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 مقدمة .1
تنص المادة األولى على  توفر القوانین الرسمیة لریاضات األولمبیاد الخاص ("القوانین الریاضیة") معاییر للتدریب والمسابقات في األولمبیاد الخاص.

في حالة وجود أي  حددتھا القوانین الرسمیة العامة لألولمبیاد الخاص ("القوانین العامة") غیر المتوفرة في القوانین الخاصة بالریاضة. المبادئ العامة التي
 تعارض بین قوانین الریاضات والقوانین العامة، تحكم القوانین العامة.

 
الریاضیة على مدار السنة في مجموعة متنوعة من الریاضات األولمبیة لألطفال إن مھمة األولمبیاد الخاص ھي توفیر التدریب الریاضي والمسابقات 

والمشاركة في والبالغین من ذوي اإلعاقات الفكریة، مما یتیح لھم فرصاً مستمرة لتطویر لیاقتھم البدنیة، وإظھار شجاعتھم، وتعزیز اإلحساس بالبھجة، 
یمكن العثور على األھداف والمبادئ التأسیسیة لألولمبیاد   م من العبي األولمبیاد الخاص والمجتمع.تبادل الھدایا والمھارات والصداقة مع أسرھم وغیرھ

 .بیاد الخاصالقوانین العامة لألولمالخاص في 
 

 قوانین الریاضات والتدریب .2
 دورة تعدیل قوانین الریاضات 2.1

 یجب إجراء جمیع تدریبات ومسابقات ریاضات األولمبیاد الخاص وفقًا للقوانین المحددة لكل ریاضة والخاصة بكل منھا. 2.1.1
لصحة، كما ھو منصوص علیھ یجوز تعدیل قوانین الریاضات كل عامین، أو كل عام في حالة حدوث مشكالت تتعلق بالسالمة وا 2.1.2

 في الملحق أ.
 كل عام. 1یمكن تعدیل المادة  2.1.3

 استخدام قوانین االتحاد الدولي أو الھیئة اإلداریة الوطنیة 2.2
أو ”) ISFs(“تھدف المسابقات الریاضیة لألولمبیاد الخاص إلى العمل وفقًا للقوانین التي وضعتھا االتحادات الریاضیة الدولیة  2.2.1

تھدف القوانین الریاضیة، إلى تعدیل قوانین االتحادات الریاضیة  الخاصة بكل ریاضة.”) NGBs(“الوطنیة الھیئات اإلداریة 
في الحاالت التي تتعارض فیھا قوانین االتحادات الریاضیة الدولیة  عند الضرورة. NGBأو الھیئات اإلداریة الوطنیة  ISFالدولیة 

ISF یتعین على كل واحد من البرامج المعتمدة أو  ن الریاضیة، تسري القوانین الریاضیة.أو الھیئات اإلداریة الوطنیة مع القوانی
 أن تنص على قوانین الھیئة اإلداریة التي ستُشكل أساس كل ریاضة یتم تقدیمھا.”) GOC(“لجان تنظیم األلعاب 

 إلقلیمیة والعالمیة.في مسابقات األولمبیاد الخاص ا ISFسوف تُستخدم قوانین االتحادات الریاضیة الدولیة  2.2.2
 یسرد الملحق ب من ھذا المستند قوانین االتحادات الریاضیة الدولیة لكل ریاضة رسمیة ومعترف بھا في مسابقة األولمبیاد الخاص. 2.2.3

 نطاق الفعالیات 2.3
الھدف من نطاق الفعالیات  یتضمن القسم أ من القوانین الخاصة بكل ریاضة قائمة بالفعالیات الرسمیة المتاحة في األولمبیاد الخاص. 2.3.1

یمكن أن تحدد البرامج الفعالیات المقدمة، وإرشادات إدارة  ھو توفیر فرص المنافسة لالعبي األولمبیاد الخاص من جمیع القدرات.
 ماماتھ.یتحمل المدربون مسئولیة تقدیم التدریب واختیار الفعالیات المناسبة لمھارة كل العب واھت تلك الفعالیات، إذا تطلب األمر.

 الالعبین ذوي إعاقات جسدیة 2.4
عند خلق فرص لالعبي األولمبیاد الخاص لدیھم إعاقات جسدیة للمشاركة في التدریب والمسابقات الریاضیة، ینبغي أن یسترشد  2.4.1

حفاظ على ) ینبغي ال2) ینبغي أن یستمتع كل ریاضي بتجربة تنافسیة الئقة ومفیدة، و1برامج األولمبیاد الخاص بالمبادئ التالیة: 
 ) ینبغي الحفاظ على صحة جمیع الالعبین والمدربین والحكام والمسئولین وسالمتھم.3النزاھة الریاضیة، و

 الحد األدنى لمعاییر التدریب 2.5
 المبادئ التوجیھیة 2.5.1

 یتمتع العبو األولمبیاد الخاص بالحق في أن ینالوا التدریب الریاضي الذي: 2.5.1.1
یقوده مدربون مختصون على درایة بالریاضة واألولمبیاد الخاص، ویحظون بالقدرة على العمل  2.5.1.1.1

 بفعالیة مع األشخاص من ذوي اإلعاقات الفكریة.
 ینمي مھاراتھم الریاضیة ولیاقتھم البدنیة 2.5.1.1.2
 یعدھم بشكل كاٍف للمنافسة 2.5.1.1.3

 ب وتطبیقھا فیما یلي:تتمثل العملیة التي یتم من خاللھا تحدید معاییر الحد األدنى للتدری 2.5.1.2
یجب أن تضع البرامج و/أو االقالیم معاییر التدریب الخاصة بھا كشرط لالعبي األولمبیاد الخاص قبل  2.5.1.2.1

 أن یدخلوا المستوى األول من المسابقة ضمن البرنامج الخاص بھم.

https://resources.specialolympics.org/governance-and-leadership-excellence/special-olympics-general-rules/article-1
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 ال یجوز إدخال أي العب في مسابقة قبل أن یكتسب المھارات ومستوى التكییف البدني الالزم  2.5.1.2.2
 وھذا ال یمنع فرص المنافسة كجزء من تدریب الالعب. للمنافسة بشكل ھادف وآمن.

 بیان المشاركة 2.6
یتعین على كل فریق إشراك جمیع أعضاء الفریق المؤھلین في جمیع المباریات ما لم یكن الالعب مصاباً أو قد تم استبعاده ألسباب  2.6.1

كل مباراة إذا ما كان الالعبون المسجلون على الئحة المسابقة المعتمدة لن  یجب على المدربین إخطار إدارة المسابقة قبل تأدیبیة.
یلعبوا بسبب إصابة أو ألسباب تأدیبیة.عدم إشراك جمیع أعضاء الفریق المؤھلین في جمیع األلعاب یؤدي إلى فرض عقوبات قد 

  تصل إلى أو بتضمنھا غرامة واستبعاد.
 

 ولمبیاد الخاصمتطلبات التأھل للمشاركة في ألعاب األ .3
 .من القوانین العامة 2.01المادة متطلبات تأھل العبي األولمبیاد الخاص تم تناولھا بالتفصیل في  3.1

 
 قواعد السلوك .4

 السلوك قواعد 4.1
ترد مدونات قواعد السلوك لالعبي األولمبیاد الخاص والشركاء الموحدین والمدربین والمسؤولین الریاضیین في الملحق د من ھذه  4.1.1

 وھذه المعاییر ھي الحد األدنى من المعاییر ویجوز أن یضع مجلس إدارة أي برنامج معتمد معاییر إضافیة. القوانین الریاضیة.
 رفض التنافس 4.2

أي فرد أو فریق أو  تشارك برامج األولمبیاد الخاص المعتمدة في جمیع التدریبات والمسابقات بروح االحترام والروح الریاضیة. 4.2.1
وفد یرفض التنافس أو المشاركة في ألعاب األولمبیاد الخاص أو األنشطة بناًء على األصل العرقي، أو الجنس، أو الدین، أو االنتماء 

ي األولمبیاد الخاص في تلك األنشطة سیتم استبعاده من المشاركة في األلعاب أو الفعالیة المعنیة ولن یكون السیاسي لزمالئھم ف
 مؤھالً للحصول على الجوائز أو التقدیر في تلك الفعالیة.

 السلوك غیر الریاضي 4.3
و یسيء بفعل أو بقول للمسئولین/ أي منافس یرفض االلتزام بتوجیھات المسئول الریاضي، أو الذي یتصرف بطریقة غیر ریاضیة، أ 4.3.1

 الحكام/ المتفرجین أو المنافسین في أي مسابقة یجوز للمسئول الریاضي أو لجنة التحكیم استبعاده.
 

 
 تصنیف األلعاب الریاضیة في األولمبیاد الخاص .5

یتم التعرف على الریاضات وفقًا  ویات.تصنف الریاضات التي یُمنح فیھا العبي األولمبیاد الخاص فرصة التدریب والمسابقة إلى أربعة مست 5.1
 للمعاییر المدرجة أدناه في كل مستوى. 

 معاییر المستوى الریاضي  5.2

 4المستوى  3المستوى  2المستوى  1المستوى  

اإلدراج التلقائي في األلعاب  األلعاب العالمیة
 العالمیة

مؤھل إلدراجھ في األلعاب 
العالمیة حسبما تحدده اإلدارة 

باألولمبیاد الخاص الریاضیة 
مة  الدولي أو تقترحھ اللجنة الُمنّظِ

المحلیة ویعتمده األولمبیاد 
 الخاص الدولي

مؤھل إلدراجھ في األلعاب العالمیة 
حسبما تحدده اإلدارة الریاضیة 

باألولمبیاد الخاص الدولي أو تقترحھ 
مة المحلیة ویعتمده  اللجنة الُمنّظِ

 األولمبیاد الخاص الدولي

راجھ في األلعاب العالمیة مؤھل إلد
حسبما تحدده اإلدارة الریاضیة 

باألولمبیاد الخاص الدولي أو تقترحھ 
مة المحلیة وتعتمده  اللجنة الُمنّظِ
 مؤسسة األولمبیاد الخاص الدولي

https://resources.specialolympics.org/governance-and-leadership-excellence/special-olympics-general-rules/article-2
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 *وفقًا إلحصاء األولمبیاد الخاص

 -مشاركة البرنامج 
 الصیفیةالریاضات 

برنامج معتمد على األقل  110
في  الصیفیةیدرج ھذه الریاضة 

األلعاب على مستوى البرنامج، 
 أقالیم 7وتمثل تلك البرامج 

 55 على األقل
برنامج معتمد یدرج ھذه 

في األلعاب  الصیفیةالریاضة 
على مستوى البرنامج، وتمثل 

 أقالیم على األقل 4تلك البرامج 

برنامج معتمد على األقل یدرج  12
في األلعاب  الصیفیةھذه الریاضة 

على مستوى البرنامج، وتمثل تلك 
 على األقلإقلیمین البرامج 

برنامج واحد معتمد على األقل یدرج 
في األلعاب الصیفیة ھذه الریاضة 

 على مستوى البرنامج

المشاركة في البرنامج 
 الشتویةالریاضات  –

 35 على األقل 
برامج معتمدة یدرج ھذه 

في األلعاب  الشتویةالریاضة 
على مستوى البرنامج، وتمثل 

 أقالیم على األقل 4تلك البرامج 

برنامج معتمد  20على األقل 
 الشتویةیدرج ھذه الریاضة 

في األلعاب على مستوى 
البرنامج، وتمثل تلك البرامج 

 أقالیم على األقل 3

 كما في الریاضات الصیفیة أعاله كما في الریاضات الصیفیة أعاله

العبي  مشاركة
 -األولمبیاد الخاص 

 الشركاء

الحد األدنى لعدد العبي 
 100األولمبیاد الخاص/الشركاء 

 للشتاء آالف 10للصیف و ألف

الحد األدنى لعدد العبي 
 20األولمبیاد الخاص/الشركاء 

 للشتاء آالف 5للصیف و ألف

الحد األدنى لعدد العبي األولمبیاد 
 ألفالخاص/الشركاء ھو 

الحد األدنى لعدد العبي األولمبیاد 
  100الخاص/الشركاء ھو 

 االعتراف باالتحاد

الرابطة العالمیة لالتحادات 
الریاضیة الدولیة 

)GAISF ھي المخولة (
 باالعتراف بأي اتحاد دولي

الرابطة العالمیة لالتحادات 
الریاضیة الدولیة 

)GAISF ھي المخولة (
  باالعتراف بأي اتحاد دولي

الرابطة العالمیة لالتحادات 
الریاضیة الدولیة 

)GAISF ھي المخولة (
  باالعتراف بأي اتحاد دولي

 وجود ھیئة إداریة وطنیة
 

 القوانین

تُنشر قوانین موحدة لألولمبیاد 
الخاص وتُطبَّق بشكل موحد في 
مسابقات األلعاب على مستوى 

 البرامج واإلقلیمیة والعالمیة

تُنشر قوانین موحدة لألولمبیاد 
الخاص وتُطبَّق بشكل موحد في 
منافسات البرنامج ومسابقات 
األلعاب على مستوى البرنامج 

 واإلقلیمیة والعالمیة

تُنشر قوانین موحدة لألولمبیاد 
الخاص وتُطبَّق بشكل موحد في 

 مسابقات البرنامج الوطني

تُطبق قوانین األولمبیاد الخاص 
على مستوى  في المسابقات

 البرنامج

مصادر التدریب المعتمدة من  التدریب
 األولمبیاد الخاص الدولي

مصادر التدریب المعتمدة من 
 األولمبیاد الخاص الدولي

مصادر التدریب المعتمدة من 
 مصادر تدریب البرامج المعتمدة األولمبیاد الخاص الدولي

 الطبیة 
أجرت اللجنة االستشاریة الطبیة 
لألولمبیاد الخاص الدولي تقییم 

 مخاطر الصحة والسالمة

أجرت اللجنة االستشاریة الطبیة 
لألولمبیاد الخاص الدولي تقییم 

 مخاطر الصحة والسالمة

أجرت اللجنة االستشاریة الطبیة 
األولمبیاد الخاص الدولي تقییم 

 مخاطر الصحة والسالمة

أجرى برنامج األولمبیاد الخاص 
مخاطر الصحة المعتمد تقییم 

 والسالمة
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  )(األولمبیاد الخاص الدولي .Special Olympics, Incالریاضات التي تتطلب موافقة مسبقة من  5.3

صنّف األولمبیاد الخاص الدولي الریاضات القتالیة، والفنون القتالیة (بخالف الجودو)، وریاضات االنزالق، والریاضات  5.3.1
باستخدام المحركات، والریاضات الھوائیة، والتصویب، والرمایة بأنھا ریاضات محلیة رائجة تتطلب موافقة مسبقة من 

 األولمبیاد الخاص الدولي.
ھذه ھي الریاضات التي رأى األولمبیاد الخاص الدولي أنھا قد تعرض صحة وسالمة العبي األولمبیاد الخاص إلى مخاطر  5.3.2

  غیر مبررة 
یجوز ألي برنامج معتمد تقدیم أي أنشطة تدریبیة أو تنافسیة في أي ریاضة أدرجھا األولمبیاد الخاص الدولي ھنا، دون  ال 5.3.3

  الحصول على موافقة من اإلدارة الریاضیة باألولمبیاد الخاص الدولي.
  السالمة المقترحة. یجب أن تكون طلبات الحصول على إذن بتقدیم إحدى ھذه الریاضات مصحوبة بالقوانین ومعاییر 5.3.4

 الحفاظ على مستویات الریاضة 5.4
  سیتم إعادة تقییم مستوى كل ریاضة استناًدا إلى بیانات إحصاء األولمبیاد الخاص سنویاً. 5.4.1
 سیتم إخطار اللجنة االستشاریة للقوانین الریاضیة بأي تغییر في مستوى أي الریاضة. 5.4.2

 
 بقاتمتطلبات األولمبیاد الخاص العامة للتدریب والمسا .6

 فرص المسابقة 6.1
المتطلبات العامة لریاضات  .ج3.03القوانین العامة، القسم یقدم كل برنامج معتمد فرص مسابقة منتظمة كما ھو موضح في  6.1.1

 ومسابقات األولمبیاد الخاص.
 معاییر المسابقة 6.2

 .من القوانین العامة 3المادة تم توضیح معاییر إجراء التدریبات الریاضیة والمسابقات في  6.2.1
 

 المتطلبات الطبیة ومتطلبات السالمة .7
 مسئولیات البرنامج واللجنة المنظمة لأللعاب 7.1

یجب أن تقوم البرامج المعتمدة واللجنة المنظمة لأللعاب بإجراء جمیع أنشطة التدریب الریاضي والمسابقات في بیئة آمنة، واتخاذ  7.1.1
ة وسالمة العبي األولمبیاد الخاص والمدربین والحكام ومسؤولي الریاضة والمتطوعین جمیع الخطوات المعقولة لحمایة صح

یجب علیھم اتباع المتطلبات الطبیة ومتطلبات السالمة الخاصة بكل ریاضة كما ھو منصوص علیھ في القوانین  والمتفرجین.
 الخاصة بكل ریاضة.

 اإلشراف على العبي األولمبیاد الخاص 7.2
بالنسبة ألنشطة المسابقة، یلزم  مسئولة عن توفیر اإلشراف والتوجیھ المناسبین لجمیع العبي األولمبیاد الخاص.البرامج المعتمدة  7.2.1

 ریاضي إلى مدرب). 1 :4توفیر مدرب/مشرف لكل أربعة ریاضیین بحد أقصى (نسبة 
 مسئولیات المدربین 7.3

یجب على المدربین اتباع البروتوكوالت الطبیة  للمدرب ھي الحفاظ على صحة العب األولمبیاد الخاص وسالمتھ. األولویة األولى 7.3.1
 وبروتوكوالت السالمة التي یحددھا األولمبیاد الخاص الدولي وبرامجھ المعتمدة.

ومستویات مھارة وأعمار مختلفة یجب أن یراعي مدربو الریاضات الجماعیة مخاطر السالمة المحتملة عند وضع العبین بأحجام  7.3.2
في حالة وجود مخاطر تتعلق بالسالمة، ینبغي أن یساعد المدرب العبي األولمبیاد الخاص في البحث عن فرص  في الفریق ذاتھ.

 تدریب وتنافس بدیلة تلبي احتیاجات العبي األولمبیاد الخاص وتقلل من مخاطر السالمة.
 ییر السالمةالحد األدنى من المعاییر الطبیة ومعا 7.4

یجب أن تلتزم البرامج المعتمدة واللجان المنظمة لأللعاب للحد األدنى من المعاییر الخاصة بالمرافق الطبیة واحتیاطات السالمة في  7.4.1
 مواقع المسابقات باإلضافة إلى المتطلبات الخاصة بكل ریاضة المذكورة بالقوانین الریاضیة.

 اتالحد األدنى للخدمات الطبیة في المسابق 7.4.2
 یجب أن یكون أحد الفنیین الطبیین المؤھلین للطوارئ حاضًرا أو متاًحا بسھولة في جمیع األوقات. 7.4.2.1
 یجب أن یوجد أخصائي طبي مرخص في الموقع أو أن یكون على اتصال فوري في جمیع األوقات أثناء المسابقة. 7.4.2.2

https://resources.specialolympics.org/governance-and-leadership-excellence/special-olympics-general-rules/article-3
https://resources.specialolympics.org/governance-and-leadership-excellence/special-olympics-general-rules/article-3
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، وتعیین طاقم طبي مؤھل للطوارئ یجب تحدید جمیع مناطق اإلسعافات األولیة بشكل واضح، وتجھیزھا بشكل كافٍ  7.4.2.3
 طوال مدة الفعالیة.

سیارة إسعاف، وأجھزة اإلنعاش، والمعدات الطبیة المناسبة األخرى، بما في ذلك المعدات الالزمة للتعامل مع  7.4.2.4
 النوبات، متاحة بسھولة في جمیع األوقات.

 الحد األدنى من احتیاطات السالمة في المسابقات: 7.4.3
الكافیة لتجنب تعریض العبي األولمبیاد الخاص لحروق الشمس أو انخفاض درجة حرارة  یجب اتخاذ االحتیاطات 7.4.3.1

 الجسم أو غیرھا من الحاالت أو األمراض األخرى الناتجة عن العوامل الجویة.
یجب اتخاذ احتیاطات خاصة عند عقد المسابقات في األماكن المرتفعة، بما في ذلك؛ تقدیم توصیات التدریب لالعبي  7.4.3.2

 مبیاد الخاص قبل المسابقة وتجھیز أماكن المسابقة بخزانات األكسجین.األول
ینبغي  یجب توفیر الماء لالعبي األولمبیاد الخاص بكمیات كافیة أو غیره من السوائل األخرى طوال فترة المسابقة. 7.4.3.3

 تشجیع العبي األولمبیاد الخاص على أخذ استراحات مناسبة لشرب الماء.
 صة لضمان حصول كل مشارك على أي أدویة تم وصفھا لھ.یجب اتخاذ احتیاطات خا 7.4.3.4
یجب أن یأخذ منظمو المسابقة و الحكام والمدربون بعین االعتبار تأثیر الریاضة على القلب واألوعیة الدمویة،  7.4.3.5

ومستوى اإلجھاد عند وضع جدول المسابقات لھذه الریاضة، مع األخذ في االعتبار مدة المسابقة وظروف الطقس 
وبوجٍھ عام، یجب منح العبي األولمبیاد الخاص وقتاً كافیاً  البدنیة للمشاركین والحاجة إلى فترات راحة كافیة. والقدرة

 بین المسابقات.
 توجد متطلبات معدات الحمایة في قوانین ریاضات األولمبیاد الخاص حیثما كان ذلك مناسبًا. 7.4.3.6

  Atlanto-Axial Instabilityعدم استقرار البروز المحوري  7.5
للحصول على معلومات تتعلق بمشاركة األفراد المصابین بمتالزمة داون الذین یعانون من عدم استقرار في البروز المحوري  7.5.1

Atlanto-Axial Instability.انظر الملحق ھـ ، 
 متطلبات التسجیل لالعبي األولمبیاد الخاص 7.6

فیما یخص متطلبات التسجیل لالعبي  من القوانین العامة لألولمبیاد الخاص 2.02القسم یجب أن تتوافق البرامج المعتمدة مع  7.6.1
شخاص المصابین بمتالزمة داون واإلصدارات األصلیة والطبیة قبل المشاركة األولمبیاد الخاص، بما في ذلك إرشادات مشاركة األ

 في أنشطة األولمبیاد الخاص.
 

 ھیئة التحكیم/لجان القوانین .8
 ھیئة التحكیم/لجان القوانین 8.1

اصة بكل ریاضة كل برنامج معتمد واللجنة المنظمة لأللعاب مسئولة عن تنظیم منافسة یجب أن یعین ھیئة التحكیم/ لجنة القوانین الخ 8.1.1
ویعیّنون لجنة تحكیم االستئناف للتعامل مع االحتجاجات التي رفضتھا لجان التحكیم المعنیة بالریاضة  یتم التسابق فیھا في المسابقة.

 أو لجان القوانین.
 المندوب الفني 8.2

تحمل المندوب الفني مسئولیة التأكد ی یمثل المندوب الفني األولمبیاد الخاص، باعتباره المستشار الریاضي الرئیسي لریاضة معینة. 8.2.1
من أن اللجنة المنظمة لأللعاب تفسر القوانین الریاضیة لألولمبیاد الخاص وتعدیالتھا، وتنفذھا، وتطبقھا، والقوانین ذات الصلة 

نیة للریاضة المحددة یخطر المندوب الفني اللجنة المنظمة لأللعاب بشأن المتطلبات الف باالتحاد الدولي للریاضة والقوانین الحالیة.
 لضمان بیئة ریاضیة آمنة وذات جودة ومھابة.

یرأس المندوب الفني ھیئة التحكیم/لجنة القوانین المعنیة بالریاضة، والتي تقرر بشأن جمیع االحتجاجات التي تم تقدیمھا بشكل  8.2.2
إلداریة الوطنیة، ویضمن التنفیذ السلیم لعملیة صحیح فیما یتعلق باألولمبیاد الخاص وقوانین االتحادات الریاضیة الدولیة/الھیئات ا

 ویتمتع المندوب الفني بمیزة اتخاذ القرار في حالة وجود تعادل في األصوات. االحتجاج.
 االحتجاجات واالستئنافات 8.3

 یجوز فقط للمدرب الرئیسي أو من یعینھ (في غیاب المدرب الرئیسي) تقدیم احتجاج أو استئناف. 8.3.1
 ت لسببٍ واحد أو أكثر من األسباب التالیة:یجوز تقدیم االحتجاجا 8.3.2

 سوء تفسیر القوانین الریاضیة 8.3.2.1
م القانون الصحیح 8.3.2.2  عدم تطبیق الحكم أو المحّكِ

https://resources.specialolympics.org/governance-and-leadership-excellence/special-olympics-general-rules/article-2
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 عدم فرض العقوبة الصحیحة عند ارتكاب مخالفة معینة 8.3.2.3
 ال تخضع البنود التالیة لالحتجاج أو االستئناف: 8.3.3

 الحكام أو القضاة أو غیرھمالقرارات التحكیمیة المعنیة بالوقائع الصادرة عن   8.3.3.1
 قرارات التقسیم والمشاركة المفیدة  8.3.3.2

یجب أن یحدد كل احتجاج رقم القسم ذي الصلة للقوانین الریاضیة الرسمیة لألولمبیاد الخاص، االتحادات الریاضیة الدولیة أو  8.3.4
  یجب أن یبین االحتجاج بوضوح كیفیة انتھاك ھذا القانون. الھیئات اإلداریة الوطنیة.

وبمجرد اتخاذ لجنة االحتجاجات لریاضة محددة قرارھا، یجوز  قوم لجنة التحكیم الخاصة بالریاضة بمراجعة االحتجاجات.ت 8.3.5
 60ویجب تقدیم االستئنافات في غضون  للشخص الذي قدم االحتجاج قبول القرار أو االستئناف ضده لدى لجنة تحكیم االستئناف.

وتعتبر جمیع القرارات التي تتخذھا لجنة تحكیم االستئنافات  جنة التحكیم المعنیة بالریاضة.دقیقة بعد صدور القرار ذي الصلة من ل
 قرارات نھائیة ونافذة.

 
  ھیئة التحكیم 8.4

 یجب على ھیئة التحكیم أن تحكم في جمیع االحتجاجات التي تم تقدیمھا بخصوص ھذه الریاضة. 8.4.1
وص علیھ في قوانین االتحادات الریاضیة الدولیة/الھیئات اإلداریة الوطنیة لتلك یتم إنشاء ھیئة تحكیم استنادًا إلى البروتوكول المنص 8.4.2

 الریاضة.
وفي حالة عدم نشر ھذا البروتوكول، یجب أن تتكون ھیئة التحكیم الخاصة بالریاضة من ثالثة أعضاء كحٍد أدنى: عضو من  8.4.3

أللعاب، أو فریق اإلدارة الریاضیة، والمسئول الرئیسي لتلك البرنامج المعتمد المسئول عن إجراء المسابقة، وعضو من لجنة تنظیم ا
 الریاضة.

 وتحت قیادة المندوب الفني، یجب على ھیئة التحكیم ضمان تنظیم المسابقة وتنفیذھا وفقًا للقوانین. 8.4.4
في حالة أن استمرار المسابقة یؤدي إلى مخاوف تتعلق بالسالمة أو  مسابقةتأجیل، أو إیقاف، أو إلغاءلھا الحق في  ھیئة التحكیم 8.4.5

 العدالة.
 الملعب أو اإلجراءات اإلضافیة لضمان سالمة الالعبین.قد تطلب ھیئة التحكیم إجراء تعدیالت على  8.4.6
   یجب أن تستند قرارات ھیئة التحكیم إلى القوانین والظروف الخاصة لكل احتجاج. 8.4.7
یجوز لھیئة التحكیم تقدیم توضیحات وقرارات بشأن األسئلة والقضایا التي ال تغطیھا قوانین االتحادات الریاضیة الدولیة/الھیئات  8.4.8

 الوطنیة أو قوانین األولمبیاد الخاص.اإلداریة 
 

 ھیئة تحكیم االستئنافات 8.5
وسوف تنظر في أحكام االحتجاج الصادرة عن ھیئة  تضمن ھیئة تحكیم االستئنافات اتباع قوانین الریاضة وتنفیذھا بشكٍل عام. 8.5.1

قوانین والبت في طلبات االستئناف أثناء وتكون لھیئة تحكیم االستئنافات السلطة النھائیة في تفسیر ال التحكیم المختصة بالریاضة.
 دورة األلعاب.

تتألف ھیئة تحكیم االستئنافات من ثالثة أعضاء كحد أدنى: عضو من البرنامج المعتمد المسئول عن إجراء األلعاب،  8.5.1.1
 وعضو من لجنة تنظیم األلعاب، وشخص معین لدیھ معرفة شاملة بمعاییر وفلسفة األولمبیاد الخاص.

یحل البدیل محل العضو الرئیسي في حالة وجب على لجنة التحكیم  م بدیل إلى ھیئة تحكیم االستئنافات.یتم تقدیم اس 8.5.1.2
یحق للبدیل حضور جمیع  البت في االستئنافات في حالة تتضمن عضواً في فریق أو وفد للعضٍو الرئیسي.
ولكن ال یمكنھ التصویت إال على النحو االجتماعات والمشاركة في جمیع المناقشات الخاصة بھیئة تحكیم االستئنافات، 

 المنصوص علیھ في الجملة السابقة.
 

 متطلبات العمر والفئات العمریة للمسابقة .9
 متطلبات العمر 9.1

قد تقید بعض الریاضات  سنوات للمشاركة في مسابقات األولمبیاد الخاص. 8یجب أال یقل عمر العبي األولمبیاد الخاص عن  9.1.1
یتم توضیح متطلبات العمر اإلضافیة في القوانین المحددة لكل  ألولمبیاد الخاص بناًء على العمر.والفعالیات مشاركة العبي ا

 ریاضة.

http://wiki.fis-ski.com/index.php/The_Jury
http://wiki.fis-ski.com/index.php?title=Cancel&action=edit
http://wiki.fis-ski.com/index.php?title=Cancel&action=edit
http://wiki.fis-ski.com/index.php?title=Interrupt&action=edit
http://wiki.fis-ski.com/index.php?title=Interrupt&action=edit
http://wiki.fis-ski.com/index.php?title=Postpone&action=edit
http://wiki.fis-ski.com/index.php?title=Postpone&action=edit
http://wiki.fis-ski.com/index.php?title=Postpone&action=edit
http://wiki.fis-ski.com/index.php?title=A_competition&action=edit
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أعوام المشاركة في مسابقات األولمبیاد الخاص، ولكن قد یشاركون في  7ال یجوز لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین عامین و 9.1.2
 برامج صغار السن من الالعبین المناسبة ألعمارھم.

یجوز لالعبي األولمبیاد الخاص المشاركة في الفعالیات المحلیة بما یصل إلى األلعاب الوطنیة واإلقلیمیة بمجرد أن یكونوا مؤھلین  9.1.3
 عاماً في األلعاب العالمیة. 15ومع ذلك، ال یفضل مشاركة أي العب أولمبیاد خاص دون سن  للقیام بذلك.

 الفئات العمریة 9.2
  الفعالیات الفردیة: 9.2.1

 11-8األعمار  9.2.1.1
 15-12األعمار  9.2.1.2
 21-16األعمار  9.2.1.3
 29-22األعمار  9.2.1.4
 فأكثر 30األعمار  9.2.1.5
 وما فوق". 30یجوز تحدید فئات عمریة إضافیة إذا كان ھناك عدد كاٍف من المنافسین في الفئة العمریة " 9.2.1.6

 فعالیات الفرق: (مثل سباقات التتابع، الفرق الریاضیة، الزوجي) 9.2.2
 فأقل 15األعمار  9.2.2.1
 21-16األعمار  9.2.2.2
 فأكثر 22األعمار  9.2.2.3
 وما فوق". 22یجوز تحدید فئات عمریة إضافیة إذا كان ھناك عدد كافي من الفرق في الفئة العمریة " 9.2.2.4
ومع ذلك، یُسمح بالمرونة فیما یتعلق بتكوین الفریق شریطة  یُوصى باستخدام نطاقات العمر عند تشكیل الفرق. 9.2.2.5

 مراعاة صحة جمیع المشاركین وسالمتھم.
 لفئة العمریة للفریق حسب عمر أكبر العب في ذلك الفریق في تاریخ افتتاح المسابقة.یتم تحدید ا 9.2.2.6
 یجب مراعاة المعاییر التالیة عند إنشاء فرق: 9.2.2.7

 سالمة العب األولمبیاد الخاص/الشریك الموحد 9.2.2.7.1
 فرصة المشاركة 9.2.2.7.2
 جودة المسابقة 9.2.2.7.3
 المشاركة المفیدة 9.2.2.7.4
 االندماج االجتماعي 9.2.2.7.5
 العمر 9.2.2.7.6

 لالعبین بحسب سن الالعب في تاریخ افتتاح المسابقة. یتم تحدید الفئة العمریة 9.2.2.8
 یجوز تعدیل الفئات العمریة لالمتثال لقوانین االتحادات الریاضیة الدولیة/الھیئات اإلداریة الوطنیة. 9.2.2.9

 دمج الفئات العمریة 9.3
 یجوز دمج الفئات العمریة في الظروف التالیة شریطة مراعاة صحة وسالمة جمیع المشاركین. 9.3.1

ات الفردیة، إذا كان ھناك أقل من ثالثة منافسین ضمن الفئة العمریة، یتنافس الالعبون في المجموعة في الریاض 9.3.1.1
وبعد ذلك، ستتم إعادة تسمیة ھذه الفئة العمریة بحیث تعكس مجموعة كاملة من المنافسین ضمن ھذه  العمریة األكبر.

 بین أعلى وأقل درجات ضمن القسم الواحد. یجوز أیضاً جمع الفئات العمریة لتقلیل النطاق الفئة العمریة.
في الریاضات الجماعیة: في كل مجموعة من مجموعات القدرات، یجوز أن یتنافس الفریق مع فئة من مجموعة  9.3.1.2

إذا كان ھناك فریق واحد فقط ضمن فئة عمریة أو فئة قدرات، فیجوز أن یتنافس الفریق مع فرق من  عمریة مختلفة.
 ئات القدرة األخرى.الفئات العمریة و/أو ف

 
 تقسیمات األولمبیاد الخاص .10

. سیتم إن ضمان التقسیم العادل لالعبي األولمبیاد الخاص للمنافسة ھو أحد الواجبات األساسیة إلدارة المسابقة، والتي قد تشمل المندوب الفني 10.1
 افسات األولمبیاد الخاص.استخدام المعاییر التالیة لتوزیع العبي األولمبیاد الخاص على أقسام المسابقة في من

 إرشادات التقسیم 10.2
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ھذا اإلرشاد الخاص  % ضمن أي قسم.15یقترح األولمبیاد الخاص وضع إرشاد بحیث ال یزید الفرق بین أعلى وأقل درجة عن  10.2.1
 % لیس قانوناً.15بنسبة 

 القدرة وتحدید معاییر التقسیم 10.2.2
یتم تحدید  العب األولمبیاد الخاص ھي العامل الرئیسي في عملیة التقسیم الخاصة بمسابقات األولمبیاد الخاص. قدرة 10.2.2.1

مستوى قدرة العب األولمبیاد الخاص أو الفریق عن طریق درجة المشاركة في مسابقة سابقة أو نتائج منافسات دور 
یتحمل المدرب الرئیسي للفریق مسئولیة ضمان أن تعكس  تھا.توزیع المجموعات أو الفعالیة التمھیدیة في المسابقة ذا

درجة العب األولمبیاد الخاص المستخدمة في التقسیم بدقة القدرة الحقیقیة لالعب. ینبغي أن تكون ھناك عملیة تسمح 
اً في الفئة یتم النظر أیض للمدربین بتعدیل الدرجات المؤھلة أو التمھیدیة التي سیتم استخدامھا في عملیة التقسیم.

 العمریة ونوع الجنس عند إنشاء األقسام.
یشیر كلمة "التمھیدي" في ھذه القوانین إلى فعالیات التقسیم في الموقع المستخدمة لتحدید  مالحظة: 10.2.2.1.1

 األقسام النھائیة.
ذلك، وفي بعض الحاالت،  ومع في كل قسم، الحد األدنى لعدد المنافسین أو الفرق ھو ثالثة والحد األقصى ھو ثمانیة. 10.2.2.2

تبین اإلجراءات التالیة  سیكون عدد العبي األولمبیاد الخاص أو الفرق داخل المسابقة غیر كاٍف لتحقیق ھذا الھدف.
كما تقدم اإلرشاد الالزم إلدارة مشاركة العبي األولمبیاد الخاص عندما تحول  العملیة المتسلسلة إلنشاء أقسام منصفة.

 ات مثالیة.العوامل دون تقسیم
 الفعالیات المحددة بزمن وقیاس تقسیم الریاضات الفردیة: 10.3

 تقسیم العبي األولمبیاد الخاص حسب نوع الجنس. الخطوة األولى: 10.3.1
 تقسیم العبي األولمبیاد الخاص إلى مجموعة من اإلناث ومجموعة من الذكور. 10.3.1.1
وع (الجنس)، إال إذا كانت قوانین االتحادات یتنافس الالعبین عادةً مع العبي األولمبیاد الخاص اآلخرین من نفس ن 10.3.1.2

الدولیة/الھیئات اإلداریة الوطنیة تسمح بشكل خاص بالفعالیات المختلطة بین الجنسین (مثل: الفروسیة، ومسابقات 
 الزوجي في التزلج على الجلید، والبولینج، وتنس الطاولة، والرقص على الجلید، والتنس، وغیر ذلك).

 سیم العبي األولمبیاد الخاص حسب العمر.تق الخطوة الثانیة: 10.3.2
-22 ،21-16 ،15-12 ،11-8تقسیم العبي األولمبیاد الخاص الذكور واإلناث إلى الفئات العمریة التالیة: األعمار  10.3.2.1

 30یجوز إضافة فئة عمریة إذا كان ھناك عدد كاٍف من المنافسین في الفئة العمریة " سنة فأكثر. 30، األعمار 29
 وما فوق".

 م تحدید الفئة العمریة لالعب بحسب سن الالعب عند تاریخ افتتاح المسابقة.یت 10.3.2.2
 تقسیم العبي األولمبیاد الخاص حسب القدرة الریاضیة. الخطوة الثالثة: 10.3.3

 إلكمال عملیة التقسیم، تُطبَّق اإلرشادات التالیة وفقًا للفعالیة التي یتم تقسیمھا. 10.3.3.1
 المسافة أو النقاط:في الفعالیات التي یتم قیاسھا بالوقت أو  10.3.3.1.1

بالنسبة لكل من الجنسین وجمیع الفئات العمریة، رتب العبي األولمبیاد الخاص  .10.3.3.1.1.1
 بترتیب تنازلي بناًء على درجات المشاركة المقدمة أو فعالیات التقسیم.

ع العبین األولمبیاد الخاص المقسمین بحیث تكون الدرجات األعلى واألدنى  .10.3.3.1.1.2 جّمِ
% وعدد المنافسین ال یقل عن ثالثة أو 15نسبة  قریبة قدر اإلمكان من إرشاد

  یزید عن ثمانیة.
 في الفعالیات التي یتم الحكم علیھا وعندما یتم تنفیذ فعالیات التقسیم أثناء المسابقة: 10.3.3.1.2

بالنسبة لكل من الجنسین وجمیع الفئات العمریة ضمن مستوى األداء، رتب  .10.3.3.1.2.1
 درجات التقسیم. العبي األولمبیاد الخاص بترتیب تنازلي بناًء على

ع العبي األولمبیاد الخاص المقسمین بحیث تكون الدرجات األعلى واألدنى  .10.3.3.1.2.2 جّمِ
% وعدد المنافسین ال یقل عن ثالثة أو 15قریبة قدر اإلمكان من إرشاد نسبة 

 یزید عن ثمانیة.
 في الفعالیات التي یتم الحكم علیھا وعندما یتم تنفیذ فعالیات التقسیم أثناء المسابقة: 10.3.3.1.3

 تمنع طبیعة التحكیم استخدام الدرجات من منافسة (منافسات) سابقة في التقسیم. .10.3.3.1.3.1
بدون درجات من المسابقة التمھیدیة، یظل مستوى األداء ھو المعیار الوحید 

 لقدرة العب األولمبیاد الخاص.
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بالنسبة لكل من الجنسین وجمیع الفئات العمریة، حدد العبي األولمبیاد الخاص  .10.3.3.1.3.2
 من مستویات األداء.ضمن كل مستوى 

إذا كان ھناك أكثر من ثمانیة ریاضیین من نفس الجنس والمجموعة العمریة  .10.3.3.1.3.3
لمستوى األداء، فأدِرج العبي األولمبیاد الخاص إلى أقسام ال تقل عن ثالثة 

 متنافسین أو تزید عن ثمانیة.
 تقسیم الریاضات الجماعیة 10.4

 تقسیم الفرق حسب نوع الجنس. الخطوة األولى: 10.4.1
تتنافس فرق اإلناث مع فرق اإلناث األخرى، وتتنافس فرق  الفرق إلى مجموعتین بناًء على نوع الجنس. تقسیم 10.4.1.1

تُقسَّم فرق النوع المختلط مع فرق الذكور، ما لم تكن ھناك فرق من النوع المختلط  الذكور مع فرق الذكور األخرى.
 من نفس القدرة كافیة إلجراء قسم منفصل.

 یم الفرق حسب العمر.تقس الخطوة الثانیة: 10.4.2
یجوز  سنة فأكثر. 22، واألعمار 21-16وأقل، و 15تقسیم فرق الذكور واإلناث إلى الفئات العمریة التالیة: األعمار  10.4.2.1

 وما فوق". 22تحدید فئة عمریة إضافیة إذا كان ھناك عدد كاٍف من الفرق المتسابقة في الفئة العمریة "
 فئة العمریة.تتنافس الفرق ضد فرق أخرى ضمن نفس ال 10.4.2.2
 یتم تحدید الفئة العمریة للفریق حسب عمر أكبر ریاضي في ذلك الفریق عند تاریخ افتتاح المسابقة. 10.4.2.3

 تقسیم الفرق حسب القدرة. الخطوة الثالثة: 10.4.3
جمیع مسابقات الفرق الجماعیة باألولمبیاد الخاص یجب أن تستخدم أدوات تقییم المھارات الخاصة بالریاضة ودورة  10.4.3.1

 تقییم مستوى قدرة الفرق المشاركة.التقسیم ل
 لكل فریق ریاضة جماعیة للحصول على وصف أداة تقییم المھارات. قوانین األولمبیاد الخاص الریاضیةراجع  10.4.3.2
 أداة تقییم المھارات ونتائجھا من دورة التقسیم.قم بتجمیع الفرق وفقًا للقدرة استناًدا إلى  10.4.3.3
 قم بإنشاء مجموعات تقسیم ال تقل عن ثالثة وال تزید عن ثمانیة فرق. 10.4.3.4

 حل مشكالت التقسیم 10.5
عند االنتھاء من العملیة المذكورة أعاله وربما تكون ھناك حاالت ال یزال ھناك فیھا أقل من ثالثة منافسین في كل مجموعة تقسیم،  10.5.1

 الطریقة التالیة:تُستخدم 
یجوز توسیع نطاق الفئات العمریة من أجل تحقیق تقسیٍم عادل ال یقل عن ثالثة ریاضیین أو  جمع الفئات العمریة: 10.5.1.1

 تُعاد تسمیة الفئة العمریة بحیث تعكس بدقة الفئة العمریة للمنافسین. فرق.
 فرق:إذا كانت ھناك مجموعات تقسیم ال یقل العدد بھا عن ثالثة منافسین أو 

% شریطة أال یشكل خطراً على صحة 15یجوز توسیع نطاق القدرة بما یتجاوز إرشاد نسبة  تعدیل نطاق القدرة: 10.5.1.2
 العبي األولمبیاد الخاص وسالمتھم للقیام بذلك.

 إذا كانت ھناك مجموعات تقسیم ال یقل العدد بھا عن ثالثة منافسین أو فرق: 10.5.1.3
ع جنس مختلف بشرط أال یمثل ھذا خطراَ على صحة ادمج العبي األولمبیاد الخاص/الفرق من نو 10.5.1.3.1

 العبي األولمبیاد الخاص وسالمتھم للقیام بذلك.
وفي حالة كانت استثناءات ھذه المعاییر ضروریة، ستراجع إدارة المسابقة التعدیالت المقترحة على  10.5.1.3.2

تتسم باألمان  ھذه المعاییر وتتخذ القرار النھائي بناًء على الھدف من تقدیم أكثر تجربة تنافسیة
إلدارة المسابقة سلطة نھائیة فیما یتعلق بمجموعات التقسیم وأي تغییر في ھذه  والتحدي لكل ریاضي.

 ال یُسمح باالحتجاجات المستندة على التقسیم. المعاییر.
 فعالیات بالوكالة 10.6

یجوز للفعالیات بالوكالة استخدام فعالیة تمھیدیة  تُستخدم الفعالیات بالوكالة في بعض الحاالت للتقسیم لعدة فعالیات في منافسة ما. 10.6.1
على سبیل المثال، في حالة التزلج األلبي، یمكن استخدام فعالیة بالوكالة للتزلج المتعرج  واحدة أو فعالیة نھائیة واحدة محددة.

 متعرج سوبر جي.العمالق في تقسیم النھائیات إلى سباقات التزلج المتعرج، والتزلج المتعرج العمالق، والتزلج ال
إذا تم استخدام فعالیة بالوكالة في التقسیم، یجوز استخدام أداء العب األولمبیاد الخاص في أي من السباقات النھائیة في التقسیم  10.6.2

لى ثالث على سبیل المثال؛ تُستخدم الفعالیة بالوكالة لسباق التزلج المتعرج العمالق في التقسیم إ  للنھائیات الالحقة في تلك المسابقة.
بعد أن یتم بدء الفعالیة األولى (التزلج المتعرج)،  فعالیات (التزلج المتعرج، والتزلج المتعرج العمالق، والتزلج المتعرج سوبر جي).
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ة، وفي ھذه الحال قد یكون األمر واضًحا استناداُ إلى األداء الذي ینبغي أن ینتقل إلیھ العب األولمبیاد الخاص إلى قسٍم أعلى أو أقل.
 یجوز إلدارة المسابقة إعادة تقسیم العب األولمبیاد الخاص إلى نھائیات التزلج المتعرج العمالق، والتزلج المتعرج سوبر جي.

 الالعبین غیر المؤھلین 10.7
انھ التنافس إذا كان العب األولمبیاد الخاص غیر مؤھل في فعالیة تقسیمیة/تمھیدیة، فیجوز أن یتقدم إلى المسابقة النھائیة إذا كان بإمك 10.7.1

لن یُسمح لالعبي األولمبیاد  بأمان في ھذه الفعالیة، كما یمكن تقدیم درجة تقیس قدرتھ إلى إدارة المسابقة المسئولة عن التقسیم.
سیتلقى الالعبین غیر المؤھلین خالل المسابقة  الخاص غیر المؤھلین بسبب السلوك غیر الریاضي بالتقدم إلى المسابقة النھائیة.

 لن یحصل الالعبین غیر المؤھلین بسبب سلوكھم غیر الریاضي أثناء المسابقة النھائیة على جائزة. یة أشرطة مشاركة.النھائ
 

 قانون الجھد األقصى (المعروف سابقًا باسم قانون الجھد الصادق)  .11
 أسباب استخدام قانون الجھد األقصى 11.1

وھي تضمن تنافس العبي األولمبیاد الخاص مع العبي  فریدة من نوعھا.عملیة التقسیم المستخدمة في منافسات األولمبیاد الخاص  11.1.1
 كما تضمن أیضاً أن عملیة توزیع الجوائز توفر التقدیر لجمیع المنافسین. األولمبیاد الخاص اآلخرین من ذوي القدرة المماثلة.

شاركین بأقصى جھد ممكن في جمیع مراحل ونتیجةً لذلك، من الضروري أحیانًا استخدام قانون الجھد األقصى لضمان منافسة الم
 ومن ثمَّ، یتم استخدام قانون الجھد األقصى: المسابقة.

 لتوفیر بیئة تنافسیة عادلة لالعبي األولمبیاد الخاص 11.1.1.1
 لتوفیر مصدر للحكام /مدیري الفعالیات لخلق بیئة تنافسیة عادلة 11.1.1.2

 تطبیق القانون 11.2
 د األقسام فرصة التخاذ نھج كمي یتعلق بقانون الجھد األقصى.تُتیح الفعالیات التي تستخدم درجة عددیة لتحدی 11.2.1
 یمكن استخدام الخیارات التالیة وحدھا أو مجتمعة لتطبیق إرشادات قانون الجھد األقصى: 11.2.2

قد ال یتجاوز الالعبین والفرق  قاعدة النسبة المئویة؛ یتم تحدید نسبة مئویة ونشرھا لكل فعالیة یتم فیھا تطبیق القانون. 11.2.2.1
إذا تجاوز العب األولمبیاد الخاص أو الفریق نسبة  النسبة المئویة للتحسین من درجة التقسیم إلى درجتھم النھائیة.ھذه 

القوانین الرسمیة  بالنسبة لبعض الریاضات، تم بالفعل تحدید النسب المئویة ضمن األداء ھذه، فقد یحدث عدم أھلیة.
 .لریاضات األولمبیاد الخاص

إذا تجاوز العب األولمبیاد  مراجعة ھیئة التحكیم؛ یتم تحدید نسبة مئویة ونشرھا لكل فعالیة یتم فیھا تطبیق القانون. 11.2.2.2
ؤدي ذلك تلقائیاً إلى "بدء" الخاص أو الفریق ھذه النسبة من درجة التقسیم الخاصة بھم إلى الدرجة النھائیة، فسی

 مراجعة ھیئة التحكیم لتحدید إذا ما كان یجب استبعاد العب األولمبیاد الخاص أو الفریق من الفعالیة.
 في كلتا الحالتین أعاله، یجب استخدام اإلجراءات التالیة لتطبیق قانون الجھد األقصى: 11.2.3

نت الدرجة المسجلة في مسابقة التقسیم ال تعكس قدرة یجب توفیر الفرصة للمدرب لتقدیم درجة أداء محسنة إذا كا 11.2.3.1
 العب األولمبیاد الخاص على ذلك.

 یجوز إلدارة المسابقة أن تأخذ أفضل نتیجة تدریب مقدمة أو درجة تقسیم لتحدید الوضع النھائي. 11.2.3.2
أن تقرر إدارة المسابقة أن العب األولمبیاد الخاص أو الفریق لم یتنافس بأقصى جھد في الجوالت األولیة و/أو  یجوز 11.2.3.3

في ھذه الحالة، یجوز أن تفرض  جوالت التقسیم بالنیة الخالصة للحصول على میزة غیر عادلة في عملیة التقسیم.
التحذیر الشفھي لالعب و/أو  یمكن أن تشمل العقوبات: فریق.إدارة المسابقة عقوبة على العب األولمبیاد الخاص أو ال

  المدرب، أو وضع التقسیم المعّدل، أو الوضع النھائي أو االستبعاد من الفعالیة أو المسابقة بالكامل.
 العوامل التي یجب وضعھا في االعتبار عند تحدید النسب المئویة ألداء أقصى جھد ولتطبیق قانون الجھد األقصى: 11.3

 ویات قدرة أغلبیة العبي األولمبیاد الخاص في فعالیٍة مامست 11.3.1
في الفعالیات ذات المستوى التمھیدي، أو الفعالیات المصممة لالعبي األولمبیاد الخاص من ذوي القدرات المنخفضة،  11.3.1.1

 فإن الدرجات واألداء ستمیل إلى تباین أكبر بین التقسیم والمسابقة النھائیة.
 عي في مثال الدرجاتتباین طبی -نوع الفعالیة  11.3.2

متر في فعالیة الوثب الطویل من الثبات تأثیر كبیر على تباین األداء  0.3یمكن أن یكون لتحسین مسافة صغیرة نسبیًا  11.3.2.1
 ولذلك، ینبغي مراعاة نسبة مئویة أكبر لألداء. بین التقسیم والنتیجة النھائیة.

ثواٍن في زیادة نسبة  10سیط في الدرجة بمقدار متر، وتحسن ب 3000من المرجح أال تتسبب فعالیة مثل الجري  11.3.2.2
 ولذلك، یمكن مراعاة نسبة مئویة أصغر لألداء. مئویة كبیرة بین التقسیم والنتیجة النھائیة.
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 یجب  یجب أن تأخذ إدارة المسابقة بعین االعتبار الفرق النسبي بین أعلى وأقل الدرجات ضمن قسٍم ما. نسب التقسیم: 11.3.2.3
أن تكون النسبة المئویة ألقصى جھد الذي یُطبَّق دائًما أكبر من النسبة المئویة للفرق بین أعلى وأقل درجات في قسٍم 

 ینبغي أن تؤثر كیفیة تقسیم الفعالیة على تنفیذ قانون/إرشاد النسبة المئویة ألقصى جھد. ما.
 قة بعین االعتبار متى وأین تم تحدید درجات التقسیم.یجب أن تأخذ إدارة المساب  متى وأین تم تحدید درجات التقسیم: 11.3.2.4

قد تختلف النسب المئویة ألداء أقصى جھد عن الفعالیات التي یتم فیھا أخذ درجات التقسیم والدرجات النھائیة في 
 تدریب.الفاعلیة ذاتھا مقابل الفعالیات التي یتم فیھا تحدید درجات األقسام من المسابقة (المسابقات) السابقة أو ال

یجب أن تأخذ إدارة المسابقة بعین االعتبار إذا ما كانت الظروف الجویة قد تغیرت من فعالیات  الظروف الجویة: 11.3.2.5
 التقسیم إلى الفعالیات النھائیة.

 الجوائز .12
 المیدالیات واألشرطة 12.1

فعالیات أخرى، تُقدَّم المیدالیات إلى  في جمیع األلعاب على مستوى البرنامج، واأللعاب اإلقلیمیة، واأللعاب العالمیة، وأي ألعاب أو 12.1.1
تُقدَّم األشرطة إلى العبي األولمبیاد الخاص الذین ینھون في المركز  الفائزین بالمركز األول والثاني والثالث في جمیع الفعالیات.

ال ینھون الفعالیة یُعرض الالعبین غیر المؤھلین (المستبعدین) (ألسباب غیر السلوك غیر الریاضي) أو الذین  الرابع حتى الثامن.
 علیھم شریط مشاركة.

 حاالت التعادل 12.2
وإذا لم یتم تحدید ذلك وتعادل الالعبین أو الفرق في أي مركز،  سوف تتبع كل ریاضة معاییر ریاضیة محددة تتعلق بحاالت التعادل. 12.2.1

راكز یؤدي إلى عدم تقدیم أي مكافأة للمركر ونتیجةً لذلك، فإن التعادل في أحد الم فإن كالھما یحصل على أعلى جائزة لھذا المركز.
  التالي.

 التقدیر الخاص 12.3
باإلضافة إلى المیدالیات والشرائط، یجوز أن یحصل الالعبین على تقدیٍر خاص لإلنجازات المھمة (على سبیل المثال؛ أعلى عدد  12.3.1

روح الریاضیة، وما إلى ذلك) بعد حفل من اإلنجازات فوق المتوسط، والالعب األكثر تحسناً، وأفضل المحاوالت الشخصیة، وال
یجوز منح المیدالیات والشرائط الرسمیة فقط لالعبي األولمبیاد الخاص بناًء على نتائج المسابقة، وال یجوز  توزیع الجوائز الرسمي.

 تقدیمھا كھدایا أو رموز تقدیریة للرعاة والضیوف والمدربین وغیر ذلك.
 التذكارات 12.4

ومع ذلك، ال تشبھ ھذه التذكارات  جمیع العبي األولمبیاد الخاص في منافسة تقدیراً لحضورھم الفعالیة.یجوز تقدیم تذكارات إلى  12.4.1
 الجوائز التنافسیة المقدمة لالعبي األولمبیاد الخاص في الفعالیة.

 الریاضات الجماعیة 12.5
 یجوز منح جوائز الفرق في أي منافسة في األولمبیاد الخاص. 12.5.1
یكون الالعبین أو الفرق مقسمین مع مجموعات تقسیم من العبي أولمبیاد الخاص أو فرق من الجنس األخر، یتلقون الجوائز  عندما 12.5.2

 حسب المركز داخل تلك المجموعات.
وال یشمل  جمیع الفریق أو أفراد الفریق المستبعدون من المسابقة بسبب السلوك غیر الریاضي لن یحصلوا على جائزة من أي نوع. 12.5.3

ھذا العبي األولمبیاد الخاص الذین أُخرجوا من مباراة/ دور أو جولة واحدة من المسابقة والمسموح لھم بالعودة للعب في الجولة 
 التالیة أو لعب الفریق.

 مراسم التتویج 12.6
 تُجرى مراسم توزیع الجوائز وفقًا لبروتوكول جوائز األولمبیاد الخاص. 12.6.1

 
 المسابقة على المستوى األعلىمعاییر التقدم للمشاركة إلى  .13

 المبدأ األساسي 13.1
یحظى الالعبون من جمیع مستویات القدرة بفرصة متساویة للتقدم إلى المستوى األعلى من المسابقة شریطة أن تكون في نفس  13.1.1

 الریاضة والفعالیات التي تنافس بھا في مسابقة المستوى األدنى.
 أھلیة التقدم للمشاركة 13.2

 الخاص مؤھالً للتقدم للمشاركة في المسابقة التالیة شریطة أن:یكون العب األولمبیاد  13.2.1
یكون قد شارك في المستوى السابق من المسابقة (على سبیل المثال، یجب أن ینافس العب األولمبیاد الخاص في  13.2.1.1

 ألعاب على مستوى البرنامج قبل التقدم للمشاركة في األلعاب العالمیة)، مع االستثناء التالي:
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األولمبیاد الخاص أو الفریق الذي لم تتح لھ فرصة المنافسة في مسابقةأو ألعاب مؤھالً للتقدم للمشاركة یكون العب  13.2.1.2
 في المستوى التالي من المسابقة إذا تم تطبیق معیار واحد أو أكثر من المعاییر التالیة:

 انخفاض عدد تسجیل العبي األولمبیاد الخاص/الفرق ضمن ھیكل البرنامج، 13.2.1.2.1
 منافسة عادلة داخل ھیكل البرنامج منخفضة أو غیر موجودة،فرصة توفیر  13.2.1.2.2
أن یكون من غیر المعقول من ناحیة التكلفة أن ینفذ البرنامج الفعالیة أو المسابقة ضمن ھیكل البرنامج  13.2.1.2.3

 الخاص بھ، أو
 ظل العبو األولمبیاد الخاص أو الفرق یتدربون أو یتنافسون في المسابقات السائدة. 13.2.1.2.4

 ریب والمسابقة في الریاضة ذاتھا التي سیشارك العب األولمبیاد الخاص فیھا في المستوى التالي من المسابقة.یجب أن یكون التد 13.2.2
 إذا كانت ھناك أحداث إضافیة في تلك الریاضة متاحة في المستوى التالي من المسابقة، یجب أن یتلقى الالعبون تدریباً مناسباً. 13.2.3

 یق اإلجراء الخاص باختیار العب أو مدرب فر 13.3
 یجب أن تنشر البرامج العملیة والمعاییر مسبقاً. 13.3.1
یعمل البرنامج المعتمد، مع اللجنة المنظمة لأللعاب على تحدید عدد العبي األولمبیاد الخاص أو الفرق التي سوف یُسمح لھا  13.3.2

 ھذه ھي الحصة المطلوب تعبئتھا. بالمشاركة في المسابقة المعنیة بالریاضة و/أو الفعالیة.
البرنامج المعتمد عدد العبي األولمبیاد الخاص أو الفرق المؤھلة للتقدم للمشاركة في الریاضة و/أو الفعالیة بناًء على المشاركة  یحدد 13.3.3

 في المسابقة في المستوى األدنى.
عبي األولمبیاد إذا لم یتجاوز عدد العبي األولمبیاد الخاص أو الفرق المؤھلة الحصة المقررة (الكوتھ)، یتقدم للمشاركة جمیع ال 13.3.4

 الخاص والفرق.
إذا تجاوز عدد العبي األولمبیاد الخاص أو الفرق المؤھلة الحصة المقررة (الكوتة)، ، یتم اختیار من لھ الحق للتقدم بالمشاركة على  13.3.5

 النحو التالي:
إذا تجاوز عدد  ت.تُعطى األولویة للحاصلین على المراكز األولي من جمیع مجموعات التقسیم بالریاضة و/أو الفعالیا 13.3.5.1

الحاصلون على المراكز األولى الحصة المقررة (الكوتة)، فاختر العبي األولمبیاد الخاص أو الفرق للتقدم للمشاركة 
 من خالل السحب العشوائي.

إذا لم یكن ھناك ما یكفي من الحاصلین على المركز األول لملء الحصة، یُقدَّم للمشاركة جمیع الحاصلین على المركز  13.3.5.2
یتم ملء الحصة المتبقیة بسحٍب عشوائي للحاصلین على المركز الثاني من جمیع مجموعات تقسیم الریاضة  ول.األ

 و/أو الفعالیة.
إذا كانت الحصة كبیرة بما یكفي لجمیع للحاصلین على المركز الثاني للتقدم للمشاركة، یتم ملء الحصة المتبقیة من  13.3.5.3

 الثالث من جمیع مجموعات تقسیم الریاضة و/أو الفعالیة.خالل سحب عشوائي للحاصلین على المركز 
  كرر ھذه العملیة، مع إضافة كل مركز تم الحصول علیھ حسب الضرورة، حتى یتم ملء الحصة. 13.3.5.4
 تنطبق ھذه اإلجراءات على كل من الریاضات الفردیة والجماعیة؛ بما في ذلك الریاضات الموحدة. 13.3.5.5

معاییر اختیار للمدربین استناداً إلى االعتماد والخلفیة الفنیة والخبرة العملیة التي من شأنھا یتم تشجیع البرامج المعتمدة على وضع  13.3.6
 مراجعة معاییر اختیار البرنامج. SOIیحق لمؤسسة  تعزیز التجربة التنافسیة لالعبي األولمبیاد الخاص.

 االلتزام 13.4
في ظل الظروف االستثنائیة التي ال  ة األولمبیاد الخاص.معاییر تقدم العب األولمبیاد الخاص للمشاركة ھي عنصر أساسي لحرك 13.4.1

یمكن فیھا تلبیة المعاییر، یمكن أن تحید السلطة عن اإلجراءات المقررة شریطة أال تتعارض إجراءات االختیار البدیلة مع المبدأ 
 األساسي لتقدم العب األولمبیاد الخاص للمشاركة.

صریح بإضافة معاییر إضافیة للتقدم للمشاركة بناًء على السلوك أو االعتبارات الطبیة یجوز للبرامج المعتمدة طلب الحصول على ت 13.4.2
 أو القضائیة و/أو العدول عن إجراءات التقدم للمشاركة بسبب حجم البرنامج أو طبیعتھ.

 یجب تقدیم طلبات العدول عن اإلجراءات المقررة كتابیاً كما یلي: 13.4.3
سوف تنظر إدارة األلعاب العالمیة في جمیع الطلبات وتوافق  واإلقلیمیة والعالمیة:للتقدم إلى األلعاب متعددة الجنسیات  13.4.3.1

 علیھا أو ترفضھا.
سینظر البرنامج المعتمد في جمیع الطلبات ویوافق علیھا أو  للتقدم إلى المسابقات على مستوى البرنامج أو أقل منھ: 13.4.3.2

 افقة علیھا.مراجعة طلبات العدول التي تم المو SOIیحق لمؤسسة  یرفضھا.
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 الریاضات الموحدة في األولمبیاد الخاص .14
 نماذج الریاضات الموحدة 14.1

وھي  تتضمن الریاضات الموحدة في األولمبیاد الخاص ثالثة نماذج ریاضیة شاملة تشرك أفراداً ذوي إعاقات فكریة و بدونھا. 14.1.1
من بین ھؤالء الثالثة، یشارك  یاضي الموحد.الریاضات الموحدة التنافسیة، وتطویر العبي الریاضات الموحدة، والترویح الر

یعتبر االندماج  الالعبین (األفراد من ذوي اإلعاقات الفكریة) والشركاء (األفراد بدون إعاقات فكریة) معاً كزمالء في الفریق..
النموذج، ینبغي أال بغض النظر عن  االجتماعي في النماذج الثالثة بمثابة نتیجة أساسیة، ولكن یختلف ھیكل وتنسیق كل نموذج.

 تتألف فرق الریاضات الموحدة من األفراد ذوي اإلعاقة فقط.
  النموذج التنافسي للریاضات الموحدة 14.1.2

النموذج التنافسي للریاضات الموحدة بین أعداد متساویة تقریباً من العبي األولمبیاد الخاص (األفراد من ذوي  یجمع 14.1.2.1
إن المشاركة الھادفة  اإلعاقات الفكریة) والشركاء (األفراد بدون إعاقات فكریة) كزمالء في الفرق للتدریب والمسابقة.

یجب أن یكون جمیع الزمالء في فریق   لبات األساسیة لھذا النموذج.لجمیع الزمالء في التدریب والمسابقة من المتط
النموذج التنافسي للریاضات الموحدة قد حصلوا على المھارات الالزمة للریاضات وأسالیب الممارسة للمنافسة دون 

ى جمیع یجب أن یكون الزمالء بنفس العمر والقدرة عل تعدیل القوانین الریاضیة الرسمیة لألولمبیاد الخاص.
 -14.3یُرجى االطالع على النقطة  وھذا یعني مجموعة مماثلة من األعمار ومستویات القدرة الریاضات الجماعیة.

بالنسبة للریاضات الفردیة، یجب   المعامالت الخاصة بالریاضة التنافسیة في  األولمبیاد الخاص في نھایة ھذا القسم.
العمر والقدرة في الریشة الطائرة، وریاضة التجدیف، وتنس الطاولة، أن یكون الالعبین والشركاء متماثلین في 

بالنسبة لجمیع الریاضات الفردیة األخرى، تختلف متطلبات   والتنس، والتزلج الفني على الجلید، والتزلج السریع.
 .14.3العمر ومطابقة القدرة كما ھو محدد على أساس ریاضة بریاضة في القسم 

 ثلة للنماذج التنافسیة:متطلبات العمر المما 14.1.2.2
عاًما، فالفرق بین أصغر وأكبر عضو في الفریق  13-8إذا كان أي عضو في الفریق یتراوح بین  14.1.2.2.1

  سنوات. 3أال یزید عن  یجب
عاماً، فالفرق بین أصغر وأكبر عضو في  17-14إذا كان عمر أي عضو في الفریق یتراوح بین  14.1.2.2.2

  سنوات. 5أال یزید عن  یجبالفریق 
عاماً أو أكبر، فالفرق بین أصغر وأكبر عضو بالفریق ینبغي  18عمر جمیع أعضاء الفریق إذا كان  14.1.2.2.3

  عاماً. 20أال یزید عن 
 فرق النموذج التنافسي للریاضات الموحدة مؤھلة للمنافسة في األلعاب اإلقلیمیة والعالمیة. 14.1.2.3

 تطویر العبي الریاضات الموحدة 14.1.3
بین أعداد متساویة تقریباً من ریاضیي ألعاب األولمبیاد  یجمع نموذج تطویر العبي الریاضات الموحدة 14.1.3.1

الخاص العبي األولمبیاد الخاص(األفراد من ذوي اإلعاقات الفكریة) والشركاء (األفراد بدون إعاقات 
في نموذج تطویر العبي الریاضات الموحدة،  فكریة) كزمالء في الفرق الریاضیة للتدریب والمسابقة.

سوف یساعد الالعبون من ذوي القدرة العالیة الزمالء من  الء بالقدرات ذاتھا.ال یلزم أن یكون الزم
ذوي القدرات األقل في تطویر المھارات والممارسات الخاصة بالریاضة والمشاركة في بیئة الفریق 

یوضح الجدول في نھایة ھذا القسم كیفیة مطابقة العبي األولمبیاد الخاص والشركاء حسب  بنجاح.
مح نموذج تطویر العبي الریاضات الموحدة بإجراء تعدیالت على القوانین الریاضیة یس العمر.

  الرسمیة لألولمبیاد الخاص، ولكن یجب أن یحافظ على نفس األعمار بین الزمالء في ذات الوقت.
 ینبغي أن تضمن تعدیالت القوانین مشاركة جمیع الزمالء بشكل ھادف.

 عبینمتطلبات العمر المماثل لتطویر الال 14.1.3.2
عاماً، فالفرق بین أصغر وأكبر عضو في  13-8إذا كان عمر أي عضو في الفریق یتراوح بین  14.1.3.2.1

  سنوات. 3أال یزید عن  یجبالفریق 
عاماً، فالفرق بین أصغر وأكبر عضو في  17-14إذا كان عمر أي عضو في الفریق یتراوح بین  14.1.3.2.2

  سنوات. 5أال یزید عن  یجبالفریق 
عاماً أو أكبر، فالفرق بین أصغر وأكبر عضو بالفریق ینبغي  18كان عمر جمیع أعضاء الفریق  إذا 14.1.3.2.3

  عاماً. 20أال یزید عن 
 فرق نموذج تطویر العبي الریاضات الموحدة غیر مؤھلة للمنافسة في األلعاب اإلقلیمیة والعالمیة. 14.1.3.3

 الترویح الریاضي الموحد 14.1.4
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اضیة شاملة للترویح (التدریب أو المسابقة) لالعبي األولمبیاد الخاص الترویح الریاضي الموحد ھي فعالیة ری 14.1.4.1
فعالیات الترویح الریاضي الموحد ال یلزم أن تلبي الحد األدنى من متطلبات التدریب والمسابقة   والشركاء الموحدین.

الموحدة، ولكن یجب وتشكیل الفریق كما في نموذج تطویر العبي الریاضات الموحدة والنموذج التنافسي للریاضات 
قد تتاح  تنفیذھا من خالل برنامج األولمبیاد الخاص أو یتم تنفیذھا في شراكة مباشرة مع برنامج األولمبیاد الخاص.

یسمح الترویح   فرص ھذه الفاعلیات داخل المدارس واألندیة والمجتمع وغیرھا من المنظمات الخاصة أو العامة.
 لقوانین الریاضیة الرسمیة لألولمبیاد الخاص.الریاضي الموحد بالتعدیالت على ا

% على األقل من المشاركین في فعالیة الترویح الریاضي الموحد من األفراد ذوي اإلعاقة 25یجب أن یكون  14.1.4.2
% المتبقیة من أفراد لدیھم 50وقد تتكون نسبة  % كحد أدنى أفراد من دون أي إعاقات.25الفكریة، ویجب أن یكون 

 كریة.أو بدون إعاقات ف
 فرق نموذج الترویح الریاضي الموحد غیر مؤھلة للمنافسة في األلعاب اإلقلیمیة والعالمیة. 14.1.4.3

 قوانین النموذج التنافسي للریاضات الموحدة 14.2
 الصحة والسالمة 14.2.1

ینبغي أن تُوَجھ ھذه  یتحمل المدربون مسئولیة صحة وسالمة جمیع الالعبین، وھي األولویة الرئیسیة واألساسیة. 14.2.1.1
ة للمدربین في اختیار العبي األولمبیاد الخاص والشركاء المناسبین للمشاركة في أي فریق للریاضات المسئولی
 الموحدة.

ینبغي بذل كل جھد للحفاظ على جمیع الزمالء بأكبر قدر ممكن من المطابقة، خصوصاً في الریاضات التي تمثل فیھا  14.2.1.2
لقدرة خطر اإلصابة، وستوفر تجربة ریاضیة أكثر فائدة سوف تقلل مطابقة ا القوة والسرعة والحجم عوامل أساسیة.

 وأھمیة.
 تشكیل الفریق 14.2.2

لتعزیز تجارب الریاضات الموحدة، یجب أن یكون الالعبون والشركاء بنفس العمر والقدرة على ممارسة الریاضات  14.2.2.1
   الجماعیة.

  واستراتیجیات أساسیة للریاضة.ینبغي أن یكون أعضاء فریق الریاضات الموحدة قادرین على إظھار مھارات  14.2.2.2
في حین أن ھناك قوانین محددة تنظم عدد العبي األولمبیاد الخاص والشركاء المطلوبین أثناء المسابقة، یجب على  14.2.2.3

المدربین أیضاً الحفاظ على عدٍد متساٍو من العبي األولمبیاد الخاص والشركاء في الجدول العام (أقرب ما یكون إلى 
وھذا من شأنھ أن یقلل من إمكانیة خسارة المباراة بسبب عدم تلبیة نسبة التشكیل  لي قدر اإلمكان).نصف العدد اإلجما

 المطلوبة وسیعزز تجربة الریاضات الموحدة في التدریب والمسابقة على حٍد سواء.
 إجراء المسابقة 14.2.3

جمیع قوانین ولوائح األولمبیاد الخاص بالتساوي على العبي األولمبیاد الخاص والشركاء مع االستثناء التالي:  تنطبق 14.2.3.1
یُطلب من الشركاء استكمال طلب شریك الریاضات الموحدة الذي یتضمن سجالً طبیاً لمقدم الطلب والتنازل عن 

 المسئولیة واإلفصاح والتفویض للحصول على المعلومات.
 ن تخضع منافسات الریاضات الموحدة إلى القوانین الریاضیة الرسمیة األولمبیاد الخاص.یجب أ 14.2.3.2
"المشاركة الھادفة" ھي محاولة لتحسین مشاركة جمیع أعضاء الفریق (العبي األولمبیاد الخاص والشركاء) بناًء على  14.2.3.3

تشكیل أي فریق العبین یتمتعون یجب أن یتضمن   المبدأ القائل بأن كل العب ینبغي أن یساھم في نجاح الفریق.
ینبغي أال تشمل الفرق الالعبین الذین یسیطرون على اللعب، أو یستثنون  بمھارات ضروریة خاصة بالریاضة.

من خالل   الزمالء اآلخرین من المساھمة في نجاح الفریق، أو یمثلون خطراً على الصحة والسالمة في مجال اللعب.
وھذا یخالف  اللعب، فإن أدوار الالعبین اآلخرین وفرصھم تصبح محدودة للغایة. السماح ألي العب بالسیطرة على

روح وجوھر قوانین الریاضات الموحدة لألولمبیاد الخاص وفلسفتھا، وسیتم التعامل معھا وفقاً للمعاییر التي تحددھا 
 قوانین كل ریاضة واألمور الحاكمة.

 العواقب المترتبة على عدم االمتثال ھي إما: 14.2.3.4
لعقوبات الخاصة بالالعبین (نصح باستبدال الالعب، احتساب خطأ فني، تحذیر، بطاقة صفراء، ا 14.2.3.4.1

 الطرد)
 عواقب على الفریق (الطرد من المباراة، االستبعاد من المسابقة) 14.2.3.4.2

یحل مندوب الریاضات الموحدة القضایا في الفعالیات، ویمكنھ في نھایة المطاف تحقیق المشاركة الھادفة ومتطلبات  14.2.3.5
إذا قرر أحد مندوبي الریاضات الموحدة أن الالعب یسیطر على اللعب، البد أن یفرض الحكم  عمر المتماثل.ال

 عقوبات على المدرب.
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في حالة حدوث مخالفة الحقة،  ستشمل العقوبات: تحذیر المدرب، وإذا استمر السلوك، فإخراج المدرب من المباراة 14.2.3.6
اع بروتوكول مسابقات الریاضات الموحدة في األلعاب اإلقلیمیة والعالمیة، یجب اتب  یخسر الفریق الشوط أو المباراة.

-http://media.specialolympics.org/resources/sportsویمكن العثور علیھ على: 
essentials/unified-sports/Unified-Sports-World-Games-Competition-Protocol.pdf. 

جموعات تقسیم تنافسیة بناًء على القدرة والعمر مع فرق الریاضات ینبغي وضع فرق الریاضات الموحدة في م 14.2.3.7
 الموحدة األخرى، ووفقاً لإلجراءات المحددة لتقسیم األولمبیاد الخاص.

تُقدَّم جوائز الریاضات الموحدة الخاصة باألولمبیاد الخاص أو جوائز األولمبیاد الخاص إلى كٍل من العبي األولمبیاد  14.2.3.8
 اً لبروتوكول جوائز األولمبیاد الخاص.الخاص والشركاء، وفق

 
 

 
 النموذج التنافسي لریاضات األولمبیاد الخاص الموحدةالمعامالت الخاصة بالریاضة في  14.3

 التشكیل

 المتماثلة القدرة العمر المتماثل

نسبة العب األولمبیاد الخاص 
إلى الشریك في المسابقة 

المتواجدین في أرض الملعب في 
 وقٍت واحد

 مطلوبم = 
 ف = مفضل

  م = مطلوب
 ف = مفضل

 عدد
العبي 

األولمبیاد 
 الخاص

 عدد
 الشركاء

 الریاضات الجماعیة

 2 3 م م منافسة الفریق كرة السلة

 5 6 م م منافسة الفریق الكریكیت

 2 3 م م منافسة الفریق الفلوربول

 3 3 م م منافسة الفریق الھوكي األرضي

 2 3 م م كرة قدم الصاالت كرة القدم

 2 3 م م كرة القدم الخماسیة كرة القدم

 3 4 م م كرة القدم السباعیة كرة القدم

العب  11كرة القدم  كرة القدم
 5 6 م م بالفریق

 3 4 م م منافسة فریق كرة الید

 5 5 م م منافسة الفریق سوفت بول

 3 3 م م منافسة الفریق الكرة الطائرة
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 التشكیل
 المتماثلة القدرة العمر المتماثل

نسبة العب األولمبیاد الخاص 
إلى الشریك في المسابقة في 
 أرض الملعب في وقٍت واحد

 م = مطلوب
 ف = مفضل

  م = مطلوب
 ف = مفضل

 عدد
العبي 

ا  ل األ
 

 عدد
 الشركاء

 الریاضات الفردیة
 2 2 ف م سباقات التتابع العاب القوى 

قوانین الفرق انظر  م فریق العاب القوى
 10 10 الموحدة في ألعاب القوى

مسابقات  الریشة الطائرة
  

 

 1 1 م م
 1 1 ف ف مسابقات الزوجي بوتشى
 2 2 ف ف فریق بوتشى

مسابقات الزوجي/  البولینج
 1 1 ف ف مسابقات الزوجي المختلط

 2 2 ف ف فریق البولینج
الساعة بالدراجة سباق ضد  الدراجات

 
 1 1 ف م

 1 1 ف ف لعب الفریق الجولف
 1 1 م م K-2الزوجي  ركوب قوارب الكایاك
السباحة في المیاه 

 المفتوحة
 1 1 ف م زوج

 زوج/ التزلج بالعجالت
 1 1 ف م فریق الرقص

 4سباقات التتابع ( التزلج بالعجالت
 أشخاص)

 2 2 ف م

 1 1 ف م التتابع (شخصان)سباقات  التزلج بالعجالت
 1 2 ف ف أفراد 3طاقم من  الشراع
 2 2 ف م سباقات التتابع السباحة

 المسابقات الزوجي/ تنس الطاولة
 1 1 م م مسابقات الزوجي المختلط

 مسابقات الزوجي/ التنس
 1 1 م م مسابقات الزوجي المختلط

م (في الزوجي یتضمن  م الفریق التنس
 6 6 كل زوج)

 2 2 ف م سباقات التتابع عبر الضاحیة تزلج

 1 1 م م تزلج أزواج التزلج الفني على الجلید
 1 1 م م الرقص على الجلید التزلج الفني على الجلید

 2 2 ف م سباقات التتابع الجري على الجلید
التزلج السریع على 

 2 2 م م سباقات التتابع المسار القصیر

یُرجى الرجوع إلى قوانین األولمبیاد الخاص المعنیة بالریاضة للحصول على معلومات وتفاصیل إضافیة عن إجراء مسابقات الریاضات 
 الموحدة.
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 )MATPبرنامج تدریب األنشطة الحركیة ( .15
 الغرض 15.1

لالعبي األولمبیاد الخاص ذوي اإلعاقة الفكریة الشدیدة أو العمیقة غیر القادرین على  تم إعداد برنامج تدریب األنشطة الحركیة 15.1.1
وتم تصمیم برنامج  المشاركة في المسابقات الریاضیة الرسمیة أللعاب لألولمبیاد الخاص بسبب مھاراتھم و/أو قدراتھم الوظیفیة.

ي ذلك؛ ذوي اإلعاقة الفكریة الشدیدة أو العمیقة واإلعاقات الجسدیة تدریب األنشطة الحركیة إلعداد العبي األولمبیاد الخاص، بما ف
الالعبین من ذوي اإلعاقات الكبیرة ھم من یحتاجون إلى برامج  الكبیرة، لألنشطة الخاصة بالریاضة المناسبة لمستویات قدراتھم.

برنامج تدریب األنشطة الحركیة، كبرنامج ریاضي ال یستبعد  تدریب متخصصة للغایة بسبب مشاكلھم البدنیة أو العقلیة أو العاطفیة.
 وھو مصمم لتوفیر برامج تدریب فردیة لجمیع العبي األولمبیاد الخاص من ذوي اإلعاقات الكبیرة. فرید، أي ریاضي.

 البرنامج 15.2
ب األنشطة الحركیة على یركز برنامج تدری یقدم البرنامج منھًجا شامالً للتدریب على األنشطة الحركیة والترویح لھؤالء المشاركین. 15.2.1

باإلضافة إلى ذلك، یوفر البرنامج وسائل لالعبي األولمبیاد الخاص للمشاركة في األنشطة  التدریب والمشاركة بدالً من المسابقة.
 الترویحیة المناسبة التي تستھدف مستویات قدرتھم.

 األنشطة 15.3
www.specialolympics.orgینبغي القیام باألنشطة وفقًا لدلیل التدریب الخاص ببرنامج تدریب األنشطة الحركیة المتاح في  15.3.1

 
  

http://www.specialolympics.org/
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 لجان قوانین الریاضات لألولمبیاد الخاص والعملیات –الملحق أ 
 

 اللجنة االستشاریة لقوانین ریاضات األولمبیاد الخاص  - 1أ.
قوانین ریاضات األولمبیاد الخاص ) ھو إجراء مراجعة مستمرة لSRACالغرض من اللجنة االستشاریة لقوانین ریاضات األولمبیاد الخاص ( •

 وتقدیم توصیات إلى مؤسسة األولمبیاد الخاص الدولي بشأن التعدیالت على قوانین ریاضات األولمبیاد الخاص.
عتمدة، میتألف تكوین اللجنة االستشاریة لقوانین ریاضات األولمبیاد الخاص من أعضاء خبراء ریاضیین، أو مدیرین تنفیذیین/وطنیین في البرامج ال •

ویجب أن یكون االختیار  یتم اختیار أعضاء اللجنة من البرامج المعتمدة في جمیع أنحاء العالم. أو أعضاء مجلس إدارة األولمبیاد الخاص الدولي.
 متنوعاً جغرافیاً، ودولیاً في نطاقھ، ومعقوالً بصورة عملیة.

 الدولي حجم اللجنة االستشاریة لقوانین ریاضات األولمبیاد الخاص. یحدد مجلس إدارة مؤسسة األولمبیاد الخاص •
یجري الرئیس التنفیذي  ینبغي أن تعین مؤسسة األولمبیاد الخاص الدولي جمیع أعضاء اللجنة االستشاریة لقوانین ریاضات األولمبیاد الخاص. •

القیام بھذه التعیینات، یجوز أن ینظر األولمبیاد الخاص الدولي في  عند لمؤسسة األولمبیاد الخاص الدولي أو من ینوب عنھ ھذه التعیینات.
یعمل كل عضو باللجنة االستشاریة  توصیات البرامج المعتمدة أو األشخاص اآلخرین الذین یشاركون في األولمبیاد الخاص أو یعملون معھ.

سیعین المدیر التنفیذي في مؤسسة األولمبیاد  یین األعضاء لمدة ثانیة.یمكن إعادة تع لقوانین ریاضات األولمبیاد الخاص لدورة مدتھا أربع سنوات.
 الخاص الدولي بدیالً ألي عضو في اللجنة غیر قادر أو غیر مستعد إلكمال مدة األربع سنین.

عضویة مرتبطة بدورة التغییر تتمتع مؤسسة األولمبیاد الخاص الدولي بالسلطة التقدیریة لتمدید مدة أي عضو عاماً واحداً من أجل ضمان أن تظل ال •
 التالیة.

اللجان تتولى إدارة الریاضة في األولمبیاد الخاص الدولي مسؤولیة تقدیم الدعم لموظفي اللجنة االستشاریة لقوانین ریاضات األولمبیاد الخاص و •
 الفرعیة.

یستلم رئیس مجلس إدارة اللجنة  فترة لمدة عامین.یتم اختیار رئیس مجلس اإلدارة ونائب رئیس مجلس اإلدارة، اللذین یعمالن خالل نفس ال •
االستشاریة للقوانین الریاضیة جمیع المقترحات المتعلقة بالقوانین الریاضیة؛ ویكون مسؤوالً عن بدء جمیع إجراءات اللجنة بشأن جمیع 

 الخاص . المقترحات، ویقوم بإعداد تقریر ملخص نصف سنوي للجنة االستشاریة لقوانین ریاضات األولمبیاد
 

 فرق المصادر الریاضیة - 2أ.
ف تستخدم اللجنة االستشاریة لقوانین ریاضات األولمبیاد الخاص فرق المصادر الریاضیة لمراجعة القوانین المتعلقة بكل ریاضة رسمیة ومعتر •

 بھا.
 اد الخاص.یجب أن تبلغ فرق المصادر الریاضیة توصیاتھا إلى اللجنة االستشاریة لقوانین ریاضات األولمبی •
 ما یلي ھي المسؤولیات الرئیسیة ألعضاء فرق المصادر الریاضیة فیما یتعلق بریاضة معینة: •

o .مراجعة جمیع تغییرات القوانین المقترحة 
o .تقدیم المدخالت والتوجیھ إلى اللجنة االستشاریة لقوانین ریاضات األولمبیاد الخاص بشأن التغییرات في القوانین المقترحة 
o  ھم لقوانین األولمبیاد الخاص واالتحاد الدولي.اكتساب ف 
o .ضمان أن قوانین ریاضات األولمبیاد الخاص تنعكس بدقة في جمیع المصادر الریاضیة عند تطویرھا 
o ) العمل مع أعضاء فرق المصادر الریاضیة األخرین لصیاغة التوصیات إلى اللجنة االستشاریة للقوانین الریاضیةSRAC.( 

 
 )GUSAGاالستشاریة العالمیة للریاضات الموحدة ( المجموعة - 3أ.

 تتألف المجموعة االستشاریة العالمیة للریاضات الموحدة من أعضاء یتمتعون بفھم قوي لنتائج االندماج االجتماعي للریاضات الموحدة. •
o  تستخدم اللجنة االستشاریة للقوانین الریاضیة المجموعة االستشاریة العالمیة للریاضات الموحدة لمراجعة مقترحات تعدیالت قوانین

 الریاضات الموحدة.
o .تبلغ المجموعة االستشاریة العالمیة للریاضات الموحدة توصیاتھا إلى اللجنة االستشاریة للقوانین الریاضیة 

 اء المجموعة االستشاریة العالمیة للریاضات الموحدة، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي:تشمل مسئولیات أعض •
o .مراجعة جمیع تعدیالت قوانین الریاضات الموحدة وتقدیم التوصیات إلى اللجنة االستشاریة للقوانین الریاضیة 
o .التأكد من أن جمیع القوانین تعكس بدقة المبادئ األساسیة للریاضات الموحدة 

 إجراءات اعتماد القوانین الریاضیة لألولمبیاد الخاص من تنقیح، تعدیالت والتعریفات. - 4أ.
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الخاص یجوز ألي شخص في األولمبیاد الخاص تقدیم مقترحات إلى اللجنة االستشاریة للقوانین الریاضیة من خالل اإلدارة الریاضة في األولمبیاد  •
 ات جدیدة أو عملیات حذف للقوانین الریاضیة.الدولي بشأن قوانین أو تعدیالت أو تعریف

 معاییر تقییم مقترحات تغییر القانون •
o :سیتم استخدام المعاییر التالیة في عملیة تقییم المقترحات المختلفة لتغییر القانون 

  فیما یتعلق بھذا االقتراح؟ھل توجد أي مراجع في قوانین االتحاد الدولي/الھیئة اإلداریة الوطنیة/وغیرھا من قوانین االتحاد الریاضي 
 إذا كان األمر كذلك، فأعطنا التفاصیل أو المرجع.

 ھل یؤثر ھذا على المعدات الریاضیة المستخدمة حالیًا؟ 
 ھل ھذا مقترح لتعدیل قانون أو مشكلة في إدارة المسابقة أم ھو مشكلة خاصة بدلیل التدریب؟ 
 وغیر ذلك) بخصوص ھذا المقترح؟ھل ھناك أي بیانات داعمة (إحصائیات، دراسات علمیة ، 
 ما ھي اإلحصائیات أو النتائج التي تم العثور علیھا لدعم المقترح؟ ھل تم اختبار ھذا المقترح؟ 
 ما ھو األثر على تطویر الریاضة العالمیة؟ 
 ھل تعتقد أن مقترح القانون ھذا، كمبدأ أو بنفس الطریقة، یمكن تطبیقھ أیضاً على الریاضات األخرى؟ 
 ھو تأثیر ھذا المقترح على المستویات المختلفة للمنظمة الریاضیة، على سبیل المثال، على المستوى المحلي أو الوطني أو اإلقلیمي  ما

 أو األلعاب العالمیة؟
 ھل یسري ھذا على الفور أو في تاریخٍ الحق ألسباب سیتم شرحھا؟ 
 بقة؟ما ھو التأثیر على التدریب و/أو التحكیم و/أو إدارة المسا 
 ھل ھناك أي مخاوف تتعلق بالصحة والسالمة؟ 
 ھل تحافظ القاعدة على الفلسفة األساسیة لألولمبیاد الخاص؟ 

o .ینبغي إخطار البرامج بأي تغییرات تطرأ على القوانین الریاضیة 
o .تسري جمیع القوانین أو التعدیالت أو عملیات الحذف الجدیدة للقوانین الریاضیة في فبرایر 

 resources.specialolympics.orgلخص التغییرات مع القوانین الریاضیة على الموقع سیتم نشر م •
  

http://resources.specialolympics.org/
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 نموذج تغییر القانون المقترح  األولمبیاد الخاص:   النموذج الرسمي: - 5أ.
 

   تاریخ التقدیم:   اسم الریاضة:

 
تغییر الشخص الذي یقدم 

   العنوان: .1  القانون:

عنوان البرید  .2  رقم الھاتف أثناء النھار:
  اإللكتروني:

تغییر القانون المقدم بالنیابة عن 
 برنامج األولمبیاد الخاص:

 نعم 
 ال 

إذا كانت اإلجابة "نعم"، اذكر اسم برنامج  .3
األولمبیاد الخاص، ویجب أن یعتمد النموذج ممثل 

البرنامج المعتمد (مدیر الریاضة، المدیر الوطني، أو 
 رئیس مجلس اإلدارة):

 اسم البرنامج:
 
________________________ 

  تم التصدیق على المقترح من قبل (االسم والمنصب):

 
إصدار القوانین الرسمیة لریاضات األولمبیاد الخاص 

  التي تقرأ منھا:
 (التاریخ في الركن السفلي)

 

 -مرجع القانون (على سبیل المثال؛ ركوب الدراجات 
  .ب)1قوانین المسابقة،  -القسم ھـ 

   الصفحة:رقم 

   :نص القانون

 (حدد مربع اإلجراء المقترح) التوصیة:
 حذف قانون 
 إضافة قانون جدید 
 تغییر نص على النحو التالي: 

  نص جدید:

  1 :سبب تغییر القانون المقترح

  2  :في القانون ؟ ھل تم عمل اختبار میداني لھذا التغییر

 
 ) من خالل إدارة الریاضةSRACاللجنة االستشاریة لقوانین الریاضیة (   نموذج البرید إلى:

Special Olympics Inc., 1133 19th Street, NW, Washington, DC 20036، الوالیات المتحدة األمریكیة 
 

 sportrules@specialolympics.org  أو، البرید اإللكتروني إلى:

                                                
وھذا مھم بشكل خاص إذا كان مقترحك ذو طبیعة كبیرة، مثل: إضافة فعالیة/   لمقترحك تأثیر إیجابي على برنامج األولمبیاد الخاص أو تعلقھ بعوامل الصحة والسالمة. ینبغي أن توضح كیف سیكون1

 الریاضي، مما یوفر فرصة إضافیة للمنافسة أو جلب العبین جدد إلى الریاضةبعض األمثلة على ذلك تجعل قوانین األولمبیاد الخاص تتماشى مع تلك الخاصة باالتحاد   سباق جدید ضمن ریاضٍة ما.
 

الذي كان مسؤوالً عن إجراء االختبار، وطول االختبار، وعدد العبي األولمبیاد الخاص المشاركین، ھل كان االختبار على المستوى المحلي  -قدم أكبر قدر ممكن من التفاصیل حول االختبار المیداني 2
 مستوى البرنامج الوطني، وكیف تم تقییم نتائج االختبار ودعم الحالة الخاصة بالتغییر المقترح. أو على

mailto:sportrules@specialolympics.org
mailto:sportrules@specialolympics.org
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 االتحادات الریاضیة الدولیة -الملحق ب 
 

 الریاضیة االتحادات
 

 Alpine Skiing Federation Internationale de Skie (FIS) Blochstrasse 2  اتحاد التزلج على جبال األلب
3653 OBERHOFEN AM THUNERVIEW 

 SWITZERLANDسویسرا 
 61 61 44 2 / 33 41+ھاتف: 
 71 61 44 2 / 33 41+فاكس: 

 ski.com-www.fisالموقع اإللكتروني: 
 
 

 AAF( Athletics International Association of Athletics(االتحاد الدولي أللعاب القوى  ألعاب القوى
Federation 

17, rue Princesse Florestine 
B.P. 359 

98007 MONACO CEDEX MONACO 
 88 88 10 93/  377+ھاتف: 
 15 95 15 93/  377+ فاكس:

 www.iaaf.orgالموقع اإللكتروني: 
 

 BWF( Stadium Badminton Kuala Lumpur Batuاالتحاد العالمي للریشة الطائرة ( الریشة الطائرة
31/2 — Jalan Cheras 

MY-56000 KUALA LUMPUR مالیزیا 
  55 71 83 92/  3 60+ ھاتف:
 55 71 84 92/  3 60+ فاكس:

 www.internationalbadminton.orgالموقع اإللكتروني: 
 

 )FIBAاالتحاد الدولي لكرة السلة ( كرة السلة
Federation Internationale de Basketball 

Route Suisse 5 
1295 Mies SWITZERLAND سویسرا 

 00 00 545/  22 41+ ھاتف:
 99 00 545/  22 41+ فاكس:

 www.fiba.comالموقع اإللكتروني: 
 

 (األولمبیاد الخاص الدولي) .Bocce Special Olympics, Inc  بوتشي
1133 19th Street, NW, Washington, DC 20036 USA الوالیات المتحدة األمریكیة 

 3630-628 202 1+ھاتف: 
 0200-824 202 1+فاكس: 

 www.specialolympics.org الموقع اإللكتروني:
 

Bowling البولینج العالمي البولینج 
World Bowling  

Tulpanvägen 1117674 
Järfälla، Sweden السوید 

 12 502 583 8 46+ ھاتف:
 987 751 708 46+ھاتف: 

  :https://www.worldbowling.org/الموقع اإللكتروني

http://www.fis-ski.com/
http://www.iaaf.org/
http://www.internationalbadminton.org/
http://www.fiba.com/
http://www.specialolympics.org/
http://www.specialolympics.org/
https://www.worldbowling.org/
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Cross Country Skiing االتحاد الدولي لتزلج الضاحیة  تزلج الضاحیةFederation Internationale de Skie (FIS) 

Blochstrasse 2 
3653 OBERHOFEN AM THUNERSEE SWITZERLAND سویسرا 

 61 61 44 2/  33 41+ھاتف: 
 71 61 44 2 / 33 41+فاكس: 

 ski.com-www.fisالموقع اإللكتروني: 
 

 International Cricket Council Al 1) برج الثریا ICCمجلس الكریكیت الدولي ( Crick  الكریكیت
Thuraya Tower 1 

 PO Box 500070ص.ب  - Dubai Media Cityمدینة دبي لإلعالم 
 دبي

 United Arab Emiratesاإلمارات العربیة المتحدة 
 3688088 / 4 971+ھاتف: 
 3688080/  4 971+فاكس: 

 cricket.com-www.iccالموقع اإللكتروني: 
 

  )UCIاالتحاد الدولي للدراجات ( ركوب الدراجات الھوائیة
Allee Ferdi Kubler 12 

1860 AIGLE  سویسراSWITZERLAND 
 11 58 468/  24 41+ ھاتف:
 12 58 468/  24 41+ فاكس:

 www.uci.chالموقع اإللكتروني: 
 

 )Maison du Sport Internationalاالتحاد العالمي للرقص الریاضي ( DancEsportمنفذ 
Avenue de Rhodanie 54 

1007 LAUSANNE  
 SWITZERLANDسویسرا 

 11 17 601/  21 41+ ھاتف:
 12 17 601/  21 41+فاكس: 

 https://www.worlddancesport.org/ الموقع اإللكتروني: 
 

  Federation Equestre Internationale (FEI)االتحاد الدولي للفروسیة  Equestrian  الفروسیة
 HM King Hussein I Buildingمبنى صاحب الجاللة، الملك حسین األول 

Chemin de la Joliette 8 
1006 LAUSANNE  

  SWITZERLANDسویسرا 
 47 47 310/  21 41+ ھاتف:
 60 47 310/  21 41+فاكس: 

 https://www.fei.org/الموقع اإللكتروني: 
 

Figure Skating االتحاد الدولي للتزلج  التزلج الفني على الجلیدInternational Skating Union (ISU)  
Avenue Juste-Olivier 17 

1006 LAUSANNE  سویسراSWITZERLAND  
 66 66 612/  21 41+ ھاتف:
 77 66 612 / 21 41+فاكس: 

 www.isu.orgالموقع اإللكتروني: 
 

 ،Alakiventie 2 (IFF)االتحاد الدولي للفلور بول  الفلور بول
00920 HELSINKI فنلندا 

http://www.fis-ski.com/
http://www.icc-cricket.com/
http://www.uci.ch/
https://www.worlddancesport.org/
https://www.worlddancesport.org/
https://www.fei.org/
http://www.isu.org/
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 25 214 454 9- 358+ ھاتف:
 www.floorball.orgالموقع اإللكتروني: 

 
 . (األولمبیاد الخاص الدولي)Floor Hockey  Special Olympics, Incالھوكي األرضي 

1133 19th Street, NW, Washington, DC 20036 USA الوالیات المتحدة األمریكیة  
 3630-628 202 1+ھاتف: 
 0200-824 202 1+فاكس: 

 www.specialolympics.orgالموقع اإللكتروني: 
 

 Federation Internationale de Football Associationاالتحاد الدولي لكرة القدم   Football (Soccer)كرة القدم 
(FIFA)  

Strasse 20  
P.O. Box 8044 ZURICH  

  SWITZERLANDسویسرا 
 7777 222 / 43 41+ھاتف: 
 7878 222 / 43 41+فاكس: 

 https://www.fifa.com/الموقع اإللكتروني: 
 

Golf نادي الجولف الملكي في سانت أندرو   الجولفRoyal Ancient Golf Club of St. Andrew’s 
(R&A)  

St. Andrews 
Fife 

 2112-47-33-44+ھاتف:  United Kingdom KY16 9JDالمملكة المتحدة 
 7580- 47- 33- 44+فاكس: 

 www.randa.orgالموقع اإللكتروني: 
 

 Federation Internationale de Gymnastiqueاالتحاد الدولي للجمباز  Gymnastics الجمباز 
(FIG)  

Avenue de la Gare 12A 
1003 Lausanne 

 SWITZERLANDسویسرا 
 10 55 321 / 21 41+  ھاتف:
 19 64 494 / 32 41+ فاكس: 

 gym-www.fignastics.orgالموقع اإللكتروني: 
 

  Federation Internationale de Handball (IHF)لدولي لكرة الید االتحاد ا كرة الید
Peter Merian – Strasse 23 

P.O. Box, CH-4002  سویسراSwiterland 
 40 90- 228 61 41+ ھاتف: 
 5555- 228 61 41+فاكس: 

 www.ihf.infoالموقع اإللكتروني: 
 

 International Judo Federation (IJF)االتحاد الدولي للجودو  Judo  جودو
Sttief Sttila str. 1 
1051 Budapest  

 Hungaryالمجر 
 70 72 302 361+ھاتف: 
 1020 3398 / 2 82+فاكس: 

 www.ijf.orgالموقع اإللكتروني: 
 

http://www.floorball.org/
http://www.specialolympics.org/
https://www.fifa.com/
http://www.randa.org/
http://www.fig-gymnastics.org/
http://www.ihf.info/
http://www.ijf.org/
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  العنوان/ International Canoe Federation (ICF)االتحاد الدولي للقوارب  Kayaking  الكایاك
Avenue de Rhodanie 54 

CH 1007 Lausanne 
 Switzerlandسویسرا 

 90 02 612 21 41+ ھاتف:
 www.canoeicf.comالموقع اإللكتروني: 

 
 Powerlifting االتحاد الدولي للقوة البدنیة  القوة البدنیةInternational Powerlifting Federation (IPF)  

3, route D’Arlon 
L-8009 Strassen  

 لوكسمبورج
Luxemborg 

 114 389 26 352+ھاتف: 
 696 582 352+فاكس: 

 ipf.com-www.powerliftingالموقع اإللكتروني: 
 

Roller Skating االتحاد الدولي للتزلج بالعجالت  التزلج بالعجالتFederation Internationale de Roller Skating (FIRS) 
 FIHPمن خالل 

Avenue, De Rhodanie, 54 
1007 Lausanne  

  Switzerlandسویسرا 
 77 18 601 21 41+ھاتف: 

 www.rollersports.orgالموقع اإللكتروني: 
 

Sailing االتحاد الدولي للشراع  الشراعInternational Sailing Federation (ISAF(  
20 Eastbourne Terrace  

Paddington , London 
 United Kingdomالمملكة المتحدة 

 88 48 40 39 20 44+ھاتف: 
 www.sailing.orgلكتروني: الموقع اإل

 
Snowboarding االتحاد الدولي للتزلج  التزلج على الجلیدFederation Internationale de Skie (FIS) 

Blochstrasse 2 
3653 OBERHOFEN AM THUNERVIEW 

 SWITZERLANDسویسرا 
 61 61 44 2 / 33 41+ھاتف: 
 71 61 44 2/  33 41+فاكس: 

 ski.com-www.fisالموقع اإللكتروني: 
 

Snowshoeing (األولمبیاد الخاص الدولي)  الجري على الثلج 
1133 19th St. NW Washington, DC 20036 الوالیات المتحدة األمریكیة 

 3630-628 202 1+ھاتف: 
 0200-824 202 1+فاكس: 

 www.specialolympics.orgالموقع اإللكتروني: 
 

 Softball االتحاد العالمي لكرة القاعدة اتحاد السوفت بول ( سوفت بولWBSC( 
World Baseball Softball Confederation (WBSC) 

Avenue de Rhodanie 54CH-1007 Lausanne  
 سویسرا
 40 82 318 21 41+ ھاتف:

http://www.canoeicf.com/
http://www.powerlifting-ipf.com/
http://www.rollersports.org/
http://www.sailing.org/
http://www.fis-ski.com/
http://www.specialolympics.org/
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 41 82 318 21 41+ فاكس:
 https://www.wbsc.org/الموقع اإللكتروني: 

 
  )ISUاالتحاد الدولي للتزلج ( التزلج السریع 

Avenue Juste-Olivier 17 
1006 LAUSANNE  سویسراSWITZERLAND 

 66 66 612 / 21 41+ اتف: ھ
 77 66 612/  21 41+فاكس: 

 www.isu.orgالموقع اإللكتروني: 
 

Swimming االتحاد الدولي للسباحة  السباحةFédération Internationale de Natation (FINA) 
Open Water Swimming   Chemin de Bellevue 24a/24b 

 CH-1005 LAUSANNE   السباحة في المیاه المفتوحة
 SWITZERLANDسویسرا 

 10 47 310 / 21 41+  ھاتف:
 10 66 312/  21 41+ فاكس:

 www.fina.orgالموقع اإللكتروني: 
 

 
Table Tennis االتحاد الدولي لتنس الطاولة ( تنس الطاولة(ITTF 

International Table Tennis Federation (ITTF)  
MSI, Avenue de Rhodani 54B, 2 

1007 Lausanne 
 سویسرا

SWITZERLAND 
 90 70 340/  21 41+ ھاتف:
 99 70 340/  21 41+ فاكس:

 www.ittf.comالموقع اإللكتروني: 
 

Tennis االتحاد الدولي للتنس  التنسInternational Tennis Federation (ITF) 
Bank Lane 

Roehampton 
SW15 5XZ LONDON المملكة المتحدة 

 64 64 78 88 / 20 44+ھاتف: 
 99 77 78 88 / 20 44+فاكس: 

 www.itftennis.comالموقع اإللكتروني: 
 

Volleybal االتحاد الدولي للكرة الطائرة  الكرة الطائرةFederation Internationale de Volleyball (FIVB)  
Château Les Tourelles" 

Ch. Edouard-Sandoz 2-41006  
LAUSANNE  سویسراSWITZERLAND 

 35 35 345/  21 41+ ھاتف:
 45 35 345/  21 41+ فاكس:

 www.fivb.orgالموقع اإللكتروني: 
 

 
 األھلیة -الملحق ج 

 2.01القسم  -یُرجى الرجوع إلى القوانین العامة 
 

https://www.wbsc.org/
http://www.isu.org/
http://www.fina.org/
http://www.ittf.com/
http://www.itftennis.com/
http://www.fivb.org/
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  األقسام وقواعد السلوك -الملحق د 
 قسم االعب األولمبیاد الخاص

 فإن لم أستطع، دعني أكون شجاعاً في المحاولة".  " دعني أفوز.
 

 قسم المدرب
أتعھد بتوفیر فرص للریاضة  جمیع المدربین وبالروح الریاضیة، أتعھد بأننا سنعمل باحترافیة، واحترام لآلخرین، ونضمن تجربةً إیجابیة للجمیع."باسم 

 والتدریب عالیة الجودة في بیئة آمنة لجمیع العبي األولمبیاد الخاص."
 
 

 قسم الحكام
ن نقوم بمھامنا في ألعاب األولمبیاد الخاص بنزاھة وحیادیة تامة ، مع احترام القوانین التي تحكمھا وااللتزام "باسم جمیع الحكام والمسؤولین، فإنني أتعھد بأ 

 بھا بروح ریاضیة ."
 
 

 قواعد سلوك العبي األولمبیاد الخاص والشركاء الموحدین  
یوافق جمیع العبي  ولمبیاد الخاص احترام الریاضات واألولمبیاد الخاص.تلتزم ألعاب األولمبیاد الخاص بأسمى الُمثل الریاضیة، ویُتوقع من جمیع العبي األ

 األولمبیاد الخاص والشركاء الموحدین على القوانین التالیة:
 

 الروح الریاضیة
 

 .سوف أتدرب على الروح الریاضیة الطیبة 
 .ألفاظ خارجة .لن أستخدم  سوف أتصرف بطرق تجلب االحترام لي ولمدربیني ولفریقي واألولمبیاد الخاص 
 .لن أسب األشخاص اآلخرین أو أوجھ اإلھانة إلیھم 
 .لن أتعارك مع العبي األولمبیاد الخاص أو المدربین أو المتطوعین أو الموظفین اآلخرین 

 
 التدریب والمسابقة 

 .سوف أتدرب بشكٍل منتظم 
 .سوف أتعلم قوانین ریاضتي وأتبعھا 
  سوف أبذل أقصى ما في وسعي دوًما أثناء التدریب والتقسیم والمسابقات. وأطرح األسئلة عند عدم فھمي شيء.سوف أستمع إلى المدربین والمسؤولین 
 .لن "أدخر جھًدا" في المسابقة التمھیدیة للوصول إلى مجموعة أسھل في التقسیم  بمسابقة النھائیات 

 
 المسئولیة عن أفعالي

 أو جنسیة غیر الئقة أو غیر مرغوب فیھا تجاه اآلخرین. لن أُْقِدم على ارتكاب أي إساءة جسدیة أو لفظیة  
 .لن أدخن في مناطق غیر المدخنین 
 .لن أتعاطى عقاقیر لغرض تحسین أدائي. لن أتناول الكحول أو أستخدم عقاقیر غیر قانونیة في فعالیات األولمبیاد الخاص 
 ي، واالتحاد الوطني للریاضة / قوانین الھیئة اإلداریة لریاضتي /ریاضاتي.سألتزم بجمیع القوانین وقوانین األولمبیاد الخاص، واالتحاد الدول 

 
  قد تصل إلى عدم أدرك أنھ إذا لم ألتزم بمدونة قواعد السلوك ھذه، فسأخضع لمجموعة من العواقب من برنامجي أو اللجنة المنظمة لأللعاب العالمیة والتي

 السماح بالمشاركة.
 

 قواعد السلوك الخاصة بُمَدّربي األولمبیاد الخاص مدونة
 

یوافق جمیع مدربي األولمبیاد الخاص على  .تلتزم األولمبیاد الخاص بأسمى المثل الریاضیة وتتوقع من جمیع المدربین أن یحترموا الریاضة واألولمبیاد الخاص
 االلتزام بمدونة السلوك التالیة:

 
 احترام اآلخرین

 لمبیاد أحترم حقوق العبي األولمبیاد الخاص والشركاء الموحدون والمدربین والمتطوعین اآلخرین واألصدقاء والجمھور وكرامتھم وقیمتھم، في األو سوف
 الخاص.
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 .حتذى بھ لدى العبي سوف أكون مثاالً إیجابیًا یُ  سوف أعامل الجمیع على قدم المساواة بغض النظر عن الجنس أو األصل العرقي أو الدین أو القدرة
 األولمبیاد الخاص والشركاء الموحدین الذین أدربھم.

 
 

 ضمان تجربة إیجابیة

 .سوف أحترم موھبة كل ریاضي ومرحلة  سوف أضمن أن یكون الوقت الذي یقضیھ كل ریاضي أدربھ في األولمبیاد الخاص عبارة عن تجربة إیجابیة لھ
 نموه وأھدافھ.

  ریاضي في الفعالیات التي تتحدى إمكاناتھ وتتناسب مع قدراتھ.سوف أحرص على أن یتنافس كل 
 .سوف أكون عادالً وأمینًا مع العبي األولمبیاد الخاص ومراعیًا لشعورھم وأتواصل معھم بلغة بسیطة وواضحة  
  أحرص على تقدیم الدرجات الدقیقة المطلوبة إلشراك العب األولمبیاد الخاص في أي سباق أو فعالیة.سوف 
 اد الخاص.أقوم بتوجیھ كل ریاضي لبذل أفضل ما لدیھ من قدرات في جمیع المسابقات التمھیدیة والنھائیات وفقًا لقوانین الرسمیة لریاضات األولمبی سوف 

 

 التصرف بشكل مھني وتحمل المسؤولیة عن أفعالي

 أتقید في كالمي وسلوكي ودقة مواعیدي وما أقوم بھ من إعداد وتقدیم بالمعاییر الرفیعة. سوف 
 ھور ووسائل سوف أظھر االنضباط لجمیع المعنیین بالریاضة (العبي األولمبیاد الخاص والمدربین والمنافسین والحكام والمدیرین وأولیاء األمور والجم

 ظ على كرامتھم وأتعامل معھم باحترافیة.اإلعالم، وما إلى ذلك) وسأحترمھم وأحاف
 .سوف أشجع العبي األولمبیاد الخاص على إظھار نفس الصفات الحمیدة 
 .لن أتعاطى الكحولیات أو التبغ أو العقاقیر غیر المشروعة أثناء تمثیلي لألولمبیاد الخاص في الدورات التدریبیة أو المسابقات 
  الشخصیة تجاه العبي األولمبیاد الخاص وغیرھم، بما في ذلك اإلساءات أو االعتداءات اللفظیة والجسدیة سوف أمتنع عن أي شكل من أشكال اإلساءة

 والعاطفیة.
  التي تصدر عن اآلخرین تجاه العبي األولمبیاد الخاص الموجودین تحت رعایتي.سوف أكون منتبھاً ألي شكل من أشكال اإلساءة 

 
 الخاصلالعبي األولمبیاد  عالیة الجودةخدمة 

 .سوف أكون مطلعاً على القوانین والمھارات الخاصة بالریاضة التي  سوف أسعى إلى التحسن المستمر من خالل تقییم األداء والتثقیف المستمر للمدربین
 أتولى تدریبھا.

 .سأقدم برنامجاً مخططاً للتدریب 
 التدریب والتنافس الخاصة بكل العب أولمبیاد خاص أتولى تدریبھ. سوف أحتفظ بنسخ من السجالت الطبیة وسجالت 
 تي).سألتزم بجمیع القوانین وقوانین األولمبیاد الخاص، واالتحاد الدولي، واتحاد الوطني للریاضة/ قوانین الھیئة اإلداریة لریاضتي (ریاضا 

 
 صحة وسالمة العبي األولمبیاد الخاص

  فق آمنة لالستخدام.أحرص على أن المعدات والمراسوف 
 .سوف أتأكد من كون المعدات والقوانین والتدریبات والبیئة مناسبة لعمر العبي األولمبیاد الخاص وقدراتھم 
 سوف أراجع االستمارة الطبیة الخاصة بكل العب أولمبیاد خاص وسأكون على درایة بأي قیود مفروضة على مشاركتھ قد ذكرت في ھذه االستمارة. 
 العبي األولمبیاد الخاص على طلب المشورة الطبیة عند الحاجة. سوف أحث 
 .سوف أحرص على إیالء نفس االھتمام والدعم تجاه العبي األولمبیاد الخاص المرضى أو المصابین 
 .ًلن أسمح بمزیٍد من المشاركة والتدریب والتنافس إال إذا كان ذلك مناسبا 
 ذه، فإنني سأتعرض لمجموعة من العواقب والتي قد تصل إلى المنع من ممارسة التدریب في األولمبیاد أدرك أنني إذا خالفت مدونة قواعد السلوك ھ

 الخاص.
 

 مدونة قواعد سلوك لمسئولي األولمبیاد الخاص

 .یوافق جمیع مسئولي األولمبیاد  یلتزم األولمبیاد الخاص بأسمى الُمثل الریاضیة، ویُتوقع من جمیع مسؤولي الریاضة احترام الریاضة واألولمبیاد الخاص
 الخاص على االلتزام بمدونة السلوك التالیة:

o .سأؤدي واجبي على محمل الجد، وبعدل، وأمانة، ودقة. سوف أكون على درایة تامة بمفھوم ولوائح وقوانین الریاضة باألولمبیاد الخاص  
o .سأكون صالًحا ومنضبًطا ومحایدًا وملتزًما بالمبادئ 
o  ،وأرتدي المالبس المناسبة، وأكون مھندًما في مالبسي، وسأمتنع عن التدخین في مكان المسابقات وعن شرب الكحول أثناء األلعاب.سأكون قویًا 
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o سوف أضمن أن یتساوى العبي األولمبیاد الخاص في الفرص وأمكنھم من بناء اللیاقة البدنیة، واالستمتاع بالفرح، وتعزیز الصداقة من خالل 
 لفعالیات.المشاركة في ا

o .سوف أقوم بحمایة خصوصیتھم واحترام حقوق وقیمة العبي األولمبیاد الخاص. لن أمیز بین العبي األولمبیاد الخاص بسبب إعاقتھم الجسدیة 
o .سأشجع العبي األولمبیاد الخاص أثناء المسابقة على توفیر السالمة وتحمل مسئولیة سلوكي الذي یتوافق مع روح األلعاب 
o ربین والموظفین والجمھور وأفراد األسرة.سأحترم المد 

 
  ATLANTO-AXIAL INSTABILITمشاركة األفراد الذین قد یكون لدیھم انضغاط الحبل الشوكي أو عدم استقرار البروز المحوري  —الملحق ھـ 

 
 إصابة الحبل الشوكي

إصابات الحبل الشوكي لدى أشخاص أصحاء لیس لدیھم عوامل خطر تحدث بعض   تعد إصابات الحبل الشوكي أمر نادر لكنھ مدمر في الوسط الریاضي.
یعني انضغاط الحبل الشوكي أن عظام   ومع ذلك، قد یكون لدى بعض العبي األولمبیاد الخاص عالمات وأعراض سابقة النضغاط الحبل الشوكي.  سابقة.

ابة أو إزاحة الحبل الشوكي بحركة أو تأثیر یمكن أن یحدث في الوسط وقد ثبت أن ھذا یؤدي إلى إص العمود الفقري تضغط بقوة على الحبل الشوكي.
 وبالتالي، فإن الكشف عن العبي األولمبیاد الخاص الذین لدیھم عالمات وأعراض انضغاط الحبل الشوكي مھم. الریاضي.

 
مبیاد الخاص ھو عدم استقرار البروز المحوري المصحوب النوع األكثر شھرة من انضغاط الحبل الشوكي لدى العبي األولمبیاد الخاص المشاركین في األول

)بشكل متكرر لدى العبي األولمبیاد AAIیحدث عدم استقرار البروز المحوري (  ).symptomatic atlanto-axial instability (AAIباألعراض 
بین بمتالزمة داون من عالمات عصبیة النضغاط الحبل % من العبي األولمبیاد الخاص المصا1.5سوف یعاني حوالي  الخاص المصابین بمتالزمة داون.

 . AAIالشوكي أو عدم استقرار في البروز المحوري
 

یجب أخذ عالمات  ومع ذلك، یمكن أن یحدث انضغاط الحبل الشوكي عند أي مستوى من الفقرات وال یقتصر على األشخاص المصابین بمتالزمة داون.
بعض   الجد، حیث إن عالج االنضغاط یمكن أن یحفظ العب األولمبیاد الخاص من إصابة دائمة أو مدمرة. وأعراض انضغاط الحبل الشوكي على محمل

 أعراض انضغاط الحبل الشوكي ھي:
 خدر أو وخز في الیدین أو القدمین أو الذراعین أو الساقین 
 ضعف في الیدین أو القدمین أو الذراعین أو الساقین 
 شيتغیرات غیر طبیعیة في طریقة الم 
 تغیرات في تناسق الحركة 
 تشنجات 
 شلل 
 صعوبة التحكم في عملیة اإلخراج 
 میل الرأس 
 .ألم حارق، أو وخزي، أو قرص األعصاب في الذراعین، أو الرقبة، أو الیدین، أو الظھر 

 
ینبغي إیقاف جمیع   إصابة الحبل الشوكي.إذا الحظت أیًا من ھذه األعراض، خصوصاً إذا كانت جدیدة، فقد یكون العب األولمبیاد الخاص في عرضة لخطر 

لعظمي األنشطة الریاضیة ، ویجب االتصال بطبیب على الفور من أجل تقییم العب األولمبیاد الخاص للمخاطر المحتملة و/أو تصحیح مشكلة الھیكل ا
  یُرجى الرجوع إلى قسم القوانین العامة أدناه للحصول على إرشادات إضافیة.  األساسیة.

 
 

 (ز) من القوانین العامة2.02إعادة الطباعة من القسم  تمت
 

) البروز AAIمشاركة األفراد الذین یعانون من أعراض انضغاط الحبل الشوكي، بما في ذلك؛ عدم االستقرار المصحوب بأعراض (
 المحوري

 
في الرقبة، والمعروف باسم عدم استقرار البروز  C-2و C-1انضغاط الحبل الشوكي في أي مستوى للفقرات، بما في ذلك على مستوى الفقرات العنقیة 

یمكن أن یؤدي فرط  )، یمكن أن یعرض األفراد إلى إصابة محتملة إذا شاركوا في أنشطة تحرك الفقرات بشكل جذري عند منطقة الضغط.AAI( المحوري
یجب أن تتخذ البرامج المعتمدة االحتیاطات التالیة قبل السماح   إصابة كبیرة.التمدید الناتج أو االنثناء الجذري للرقبة أو الجزء العلوي من العمود الفقري إلى 

المصحوب بأعراض للمشاركة في  AAIلالعبي األولمبیاد الخاص الذین یظھر علیھم أعراض انضغاط الحبل الشوكي و/أو عدم استقرار البروز المحوري 
 أنشطة بدنیة معینة:

 
، یجب أن 2یجب فحص جمیع العبي األولمبیاد الخاص عند تلقیھم الفحص البدني القیاسي قبل المشاركة المشار إلیھا في ھذه المادة  .تحدید األعراض )1(

یتولى فحصھم أخصائي طبي مرخص ألعراض التأثیرات العصبیة العكسیة بما في ذلك تلك التي قد تنتج عن انضغاط الحبل الشوكي أو المصحوب 
قد تشمل ھذه األعراض: ألم شدید في الرقبة ، ألم في العضالت (ألم عصبي موضعي)، ضعف، تنمیل،  . AAIرار البروز المحوريبأعراض عدم استق
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دة تشنجات ("ضیق" غیر معتاد في عضالت معینة)، أو تغیر في لون العضالت، أو صعوبات في المشي، أو انعكاس في العضالت (انعكاسات عمیقة شدی
 في وظیفة األمعاء أو المثانة أو عالمات أو أعراض أخرى لالعتالل النخاعي الشوكي (إصابة بالحبل الشوكي). التفاعل)، أو تغیر

 
إذا أكد أخصائي طبي مرخص وجود انضغاط الحبل الشوكي المصحوب بأعراض و/أو عدم استقرار البروز المحوري أثناء الفحص وجود أعراض.  )2(

) تلقى العب 1لھذا الالعب بالمشاركة في ریاضة واحدة من ریاضات األولمبیاد الخاص من اختیاره في حالة: (الطبي لالعب أولمبیاد خاص، قد یُسمح 
وقد وقع العب  األولمبیاد الخاص تقییماً عصبیاً شامالً من طبیٍب مؤھل التخاذ مثل ھذا القرار، والذي یشھد فیھ على أنھ یجوز لھذا الالعب أن یشارك،

یجب توثیق   الوالد أو الوصي على الالعب القاصر على "موافقة بالعلم" والتي فیھا یقر بأنھ قد تم إبالغھ بالنتائج وقرارات الطبیب. األولمبیاد الخاص أو
ن ، بعنواSOIالبیانات والشھادات المطلوبة بموجب ھذا القسم الفرعي وتقدیمھا إلى البرامج المعتمدة باستخدام النموذج الموحد المعتمد من مؤسسة 

"إصدار خاص للریاضیین المصابین بانضغاط الحبل الشوكي المصحوب بأعراض و/أو عدم االستقرار المصحوب بأعراض عدم استقرار البروز 
"إصدار خاص بشأن انضغاط الحبل الشوكي و/أو عدم االستقرار المصحوب بأعراض في عدم المحوري" وأي مراجعات لھذا النموذج معتمدة من 

 ).المحوري" استقرار البروز
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