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 ( 7362 / 30 / 61 - 10)  مسابقات البولينج خالل الفترة من 

 فعاليات المنافسة            

 المسابقات

 فردي
 زوجي
 فرق

 الترتيب العام 
 االساتذة

 الجدول اليومي للبطولة 

 المسابقات الوقت اليوم والتاريخ

 

  7112/  10/  11الجمعة 

  
 وصول الفرق

 

 7112/  10/  11السبت 
12:00 – 13:00 

 

14:00 – 15:00 

 

 ( )مركز قطر للبولينجاجتماع مدراء الفرق 

 
 التدريب الرسمي

 

 7112/  10/  17االحد 

 

9:00 – 10:00 

10:00 – 13:00 

13:30 

 تزييت الخطوط
 مسابقة الفردي

 تتويج مسابقة الفردي

 

 7112/  10/  10االثنين 

 

9:00 – 10:00 

10:00 – 13:00 

10:01 

 تزييت الخطوط
 مسابقة الزوجي

 تتويج مسابقة الزوجي

 

 7112/  10/  11الثالثاء 

 

9:00 – 10:00 

10:00 – 13:00 

15:00 – 18:00  

13:01 

 تزييت الخطوط
 ) ثالث اشواط (مسابقة الفرق 

 مسابقة الفرق ) ثالث اشواط  (
 + الترتيب العام تتويج مسابقة الفرق

 
 

  7112/  10/  11االربعاء 

9:00 – 9:30 

9:30  _10:30 

10:30- 11:00 

11:11 – 17:11 

17:01 – 10:11 

10:01 – 11:11 

11:01 – 11:11 

 تزييت الخطوط
 مسابقة األساتذة الدور التمهيدي

 تزييت الخطوط
 الدور قبل النهائي

 الثالث والرابعالمركز نهائي 
 نهائي األول والثاني
 تتويج مسابقة األساتذة

 

 7112/  10/  11الخميس 

  
 مغادرة الفرق

ة بدول مجلس الخامسة لرياضة المرأالدورة 

 التعاون لدول الخليج العربية

 قطر -الدوحة 
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 التعليمات التنظيمية

  عام 

تصدر هذه التعليمات بغرض تنظيم الدورة الخامسة لرياضة المرآة الخليجية للبولينج خالل 

ة القطرية بالتعاون لجنة رياضة المرأدولة قطر التي ينظمها  7112/  0/  11 – 11الفترة 

  .مع االتحاد القطري للبولينج 

  االجتماع الفني للبطولة

  تدعو اللجنة المنظمة للبطولة مديري الفرق المشاركة لحضور االجتماع الفني

 للبطولة 

  تقوم اللجنة الفنية للبطولة بتوزيع ارقام لجميع الفرق المشاركة 

  يتم اجراء القرعة لكل المسابقات في االجتماع الفني للبطولة 

 اركين في مسابقة يقوم مدراء الفرق المشاركة بتقديم كشف بأسماء الالعبات المش

 الفردي باللغة االنجليزية وذلك ليتم ادخاله في برنامج النتائج .  

  مكان اقامة البطولة

  مركز قطر للبولينج 

  ( 07عدد الخطوط ) 

  ( نوع الخطوطAMF  ) 

 الفندق 

 سوف يحدد الحقا  

  تشكيل الوفود

  يلي :يقوم كل اتحاد مشارك بتعبئة النماذج المرفقة في اخر النشرة كما 

نموذج معلومات الوصول  –) نموذج الوفد المشارك موضحه االسم الثالثي والصفة 

نموذج معلومات عن الالعبات (  –نموذج الفندق وتوزيع الغرف  –والمغادرة 

في موعد  الخاص بلجنة رياضة المرأة القطريةوارسالها على البريد االلكتروني 

 (   7111/  1/  01اقصاه )   

qwsc@olympic.qa  

  بتوفير عدد ثالث اعالم لدولتهم وقرص مدمج يقوم كل اتحاد مشارك في البطولة    

 (CD . مسجل عليه النشيد الوطني للدولة )  

 

 

mailto:qwsc@olympic.qa
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 نظام اللعب

  مسابقة الفردي  -6

مسابقة الفردي بعد اجتماع  يقوم مدراء الفرق بتسليم كشف بأسماء المشاركين في    1.1

 مدراء  الفرق مباشرة .

 ( أشواط على مرحلة واحدة وطبقا للتعليمات 1)  مجموع العبة مشاركة يلعب كل     7.1
   الفنية للبطولة .

األشواط  المشاركين حسب ما حققوه من مجموع الصولجانات في يتم ترتيب الالعبات   0.1

   .الستة

  مسابقة الزوجي -7

 فقط (  العبة 7يتكون فريق الزوجي من ) 

بعد انتهاء  يقوم مدراء الفرق بتسليم كشف بأسماء فرق الزوجي إلي اللجنة الفنية    1.7

 الفردي مباشرة . مسابقة

 ( أشواط على مرحلة واحدة وطبقا للتعليمات 1) مجموع يلعب كل فريق مشارك    7.7

 .الفنية للبطولة

األشواط  المشاركة حسب ما حققوه من مجموع الصولجانات فييتم ترتيب الفرق     0.7

  .الستة

  مسابقة ) الفرق (  -0

 (العبات فقط  1الفريق من عدد ) يتكون 

مسابقة إلي اللجنة الفنية بعد انتهاء  الفريقيقوم مدراء الفرق بتسليم كشف بأسماء    1.0

 مباشرة . الزوجي

 أشواط مرحلة 0أشواط على مدار مرحلتين ) (  1) مجموع يلعب كل فريق مشارك   7.0

 أشواط مرحلة ثانية ( وطبقا للتعليمات الفنية للبطولة . 0أولى + 

في األشواط  يتم ترتيب الفرق المشاركة حسب ما حققوه من مجموع الصولجانات   0.0

 الستة . 

 

  ( شوطا   61الترتيب العام بعد  )   - 4

شوط وفقا لمجموع الصولجانات  13االوائل بعد االنتهاء من يتم اختيار الالعبات الثالثة  1.1

 ويوزع عليهم الميداليات المذكورة بجدول الجوائز.

  مسابقة األساتذة - 5

مجموع  وذلك حسب ما حققوه من ثمانية العبات(  3يدخل هذه المسابقة أفضل ) 

 للنظام التالي.طبقا   (  ويلعبون الفرق –الزوجي  -الصولجانات في مسابقات ) الفردي
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 الدور التمهيدي  - 1

 الدول األول ) يبدأ من الصفر (

شوط وفقا لمجموع الصولجانات وذلك لدخول  13يتم اختيار الثمانية االوائل بعد االنتهاء من 

 الدور قبل النهائي .

اعلى تعتبر فائزة تلعب كل العبة مباراة من مجموع شوطين والالعبة التي تحقق مجموع 
 تنفيذ المباريات وفقا لما يلي :  بالمباراة ويتم

1  ( =1  *3  ، )7  ( =7  *2  ، )0  ( =0  *1  ، )1  ( =1  *1 ) 

 تنتقل الالعبات الفائزات في دورة الثمانية الى دور االربعة ) الدول قبل النهائي ( 

 الدور قبل النهائي  – 2

تلعب كل العبة مع الالعبة االخرى مباراة من مجموع شوطين والالعبة التي تحقق  – 1.2

 مجموع اعلى تعتبر فائزة بالمباراة ويتم تنفيذ المباريات وفقا لما يلي : 

1  ( =1  *1  ، )7  ( =7  *0 ) 

 (  1 ( والفائزة في المباراة رقم ) 1المباراة االولى بين الفائزة في المباراة رقم )  – 7.2

 ( 0( والفائزة في المباراة رقم )  7المباراة الثانية بين الفائزة في المباراة رقم )  – 0.2

االول  ينالالعبات الفائزات من هذا الدور ينتقال للدور النهائي ويلعبان على المركز – 1.2

 والرابع .النهائي ويلعبان على المركزين الثالث والثاني والالعبات الخاسرات ينتقال للدور 

 الدور النهائي  – 1

تلعب كل العبة مع االخرى مباراة من مجموع شوطين والالعبة التي تحقق مجموع اعلى 
 تعتبر فائزة بالمباراة وفقا لما يلي 

 يلعبون الفائزات من الدور قبل النهائي مباراة نهائية على المركزين االول والثاني  – 1.3

  قبل النهائي مباراة نهائية على المركزين الثالث والرابع يلعبون الخاسرات من الدور – 7.3

 : المساراتتغيير   -9

اليمين كل شوط  بعد نهاية المساراتيتم تغيير  والفرقفي مسابقة الفردي والزوجي    1:9

 .الى اليمين واليسار الى اليسار

الفنية  حسب جدول المباريات الصادرة من اللجنة تنتقل الالعباتفي مسابقة األساتذة   7:9 

 في البطولة .

 كســر التعادل :  - 63

( شوط في حالة  13في مسابقة الفردي او الزوجي او الفرق او الترتيب العام بعد )   1:3 

التعادل على المركز االول ) يمنح المتعادلين الميدالية الذهبية وتحجب الميدالية الفضية ( اما 
حالة التعادل على المركز الثاني ) يمنح المتعادلين الميدالية الفضية وتحجب الميدالية في 

 البرونزية ( اما في حالة التعادل على المركز الثالث ) يمنح المتعادلين الميدالية البرونزية ( .

م ( شوط يت 13( بعد انتهاء )  3في حالة تعادل اكثر من العبة على المركز الثامن )   7:3 

( وفي حالة استمرار التعادل يتم  13الرجوع الى افضل نتيجة في الشوط االخير ) شوط رقم 
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( وفي حال استمرار التعادل يتم الرجوع الى االشواط  12ر ) يبل االخالرجوع الى الشوط ق

 التي تليها حتى يتم كسر التعادل .

في حالة تعادل اكثر من العبة على المركز االول والثاني في الدور التمهيدي في مسابقة  0:3

االساتذة يعاد المربع التاسع والعاشر لكل العبة حتى تحقق عدد اكبر من الصولجانات ، وفي 
حالة استمرار التعادل يستمر اعادة المربع التاسع والعاشر حتى يتم كسر التعادل حتى يفوز 

 هم بالمركز المتنافس عليه . ) تبدأ الالعبة صاحبة اخر رمية اوالَ على الحارة المجاوزة ( احد

  التأخير واالنسحاب  - 66

يجب على الالعبات الحضور قبل بدء المباريات بنصف ساعة إلنهاء اجراءات التسجيل  1:9

 والقرعة .

المربع التي وصلت اليه الالعبة في حالة تأخر العبة عن بداية المسابقة تبدأ اللعب من  7:9

على نفس الخط ، وفي حالة عدم وصولها قبل نهاية الشوط االول تعتبر منسحبه وتفرض 
 عليها العقوبة المقررة في بند الجزاءات.

في حالة غياب احد الالعبات عن مسابقة األساتذة وبعد نهاية الشوط االول تعتبر  ::0

ة في مادة الجزاءات ، كما يسمح بدخول العبة مكملة منسحبه ويطبق عليها العقوبة المدرج
  .وال تحسب نتائجها

أن  االظروف للخروج من منطقة اللعب أثناء المسابقات عليه االالعبة التي تضطره ::1

ستأذن من مراقب المباراة أو من ينوب عنه بفترة ال تزيد عن ثالث دقائق وتفقد بعدها ت
  .المربع التي تركت اللعب فيه 

 االحتجاجات واالستئنافات  – 63

اللجنة التنظيمية اجات واالستئنافات سوف يتم النظر فيها وفقا  للوائح وقوانين ججميع االحت
 للبولينج لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

  الزي الرياضي  – 66

في المنافسات والتدريب الرسمي ارتداء الزي  المشاركاتالالعبات يجب على جميع 
اللجنة التنظيمية للبولينج لدول ن يناوسمية لبلدانهم والتي تتوافق مع قوالمالبس المناسبة والر

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

 المراسم والتتويج  – 67

م اثناء التتويج ارتداء الزي الرياضي الخاص بدوله المشاركاتالالعبات ينبغي على   1:17

بالمراكز الثالث االولى. بحيث يقف الفائز بالمركز االول في الوسط على المنصة المرتفعة قليال 
 ويقف الفائز بالمركز الثاني على يمينه والثالث على يساره. 

صحاب المراكز الثالث االولى مع عزف النشيد الوطني ألسوف ترفع اعالم الدول   7:17

 .االول فقط اثناء مراسم رفع العلمللفائز بالمركز 

 البرونزية للفائز الثالث (   –الفضية للفائز الثاني  –) الذهبية للفائز االول  
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 عدد الميداليات في كل مسابقة
 

 

 

 

 

 

 

 

  للجهاز عن كل مسابقة برونزية (  –فضية  –) ذهبية تمنح ثالث ميداليات

 الفني 

  يتم توفير احتياط لعدد الميداليات المطلوبة وذلك حسب الئحة الدورات

وتلغي التنظيمية في حالة التعادل على نفس المركز تصرف نفس الميدالية 

 الميدالية التي تاليها . 

 جوائز البطولة  – 60

 تمنح اللجنة التنظيمية للبولينج الجوائز التالية. – 1

  : : تمنح الفائزات في كل مسابقة من المسابقات البطولة اوال

  المركز االول : ميدالية ذهبية 

  المركز الثاني : ميدالية فضية 

  المركز الثالث : ميدالية برونزية 

 : تمنح الفائزات في بطولة االساتذة الجوائز التالية : ثانيا

 مركز االول : ميدالية ذهبية ال  

  المركز الثاني : ميدالية فضية 

 المركز الثالث : ميدالية برونزية 

 برونزية فضية ذهبية المسابقات

 1 1 1 فردي

 7 7 7 زوجي

 1 1 1 الفرق

المجموع 
 العام

1 1 1 

 1 1 1 األساتذة

الجهاز 
 الفني 

5 5 5 

 64 64 64 المجموع
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 بيان الوفد المشارك 

 الدورة الخامسة لرياضة المرآة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 م 7102مارس  01 – 01

 قطر –الدوحة 

 االتحاد : ..........................

 الصفة االسم الثالثي الرقم

6   

7   

0   

4   

5   

1   

2   

1   

9   

63   

 

 

 ختم االتحاد       توقيع االمين العام
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 معلومات الوصول والمغادرة

 الدورة الخامسة لرياضة المرآة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 م 7102مارس  01 – 01

 قطر –الدوحة 

 االتحاد : ..........................

 

 معلومات الوصول :

 تاريخ الوصول ...............................  رقم الرحلة ................

 ....................................................اسم الشركة الناقلة ......

 وقت الوصول : ........................................

 

 تاريخ المغادرة ...............................  رقم الرحلة ................

 ..........................................................اسم الشركة الناقلة 

 وقت المغادرة : ........................................

 

 

 

 

 ختم االتحاد       توقيع االمين العام
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 الفندقمعلومات 

 الدورة الخامسة لرياضة المرآة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 م 7102مارس  01 – 01

 قطر –الدوحة 

 .........................االتحاد : .

  عدد الغرف الفردية

  عدد الغرف الزوجية

 7362/   /    تاريخ الدخول

 7362/   /    تاريخ المغادرة

 

 توزيع الغرف

 االسم الغرف الفردية

6  

7  

0  

4  

 االسم الغرف الزوجية

6 / 

7 / 

0 / 

 

 ختم االتحاد       العامتوقيع االمين 
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 معلومات الالعبات

 الدورة الخامسة لرياضة المرآة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 م 7102مارس  01 – 01

 قطر –الدوحة 

 االتحاد : ..........................

 

 االسم 
 ) باللغة العربية (

 
 ) باللغة االنجليزية (

 
......................................................................................... 

 
 

......................................................................................... 
 

 
 الجنسية
 

 
......................................................................................... 

 

 
 ايمن / ايسر

 

 
......................................................................................... 

 

 

 

 

 

 ختم االتحاد       توقيع االمين العام

 


