2022 ولغاية 20/2/2022 

  تبدا البطولة من : 24/2/2022  و لغاية  5/3/2022  

 مسابقة األهداف :  األعمار المسموح للمشاركة:

 

1/ فئة الرجال و السيدات عمر المتسابق للمشاركة  18 – 58  سنة .

2/ فئة  الناشئين و الناشئات  عمر المتسابق للمشاركة  10– 17  سنة .

3/ فئة  كبار المشاركين عمر المتسابق للمشاركة  59 سنة فما فوق .



مسابقات األهداف 2
تتكون مسابقة األهداف من الفئات التالية: فئة    )الرجال - السيدات – ناشئين – ناشئات – كبار المشاركين ( 

و يف كل فئة تتكون المسابقة  من )10( مجموعات يوميا  كل مجموعة من )15( رامي ، على الرماة اختيار مجموعة 

واحدة حسب التاريخ المحدد لهم يف الجدول الزمني، ويجب ان ال يكون السالح المستخدم ألكثر من رامي يف 

كثر من رامي يستخدمون نفس السالح فعليهم اختيار مجموعات مختلفة. نفس المجموعة فإذا كان هناك ا

ال يتــم فتــح بــاب التســجيل للمشــاركين يف الجولــة التاســعة و العاشــرة 
اال بعــد اســتكمال العــدد المطلــوب يف الجــوالت الثمانيــة. 3
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الفترة الزمنية  للمجموعات  4
تبدأ الرماية يف تمام الساعة )8.00ص – 3.30 عصرا ( حسب عدد المشاركين

  الزمن التمرين لكل مجموعه )20 دقيقة( . 

  زمن المسابقة 8 دقائق .    

 اذا اقتضى األمر )الظروف المناخية( و المصلحة العامة ،   يتم تغيير الزمن بناءا على أوامر اللجنة العليا 

للبطولة. 

أي تعديــل يف أيــام المســابقة أو البرنامــج يعلــن عنــه بوقــت كايف يف البطولــة و ذلــك 
حســب مــا تقتضيــه المصلحــة العامــة للمحافظــة علــى امــن و ســامة المتســابقين. 5
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الخطة التشغيلية للبطولة 

 يبدأ التسجيل يف البطولة من 2022-1-30 و لغاية  20-2-2022

فبراير

مارس

تبدأ البطولة المفتوحة يوم الخميس 24/2/2022 

استمرارية البطولة )مسابقة األهداف حسب الفئات( 
لغاية يوم الخميس: 3/3/2022 

قرعة مسابقة الصحون يوم األربعاء : 2/3/2022

نهايئ البطولة المفتوحة يوم السبت: 5/3/2022 
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الخطة الزمنية - التفصيلية
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الخطة الزمنية - التفصيلية

5-3

البطولة المفتوحة
مسابقة األهداف رجال - مسابقة األهداف كبار المشاركين 

20
22

البطولة المفتوحة
مسابقة األهداف رجال

البطولة المفتوحة
مسابقة السيدات + الناشئات + نهايئ السيدات

البطولة المفتوحة    
مسابقة األهداف رجال+ مسابقة األهداف ناشئين

البطولة المفتوحة
مسابقة األهداف رجال

البطولة المفتوحة
مسابقة األهداف رجال

البطولة المفتوحة
مسابقة األهداف رجال - قرعة  الصحون

البطولة المفتوحة
مسابقة األهداف رجال

تصفيات الصحون

نهايئ أهداف رجال +نهايئ صحون



 الدخول إىل للمسابقة حسبتدريبالتأكد من التسجيل
 المجموعة ورقم المتسابق

 شرح التدابير اإلحترازية
واحتياطات االمان

 الرماية و احراز النتيجة

اإلجراءات االحترازيةآلية المسابقة 
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اإلجراءات االحترازية

تعقيم الساحلبس الكمامات
بين المشاركين 

يف البطولة 

 التباعد الجسدي
بين المشاركين

 االشخاص الذين
 يعانون من أعراض

 مرضية  يعرض
 مشاركتهم
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فئة الرجال

فئة الناشئين

فئة السيدات

فئة الناشئات

58-18

50

تأهيل أفضل
)25( رامي

17-10

58-18

17-10

 إسقاط
الصحون

8 دقائق20 دقيقة

مدة اسقاط 
جميع الصحون

6 دوائر

5 صحون
لكل فريق
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5 طلقات 
لكل رامي

3 فرق

50 طلقة
تشمل التدريب

والمسابقة  تأهيل أفضل
)25( رامي

البيانات

عدد المتأهلينالطلقات المحتسبةنوع األهدافزمن المسابقةزمن التدريبمسافة الرمايةالعمرالمسابقة
عدد الفائزين 
الطلقات المصروفة للرامي)المكرمين(
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 فئة كبار
المشاركين

من 59
 فما فوق 

تطبيق النظام
 حسب الائحة



البيانات
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اجراء  المدة الزمنية
 عملية تدريب و تنظيم مسابقة الرماية

زمن المسابقة

12345 رقم المجموعة

8.008.459.3010.1511.00

العملية : دخول و الخروج الميدان  ورصد النتائج + التدريب + المسابقة
زمن العملية : 17 دقيقة + 20 دقيقة + 8 دقائق = 45 دقيقة
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اجراء  المدة الزمنية
 عملية تدريب و تنظيم مسابقة الرماية

678910
11.4512.301.302.303.15

استراحة

 * ال يتم فتح باب التسجيل للمشاركين يف الجولة التاسعة و العاشرة  اال بعد استكمال العدد المطلوب يف الجوالت الثمانية .



      رئيس اللجنة المنظمة لبطولة فزاع لرماية السكتون   2022 

عميد. متقاعد/ محمد عبيد بن عابد المهيري  
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