
 

 

 

 

 الثالثة األسلحة بين المشتركة والقواعد العامة القواعد األول الجزء

 القواعد تطبيق. 1 الفصل

 USE OF THE RULES اجبة

T.1 .من‗  الرسمية للمسابقات تعديل دون واجبة القواعد هذه "IWF، 

 .بمعنى

 الفئات جميع في متحرك، كرسي قاري المبارزة وبطولة العالم -

 البارالمبية االلعاب دورة في واألحداث المتحركة اسيالكر المبارزة -

 .العالم كأس المسابقات جميع متحرك كرسي المبارزة -



 المصطلحات مسرد في بند. 2 الفصل

 المسابقات

 ونوبات االعتداءات

t.2 .يتم عندما. هجوم المبارزون من اثنين بين ودية القتال على ويطلق 

 .نوبة ويسمى نتيجة لتحديد قبيلال هذا من االعتداء درجة االحتفاظ

 المباراة

t.3 .مباراة مختلفين فريقين من المبارزون بين قاتل للنوبات الكلي يسمى. 

 المنافسة

t.4. 1. A مباراة من أو( الفردية المسابقات) للنوبات الكلي هو المنافسة 

 .الحدث لهذا الفائز لتحديد المطلوبة( المسابقات فريق)

 والمنافسين الجنس نوع حسب األسلحة، كتبها التي تالمسابقا وتتميز. 2

 .للفرق أو لألفراد بالنسبة أنها حقيقة وبسبب العمر حسب والفئة،

 

 

 

 

 إجراءات ووصف. إلعاقته وفقا له لتصنيف نتيجة هو المبارزة الفئة

 ' تصنيف. 4‗  كتاب في التصنيف

RULES FOR IWF المنافسة 

 الفنية القواعد - 1 الكتاب

 6 المسابقة لصفحة IWF نقواني



 الفنية القواعد - 1 الكتاب

 2211 مارس 22: اإلصدار

CHAMPIONSHIP 

T.5. A أفضل لتحديد مسابقة عقد على يطلق الذي االسم هو البطولة 

 الوطنية عيواص لمنظمة سالح قطعة كل في فريق أفضل أو المبارز

 .الزمن من محددة ولفترة للعالم أو معينة لمنطقة األعضاء،

 FENCING 1 تحكيم في عادة المستخدمة الفنية المصطلحات بعض شرح

FENCING مرة 

t.6 .المبارزة واحد عمل ألداء المطلوب الوقت هو المبارزة الوقت 

 .بسيطة

 والدفاعية الهجومية اإلجراءات

t.7. 1 .و على رد الهجوم، هي الهجومية األعمالcounter riposte. 

 وتهديد الذراع تمديد قدمها التي العمل ألوليا الهجوم هو الهجوم وهذا -

 راجع) فليش أو اندفع في الشروع قبل وذلك الخصم، الهدف مستمر

t.56ss، t.75ss.) 

 .للهجوم تصدى الذي المبارز به أدلى الذي هجومي عمل هو ورد -

 .للرد تصدى الذي المبارز به أدلى الذي هجومي عمل هو رد ومكافحة -

 .المراوغات هي اعيةالدف اإلجراءات. 2

 أعمال حدوث لمنع السالح من المصنوعة دفاعي عمل هو وباري -

 .قادمة هجومية

 شرح

t.8 .اإلجراءات هجوم 



 الهجوم. 1

 وغير واحدة حركة في تنفيذه يتم عندما بسيط العمل

 (السطر نفس في) مباشرة إما -

 

 

 .في حركات عدة تنفيذ عند عليه مجمع هو العمل

 ورد. 2

 السرعة على والعمل يحدث ما على اعتمادا آجلة، أو فورية رد نيكو قد

 .بها يتم التي

 :هي تنتقد

 ومباشرة بسيطة( أ

 صدر الذي الخط ترك دون يضرب الذي الخصم على رد: رد المباشرة -

 .باري في

 بواسطة الخصم نحو تبلغ والتي رد أ: النصل طول على السريع الجواب -

 .باري بعد النصل طول على الرعي

 مباشرة غير أو بسيطة( ب

 خط في الخصم نحو تبلغ والتي رد أ: االرتباط فك من السريع الجواب -

 إذا الخصم تحت شفرة تمرير طريق عن) باري تشكلت التي لتلك معاكس

 باري كان

 على مقال محل األحوال من حال بأي القسم هذا أن على التأكيد يتم 1

 القواعد فهم على القارئ مساعدة أجل من فقط تضمين ويتم المبارزة

RULES FOR IWF المنافسة 



 

 (.األقل خط في باري تشكلت إذا النصل من وأكثر عالية، خط في شكلت

 معاكس خط في الخصم نحو تبلغ والتي رد أ: كوبيه مع السريع الجواب -

 (.الخصم نقطة على دائما يمر النصل) باري تشكلت التي لتلك

 مجمع( ج

 خط في الخصم نحو تبلغ والتي رد أ: مزدوجة مع ريعالس الجواب -

 كاملة دائرة جولة وصف أن بعد ولكن باري، تشكلت التي لتلك معاكس

 .الخصم شفرة

 في الخصم نحو تبلغ والتي لرد: واحد الدولتين، حل مع السريع الجواب -

 االتجاه في قد األولى النصل بعد لكن باري تشكلت التي تلك نفس خط

 .الخصم تحت شفرة بتمرير وذلك المعاكس،

 

 

 مضادة هجمات

 صنع من الهجومية الدفاعية أو الهجومية األعمال هي مضادة هجمات

 .الخصم من هجومي عمل خالل

 المحطة ضرب( أ

 .هجوم الى تقدم مضادا هجوما

 المعارضة مع المحطة جعل نحو( ب

A االنتهاء سيتم الذي الخط إغالق أثناء بها أدلى التي المضاد الهجوم 

 (.t.64ss t.76ssو ،t.56ss راجع) الخصم هجوم

‗  الوقت في أي المبارزة، الزمن من فترة غضون في المحطة ضرب( ج

 (.t.59، t.79 راجع")



 أخرى إجراءات هجوم. 4

 remise( أ

A دون األصلي، الهجوم بعد يأتي الذي الهجوم وفورية بسيطة العمل 

 األخير هذا يكون عندما تراجع، أو تصدى قد الخصم وبعد الذراع، سحب

 يتم الذي رد أبدت أو riposting دون شفرة مع االتصال إما استقال قد

 .مركب أو مباشرة غير أو تأخير

 redoublement( ج

 تصدى قد الذي لخصمك وجهت التي مركبة، أو بسيطة إما جديد، إجراء

 تشريد أو التراجع من عمل أول مجرد تجنبت الذين أو riposting دون

 .الهدف

 الهجوم في حدث ما تكرار( د

 .في On Guard موقف إلى العودة بعد مباشرة أعدم جديد هجوم

 وقت مكافحة( د

 بها أدلى التي المحطة ضد ضربة المهاجم بها أدلى التي إجراء أي

 .خصمه

 اإلجراءات الواقي

t.9 .خط نفس في مصنوعة أنها عندما ومباشرة، بسيطة المراوغات 

 .الهجوم

 معاكس خط في مصنوعة أنها عندما( المراوغات مكافحة) دائرية فهي

 .الهجوم لهذا

THE POINT خط موقف في 

t.10 .ذراع االحتفاظ يتم التي المحددة موقف هو الخط المركز في نقطة 

 خصمه هدف باستمرار يهدد سالحه من ونقطة للمستقيم بالسيف المبارزة



 ،t.60.5.a، t.76، t.80.3.e ،ه t.56.3.a/b/c، t.60.4 راجع) صالح

t.80.4.a  /ب.) 

 

 

 

 

 THE FIELD OF PLAY. 3 الفصل

t.11 .ال ميزة تعطي أن وينبغي. سطح حتى اللعب ميدان يكون أن يجب 

 .الخفيفة يتعلق فيما سيما ال المعنيان، المبارزون من أي إلى وال عيب

t.12. 1 .ألسوارل يستخدم والذي اللعب ميدان من الجزء هذا ويسمى 

 .والزحلقة

 .نفسه اللهو أماكن على الثالثة األسلحة في المسابقات ومسيجة. 2

t.13. 1 .على المبارزة إطار متحرك كرسي تستخدم أن للمبارزة وبالنسبة 

 .المتحركة للكراسي لتثبيت الزحلقة

 لمع السياج المبارزون لتمكين وسيلة في اإلطار ترتيب يكون أن يجب. 2

 (2 و 1 الشكل انظر. )المفضل ةالمبارز ذراعهم

 وافقت التي المسابقات في المستخدمة اإلطارات جميع تكون أن يجب. 3

 .m.61 في المذكورة اإلرشادات اتباع ويجب IWF EC IWF عليها

 متحرك كرسي في الجلوس المبارزون أن يجب المبارزة، حين في. 4

 .m.25.9 قواعد يلبي

t.14 .احباط في. الصحيح المبارزة ضمني الزحلقة حجم يكون أن يجب 

 المبارزة األطر حول موصل مساحة هناك يكون أن يجب الشيش وسالح

 .الواقع أرض على مشاهدات لتجنب يكفي بما كبيرة هي التي



 اليمين/  واليسار اليمين/  لليمين المبارزة موقف. 1 الشكل

 يمين/  لليسار المبارزة موقف. 2 الشكل

 EQUIPMENT' نالمبارزو THE. 4 الفصل

 (مالبس - تجهيزات - األسلحة)

 المبارزون مسئولية

t.15. 1 .مسؤوليتهم في والسياج والملبس وتجهيز الذراع المبارزون 

 .الخاصة مسؤوليتهم وعلى

 في الملحق في الواردة والمعايير القواعد في المحددة التدابير سالمة. 2

 النظام هذا في يهاعل المنصوص الرقابة أساليب فقط مصممة وهي لهم،

. تضمن أن يمكن ال وأنه' المبارزون سالمة لتعزيز( القواعد المواد راجع)

 إلى ونقلها تطبيقها يتم التي الطريقة كانت مهما بالتالي، يمكن، ال

 IWS or ES÷÷ٍمسؤولية

 المنظمة، تلك ينفذون الذين موظفين أو للمسؤولين المسابقات، لمنظمي أو

 .حادث وقوع يسبب قد الذين ألولئك أو

 

 

 

 طريقة مسك السالح

t.16. 1 .الدفاع مع حصرا تتم أن يجب الثالثة، األسلحة جميع مع 

 .معا أو منفصل بشكل إما تستخدم النصل والحرس

 خاص شكل أو الحجز أو خاص جهاز مقبض لديه يوجد ال كان إذا. 2

 مع وقفلم مماثل طريق في عقد ألنه فقط لاللمبارزة يجوز ،(العظام مثل)

 .المسافة األخذ



 على مؤقتة، أو دائمة بصفة سواء - السالح يكون ال أن يجب ذلك، ومع

 دون تستخدم أن ويجب رمي، سالح إلى تحولت - المقنعة أو مفتوح نحو

 من المقبض ناحية من طول على االنزالق ودون المقبض جهة من ترك

 .العمل هجوم أثناء الخلف إلى األمام

 مثل) خاص شكل لها أو الحجز أو خاص جهاز لديه بضالمق عند يجب. 3

 هو لاللتجربة العلوي السطح أن الطريقة هذه مثل في سيعقد الذي( العظام

(  الشيش سالح في أو احباط في) النصل في األخدود نفس الطائرة في

 .صابر في للشفرة المرونة من الطائرة على وعمودي

 األيدي تغيير ال قد مبارز وهو فقط؛ واحدة بيد السالح استخدام يجب. 4

 في إصابة حالة في خاص إذن يعطي الحكم كان إذا إال المباراة، نهاية حتى

 .الذراع أو اليد

 سالح على السيطرة أو قبضة في كبير نقص لديهم الذين المبارزون. 5

. السالح اليد في سالح من اثنين IWF المصنفات سلطة مع ربط قد اليد،

 حماية توفير ويجب سالح ذراع من كم وإغالق افتتاح تغطية الربط يجب

 (.m.25، m.33. )السالح اليد في مرضية

 GUARD على جاء

t.17. 1 .حق على نفسه األول المركز عدد يسمى الذي المبارز أن ينبغي 

 يتم كان إذا يدوي، واليسار اليمين بين نوبة وجود حالة في إال الحكم،

 السياج أن المبارز كان إذا ،poules اللخ. األولى lefthander استدعاء

 في المتحرك كرسيه في البقاء المبارز أن يمكن التوالي، على مباراتين

 .الحكم من الجانب نفس على المبارزة إطار

 

 ،! "حراسته على النظام‗  الحكم يعطي عندما الحرس المنافسين على يأتي

 في أو إيجابي، رد يتلق على. ' مستعد؟ أنت هل‗  الحكم، يطلب ذلك وبعد

 بكلمة تبدأ أن لألسوار األمر يعطي انه وقال سلبي، رد وجود عدم حالة

 .'! ‗ اللعب



 تزال ال وحتى صحيح بشكل الحرس المبارزون على يأتي أن يجب. 3

 .الحكم قبل من! "األمر‗  اللعب يعطى تماما

 اءسو رأسي، وضع في االستعداد أهبة على دائما المنافسين وضع يتم. 4

 عرض وسط في منتصبا ويجلس الحق، وقت في أو المباراة بداية في

 في االتصال عدم على ريش تجديده دون السيف األسلحة. كراسيهم

 .بهم الخاصة الخصم حارس أمام تتجاوز لن أسلحتهم وجهات

 ريش، من على" الحرس مناصب على االتفاق يمكن ال المبارزون إذا. 5

 فإن. مماثلة حاالت أعقاب في المناوبين قرار وهو الحكم تجد وسوف

 .القاعدة هذه تطبيق من ميزة أي مكاسب المبارز عدم ضمان الحكم

 يجلس الحرس على المنافسين وضع يتم تستأنف، أن هو لعب كلما. 6

 يحاول المبارز كان إذا. بهم متحرك كرسي على المقعد منتصف في تستقيم

 الجلوس قبل موقفه غييرت خالل من ميزة على للحصول منهجي بشكل

 t.114، t.116، T.120 وفقا المقاالت من معاقبة سيتم ،!- اللعب"

 في‗  موقف في الحرس على يأت لم وصابر احباط في المبارزون قد. 7

 .' خط

 بوت تشغيل وإعادة وقف بداية،

t.18 1 .أو حركة أي. '! كلمة‗  المباراة قبل المباراة بداية في وأشار 

 (.t.24 راجع! ")كلمة‗ لل يسمح ال المباراة لقب بدأت التي

 الخاصة المناسبات حالة في إال ،'! ‗ وقف الكلمة على يتوقف المباراة. 2

 t.32.1 أيضا راجع) للنوبة والعادية العادية تعدل التي الشروط تحدث التي

/ 2.) 

 الجديدة؛ العمل بدء منافس ال قد ،' النظام‗  وقف أعطيت مباشرة. ! 3

 فقط

RULES FOR IWF المنافسة 



 الفنية القواعد - 1 الكتاب

 12 المسابقة لصفحة IWF قوانين

 الفنية القواعد - 1 الكتاب

 2211 مارس 22: اإلصدار

 الذي شيء كل. صالحا يزال ال أمر أعطيت وقد قبل بدأت التي الحركة

 (.t.32.1 / 2. التحالف قوات ولكن) تماما صحيح غير هو ذلك بعد يقام

 ضرب و، وضرب ،'! كلمة‗  وقف قبل المنافسين أحد توقف اإذ. 4

 .صالح

 خطير أمر المنافسين من اللعب كان إذا'! وقف‗  ترتيب أيضا ويرد. 5

 يفقد المنافسين، من واحدة سالح نزع تم إذا للقواعد، مخالف أو الخلط

 إلى األرض كابل أو متحرك كرسي على من التثبيت كان إذا أو التوازن

 (.t.54.5 t.73.4.jو ،t.27 راجع) منحل هو الشيش حسال مآزر

 

 ،! "حراسته على النظام‗  الحكم يعطي عندما الحرس المنافسين على يأتي

 في أو إيجابي، رد تلقي على. ' مستعد؟ أنت هل‗  الحكم، يطلب ذلك وبعد

 بكلمة تبدأ أن لألسوار األمر يعطي انه وقال سلبي، رد وجود عدم حالة

 .'! ‗ اللعب

 تزال ال وحتى صحيح بشكل الحرس المبارزون على يأتي أن يجب. 3

 .الحكم قبل من! "األمر‗  اللعب يعطى تماما

 سواء رأسي، وضع في االستعداد أهبة على دائما المنافسين وضع يتم. 4

 عرض وسط في منتصبا ويجلس الحق، وقت في أو المباراة بداية في

 في االتصال عدم على ريش تجديده دون السيف األسلحة. كراسيهم

 .بهم الخاصة الخصم حارس أمام تتجاوز لن أسلحتهم وجهات



 ريش، من على" الحرس مناصب على االتفاق يمكن ال المبارزون إذا. 5

 فإن. مماثلة حاالت أعقاب في المناوبين قرار وهو الحكم تجد وسوف

 .القاعدة هذه تطبيق من ميزة أي مكاسب المبارز عدم ضمان الحكم

 يجلس الحرس على المنافسين وضع يتم تستأنف، أن هو لعب كلما. 6

 يحاول المبارز كان إذا. بهم متحرك كرسي على المقعد منتصف في تستقيم

 الجلوس قبل موقفه تغيير خالل من ميزة على للحصول منهجي بشكل

 t.114، t.116، T.120 وفقا المقاالت من معاقبة سيتم ،!- اللعب"

 في‗  موقف في الحرس على يأت لم وصابر احباط في زونالمبار قد. 7

 .' خط

 بوت تشغيل وإعادة وقف بداية،

t.18 1 .أو حركة أي. '! كلمة‗  المباراة قبل المباراة بداية في وأشار 

 (.t.24 راجع! ")كلمة‗ لل يسمح ال المباراة قبل بدأت التي

 الخاصة المناسبات حالة في إال ،'! ‗ وقف الكلمة على يتوقف المباراة. 2

 t.32.1 أيضا راجع) للنوبة والعادية العادية تعدل التي الشروط تحدث التي

/ 2.) 

 الجديدة؛ العمل بدء منافس ال قد ،' النظام‗  وقف أعطيت مباشرة. ! 3

 فقط

RULES FOR IWF المنافسة 

 

 الذي شيء كل. صالحا يزال ال أمر أعطيت وقد قبل بدأت التي الحركة

 (.t.32.1 / 2. التحالف قوات ولكن) تماما صحيح غير هو ذلك بعد يقام

 ضرب و، وضرب ،'! كلمة‗  وقف قبل المنافسين أحد توقف إذا. 4

 .صالح



 خطير أمر المنافسين من اللعب كان إذا'! وقف‗  ترتيب أيضا ويرد. 5

 يفقد المنافسين، من واحدة سالح نزع تم إذا للقواعد، مخالف أو الخلط

 إلى األرض كابل أو متحرك كرسي على من التثبيت كان إذا أو التوازن

 (.t.54.5 t.73.4.jو ،t.27 راجع) منحل هو الشيش سالح مآزر

 

 جميع ومشاهدة و، الزحلقة من جانب كل على واحدة القضاة، هؤالء

 قبل من سئل عندما أو أيديهم رفع خالل من تبين، وسوف الكفاح جوانب

 المبارز قد كان إذا أو اليد، أو السيف غير راعالذ استخدام تم إذا الحكم،

 ،t.49 راجع) صالحة غير سطح مع صحيح هدف المشمولة أو المحمية

t.114، t.116، T.120.) 

 المبارز بحيث المبارزون تغيير أماكن من يجعل أن أيضا حكم قد. 3

 .للحكم ظهره يملك ال الخطأ هذا ارتكاب
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 "PLAY !- 

t.24 .حالة وفي ممنوع - تشغيل" األمر قبل التحرك أو السياج بدأت 

 1 المخالفات على العقوبات تطبيق سيتم الحكم القاعدة، هذه انتهاك

 (!.t.114، t.116، T.120) المجموعة

 متحرك كرسي على من رفع

t.25 .أو القدم متحرك كرسي يترك بقية في مبارز وهو القدم عندما 

 ،t.114ل وفقا المبارز معاقبة الحكم فإن ميزة، كتسابال الكلمة يستخدم

T.120، t.116خطأ وألغت في سجل المبارز قبل من ضرب أي ؛. 

t.26 .أي يعاقب سوف. ل متحرك كرسي على مقعد من رفع ممنوع 

 ضرب أي ؛t.114، T.120، t.116 طريق عن ذلك يفعل الذي المبارز

 .خطأ وألغت في سجل المبارز قبل من



 .المباراة لوقف سببا وليس يجوز المقعد من 1 ردافاال رفع

 قبل من المعينة القضاة، من اثنين استدعاء الحكم يمكن النظام هذا لفرض

 .المبارزون لرصد Directoire وتقنيات

 التوازن فقدان

t.27. 1 .كرسي منحل بسبب أو هجومه على منافس التوازن يفقد عندما 

 أي يتحمل ال هذا. '! ‗ وقف لحكما استدعاء الفور على يجب متحرك،

 .عقوبة

 ذلك، ومع

 األولى، المجموعة من جريمة يعتبر ومتعمد منتظم بشكل التوازن فقدان -

 .t.114، T.120، t.116ل وفقا يعاقب وسوف

- unfastening للمسافة القياس إعادة لفرض متحرك كرسي على عمدا 

 (t.114، t.117، T.120) الثانية المجموعة جريمة هو

 العمل بدأ الذي صالح وتقدم التوازن يفقد المبارزة قبل مشاهدات وسجل. 2

 .يلغى أن يجب التوازن فقدان بعد وسجل زيارات! ‗ وقف قبل

 DAMAGE المتحركه الكراسي

t.28. 1 .تسمح ال قد خطأ، يطور أو مبارز وهو متحرك كرسي تلف عند 

 أقصاها مدة بعد. لهاتباد أو إصالحه ليتم ضروري هو الذي الوقت الحكم

 غير المبارز كان إذا. أخرى مرة الحرب بدء الحكم ويجب دقائق 12

 ينبغي المبارز يتقاعد أن يقرر الحكم فإن الكفاح، في االستمرار على قادرة

 (.فريق األحداث) ممكنا ذلك كان إذا استبداله، أو/  و( فردية أحداث)

 انقطاع فترة المبارز يسمح أن كنيم ال نفسه، اليوم من المتبقية الفترة خالل

 .مختلفة لخطأ نتيجة لم ما أخرى

 تسيير ضمان أجل من بركة في نوبات ترتيب تعديل Directoire تقنية قد

 .المسابقة من فعال



 وسوف الثانية المجموعة جريمة هي ميزة لكسب متحرك كرسي تدمير. 2

 .t.114، t.117، T.120 للمادة وفقا يعاقب

BREAK باإلعاقة ةالمتعلق 

t.29 .على إرادية ال تشنج) المرتبطة اإلعاقة حالة أي وقوع حالة في 

. للتعافي الوقت من يكفي ما قيود، دون الحكم، يسمح قد( المثال سبيل

 هذه من تتخذ عادلة غير ميزة لمنع التقديرية سلطته استخدام والحكم

 .القاعدة
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DURATION للنوبة 

T.30. 1 .من فترات مجموع هو وهذا فعالة، يعني لمدة المباراة مدة يقام 

 .'!‗ ووقف'! أوامر‗  اللعب بين الوقت

 في للمشاركة. ناظما قبل من أو الحكم قبل من المباراة مدة تسجيل يتم. 2

 والكرونومتر التي نوبات لجميع وكذلك الرسمية، البطوالت جميع نهائيات

 مرئيا يكون بحيث الكرونومتر وضعت تكون أن يجب للمتفرج، مرئية هو

 .وللحكم الزحلقة على اثنين لاللمبارزون

 :هو للنوبة الفعال مدة. 3

 .دقائق 3 األقصى والحد يضرب، 5 السباحة، لحمامات -

 إلى مقسمة أقصى كحد دقائق 9 مشاهدات، 15 مباشرة، القضاء نوباتلل -

 .الفترتين أي بين واحدة دقيقة وقفة مع دقائق، 3 من فترات 3



 .نوبة أو لفة لكل دقائق 3 المنتخب، مباريات على للحصول -

- 

t.31. 1 .أن إلى مرة كل في السور يقم لم مرة كم نسأل المبارزون قد 

 .ةالمبارز مقاطعة تمت

 في يتسبب أن أو صحيح غير بشكل يحاول الذي المبارز أي يعاقب. 2

 .t.114، t.116، T.120 المادتين في محدد هو كما للنوبة انقطاع إطالة

t.32. 1 .الساعة مدار على ربط تم إذا المبارزة، تنظيم الوقت انتهاء عند 

 العالم كأس لنهائيات إلزامي معيار) التسجيل لجهاز

 عال بصوت تلقائيا تخصم أن يجب ،(الرسمية IWFcompetitionsل

 مشاهدات تسجيل إلغاء دون التسجيل، جهاز تلقائيا وقطع مسموعة، إشارة

 .مسموعة إشارة مع المباراة توقف. االتصال قطع قبل

 يصرخ أن يجب التسجيل، لجهاز الساعة مدار على ربط يتم لم إذا. 2

 وفي القتال، عن توقف لذيا( الصوت إشارة تشغيل أو") وقف‗  ناظما

 .صالح غير! ' النس‗  انقالب حتى الحالة هذه

 ناظما، قبل من خطأ أو الساعة مدار على فشل هناك يكون أن ينبغي. 3

 .المبارزة الوقت ترك هو كم تقدير نفسه الحكم أن يجب

 منافس وسحب تشنج، أو إصابات

t.33. 1 .نوبة أثناء في يحدث الذي عضلي بتمزق الصابته أو إلصابة 

 الطبيب قبل من أو IWF مندوب قبل من صحيح بشكل يشهد والذي

 12 من أكثر تطول لن المعركة في لكسر السماح الحكم فإن المناوب،

 رأيه أعطى الطبيب عند وجهة من الفاصل هذا توقيت أن وينبغي. دقائق

 إذا. أثمرتها التي تشنج أو اإلصابة لعالج صارم بشكل محفوظة وتكون

 غير المبارز أن دقائق، 12 االستراحة نهاية في أو قبل يرى، الطبيب نكا

 أن يجب المبارز أن تقرر انه وقال الكفاح، في االستمرار على قادرة



(  أحداث فريق) ممكنا ذلك كان إذا استبداله، أو/  و( فردية أحداث) يتقاعد

 (.ب/  o.44.11.a راجع)

 فترة المبارز يسمح أن يمكن ال ه،نفس اليوم من المتبقية الفترة خالل. 2

 .مختلفة عضلي بتمزق الصابته أو إلصابة نتيجة لم ما أخرى انقطاع

 أو IWF مندوب قبل من يعتبر الذي انقطاع فترة المبارزة طلب يجب. 3

 المبارز معاقبة الحكم فإن مبررة، غير تكون أن المناوب الطبيب قبل من

 .t.114، t.117، T.120 المادتين في محدد هو كما أن

 في االستمرار على قادر غير المبارزة فريق األحداث على الحكم في. 4

 في قتال نفسه، الطبيب نصيحة على بناء ذلك، مع الطبيب، قبل من نوبة

 .اليوم نفس في التالية المباريات

 ضمان أجل من بركة في نوبات ترتيب تعديل Directoire تقنية قد. 5

 (.o.16.1 راجع) للمنافسة الفعال تسيير
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 OF HITS والحكم التحكيم. 6 الفصل

t.34. 1 .المعين الشخص أو القاضي أو الحكم منصب قبول خالل من 

 تحترم، ان لهم وتسبب قواعد احترام على هل تكريما تعهدات هذا على

 .المطلق والتركيز النزاهة صرامة مع بواجباته والقيام



 مثل البطولة، خالل آخر نشاط أي مع وظيفتها الحكام بين تجمع ال قد. 2

 لالتحاد الرسمي مندوب الفريق، كابتن ،Directoire تقنيات في عضو

 .الخ ومدرب، الوطني،

 الحكم

t.35. 1 .قبل من المبارزة في نوبات جميع توجيه يتم IWF الحكم افق 

 .التحكيم IWF رخصة حوزته في يكون أن يجب الذي

 :كثيرة واجبات والحكم. 2

 (.t.86.1، t.86.5 / 6 راجع) المنافسين من لفة يدعو وهو( أ

 .المباراة بادارة يقوم( ب

 متحركة،ال والكراسي األسلحة، من التحقق من له بد ال نوبة كل قبل( ج

 .أدناه للوائح وفقا المبارزون، من والمعدات والمالبس

 إما. الكهربائية األجهزة في العمل سير حسن على يشرف انه وقال( د

 وقال منافس، أو الفريق كابتن قبل من ذلك منه طلب عندما أو منه بمبادرة

 أخطاء أي موقع وتحديد تجهيزات من للتحقق الالزمة االختبارات ينفذ انه

 قبل االختبارات إعاقة من المنافسين منع انه وقال. موجودة تكون قد التي

 .مناسب غير وقت في معداتهم تغيير أو توصيل إلغاء

 .الخ الهدافين، الوقت، حفظ وقوات القضاة بادارة يقوم( ه

 الطريقة هذه مثل في نفسه والتحركات والمواقف الحكم يجلسوا أن( و قد

 رؤية على قادرا دائما يجري حين في المباراة متابعة على قادرة لتكون

 .اإلشارة المصابيح من اإلضاءة

 (.t.96.2 راجع) أخطاء ويعاقب( ز

 (.t.40ss راجع) مشاهدات وتمنح( ح

 (.t.96.1-4 راجع) النظام على وتحافظ( ط



 حول الخبراء مع يتشاور أن يجب فإنه لذلك، ضرورة رأى كلما( ي

 (.o.7 راجع) الكهربائية األجهزة

 القضاة

t.36. 1 .قاضيين مساعدة على يحصل أن أيضا ويمكن مشاهدات وسجل 

 الطابق في صالح، هدف واستبدال العزل، الذراع أو اليد الستخدام مشاهدة

 من التلقائي لتسجيل جهاز بمساعدة مهامه يفي والحكم الشيش، سالح في

 أي أو كمتحر كرسي على من ورفع الجلوس، وضعية وتغيير ، الزيارات

 (.T.120 راجع) القواعد في محددة أخرى جريمة

 وفريق لألحداث الفردية المسابقات نهائيات لجميع واجبة القضاة. 2

 .في( فرق 2) النهائي

 بل الزحلقة، جانبي على الحكم، من القضاة جانب كل على توضع. 3

 .بأكملها المعركة جوانب جميع مشاهدة

 أو نوبة كل خالل من الطريق نتصفم في ينتهي القضاة تغيير يجب. 4

 مباريات في نوبة كل وبعد مباشرة القضاء نوبات في فترة كل بعد

 .الوقت طوال نفس المبارزة لمشاهدة ال حتى المنتخب،
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 VIDEO-CONSULTANTSو الحكام إسناد

 قاري العالم وبطولة للمعاقين، األولمبية األلعاب

 :الفيديو المستشار على يجب



 الترخيص؛ التحكيم IWF عقد الحكم يكون أن( أ

 الفيديو؛ في للمساعدة تدريب تم( ب

 الزحلقة؛ على المبارزون عن مختلفة جنسية من يكون أن( ج

 .الرئيسي الحكم من مختلفة جنسية من يكون أن( د

INDIVIDUAL المسابقات 

t.37. 1 .التحكيم مندوب مباشرة، القضاء والجدول برك من لجوالت 

IWF بالقرعة الحكام يختار. 

 من أي تلك عن مختلفة جنسية من الحكم يكون أن يجب لبرك،. 2

 .السباحة حوض في المبارزون

 التحكيم IWF مندوب سالح، قطعة كل في مباشرة القضاء للجداول. 3

 قطعة كل في الحكام أفضل من قائمة الحاضرين، الحكام بين من يحدد،

 (.موسم خالل الدراسي لتحصيلهم وفقا) سالح

 8-7 عن يقل ال ما بين من بالقرعة الحكم تعيين يتم نوبات من زوج لكل

 من تكون أن يجب. الجدول ترتيب في نوبات على الحكم في الحكام،

 من الزوج هذا في المشاركة المبارزون من أي في تلك عن مختلفة جنسية

 .نوبات

 الذي الحكم سحب IWF التحكيم للمندوبين يمكن جولة، كل نهاية في. 4

 الحاضر أغلبية قبل من القرار هذا اتخاذ ويجب. مرضيا يكن لم األداء

 في إال نوبة خالل الحكم تغيير يتم ال قد ذلك، ومع. Directoire وتقنيات

 أن يجب الذي القرار يتخذ أن الحالة هذه في يجب. االستثنائية الظروف

 القاعدة هذه) Directoire وتقنيات الحاضر أغلبية من أو سليمة، أسس

 (.فريق للمسابقات أيضا صالحة

 القضاء الجداول نهاية بعد مباشرة ،IWF التحكيم مندوب 4 للنهائي،. 5

 الذين الحكام، 8-7 عن يقل ال ما بين من بالقرعة الحكام 4 تحديد مباشرة،



 قبل دقائق 12. المبارزون من أي عن مختلفة جنسية من يكونوا أن يجب

 الوقت في جميع لنوبات الحكام لتعيين قرعة التحكيم المندوبين فإن النهائي،

 الدور في مكان 2nd النهائي، قبل الدور في 1: التالي للترتيب وفقا نفسه،

 (.المعاقين أولمبياد) 3rd و نهائي،وال النهائي قبل

 الفيديو المستشار تعيين من بد ال ،t.37.3و t.37.2 للمادتين وفقا. 6

 على مكتوبة تكون والبصرية مستشار وجنسية اسم أيضا يجب. بالقرعة

 .الحكم من هؤالء جانب الى المباراة، تجمع أو ورقة

TEAM المسابقات 

T.38 .المادة في دةالوار القواعد نفس تطبيق يتم t.37 3)، 4)، 5 )إلى 

 .الواحدة المباراة في الحكام من اثنين مع المسابقات، فريق

WORLD CUP المسابقات 

t.39 .وتقنيات Directoire، قبل من العالم كأس لنهائيات بمساعدة 

 .أعاله T.38و t.37 المواد في المذكورة القواعد يطبق ،IWF مندوب

 HITS للحكم طريقة

THE HIT مادية 

t.40. 1 .وعند الجهاز، لمؤشرات وفقا للضرب النسبية تأسيس يتم 

 (.t.36 راجع) القضاة مع التشاور قبل من الضرورة

 قبل من مبين هو كما الكهربائية األجهزة دالالت فقط تؤخذ أن يمكن. 2

. الفعالية على للحكم االعتبار بعين تمديد المصابيح من أو منها مصابيح

 الحكم من رفظ أي تحت يمكن
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 من صحيح بشكل مسجل ضرب تم إذا إال تصل ألن منافسة شركة تعلن

 منحت عندما أو t.49.1 المادة في عليه نص ما باستثناء) جهاز قبل

 (.جزاء ضربة

t.41 .عليها المنصوص الحاالت في الحكم أن ينبغي أخرى، ناحية من 

 ،t.53ss، t.66ss راجع) جهاز قبل من المسجلة ضربة الغاء سالح، لكل

t.73.) 

 HIT أولوية أو صحة

t.42. 1 .التي الحركات يحلل الحكم وجيزة لفترة المباراة، توقف بمجرد 

 .الماضي المبارزة عبارة تتألف

 خالل من والحكم، للضرب، النسبية األهمية بشأن قراره التوصل بعد. 2

 دون) من كل أصيبت سواء أصيب، المبارز تقرر التي القواعد، تطبيق

 ، t.55ss، t.64ss راجع) صالح ضرب أي هناك كان إذا ما أو ،(السيف

t.74ss.) 

 التحكيم الفيديو. 3

 ودورة العالم بطولة في 3 األسلحة جميع على إلزامي التحكيم فيديو( أ

 .أخرى IWF األحداث لجميع اختيارية وهي. للمعاقين األولمبية األلعاب

 بدءا الفيديو التحكيم واجبة المفتوحة، العالم لبطولة الفردية للمسابقات( ط

 للمسابقات فصاعدا،( المبارزون 8 أفضل) النهائي ربع الدور مباريات من

 اللهو لألماكن مجهزة 4. النهائي قبل ورالد مباريات فصاعدا بدءا فريق

 .اآلن ضرورية والبصرية التحكيم



 ونظام البارالمبية، االلعاب دورة في والفرق الفردي لمسابقات( الثاني

 مراحل جميع في الثالثة، األسلحة جميع في إلزامي التحكيم الفيديو

 .المسابقة

 االستئناف( ب

 في الحق له الزحلقة على مبارزال فقط والفردية، الفريق أحداث في سواء

 .الفيديو مراجعة طلب

 :يلي بما والمبارز الفردية، األحداث في( ط

 نوبة؛ كل خالل ممكن نداء برك، في -

 .المحتملة الطعون من واثنين مباشرة، القضاء نوبات في -

 يحق ،videorefereeingل ناشد الذي المبارز الحكم مع نتفق أن ينبغي

 .االستئناف في حقه خيراأل هذا لالحتفاظ

II )أمام االستئناف في الحق ممكن واحد والمبارزون الفريق، أحداث في 

videorefereeing أن يجب الحق بهذا االحتفاظ لهم ويحق تتابع في 

 .االستئناف في الحكم مع نتفق

 يسير سوف الحكم الفيديو، طريق عن التحكيم أجل من نداء حالة في( ثالثا

 العمل، حلل أن وبعد معا، الفيديو مشاهدة وسوف لفيديو،ا المستشار الى

 .النهائي قراره سيعطي والحكم

. العمل من التكرار 4 من أقصى كحد فقط هناك يكون أن يجوز ال( ج

 بطيئة، حركة في أو الحقيقي الوقت في العمل لمراجعة الحكم اختيار يمكن

 .يشاء سرعة أي في

 اتخاذ قبل رصد له الحكم يتشاور دق وقت، أي وفي األسلحة جميع في( د

 .قرار أي



 حاسمة، لضرب المباراة، نهاية في متساوون' المبارزون وعشرات إذا( ه

 في إال قراره، إعطاء قبل حتى الحكام الفيديو استخدام الحكم على يجب

 .t.42.3.d المادة في عليها المنصوص حالة

 استخدام مالحك أن وقت أي في يطلب الفيديو للمستشار يجوز( و

videorefereeing. 

 الفيديو، االستشاري الخبير مع جنب إلى جنبا الحكم، في واحدة مرة( ز

 :هو ذلك كان سواء العمل، وتحليل

 الحكم من بمبادرة -

 رياضي من طلب على بناء -

 حاسمة تضرب أن قبل ربط، نقاط وجود حالة في -

 الفيديو المستشار طلب على بناء -

 نفس من أخرى مراجعة أي طلب ويمكن نهائيا الحكم هقدم الذي القرار

 .اإلجراء

 (.3 الشكل) التالية اإلشارات استخدام الحكم على يجب. 4

 واألوامر الحكم إشارات. 3 الشكل

RULES FOR IWF المنافسة 

 الفنية القواعد - 1 الكتاب

 17 المسابقة لصفحة IWF قوانين

 الفنية القواعد - 1 الكتاب

 2211 مارس 22: اإلصدار

 (تتمة) واألوامر الحكم إشارات. 3 الشكل

RULES FOR IWF المنافسة 



 الحكم قبل من المعدات من والتحقق المعدات نظيم

t.43. 1 .مباشرة، القضاء من نوبة أو فريق مباراة تجمع، كل بداية قبل 

 (:t.35.2.c راجع) أن من وتحقق المنافسين كل تجميع الحكم أن يجب

 المعدات على موجود FIE الضمان وعالمة سلحة،األ جميع في( أ

 (.واألقنعة المالبس)' المبارزون

 منافس كل m.28 المادة حكم مع يتفق موصل وسترة احباط، في( ب

 اندفع؛ موقف في الحرس وعلى تستقيم، يجلس عندما

 النعومة شديدة لم المالبس منها تصنع التي والمواد الشيش، سالح في( ج

 للوائح؛ مطابقة سترة يرتدي والمنافس سطح،

 عندما منافس كل m.34 المادة حكم مع يتفق موصل وسترة صابر، في( د

 اندفع؛ موقف في الحرس وعلى تستقيم، يجلس

 حماية الئحة سترته، تحت يرتدي المبارز كل الثالثة، األسلحة جميع في( ه

 .نيوتن 822 تقاوم أن يمكن التي القماش من والمصنوعة حامية، كيل

 معدات أي مع المبارزة تجهيز يتم ال الثالثة، األسلحة جميع في( و

 الزحلقة قبالة للشخص تسمح أن شأنها من التي اإللكترونية االتصاالت

 .المباراة خالل المبارز مع التواصل على

 .الصحيح االختيار عالمات ويحمل األنظمة يفي متحرك كرسي على( ز

 (.m.25.8) الساق التأهبل إزالة يتم( ح

 أن يجب ،(والبطوالت العالم كأس) مباشرة القضاء في ونوبات برك في

 أن يجب. المبارزون من األسماء بنداء التصويت في الفحص هذا يتم

 يتم أن على ونهائيات( البارالمبية ألعاب في) مباشرة القضاء في لنوبات

 .التجمع منطقة في التدقيق ذلك

 أن( وكبار صغار) IWF ميةالرس المسابقات جميع منظمي على يجب

 .التجمع منطقة اقامة اجل من مجموعة يصل ما في تنص



 في للمعاقين األولمبية األلعاب ونهائيات مباشرة القضاء في لنوبات. 2

 كأس والمسابقات المناطق وبطوالت العالم وعلى العالم كأس لنهائيات

 المعدات، حصف منطقة إلى تذهب نوبة المبارزون كل في اثنين فإن العالم،

. الزحلقة على المقرر ومن 32 الزحلقة أن قبل دقيقة، من بالقرب وتقع

 لنهائيات المعين الخبير أو) SEMI مسؤولية تحت معداتهم فحص وسيتم

 المعدات تغيير يمكن شذوذ أي تحديد تم إذا(. المسابقات من العالم كأس

 SEMI مندوب سوف. عقوبة أي تطبق أن دون واحد، آن في خطأ على

 عشر. لنوبة للحكم فحصها تم التي واألسلحة واألقنعة ،bodywires تسلم

 الحكم إلى تقريرا يقدم سوف والمبارزون الزحلقة على تعود أن قبل دقائق

 المبارزون من كل إلى bodywire بتسليم الحكم فإن. لمباراتهما المعين

 ترتدي ونالمبارز أن من تأكد انه وقال. لاللزحلقة الوصول منطقة في

 .الحماية كيل تنظيم سترة

 الوصول حتى المنطقة في اللمبارزون معا والبقاء الحكم على يجب. 3

 المبارزة، لكل سالحا يعطي الحكم فإن الزحلقة على. الزحلقة على يذهبون

 على االختيار من أي تنفيذ وسيتم. له bodywire في العجز سد أن له

 .ل المباراة قبل الزحلقة

 يمكن حيث االنتظار صالة المنافسة تنظيم المنظمين على يتعين. 4

 .التحقق اإلجراء هذا خالل االحماء المبارزون

t.44. 1 .في نوبة من الحكم فإن أعاله، المذكورة الشيكات إلى باإلضافة 

 الفريق، كابتن من أو المبارز أحد طلب على بناء أو منه بمبادرة وقت، أي

 بها، حتى تحمل أو بالفعل تنفيذ من التحقق أو الشيكات الشيكات، تلك تنفيذ

 (.t.35 راجع) الجديدة والشيكات نفذت، قد أو

 الضمان عالمة أن من تأكد نوبة، كل قبل حال، أي على انه وقال. 2

 داخل األسالك عزل وأن كل، المبارزة وقناع شفرة المالبس، على موجود

. القواعد عم تتفق epeesو رقائق وجهة في الربيع وضغط الحرس

 تغيير يتم مرة كل في تتكرر ربيع وضغط األسالك عزل من والتحقق



 تجهيز يتم ال أن من تأكد انه وقال الثالثة، األسلحة جميع على. السالح

 تسمح أن شأنها من التي اإللكترونية االتصاالت مع المبارزة معدات

 .المباراة خالل المبارز مع التواصل على الزحلقة قبالة للشخص

 المتبقية مجموع والسفر السفر من تحقق انه وقال الشيش سالح في. 3

 :بوانت كوت arrêtلل

 ملم 1.5 قياس مقياس مجموع إدراج طريق عن السفر من تحقق وسوف -

 المقدمة قياس، قد وهذا. و واإلكراميات بوينت كوت arrêt من برميل بين

 لديها المنظمة، اللجنة من

 .مم 1.55 إلى مم 1.45 من أي ،± ملم 2،25 من والتسامح

 مم 2.5 قياس مقياس إدراج طريق عن المتبقية السفر من تحقق وسوف -

 تسجيل يتم أن يجب. و واإلكراميات بوينت كوت arrêt من برميل بين

 اللجنة من المقدمة قياس، قد وهذا. النقطة على الضغط عند الجهاز

 .مم 2.55 إلى مم 2.45 من أي ،2.25±  ملم التسامح من لديها المنظمة،

. راجع االختيار، في المستخدمة الوزن من تفاصيل على للحصول. 4

m.11.3، m.19.3، m.42.2.d. 

 فحصها تم التي المعدات حد وضع والحكم المباراة بداية في سوف. 5

 .المعنية اللمبارز لاللزحلقة مناسبة نهاية قرب

NON-الجريان معدل تنظيم 

t.45 .ليكون الزحلقة على المبارز على العثور في فالظرو كانت مهما 

 ،m.8، M.9 راجع) المعيبة أو التنظيم غير هي التي المعدات حيازة في

m.12، m.13، m.16، m.17، m.23)، المعدات هذه مصادرة سيتم 

 المعدات مسألة في وفقط. لفحصها الخدمة في خبراء إلى وتقديمها فورا

 االمتحانات، هذه تقتضيها إجراءات من ءاالنتها تم أن بعد صاحب إلى تعاد

 أعادت أن يجب. اصالحات الجراء نفقات أي دفع بعد االقتضاء، وعند

 .أخرى مرة استخدامها قبل المعدات من التأكد



 :الزحلقة على يظهر المبارز كان إذا. 1

 أو ،(t.86.1 / 2 راجع) تنظيم مع واحد سالح سوى -

 أو فقط، واحد تنظيم bodywire مع -

 أو القواعد؛ مع تتفق ال التي أو يعمل ال الذي bodywire أو بسالح -

 أو ،(أعاله t.43.1.e راجع) حامية وكيل له واقية دون من -

 أو صالحة، الهدف تماما تغطي ال التي موصل سترة مع -

 أو القواعد؛ مع تتفق ال التي المالبس مع -

 القواعد مع تتفق ال متحرك كرسي مع -

 t.114، t.116، T.120 للمادتين وفقا العقوبات تطبيق الحكم فإن

 (.األولى المجموعة)

 أن يمكن التي المعدات في المخالفة على العثور تم نوبة أثناء عندما. 2

 :المباراة أثناء الظروف تسببها

 :أمثلة

 ،nonvalid مشاهدات كما تسجيلها تم التي الثقوب مع موصل سترة -

 يعمل، ديع لم bodywire أو سالح -

 جدا، ضعيفة نقطة في الربيع ضغط -

 التنظيم، يعد لم نقطة في سفر -

 التي المعدات مع سجل أي وضرب اإلنذار عقوبة وال تنطبق ال الحكم فإن

 .معيبة منح سيتم أصبحت

 اللحظة في النووية، أسلحة الذي المبارز أي نوبة، أثناء في حتى ولكن،

 النصل منحنى لديها للسياج، وجاهزة االستعداد أهبة على نفسه يقدم التي

 مرتكبا( m.8.6، m.16.2، m .23.4 راجع) بها المسموح يفوق الذي



 ،t.114 للمادتين وفقا يعاقب وسوف األولى، المجموعة في لجريمة

 .t.116 T.120و

 أن ثبت نوبة، أثناء أو الزحلقة المبارز على يظهر عندما إذا،( أ. 3

 :لمبارزةا قبل من المستخدمة المعدات

 :الحكم سيقوم األولي، االختيار في تطبيق عالمات تحمل ال( ط

 خطأ؛ على المبارز قبل من وسجل وجدت، إن تضررا، مشاركة إلغاء -

 .t.114، t.117، T.120 المادتين في المحدد النحو على له معاقبة -

 حكموال األولي، االختيار المشمولة غير بطريقة القواعد مع يتوافق ال( ثانيا

 :يلي بما

 .t.114، t.116، T.120 المادتين في المحدد النحو على له معاقبة -

 أو احتيالية، ولكن األولية أقره الذي االختيار تم هل( ثالثا

 أو نقل، أو تقليدها تم التي األولية االختيار من عالمات يحمل( رابعا

 أو ياراتالز من للتسجيل للسماح األشكال من شكل بأي( الخامس تغيير تم

 أو اإلرادة، في للجهاز وظيفي غير

 تسمح التي اإللكترونية االتصاالت معدات مع( السادس تجهيز تم وقد

 ثم، نوبة، خالل المبارز مع التواصل على الزحلقة قبالة لشخص

 على يجب أعاله،( والسادس( والخامس ،(والرابع ،(الثالث حاالت في

 موصل سترة إذا ،bodywire سالح،) فورا المعدات مصادرة الحكم

 .الخدمة في الخبراء قبل من درست قد وأنها ،(الخ وقناع، الالزمة،

 الكهربائية األجهزة لجنة في عضوا) الخبراء رأي على الحصول وبعد( ب

 في البارالمبية االلعاب دورة في المبارزة األحداث في الموجودة والمعدات

 تطبق لن والحكم ،(m.33ss عراج) الوقائع أنشأ الذي ،(و العالم بطولة

 ؛t.96.2 / 4 المادة بتطبيق اإلخالل دون التالية، العقوبات



 معاقبة الحكم فإن ،(والسادس( والخامس ،(والرابع ،(الثالث حاالت في -

 ،t.114 مقاالت راجع) 4 المجموعة جرائم في المحدد النحو على له

t.119، T.120.) 

 في لكن نوبات من أخرى نوبة تعليق سيتم أنه الحكم قرار انتظار في( ج

 .تستمر قد بركة

 للقواعد مطابقة المالبس مع الزحلقة على تظهر المبارز كل على يجب. 4

 :التالي النحو

: التطبيق. سترة من الخلفي الجزء على للقواعد، وفقا والجنسية، االسم( أ

 .المنافسات مراحل جميع في الرسمية، IWF المسابقات جميع

 :التالي النحو على تطبيق(. m.25.3 راجع) الوطني زيه ارتداء( ب

 بركة، في سواء نوبات، جميع: قاري العالم وبطولة المعاقين، أولمبياد( ط

 الفريق؛ مباراة خالل أو مباشرة القضاء في

 .والفرق الفردي مسابقات في نوبات جميع: العالم كأس منافسات( الثاني

 :القاعدة هذه انتهاك حالة في

 الحكم على للقضاء يجوز أعاله،( أوال البند في المذكورة مسابقاتلل -

 هذا من المزيد في بالمشاركة لهم يسمح لن وانه خطأ، على المبارزة

 .الحدث

 المبارز معاقبة الحكم يقوم أعاله،( الثاني البند في المذكورة للمسابقات -

 وعةالمجم ،t.114، t.117، T.120 المواد) حمراء ببطاقة خطأ على

 الحياد على بالبقاء لهم يسمح أن المبارز خطأ على يجب ولكن(. الثانية

 .المعنية المباراة والزحلقة

 على للقواعد، وفقا وجنسية، اسم وجود لعدم أيضا العقوبة نفس تطبيق يتم

 فردية مسابقات في جديد، العالم كأس مسابقات في سترة من الخلفي الجزء

 .قاري بطولة وفي الماضية، 64 ال العالم كأس قبل كبير



 وضعت المبارزة أن يجب القواعد، مع تتفق ال سترة موصل كان إذا. 5

 اليوجد سترة هذه كانت إذا. القواعد مع تتفق ال التي الغيار سترة على

 المسابقة من التالية المرحلة وحتى والمبارز ظهره، على وجنسيته اسمه

 واسمه الجنسية على للحصول( الخ ،32 جدول ،64 لجدول برك من)

 . عليها مطبوع

 المبارزة على سيقضي الحكم" القاهرة القوة" حاالت في وإال ذلك يتم لم إذا

 .المسابقة في المشاركة في االستمرار يستطيع ال وأنه

PART 2 .احباط 

 FENCING اتفاقيات

A في مستقيم وضع في الجلوس والمبارزون الصحيح، التدبير سياج إنشاء 

 ينحني سوف المبارزة واحد. بهم الخاصة متحرك كرسي على عدالمق وسط

 مشيرا والكوع الذراع العلوي واألفقي الرأسي الساعد مع المبارزة الذراع

 الحافة لمس مستقيم ذراع مع أخرى المبارز على يجب. أخرى المبارز إلى

 في. العكس يفعلون المقبل. لالحباط وجهة مع الخصم الساعد من الداخلية

 مسافة أقصر مع المبارزة قد متكافئة غير الذراع طول مع المبارزون ةحال

 نزاع، هناك حيث. وخصمه بلده بين المسافة في تقع التي اختيار ذراع

 .نهائي وقراره التدخل الحكم على يجب

 خالل من مقياس تحديد( C الفئة) بشدة مقيدة حركة مع المبارزون يجب

 نزاع، هناك حيث. الداخلي الساعد دبع ما إلى سم 12 نقطة إلى الوصول

 .نهائي وقراره التدخل الحكم على يجب

 المبارزة قياس يمكن ال المبارزة، التدبير وافقت المبارزون كل واحدة مرة

 .تغييرها يمكن

 الحرس موقف اتخاذ المبارزون" االستعداد أهبة على" األمر على B يجب

 :التالية المتطلبات ترضي

 .ريش من اتصال أي كهنا يكون أن يجب -



. خصمه حرس وراء ما في التقدم تحقيق يتم منافس شفرة للجهة يجوز ال -

 ذراعه دفع خالل من عادلة غير ميزة لديه المبارز عدم ضمان الحكم فإن

 منافسه من ذلك من أكثر ملحوظ بشكل

 A HIT اجراء طريقة

t.46. 1 .هذا مع ميةالهجو العمليات إجراء يتم. فقط دفع سالح هو احباط 

 .فقط ومع نقطة نقطة ذلك مع السالح

 الزحلقة على الكهربائية السالح من نقطة اسحب السماح أو دفع. 2

(. '! ‗ ووقف! "اللعب‗  بين) الفعلي المباراة أثناء ممنوع الكهربائية

 وسيتم. أيضا ممنوع أنه لتصويب وقت أي في الزحلقة على السالح وضع

 .t.114، t.116، T.120 للمادتين وفقا دالقواع هذه كسر أي معاقبة

TARGET 

 TARGET من الحد

t.47. 1 .الهدف على فقط تصل التي الزيارات عدد حساب يتم احباط، في 

 .صحيحا

 الجذع، على يقتصر أيضا. والرأس األطراف يستبعد احباط في الهدف. 2

 الترقوة، عظام من البروز فوق سم 6 إلى تصل طوق كونها األعلى والحد

 لعظم رئيس يعبر أن ينبغي التي األكمام، من طبقات إلى الجانبين وفي

 قمم الى االنضمام الخلفي الجزء عبر أفقي خط بعد األدنى والحد العضد،

 انظر) الفخذ من خطوط تقاطع إلى مستقيمة خطوط عن ثم الورك، للعظام

 2CM - 1.5 أفقي خط تحت مريلة من جزءا أيضا ويشمل(. 4 الشكل

 .الكتفين خط من أقل يكون ال قد حال، أية على والتي، لذقن،ا تحت

HITS OFF THE TARGET 

t.48. A سواء) المستهدفة غير الجسم من جزء على تتم والتي ضرب 

 عن توقف ولكنه صالحة، ضربة تحسب ال( لباري نتيجة أو مباشر بشكل



 .CF ولكن) ذلك بعد سجل التي الزيارات جميع يلغي وبالتالي العبارة،

t.49.) 

RULES FOR IWF المنافسة 

 الفنية القواعد - 1 الكتاب

 22 المسابقة لصفحة IWF قوانين

 الفنية القواعد - 1 الكتاب

 2211 مارس 22: اإلصدار

 احباط في المبارزة والتدبير الحرس موقف على الهدف، صالح. 4 الشكل

 نأ في شك أي وجود حال في. فقط التوجيه ألغراض هو المخطط هذا

 األسبقية له المناسب النص صياغة

EXTENSION هدف VALID 

t.49. 1 .المستهدفة قبالة تصل التي الزيارات عدد حساب يتم ذلك، ومع 

 غير الهدف هذا المبارز واستبدال طبيعي، غير موقف بسبب كلما، بصحة

 .صالح للهدف صالحة

 أن يجب وحده لكنه الموضوع، هذا حول القضاة الحكم في يشكك قد. 2

 .ال أم صحيح هو ضرب كان إذا ما يقرر

 احباط في يضرب تحكيم

t.50 .الكهربائية تسجيل جهاز مع احباط المسابقات الحكم ويتم. 

THE HIT مادية 

t.51 .األهمية االعتبار في تسجيل جهاز دالالت فقط تؤخذ أن يمكن 

 صلت ان منافس يعلن أن للحكم يمكن ال. الزيارات من على للحكم النسبية



 ما باستثناء) جهاز قبل من صحيح بشكل مسجل ضرب قد يكن لم ما الى

 (.جزاء ضربة منحت عندما أو ،t.49.1 المادة في عليه نص

t.52 .يلي ما إلى اإلشارة تجدر جهاز استخدام عند يجب: 

 الجهاز تسجيل يتم سوف صالحة غير نجاحا وسجل تم قد كان إذا( أ

 .الجهاز من الجانب نفس على وسجل صالح لضربة التعرض احتمال

 أكثر أو اثنين بين الوقت في أولوية أي هناك كان إذا ما يشير ال جهاز( ب

 .الوقت نفس في تسجل التي الزيارات من

 A HIT إلغاء

t.53. 1 .لإلجراءات نتيجة تسجيلها تم التي مشاهدات تجاهل الحكم فإن: 

 !؛(t.18.1 / 3 راجع)! "‗ وقف الكلمة بعد أو'‗  كلمة قبل اللعب بدأ -

 (.t.41 راجع) معداته أو الخصم غير آخر كائن أي على تتم والتي -

 عن ضربة لتسجيل جهاز ألسباب عمدا، منافس، A الذين معاقبة وسيتم. 2

 يخص ما عدا سطح أي على أو األرض على نظره وجهة وضع طريق

 .t.114، t.117، T.120 المادتين في محدد هو كما خصمه

 مع اتصال في السالح من معزولة غير جزء لوضع المبارزون رويحظ. 3

 تجنب وبالتالي الكهربائية األجهزة على التشويش بهدف موصل من سترة

 المواد في الجريمة هذه مثل الرتكاب عقوبة تحديد يتم. للضرب التعرض

t.114، t.116، T.120 .على سجل المبارز قبل من ضرب أي وألغت 

 .خطأ

t.54. 1 .الفشل االعتبار في تأخذ أخرى، ناحية من الحكم، على يجب 

 :سيما وال الكهربائية، للمعدات المحتمل

 على أشار كما للضرب نتيجة فقط منحت التي ضربة إلغاء من له بد ال( أ

 التي االختبارات خالل من يؤسس، كان إذا( ملون مصباح) صالح الهدف

‗  األمر) فعال نحو على استأنف وقد المباراة قبل الشخصي، إشرافه تحت



 t.35.2 راجع) تغيير تم أن بعد المستخدمة المعدات من أي وبدون( ' لعب

 (!:د/ 

 تم وقد ضده منافس ضد صالحة‗ ' مسجلة ضربة إجراء يمكن أن إما -

 صحيحة؛ ضربة الواقع في هناك يكون أن دون ضرب منح

 ضربة على حصل ضده المبارز به أدلى ضرب'‗  صالحة غير أن أو -

 جهاز؛ قبل من مسجل غير

 ال ضربة على حصل ضده المبارز به أدلى الذي صالح‗  ضرب' أن أو -

 مسجلة؛ تكون أن صالحة غير أو صالحة إما ضرب أي يسبب

 تبقى ال ضربة على حصل ضده منافس به أدلى مشاهدات تسجيل أن أو -

 .الجهاز على المسجلة

 له منافس به أدلى ضربة الحكم أن قررت عندما أخرى، جهة ومن( ب

 تسجيل يتم أن تبين ما إذا الحق وقت في ضرب هذا يلغى ال األولوية،

 ضده المبارزة سالح أن عدم أو بصحة الخصم به أدلى الذي صالح ضربة

 .nonvalid ضربة دائم وتسجيل ضربة على حصل

 m.27 المادتين أحكام مع يتوافق ال في مبارز وهو المعدات إذا( ج

 جهاز قبل من تسجيلها يتم التي المستهدفة قبالة ضربة أدلى ،m.28.3و

 .صالحة يلغى لن كما

 :التالية القواعد تطبيق أيضا الحكم على يجب. 2

 .الخطأ قبل تأسست التي األخيرة ضرب فقط يلغى( أ يمكن

 أن دون معداته يغير الذي أو تعديل أي يجعل الذي منافس وهناك( ب

 قراره، أعطى قد الحكم قبل وذلك بذلك، قياملل الحكم قبل من منه يطلب

 ( .t.35.2.d راجع) ضرب إلغاء في الحق كل يفقد

 منح إلغاء المنافسين أحد يدعي أن يمكن فعال نوبة استأنف قد كان إذا( ج

 .للنوبة قال معاودة قبل ضده ضربة



 من المعدات ذلك في بما) المعدات على العثور في خطأ وجود مكان( د

 .ممكنا الفسخ لهذا أهمية أي يشكل ال( المنافسين

 يتم مرة كل في نفسه يعيد ينبغي العثور عدم أن الضروري من وليس( ه

 إمكانية دون للحكم خطأ يتجلى أن الضروري من ولكن اختبار، إجراء

 له تحت أو له قدمتها التي التجارب خالل واحدة مرة األقل على الشك

 .اإلشراف

 إلغاء من بد ال له، شفرة كسر قد ضربة سجيلت تم ضده منافس عندما( و

 .تضررا تسجيل تم أن بعد واضح بشكل حدث شفرة كسر لم ما ضرب

 التي أو تسجل ال التي لمشاهدة خاصا اهتماما تولي أن الحكم على يجب( ز

 أن يجب العيوب، هذه مثل تكرار وينبغي. طبيعي غير بشكل تسجيلها تم

 في خبير فني أو والمعدات الكهربائية زةاألجه لجنة في عضوا الحكم نسأل

 .القواعد مع تتفق المعدات أن من للتحقق الخدمة

 في أو المنافسين المعدات في شيء أي تبديل يتم أن ضمان الحكم يجب( ح

 .له االختيار ينفذ الخبير قبل الكهربائية األجهزة من كل

 رسينظ تجارب، إجراء المستحيل من تجعل عارضة أسباب كلما. 3

 .وألغت فيه المشكوك ضرب

 ال والحكم الجهاز، جانبي على واحد وقت في مشاهدات تسجيل تم إذا. 4

 المنافسين استبدال من له بد ال اليقين، وجه على األولوية تأسيس يمكن

 . الحرس على

 المباراة، تتوقف أن يجب والحكم( t.18.5 راجع) العامة للقواعد وفقا 

 لم وانه الخلط يصبح اللعب كلما جهاز، من اتضرر تسجيل يتم لم لو حتى

 .العبارة هذه تحليل على قادرا يعد

 ال وأنه موصل، الزحلقة حالة على اإلشراف أيضا الحكم أن ينبغي. 6

 موصل الزحلقة ثقوب لديه كان إذا تستمر أو تبدأ أن للنوبة يسمح أن يجب

 على ويجب. )تسجيل الزيارات من الصحيح على تؤثر قد والتي فيه



 من السريع استبدال أو إصالح لضمان الالزمة الترتيبات اتخاذ المنظمين

 (.موصل الزحلقة

 HIT أولوية أو صحة

 تمهيد

t.55 .القواعد تطبيق من تضررا أولوية أو صحة في يقرر وحده والحكم 

 .المبارزة احباط االتفاقيات على تنطبق التي التالية األساسية

RESPECT عبارة FENCING 

t.56. 1 .يتم الذي الهجوم، أولية عمل كل هو وهذا هجوم، كل أن يجب 

 عبارة خالل من يتبع أن ويجب تماما تجنبه أو تصدى صحيح بشكل تنفيذه

 (.t.7.1 راجع) منسقة القول، هو وهذا -

 :التالية النقاط في النظر هجوم صحة على الحكم أجل من يجب. 2

 راجع) مباشرة غير أو مباشرة بسيطة، صحيح بشكل الهجوم تنفيذ يتم( أ

t.8.1)، صحيح، الهدف تهدد التي النقطة وهذه الذراع، استقامة عندما 

 .اندفع في البدء تسبق

 تقويمها عند( t.8.1 راجع) مجمع صحيح بشكل الهجوم تنفيذ يتم( ب

 وليس صحيح، الهدف تهدد نقطة مع األولى، الخدعة عرض في الذراع

 .اندفع في الشروع و الهجوم من متتالية تإجراءا خالل الذراع عازمة

 مع تنفيذها يتم التي الخدع تعتبر ال أو مركبة، أو بسيطة) إجراءات،( ج

 أنفسهم ووضع االستعدادات، هجمات أنها كما ولكن عازمة، الذراع

 راجع الخصم من هجومية/  دفاعية أو هجومية إجراءات للبدء مفتوحة

t.8.1 / 3.) 

 ينبغي المبارزة، عبارة تحليل عند هجوم وقوع على للحكم األولوية. 3

 :يلي ما مالحظة



 قد ،(t.10 راجع") خط في نقطة‗  ليست الخصم عندما الهجوم بدأ إذا( أ

 عن أو االرتباط، فك طريق عن أو مباشرة، التوجه مع إما تنفيذه يتم

 إلزام نجاح أو فوز الخدع يسبقه قد حتى أو قطع، في اإلفراط طريق

 .لباري الخصم

 ،(t.10 راجع")‗  خط في نقطة هو الخصم كان عندما الهجوم بدأ إذا( ب

 ال الحكام أن من التأكد يجب. الخصم شفرة تحويل أوال، المهاجم، أن يجب

 راجع) الخصم شفرة لصرف كافيا باعتباره ريش من اتصال مجرد يعتبر

t.60.5.a.) 

 عليه للعثور فشل م،الخص شفرة تحويل محاولة عند المهاجم، كان إذا( ج

(dérobement)، يمر الخصم على الهجوم في والحق. 

t.57 .أو مباشرة تكون قد بسيطة على رد: رد في الحق يعطي وباري 

 من بد ال المهاجم، قبل من الحق إجراء أي إللغاء ولكن مباشرة، غير

 .إبطاء أو تردد دون الفور، على تنفيذه

t.58 .واحدة خالل النصل يجد الخصم كان ذاإ المركب، الهجوم يتم عندما 

 .رد في الحق لديه الخدع، من

t.59 .في الحق له الخصم المركبة، هجمات إجراء عند stophit، ولكن 

 فترة قبل من هجوم انتهاء تسبق يتوقف أن يجب للضرب صالحة لتكون

 قبل يصل أن يجب محطة ضرب أن يعني وهذا المبارزة، الزمن من

 .للهجوم النهائية حركة بدأت المهاجم

 HITS تحكيم

t.60 .نحكم أن ينبغي المبارزة، الحباط األساسية االتفاقيات هذه تطبيق في 

 التالي النحو على الحكم

 

 إما واحد، وقت في المبارزون من كل ضرب يتم عبارة، خالل عندما،. 1

 .مزدوجة ضربة أو واحد وقت في عمل هناك يكون أن



 وتنفيذ واحد وقت في تصور أن المقرر ومن واحد وقت في العمل. 2

 الضربات إلغاء يتم الحالة هذه وفي المبارزون، من كل قبل من هجوم

 .الهدف قبالة منهم واحد ضرب تم لو حتى المبارزون لكال المتبادلة

 جانب من إجراء لخلل نتيجة هو أخرى، ناحية من مزدوجة، ضرب. 3

 المبارزة الزمن من فترة اكهن يكن لم عندما لذلك،. المبارزون من واحد

 :الفعالية بين

 :وضرب هاجم الذي المبارز فقط احتساب يتم. 4

 بسيطة؛ خصمه ضرب على الهجوم وقف يجعل كان إذا( أ

 القيام في ينجح ولم ضرب تجنب يحاول انه وقال التفادي، من بدال إذا،( ب

 بذلك؛

 يعطي الذي وقفة لحظة يجعل انه وقال باري، ناجحة إجراء بعد إذا،( ج

 أو redoublement، remise) الهجوم تجديد في الحق خصمه

 ؛(ربريس

 الوقت في يصل أن دون توقف يجعل انه وقال مركب، هجوم في إذا،( د

 المناسب؛

 للضربات والتعرض( t.10 راجع")‗  خط في نظره وجهة أن بعد إذا،( ه

 أو يهاجم انه له، شفرة ينحرف الذي( دي الجائزة FER) الشفرة أخذ أو

 الذي المباشر دفعة التفادي من بدال أخرى مرة الخط في نظره وجهة يضع

 .خصمه به أدلى

 :وضرب يهاجم الذي المبارز فقط احتساب يتم. 5

 راجع) الخط في نظره وجهة لديه خصمه عندما هجومه يبدأ كان إذا( أ

t.10 )يعتبر ال الحكام أن من التأكد يجب. الخصم سالح تشتيت دون 

 .الخصم شفرة لصرف كافيا باعتباره ريش من اتصال جردم



 من كائن هو) ينجح لم شفرة، على العثور يحاول كان إذا( ب

dérobement )الهجوم وتستمر. 

 الهجوم يزال ال لكنه النصل، خصمه يرى مركب، هجوم خالل إذا،( ج

 .فورا تنتقد وخصمه

 التي الفترة وهي وقفة، لحظة يجعل انه وقال مركب، هجوم خالل إذا،( د

 .هجومه المهاجم يزال ال حين في توقف، ضربة يجعل الخصم

 أن قبل المناسب الوقت في ضرب وقف هو مركب، هجوم خالل إذا،( ه

 .نهائيا حركته يبدأ

 ربريس أو redoublement، remise قبل من ضرب يجعل كان إذا( و

 سيطة،وب وهو فوري رد وأبدت تصدى خصمه تم األصلي هجومه عندما

 .الذراع سحب دون المبارزة الساعة من واحدة فترة في وأعدم

 هناك أن مرة كل في الحرس على المنافسين الحكم محل تحل أن يجب. 6

 الذي الجانب على واضح بشكل الحكم على قادر غير وانه مزدوجة ضربة

 .الخطأ يكمن

 ،محطة ضرب يتم عندما تنشأ للحكم صعوبة األكثر الحاالت من واحدة

 للحركة بالنسبة الوقت في الكفاية فيه بما فيه صدر إذا فيما شك وهناك

 خالل من ويحدث الحاالت، هذه مثل في عموما،. المجمع للهجوم النهائية

 الحكم يبرر الذي األمر المعنية، المبارزون كال من خطأ مزدوجة ضربة

 لتنفيذا وبطء التردد من يتكون المهاجم من وخطأ. )استبدالها حارس على

 المدافع من وخطأ الكفاية، فيه بما فعالة ليست التي الخدع صنع في أو

 .(توقف ضرب اتخاذ في بطء أو تأخير في يكمن

 الشيش سالح. 

 FENCING اتفاقيات

A في مستقيم وضع في الجلوس والمبارزون الصحيح، التدبير سياج إنشاء 

 ينحني سوف زةالمبار واحد. بهم الخاصة متحرك كرسي على المقعد وسط



 مشيرا والكوع الذراع العلوي واألفقي الرأسي الساعد مع المبارزة الذراع

 الحافة لمس مستقيم ذراع مع أخرى المبارز على يجب. أخرى المبارز إلى

 يفعلون المقبل. الشيش للسالح وجهة مع الخصم الكوع من الخارجية

 مع المبارزة قد متكافئة غير الذراع طول مع المبارزون حالة في. العكس

 حيث. وخصمه بلده بين المسافة في تقع التي اختيار ذراع مسافة أقصر

 .نهائي وقراره التدخل الحكم على يجب نزاع، هناك

 إلى التوصل التدبير تحديد( C الفئة) بشدة مقيدة حركة مع المبارزون يجب

 يجب نزاع، هناك حيث. الكوع من الخارجية الحافة داخل سم 12 النقطة

 .نهائي وقراره التدخل الحكم على

‗ ‗  مئزر مع صالحة غير منطقة تغطي قبل أنشئت أن يجب المسافة

 (.t.63 انظر)

 المبارزة قياس يمكن ال المبارزة، التدبير وافقت المبارزون كل واحدة مرة

 .تغييرها يمكن

 الحرس موقف اتخاذ المبارزون" االستعداد أهبة على" األمر على B يجب

 :التالية متطلباتال ترضي

 .ريش من اتصال أي هناك يكون أن يجب -

. خصمه حرس وراء ما في التقدم تحقيق يتم منافس شفرة للجهة يجوز ال -

 ذراعه دفع خالل من عادلة غير ميزة لديه المبارز عدم ضمان الحكم فإن

 منافسه من ذلك من أكثر ملحوظ بشكل

 A HIT اجراء طريقة

t.61. 1 .هجمات مع ذلك إجراء يتم. فقط دفع سالح وه الشيش وسالح 

 .مع الوحيدة والنقطة النقطة، هذه مع السالح هذا

 الزحلقة على الكهربائية سالح السحب نقطة ممنوع السماح أو دفع. 2

 وضع(. '! ‗ ووقف! "اللعب‗  بين) الفعلية المباراة خالل الكهربائية

 .أيضا ممنوع أنه لتصويب وقت أي في الزحلقة على السالح



 .t.114، t.116، T.120 للمادتين وفقا القاعدة هذه كسر أي معاقبة وسيتم

THE TARGET 

t.62 .كله الجسم من العلوي الجزء يشمل الهدف الشيش سالح في 

 الجزء بين يفصل أفقي خط فوق الجسم من جزء أي ويضم. و والمبارزة

 في تكون عندما المبارز من والجذع الفخذين شكلتها التي طيات من العلوي

 .الحراسة على‗ ‗  موقف

 انظر) صالحة الهدف هو الخط هذا فوق المتحرك الكرسي من جزء أي

 (5 الشكل

 متحرك كرسي من أجزاء صالحة غير على مسجلة مشاهدات الغاء يجب

 .المبارزة اإلطار على أو

t.63 .المناطق تغطية المنظمين، من المقدمة مآزر،‗ ‗  عرجاء مرونة 

 ال أن يجب. للجهاز ساحة هذه أيضا واختبأ(. cf.m.62) حةصال غير

 دون موقف في بإحكام تثبيتها يتم أن ويجب صحيح هدف أي يغطي

 على تكون أن" يجب‗  مآزر على لقطات. ' المبارزون التنقل انقباض

 استدعاء يجب فكها، تصبح مقاطع هذه كانت إذا. الحكم من ومسمع مرأى

 ضربة من مزدوجة ضربة تسجيل تم إذا. بضر أي وإلغاء وقف، الحكم

 ضرب جعل الذي المبارز قد المريلة، على فيه مشكوك وضرب ثابتة

  انظر. )إلغاء ذلك يكون أن اطلب أو مزدوجة ضربة لقبول اختيار المنشأة

 سالح في المبارزة والتدبير الحرس موقف على الهدف، صالح. 5 لشكل

 الشيش

 أن في شك أي وجود حال في. فقط التوجيه ألغراض هو المخطط هذا

 األسبقية له المناسب النص صياغة

 الشيش سالح في يضرب تحكيم

t.64. 1 .الكهربائية تسجيل جهاز مع الشيش سالح المسابقات الحكم ويتم. 



 الزيارات هذه من كل تسجيل وأجهزة المنافسين، كل ضرب يتم عندما. 2

 كل ضد ضربة ابهاحتس يتم أن أي مزدوجة، ضربة هناك وصالحة،

 .منافس

 مبادئ من أساسي مبدأ

t.65 .االعتبار في الكهربائية تسجيل جهاز دالالت فقط تؤخذ أن يمكن 

 منافس يعلن أن للحكم يمكن ال. الزيارات من على للحكم النسبية األهمية

 إال) جهاز قبل من صحيح بشكل مسجل ضرب قد يكن لم ما الى تصل ان

 (.جزاء ضربة منحت إذا

 HITS غاءإل

t.66. 1 .تم التي مشاهدات تجاهل الحكم فإن حكمه، إلى التوصل في 

 :لإلجراءات نتيجة تسجيلها

 !؛(t.18.1 / 3 راجع! ")‗ وقف بعد أو'‗  كلمة قبل اللعب بدأ -

 المحرز ضربة طريق عن أو epees من للنقاط اجتماع عن الناجمة -

 عزلها؛ يتم لم حيث الواقع أرض على

 راجع) معداته ذلك في بما الخصم، غير آخر كائن أي على تتم التي أو -

t.36.1، t.67.e.) 

 لتسجيل جهاز تسبب قصد، عن العالمية، الصحة منظمة منافس أي. 2

 يخص ما عدا سطح أي على نظره وجهة وضع طريق عن ضربة

 .t.114، t.117، T.120 المادتين في محدد هو كما معاقبة سيتم خصمه،

t.67 .الكهربائية للمعدات ممكن فشل علما يحيط أن الحكم على يجب 

 :التالية الحاالت في المسجلة مشاركة ضرب إلغاء ويجب

 على أو إصابة تسجيل تم ضده المنافس حرس في المحرز ضرب إذا( أ

 ضربة؛ لتسجيل جهاز الزحلقة الموصلة األسباب



 ضربة تسجيل تم ضده المنافس قبل من صحيح بشكل قدم ضرب إذا( ب

 ضربة؛ لتسجيل جهاز يسبب ال

 تم ضده المنافس جانب على ضربة مصادفة يسجل جهاز كان إذا( ج

 أي قبل من شفرة، على فوز بعد المثال، سبيل على إصابة، تسجيل

 ضرب؛ أدلى صحيح من آخر سبب ألي نتيجة أو خصمه، تحركات

RULES FOR IWF المنافسة 

 الفنية القواعد - 1 الكتاب

 28 المسابقة فحةلص IWF قوانين

 الفنية القواعد - 1 الكتاب

 2211 مارس 22: اإلصدار

 من تضررا تسجيل تم ضده منافس به أدلى ضربة تسجيلها ألغت إذا( د

 .خصمه بها أدلى التي الالحقة ضربة

 خاصة حاالت( ه

 صالح غير واآلخر صحيح واحد وضرب مزدوجة ضربة تسجيل تم إذا -

 راجع) الخصم على من آخر حسط بعض في المحرز ضربة مثل)

t.66.1 )ويسجل ،((2.27 ر راجع) التوازن فقدان بعد إجراؤها ضربة أو 

 .صالح ضرب سوى

 في مشكوك وضرب ثابتة ضربة من مزدوجة ضربة تسجيل تم إذا -

 المنشأة ضرب جعل الذي المبارزة في( الكهربائية األجهزة فشل) تحصيلها

 .إلغاء ذلك يكون أن لباط أو مزدوجة ضربة لقبول تختار قد

t.68 .إلغاء يتعلق فيما التالية القواعد تطبيق أيضا الحكم على يجب 

 :الفعالية



 إال ثم الجهاز فشل إنشاء تسبق التي مشاركة ضرب فقط إبطال يجوز( أ

 غير وضع في وضعها يتم الذين إصابة تسجيل تم ضده المنافس كان إذا

 .الفشل من مؤات

 تحت المباراة، توقفت أن بعد الفور على لتجاربا فشل يحدد( ب أن يجب

 .المستخدمة للمعدات مهما شيء أي تغيير ودون الحكم إشراف

 إمكانية هناك كان إذا ما لتحديد فقط تحاول واحدة االختبارات، وهذه( ج

 المعدات في خطأ هذا موقع. لخطأ نتيجة الحكم في مادي خطأ لحدوث

 إلى التوصل في مهما وليس مبارزون،ال من أي ذلك في بما الكهربائية،

 .قرار

 أن دون معداته تغيير أو عليه، تعديل أي يجعل الذي منافس وهناك( د

 فسخ في حقه يفقد الحكم، النطق قبل بذلك، للقيام الحكم قبل من منه يطلب

 وبعد الحرس على أخرى مرة أن بعد وبالمثل،(. t.35.2.d راجع) ضرب

 ضربة بالغاء المطالبة يمكن ال منافس ال،فع نحو على استأنف قد نوبة

 .للنوبة قال معاودة قبل ضده مسجلة

 العثور عدم أن إلى ضربة، إلغاء تبرير أجل من الضروري، من وليس( ه

 أن الضروري من ولكن اختبار، إجراء يتم مرة كل في نفسه يعيد ينبغي

 .واحدة مرة األقل في الشك إمكانية دون الحكم من خطأ إنشاء يتم

 bodywireل نتيجة تحدث t.67 المادة في المذكورة الحوادث كان إذا( و

 من الخلفي الجزء في أو ناحية من بالقرب إما) موصول يجري المنافس

 .مسجلة ضرب إلغاء تبرير يمكن ال فإنها ،(المبارز

 m.55.4 المادة في عليها المنصوص السالمة الجهاز كان إذا ذلك، ومع

 المبارزون إعادة في المكونات إذا ضرب إلغاء يجب يعمل، ال أو مفقود

 .موصول أصبح"

 عزل من صغيرة أو واسعة مناطق لها منافس من الشيش سالح أن( ز

 على أخرى مواد أي أو الغراء الطالء، وذلك األكسدة، طريق عن المشكلة

 أن يمكن خصمه يضرب والتي آخر، مكان أي أو شفرة على الحرس،



 إلى الكهربائية طرف سيئة إصالح يتم أن أو أن، لىإ وأشار إصابة يسبب

 تبرر أن يمكن ال جهة، من تشديد أو مفكوك يمكن أنه بحيث النصل نهاية

 .المنافس هذا ضد مشاهدات تسجيل إلغاء

 إلغاء من بد ال له، شفرة كسر قد ضربة تسجيل تم ضده منافس عند( ح

 .تضررا يلتسج تم أن بعد واضح بشكل حدث شفرة كسر لم ما ضرب

 أرض على المحرز ضربة من الزحلقة موصل الدموع منافس إذا( ط

 ألغت أن يجب خصمه، ضد ضربة يسجل جهاز نفسه، الوقت وفي الواقع،

 .تضررا

 االختبارات، يتم أن يمكن ال عرضي، السبب بعض بسبب وذلك كلما،( ي

 قوات ولكن) يلغى أن ويجب تحصيلها في والمشكوك ضرب النظر يجب

 (.t.67.e. حالفالت

 تم التي أو تسجل ال التي لمشاهدة خاصا اهتماما تولي أن يجب الحكم( ك

 أن يجب العيوب، هذه مثل تكرار وينبغي. طبيعي غير بشكل تسجيلها

 فني أو الحالية والمعدات الكهربائية األجهزة لجنة أعضاء الحكم نسأل

 الحكم على يجب. دالقواع مع تتفق المعدات أن من للتحقق الخدمة في خبير

 من كل في المنافس أو المعدات في سواء شيء أي تبديل يتم أن ضمان

 .الشيك يجعل الخبير قبل الكهربائية األجهزة

t.69 .ال وأنه موصل، الزحلقة من حالة على إشراف الحكم على يجب 

 موصل الزحلقة ثقوب لديه كان إذا تستمر أو تبدأ أن للنوبة يسمح أن يجب

. سبب أو حوادث تسجيل الزيارات من الصحيح على تؤثر قد والتي فيه

 استبدال أو إصالح لضمان الالزمة الترتيبات اتخاذ المنظمين على ويجب)

 (.موصل اللهو أماكن من السريع

PART 4. SABRE 

 FENCING اتفاقيات



A في مستقيم وضع في الجلوس والمبارزون الصحيح، التدبير سياج إنشاء 

 ينحني سوف المبارزة واحد. بهم الخاصة متحرك كرسي على المقعد وسط

 مشيرا والكوع الذراع العلوي واألفقي الرأسي الساعد مع المبارزة الذراع

 الحافة لمس مستقيم ذراع مع أخرى المبارز على يجب. أخرى المبارز إلى

. العكس يفعلون المقبل. صابر من نقطة مع المنافس الكوع من الخارجية

 أقصر مع المبارزة قد متكافئة غير الذراع طول مع بارزونالم حالة في

 هناك حيث. وخصمه بلده بين المسافة في تقع التي اختيار ذراع مسافة

 .نهائي وقراره التدخل الحكم على يجب نزاع،

 إلى التوصل التدبير تحديد( C الفئة) بشدة مقيدة حركة مع المبارزون يجب

 يجب نزاع، هناك حيث. الكوع من يةالخارج الحافة داخل سم 12 النقطة

 .نهائي وقراره التدخل الحكم على

 المبارزة قياس يمكن ال المبارزة، التدبير وافقت المبارزون كل واحدة مرة

 .تغييرها يمكن

 الحرس موقف اتخاذ المبارزون" االستعداد أهبة على" األمر على B يجب

 :التالية المتطلبات ترضي

 .ريش من اتصال أي هناك يكون أن يجب -

. خصمه شفرة وراء ما في التقدم تحقيق يتم منافس شفرة للجهة يجوز ال -

 ذراعه دفع خالل من عادلة غير ميزة لديه المبارز عدم ضمان الحكم فإن

 .خصمه من بكثير أكثر

 A HIT اجراء طريقة

t.70. 1 .والجزء القطع حافة من كل مع والقطع لدفع سالحا وصابر 

 .صلالن من الخلفي

 من الخلفي الجزء أو شقة طليعة، من المصنوعة الزيارات جميع عد يتم. 2

 (.والعودة تخفيضات تخفيضات) جيدة بأنها شفرة



 عن الناجمة مشاهدات أي إلغاء يجب. الحرس مع ضرب عن النهي. 3

 في محدد هو كما ضرب معاقبة يتم حتى والمبارزة الحرس، مع ضرب

 .t.114، t.116، T.120 المادتين

 الوقت في باللمس تعمل التي تلك يعني وهذا شفرة، خالل من مشاهدات. 4

 على بوضوح وصولها صالحة كلما الخصم، من وصابر صالح هدف نفسه

 .الهدف

 معاقبة وسيتم. النهي لتصويب وقت أي في الزحلقة على السالح وضع. 5

 .t.114، t.116، T.120 للمادتين وفقا القاعدة هذه كسر أي

 صابر المبارزة في والتدبير الحرس موقف على الهدف، صالح. 6 الشكل

 أن في شك أي وجود حال في. فقط التوجيه ألغراض هو المخطط هذا

 األسبقية له المناسب النص صياغة

THE TARGET 

t.71 .صحيحا الهدف على فقط تصل التي الزيارات عدد حساب يتم. 

 العلوي الجزء بين يفصل أفقي خط فوق الجسم من جزء أي تضم الهدف

 موقف في تكون عندما المبارز من والجذع الفخذين شكلتها التي طيات من

 (.6 الشكل انظر) حارس

t.72. 1 .للهدف صالحة غير جزء على تصل التي ضربة تحتسب ال 

 .الحقة زيارات أي إلغاء وال المبارزة العبارة يوقف ال بل وضرب،

 من إما صحيح، لجزء هدفه من لحصا غير جزء بدائل المبارز كان إذا. 2

 من عليه الحكم تعاقب أن يجب طبيعية، غير حركة أي وأو تغطية خالل

 ،t.114، t.116 المادتين في عليها المنصوص العقوبات تطبيق خالل

T.120 ، خطأ على سجل المبارز قبل من ضرب أي وألغت. 

 SABRE في يضرب تحكيم



 HITS وإلغاء النسبية

t.73 .ضربات تسجيل جهاز بمساعدة صابر المسابقات في الحكم ويتم 

 .الكهربائية

 فقط ويضرب للضرب، النسبية األهمية على الحكم في تؤخذ أن يمكن. 1

 لم ما ضربة منح للحكم يمكن ال. االعتبار في تسجيل جهاز قبل من لمح

. جزاء ضربات لتوجيه إال جهاز، قبل من صحيح بشكل تسجيله تم قد يكن

 حركات المباراة قبل سجلها التي الزيارات االعتبار في يأخذ لن انه وقال

 (.t.18.1-3 راجع! ")‗ وقف بعد أو'! ‗

 في محتملة أعطال أي الحكم االعتبار في تأخذ أن يجب ذلك، ومع. 2

 فقط منحت ضرب إبطال من له بد ال خاصة وبصفة الكهربائية، المعدات

 االختبارات خالل من تأسيسها، الممكن من كان إذا الجهاز من إلشارة وفقا

 وإعادة فعال نحو وعلى المباراة قبل اليقظة، إشرافه تحت أجريت التي

 (:t.35.2.d راجع) المعدات على تغييرات أية إجراء تم حيث بدأت

 جهاز يسبب ال ضرب قد الحكم المبارز به أدلى الذي ضرب أن -

 لتسجيل؛

 على ثابتة تبقى ال رضتتع قد الحكم المبارز به أدلى الذي ضرب أن -

 الجهاز؛

 إما تعرضت قد المبارزة الحكم ضد للضربة إشارة تنتج أن يمكن التي -

 ضرب طريق عن أو صحيحة، ضربة الواقع في كان انه علما هناك بدون

 .صالحة غير سطح على أو السالح على

 المادة مع يتوافق ال ضرب قد الحكم المبارز من صابر كان إذا. 3

m.24.6-8 (والحلق المقبض من الحرس، من والخارج الداخل من العزل 

 إشارة يسبب السالح على ضرب كان لو حتى إلغاء، هناك يكون لن ،(من

 .للتسجيل

 



 :التالية القواعد على الحكم أيضا تنطبق أن ينبغي. 4 - 

 .الخطأ قبل تأسست التي األخيرة ضرب فقط يلغى( أ يمكن

 أن دون معداته يغير الذي أو تعديل أي يجعل الذي منافس وهناك( ب

 قراره، أعطى قد الحكم قبل وذلك بذلك، للقيام الحكم قبل من منه يطلب

 ( .t.35.2.d راجع) ضرب إلغاء في الحق كل يفقد

 المنافسين أحد يدعي أن يمكن فعال، نحو على نوبة استأنف قد كان إذا( ج

 .للنوبة قال معاودة قبل ضده ضربة منح إلغاء

 ليس( المنافسين من المعدات ذلك في بما) المعدات في خطأ وجود انمك( د

 .ضرب إلغاء ينبغي ال أو ينبغي كان إذا ما على تأثير أي لها

 إجراء يتم مرة كل في يجب خطأ نفسه يعيد أن الضروري من وليس( ه

 على الشك إمكانية دون للحكم خطأ يتجلى أن الضروري من ولكن اختبار،

 . إشرافه تحت أو له قدمتها التي التجارب خالل ةواحد مرة األقل

 إلغاء من بد ال له، شفرة كسر قد ضربة تسجيل تم ضده منافس عندما( و

 .تضررا تسجيل تم أن بعد واضح بشكل حدث شفرة كسر لم ما ضرب

 أو تسجيل يتم ال التي لمشاهدة خاصا اهتماما تولي أن الحكم على يجب( ز

 نسأل أن يجب العيوب، هذه مثل تكرار ينبغيو. طبيعي غير بشكل تسجيل

 في خبير فني أو والمعدات، الكهربائية األجهزة لجنة في عضوا الحكم

 .القواعد مع تتفق المعدات أن من للتحقق العمل،

 سينظر تجارب، إجراء المستحيل من تجعل عارضة أسباب كلما( ح

 .إلغاء وبالتالي فيه المشكوك ضرب

 الحكم قواعد تطبيق فإن الجهاز، جانبي على راتإشا هناك كانت إذا( ط

 .t.80 المادة في

 المباراة، تتوقف أن يجب والحكم( t.18.5 راجع) العامة للقواعد وفقا( ي

 الخلط يصبح المبارزة كلما الجهاز، على ضرب تسجيل يتم لم لو حتى

 .العبارة هذه تحليل على قادرا يعد لم وانه



 HIT أولوية أو صحة

 تمهيد

t.74 .القواعد تطبيق من تضررا أولوية أو صحة في يقرر وحده والحكم 

 .صابر المبارزة االتفاقيات على تنطبق التي التالية األساسية

RESPECT عبارة FENCING 

t.75. 1 .هجوم أي الصحيح الوجه على تنفذ أن يجب (راجع t.7 )

 .عبارة خالل من يتبع أن ويجب تماما، تجنبه أو تصدى،

 طليعة أو نقطة مع الذراع، استقامة عندما الهجوم صحيح شكلب ويتم. 2

 .اندفع في البدء تسبق صالح، هدف باستمرار تهدد

 :خارجا اندفع هجوم مع صحيح بشكل ويتم. 3

 preceeds الذراع استقامة بداية عند( t.8.1 راجع) بسيطة هجوم في( أ

 اندفع؛ نهاية مع أحدث إلى يصل وضرب اندفع إطالق

 على الذراع، استقامة بداية عند( t.8.1 راجع) مجمع جومه في( ب

 يصل وضرب اندفع تدشين preceeds ،(t.77.1 راجع) األولى الخدعة

 اندفع نهاية مع أحدث إلى

t.76 .في النظر ويجب هجوم وقوع بصحة يتعلق فيما الحكم أجل من 

 :التالية النقاط

( t.10 راجع") خط يف نقطة له‗  لديه الخصم عندما الهجوم بدأ إذا( أ

 يعتبر ال الحكام أن من التأكد يجب. خصمه سالح 1 المهاجم ابعاد يجب

 .الخصم شفرة لصرف كافيا باعتباره ريش من اتصال مجرد

 العثور يتم لم ذلك، لتشتيت الخصم شفرة على للعثور محاولة عند إذا،( ب

 .يمر الخصم على الهجوم في والحق ،(dérobement) شفرة على



 االنتهاء يتم قد ،"‗  خط في ليست الخصم نصل عندما الهجوم بدأ إذا( ج

 وإال النقلة، قبل من أو االرتباط فك طريق عن أو مباشرة، إما الهجوم من

 .لباري الخصم تلزم التي( t.77.1 راجع) الخدع يسبقه أن

t.77. 1 .أي حق، التي الخدعة على هجمات في مجمع أن يجب: 

 تهدد المستهدفة والنقطة الذراع مع نقطة، مع الخدعة تقويمها A( أ

 .باستمرار

 زاوية تشكيل والذراع النصل الذراع وتقويمها خفض، مع الخدعة( ب

 صالحة جزءا تهدد التي القطع حافة مع ،° 135 حوالي من منفرجة

 .للهدف

 لديه الخدع، من واحدة خالل النصل يجد الخصم مجمع هجوم خالل إذا. 2

 .رد في الحق

 أن أجل من ولكن، تضررا، وقف في الحق له الخصم مجمع هجوم في .3

 هجوم من األخيرة الحركة تسبق ضرب يتوقف أن يجب صالحة، تكون

 يصل أن يجب محطة ضرب أي المبارزة، الزمن من فترة واحد جانب من

 .نفسه الهجوم من األخيرة الحركة بدأت المهاجم قبل

t.78 .شفرة على يدق هجمات: 

 الهجوم صحيح بشكل هذا ويتم شفرة، على الضرب شنه جومه في( أ

 الخصم، شفرة من ضعف نقطة على فوز يتم عندما األولوية ذات ويحتفظ

 .الحرس من أبعد النصل ثلثي أي

 من موطن على فوز يتم عندما شفرة، على الضرب شنه هجوم في( ب

 وفاز الهجوم بشدة تنفيذ يتم الحرس، أقرب النصل ثلث أي الخصم، شفرة

 .فوري رد في الحق الخصم يعطي

t.79. 1 .غير أو مباشر رد يكون قد بسيط رد؛ في الحق يعطي وباري 

 ويجب المهاجم، قبل من الحقة حركة أي إلغاء أجل من ولكن مباشر،

 .توقف أو تردد أي دون فورا، تنفيذه



 شفرة، من الخلفي الجزء أو شقة القطع، حافة مع التخفيضات ضد. 2

 إلى وصوله به أدلى الذي الخصم يضرب باري منع هو ذلك من والهدف

 :وبالتالي صالحة، الهدف

 ويمنع الهجوم، من االنتهاء قبل عندما، باري من( أ صحيح بشكل ويتم

 هو الذي الهجوم ذلك في الخط إغالق طريق عن الهجوم ذلك وصول

 .االنتهاء

 الخصم قبل من هجوم أعلنت يجب باري، صحيح بشكل تنفيذ عند( ب

 نتيجة كان، لو حتى الحكم، قبل من النحو هذا على والحكم تصدى،

 . الهدف مع االتصال يجعل الخصم سالح من غيض لمرونته،

 HITS تحكيم

t.80 .أن ينبغي صابر، لاللمبارزة األساسية االتفاقيات هذه تطبيق في 

 .التالي النحو على الحكم نحكم

 أن إما واحد وقت في بارزونالم من كل وضرب عبارة خالل عندما. 1

 وغير المتزامن العمل: مزدوجة ضربة أو واحد وقت في عمل هناك يكون

 هذه وفي المبارزون، من كل قبل من هجوم وتنفيذ الحمل بسبب المتزامن

 .المبارزون لكال المتبادلة الضربات إلغاء يتم الحالة

 لخلل نتيجة هو أخرى، ناحية من( انقالب مزدوجة) مزدوجة ضرب. 2

 هناك يكن لم عندما لذلك،. المبارزون من واحد جانب من عمل في واضح

 :الفعالية بين المبارزة الزمن من فترة

 :وضرب هاجم الذي المبارز حده احتساب يتم. 3

 بسيطة؛ خصمه ضرب على الهجوم وقف يجعل كان إذا( أ

 القيام في ينجح ولم ضرب تجنب يحاول انه وقال التفادي، من بدال إذا،( ب

 بذلك؛



( رد تأخر) وقفة لحظة يجعل انه وقال باري، ناجحة إجراء بعد إذا،( ج

 أو ،redoublement) الهجوم تجديد في الحق خصمه يعطي الذي

remise ؛(ربريس أو 

RULES FOR IWF المنافسة 

 الوقت في يصل أن دون توقف يجعل انه وقال مركب، هجوم خالل إذا،( د

 المناسب؛

 أو للضربات والتعرض( t.10 راجع") خط في نقطة له‗  أن بعد إذا،( ه

 أو الهجمات انه وقال شفرة، ينحرف الذي( دي الجائزة FER) الشفرة أخذ

 مباشرة إصابة التفادي من بدال أخرى مرة الخط في نظره وجهة يضع

 .خصمه بها أدلى التي

 :وضرب يهاجم الذي المبارز حده احتساب يتم. 4

 ودون' خط في نقطة له‗  خصمه كان عندما بدأت هجومه كان إذا( أ

 من اتصال مجرد يعتبر ال الحكام أن من التأكد يجب. الخصم سالح تشتيت

 .الخصم شفرة لصرف كافيا باعتباره ريش

( derobement بسبب) ينجح لم شفرة، على العثور يحاول كان إذا( ب

 .الهجوم وتستمر

 شفرة، على العثور لخصمه يسمح انه وقال مركب، هجوم خالل إذا،( ج

 .فورا تنتقد خصمه بينما الهجوم ويستمر

 وقفة، لحظة يجعل أو ذراعه ينحني انه وقال مركب، هجوم خالل إذا،( د

 يزال ال بينما هجوم أو توقف ضربة يجعل الخصم التي الفترة وهي

 .بنفسه الهجوم المهاجم

 ساعةال من واحدة فترة ضرب وقف هو مركب، هجوم خالل إذا،( ه

 .نهائيا حركته يجعل أن قبل( escrime المؤقتين كوت) المبارزة



 اقتص أو redoublement، remise قبل من ضرب يجعل كان إذا( و

 في وتنفيذها وبسيطة فوري رد وهو يليه الذي خصمه قبل من باري بعد

 .الذراع سحب دون المبارزة الساعة من واحدة فترة

 الحكم كان وإذا ،(االنقالب مزدوجة) ةمزدوج ضربة هناك يكون عندما. 5

 يجب انه وقال حان، قد خطأ جانب أي من القاضي إلى بوضوح قادر غير

 .الحرس على المنافسين محل يحل أن

 محطة، ضرب يتم عندما تنشأ للحكم صعوبة األكثر الحاالت من واحدة

 للحركة بالنسبة الوقت في الكفاية فيه بما فيه صدر إذا فيما شك وهناك

 خالل من ويحدث الحاالت، هذه مثل في عموما،. المجمع للهجوم النهائية

 الحكم يبرر الذي األمر المعنية، المبارزون كال من خطأ مزدوجة ضربة

 التنفيذ وبطء التردد من يتكون المهاجم من وخطأ. )استبدالها حارس على

 دافعالم من وخطأ الكفاية، فيه بما فعالة ليست التي الخدع صنع في أو

 .(توقف ضرب اتخاذ في بطء أو تأخير في يكمن

PART 5 .التأديب قواعد FOR COMPETITIONS2 

 APPLICATION. 1 الفصل

 األشخاص النظام هذا بأحكام رهنا

t.81 .جميع على تسري الباب هذا في عليها المنصوص اللوائح 

 ذلك في بما المبارزة، حضور أو مسابقة في يشاركون الذين األشخاص

 .فرجمت

 واالنضباط النظام على المحافظة

t.82. 1 .والنظام القواعد وبإخالص الدقيق التقيد يجب المبارزون 

 فيها، يشاركون التي للمسابقة خاصة قواعد وعيواص، IWF للمن األساسي

 .المسؤولين من والتعليمات والنزاهة للمجاملة التقليدية والعادات

 ومنضبطة منظمة بطريقة االشتراك، فإنها الخصوص وجه على. 2

 عليها يترتب قد القواعد هذه خرق وكل التالية، األحكام على والرياضية،



 واإلنذار دون من حتى أو بعد، المختصة السلطات قبل من تأديبية عقوبات

 (.CF . t.113-T.120) وحقائق لظروف وفقا قبل،

 .التذييل في تظهر التي الدعاية قانون المتعلقة والعقوبات 2

RULES FOR IWF المنافس 

 تبقى المبارزة مسابقة في أو الحاضر في الجميع يشارك أن يجب. 3

 ألحد يسمح ال نوبات خالل. المسابقة سير صفو تعكر أال ويجب منظمة

 الحكم وانتقاد المبارزون، إلى المشورة إلعطاء اللهو، أماكن من االقتراب

 حتى. األشكال من شكل بأي همعلي التأثير محاولة أو لهم إلهانة القضاة، أو

 في إال تتدخل قد وانه له المخصصة الفضاء في البقاء الفريق كابتن أن

 أن يجب. القواعد من t.90 المادة في عليها المنصوص وبالكيفية الحاالت

 التحكيم يتم كان التي المباراة سير يخل نشاط أي الحكم الفور على تتوقف

 (.t.96.1-3 راجع)

 واضطراب التدخين ينظر وسوف. المنافسة قاعات في خينالتد ممنوع. 4

 (.t.83 راجع) المسابقة سير حسن في

 في عليه المنصوص النحو على القواعد لهذه خرق أي معاقبة وسيتم

 .t.114، t.118، T.120 المادتين

t.83 .تقنيات أو/  و الحكم Directoire، على بناء أو نفسها سلطتهم على 

 يقرر أن ويمكن المنظمة، اللجنة من أو IWFلل الرسمي مندوب طلب

 قبل من شخص أي إنذار، سابق بدون أو مع المنافسة، مكان من طرد

 هذا سير حسن أو النظام حسن يزعج الموقف اللغة أو اإليماءات، صاحب

 .الحدث

 المنافسين

 الشرف تعهد



t.84 .المبارزون ونتعهد والمبارزة، المنافسة في الدخول مجرد من 

 الحكام تجاه االحترام ليكون المسؤولين، وقرارات قوانين لمراقبة مشرفه

 ،114. ر راجع) الحكم من وأوامر ألوامر االنصياع وبدقة والقضاة

t.116، T.120.) 

 الخصم FENCE يرفض

t.85. 1 .الوطني االتحاد من( الجماعي أو الفردي) المبارزة ال قد 

 أي ضد سياج رفض اذا ميةالرس المسابقة في المشاركة األعضاء عيواص

 هذا في صحيح بشكل دخلت( الجماعي أو الفردي) كان مهما آخر المبارز

 لجرائم المحددة العقوبات تطبيق وسيتم القاعدة، هذه كسر ينبغي. الحدث

 (.t.114، t.119، T.120 راجع) 4 المجموعة

. مدى أي وإلى أسباب، هناك كانت إذا فيما النظر IWF على يجب. 2

 راجع) استبعاد المنافس ينتمي الذي الوطني االتحاد ضد عقوبات ذالتخا

IWF  /المادة والقواعد الداخلية والالئحة األساسي النظام عيواص 

T.120) 

PRESENCE ON TIME 

t.86. 1 .،للوائح مطابقة المعدات جميع مع تماما، ومجهزة والمبارزون 

 في حاضرا ونيك أن يجب لسياج، استعداد وعلى( t.43 t.45 راجع)

 القضاء، مباشرة نوبة أو مباراة، التجمع، للبداية المعينين والمكان الزمان

 ،(t.43.1-3 راجع) مباراتهما قبل معداتهم لفحص عينه الوقت في أو

 .ذلك تتطلب الحكم كلما المنافسة، أثناء وكذلك

 على المبارزون تصل أن ويجب نوبة، السياج إلى أنفسهم تقديم عند. 2

 تثبيتها، وسترة التنظيم، المالبس - الزحلقة سياج القامة تام اداستعد

 داخل المكونات متصلة bodywire السالح، وعقد القفاز اليد والسيف

 .العزل اليد في القناع إجراء وينبغي. الحراسة



 داخل وضعت' المبارزون الشعر تثبيتها من بد ال المباراة، بدء قبل

 :يلي ما لضمان كان ذاه مثل في قناع أو/  و المالبس

 (.سجل أن من ضربة منع وبالتالي) صالحة سطح تغطي ال أنها -

 .المبارزة وجنسية اسم يخفي ال -

 .ذلك يوقف مما المباراة، أثناء مكان في أخرى مرة توضع أن لها بد ال -

 1 الجرائم لعقوبات الحكم تطبيق فإن القاعدة، هذه انتهاك حالة في

 (.t.114، t.116، T.120) المجموعة

 ثوب أو مالبسه خلع على يجب الظروف من ظرف أي تحت. 3

 وجود حالة في إال العام في المبارزون

 

 قبل من أو المناوب الطبيب قبل من األصول حسب بها المعترف حادث

 (.t.87.8، t.114، t.116، T.120 راجع) الطبية اللجنة ممثل

 األسلحة من اثنين مع اج،السي من لنوبات الزحلقة، على تصل أن يجب. 4

 األنظمة ترضي( كاحتياطي واحد) اثنين bodywiresو( كاحتياطي واحد)

 (.t.45.1، t.114 ، t.116، T.120 راجع) مثالية عمل حالة في وهي

 الفردي) مباشرة القضاء من نوبات أو فريق ومباراة التجمع، بدء قبل. 5

 (:الجماعي أو

 األولى، دعوته في للحكم نفسها تقدم ال كامل فريق أو المبارز عندما( ط

 المباراة لبدء الزحلقة تغزو أن الى اشارت الوقت من دقائق عشر قبل

 المادة راجع) مباشرة القضاء من نوبات بداية أو فريق، أو السباحة حوض

t.43.2)، المعنية فريق أو المبارز على القضاء سيتم. 

 موجودة، المبارزون الثةث عن يقل ال عندما كامل فريق يعتبر( الثاني

 (.o.42) للفرق IWF لقوانين وفقا فريق تشكل أن يمكن الذين



 الفريق كابتن المبارزون، من) الفريق ألعضاء فقط فريق مباراة في( ثالثا

 األول، الحكم دعوة في الموجودون( t.92.4 المادة CF. - واحد والمدرب

 في يشارك قد اراة،المب في لبدء المناسب الوقت أشار دقائق عشر قبل

 .المباراة

 على نفسه يقدم ال المبارز عندما فريق، أو والمنافسة الفرد، سياق في. 6

 :الحكم قبل من بذلك يؤمر عندما سياج، القامة استعداد وعلى الزحلقة،

 صفراء؛ بطاقة وجود عدم مع الفريق في عضو أو والمبارز معاقبة سيتم -

 البطاقة تليها األولى، المكالمة بعد واحدة قةدقي ثانية، مكالمة إجراء سيتم -

 موجودة؛ غير الفريق في عضو أو اللمبارز الحمراء

 تليها الثانية، المكالمة بعد واحدة دقيقة واألخير، الثالث النداء إجراء سيتم -

 ككل للفريق أو الفردي مسابقة في المبارز وجود لعدم المنافسة من القضاء

 .الفرق منافسات في

 راجع) الزحلقة ترك خالل من نوبة المبارز عن تتخلى أن جبي. 7

t.18.6)، المادتين في محدد هو كما انه معاقبة وسيتم t.114، t.116، 

T.120. 

FENCING آداب 

t.87. 1 .المنصوص للقواعد وفقا وبدقة بأمانة السور المنافسين على يجب 

 العقوبات هذه تكبد للقواعد خرق أي وعلى. القواعد هذه في عليها

 (.t.114-T.120 راجع) يلي فيما عليها المنصوص

. وصريح مهذب لقاء الطابع على الحفاظ من نوبات جميع على يجب. 2

 المنضبط، غير المبارزة) النظامية غير اإلجراءات جميع باتا منعا يمنع

 التي العنف، مع تحقيق يضرب الزحلقة، على النظامية غير والحركات

 لهذا وينبغي(. t.114-T.120 راجع( )التوازن فقدان بعد أو أثناء يضرب

 .خطأ على سجل المبارز قبل من ضرب أي وألغت جريمة، يحدث أن



 مبارز وهو التحية أداء االثنان المبارزون أن يجب نوبة، كل بداية قبل. 3

 وسجل ضرب تم عندما وبالمثل،. متفرج وإلى الحكم إلى لخصومهم،

 والحكم البعض، بعضها حيا قاما المبارزون حتى تنته لم المباراة النهائي،

 في يزال ال حين في تظل أن يجب فإنها الغاية، لهذه تحقيقا: والمشاهدين

 أخرى مرة نحيي أن يجب قراره، اعطاه وعندما قراره، واتخاذ الحكم

 من كل أو أي كان إذا. خصمه مصافحة ويجب المبارز ق‗  ألداء

 لها/  له معاقبة الحكم فإن القواعد، لهذه االمتثال يرفضون 2 المبارزون

 ،t.114، t.119 راجع) 4 المجموعة جرائم في المحدد النحو على

T.120.) 

 

 combativity غير. 4

 :واحد جانب من( أ

 معاقبة الحكم فإن combativity غير واحد جانب من ثانية 15 بعد

 .t.114، t.116، T.120 للمادتين وفقا نشط غير المبارز

 الفترة في شروع ال الحكم فإن combativity وغير جانب كل قابلم في

 .لحظة آخر أو المقبلة

 :و جانب من كل( ب

 الفور على الحكم فإن القتال، في رغبتهم عدم جعل المبارزون كل عند

 !‗ وقف استدعاء

 (combativity غير) محاربة في الرغبة عدم

 :محاربة في الرغبة عدم هناك الحاضر، هو أدناه المعيارين أحد كان إذا

 سياج ضرب دون من تقريبا واحدة دقيقة: الوقت معيار. 1

 الى يميل المبارزون سواء) المفرطة المسافة أو شفرة االتصال غياب. 2

 .األقل على ثانية 15 خالل( متحرك كرسي في الوراء



 الفردية األحداث. 5

 المبارزون ةمباشر القضاء نوبة كل من األولى الفترتين خالل إذا( أ

 دون المقبلة، الفترة في شروع الحكم فإن القتال، في رغبتهم عدم توضيح

 .دقيقة بقية

 الثالثة الفترة خالل القتال في رغبتهم عدم توضيح المبارزون كل عند( ب

. المبارزة من األخيرة الدقيقة بإجراء الحكم فإن مباشرة، القضاء نوبة من

 حاسمة تكون مجملها، في مسيجة مسيت والتي األخيرة، اللحظة وهذا

 المساواة قدم على يكون أن يجب الفائز لتحديد القرعة سحب يسبقه وسوف

 .الدقيقة نهاية في عشرات

 أحداث فريق. 6

 الفريق، مباراة خالل القتال في رغبتهم عدم توضح فرق من كل كان إذا( أ

 .المقبل نوبة في شروع الحكم فإن

 المباراة أثناء القتال في رغبتهم عدم حتوضي فرق من كل كان إذا( ب

 اللحظة وهذا. المبارزة من األخيرة الدقيقة بإجراء الحكم فإن األخيرة،

 يسبقه وسوف حاسمة تكون مجملها، في مسيجة سيتم والتي األخيرة،

 في عشرات المساواة قدم على يكون أن يجب الفائز لتحديد القرعة سحب

 .الدقيقة نهاية

 قناعه على تبقي أن يجب إيقاف، أو الزحلقة على سواء والمبارزة،. 7

 الظروف من ظرف أي تحت قد انه وقال'! ‗ يدعو وقف الحكم حتى

 (.2.122 ر ،t.114، t.116 راجع) قراره اتخذ الحكم حتى الحكم معالجة

 لتغيير حتى الزحلقة، على مالبسهم خلع المبارزون قد ظرف أي تحت. 8

bodywire بهم (راجع t.114، t.116، T.120.) 

 ليعلن اثنين، المبارزون الحكم بين تجمع أن يجب نوبة، نهاية في. 9

 يقول أن يجب. Directoire تقنيات إلى تحال سوف والتي نقاط، بوضوح

 ... " التالية نقاط مع Y مستر على فاز‗  X مستر: بوضوح



PERSONAL جهد 

t.88 .حتى رياضي نحو على القصوى لقدرتها سياج المنافسين يجب 

 دون من ممكن، وجه أفضل تصنيف على الحصول أجل من المسابقة نهاية

 مشاهدة يولى يفضلها على الحصول إلى يسعى أو مشاهدات عن التخلي

 (.T.120 ،119. ر ،t.114 راجع) شخص أي قبل من

THE الفريق مدير 

t.89 .الجنسية نفس من المنافسين جميع على يجب المسابقات، جميع في 

 هو من ،(السياج ال أو تكون قد الذين) فريق مدير إشراف تحت نتكو

 وسلوك لالنضباط المنظمة اللجنة أو Directoire ألسلوب المسؤول

 .فريقه من أعضاء من الرياضية والروح

 منافسة الفرق 

t.90. 1 .توضع أن في الحق لديه الفريق كابتن فقط فريق، األحداث في 

 وتقنيات رئيس من واالقتراب بيستا الضميمة في له المبارزون مع

Directoire، لتسجيل أو التقنية، المسائل في البت أجل من ذلك، إلى وما 

 .االحتجاجات

 قبل من مسؤولة تكون قراراته بدقة التزمت الذين الفريق أعضاء ال قد. 2

 إجراءات أية شخصيا المسؤولة هي فإنها ذلك، ومع. العالقة ذات الجهات

 التي جريمة أي وعلى السلطة تتخذ لم فريقهم كابتن التي هايرتكبون التي

 .النظام هذا ألحكام انتهاك في ارتكبوها

 والقضاة الحكام

t.91 .التام الحياد مع فقط ليس بواجباتهم التحكيم لجنة أعضاء على يجب 

 (.t.34.1 راجع) البالغ االهتمام مع أيضا ولكن

 والفنيين والمدربين المدربين



t.92. 1 .من بالقرب البقاء على والفنيين والمدربين للمعلمين يسمح ال 

 .المنافسة خالل بيستا ضميمة في المبارزون

 لفترة يأتي أن لشخص تأذن الضرورية، ذلك رأى كلما الحكم، قد. 2

 .المبارزة من لمساعدة وجيزة

 في المسابقة من الجولة في يشارك المبارزة لديها التي دولة لكل يجوز. 3

 وضعه في الحق لهم الذين الناس من الثنين األقصى الحد تعيين دمالتق

 نقطة من مقربة على ولكن ذلك، خارج بيستا، ضميمة من بالقرب

 .الناس لهؤالء الالزمة المساحة توفير المنظمين أن يجب. الوصول

 ألعضاء محفوظة مرفقات هناك يكون أن يجب الفريق، منافسات في. 4

 أن في الحق يكون أن المرء على والمدرب فريقال كابتن فقط. الفريق

 .فريق حاويات داخل المبارزون فريق مع يكون

 قبل من الضميمة للفريق واضحة عالمة هو وهذا المفيد، من وسيكون

 تكون أن يجب. األخرى الطرق بعض أو األرض على الصفراء الخطوط

 6 و م 2 بين ما مسافة على موجودا ويكون المنطقة في M2 9 األقل على

 . م 8 م 18 وهو وبيستا، ضميمة خارج من طرف كل من

 أن يجب الواقع في يست الفريق وأعضاء المنتخب، مباريات خالل. 5

 .فريقهم الضميمة المبارزة ضمن تبقى

 بيستا ضميمة في الدخول في الحق لديه أحد ال الفريق، منافسات خالل. 6

 المخالف معاقبة الحكم فإن ل، الجريمة هذه مثل حالة في. الحكم إذن دون

. t.116 T.120و ،t.114 المادتين في عليه المنصوص النحو على للفريق

 أن يجب. كامل فريق للمباراة صالحا فريق على المفروضة تحذير

 المجموعة من أخرى جريمة ارتكاب نفسها، المباراة في وذلك المبارزة،

 .حمراء ببطاقة مرة كل في له معاقبة الحكم فإن األولى،

 المتفرجين



t.93 .بأي القيام عدم المنافسة، من جيدة حالة في للتدخل ال متفرج ملزمة 

 هذا قرارات احترام وإلى المبارزون، أو الحكم على للتأثير تميل قد شيء

 تراها التي تعليمات أية تطيع أن يجب. معهم نتفق ال عندما حتى األخير

 (.t.82.3 / 4، t.118، T.120 راجع) منحهم الضروري من الحكم

 و التأديبية السلطات. 2 الفصل

 االختصاصات آرائهم إلبداء

 على اعتمادا. المنافسة أماكن في االنضباط تنظيم فقط التالية المقاالت

 النظام في التأديبية القوانين تطبيق تستبعد ال انها المجرمة، األفعال خطورة

 إذا أو يكمل، الذي اص،وعيو IWF لمقابلة الداخلية والالئحة األساسي

 ويأخذ تنشأ، القضية كانت

 

 .التالية المواد على األولويةالمنافسه  

 االختصاص

t.94 .التأديبية المختصة الجهات يلي فيما: 

 ؛(t.96 راجع) الحكم في -

 ؛(t.97، o.56-o.62 راجع) Directoire تقنية -

 ؛(ق) ومندوبها IWF األوروبية المفوضية -

 البارالمبية االلعاب دورة في العراقي العقوبات قانون من يذيةالتنف اللجنة -

 ؛(t.98 راجع)

 للعيواص؛ التنفيذية اللجنة -

 والالئحة وعيواص IWF األساسي النظام في التأديبية القواعد أيضا انظر

 .الداخلية



 القضائية الوالية مبدأ

t.95. 1 .خضعي القرار يكون قد وهذا قرارا، اتخذت قضائية سلطة أي 

 .القبيل هذا من لنداء فقط ولكن أعلى، القضائية السلطة إلى لنداء

 راجع) طعن موضوع تكون واقع مسألة بشأن قرار اتخاذ يمكن ال. 2

t.122.1 / 2.) 

 على الحكم يمكن عندما القرار هذا فقط تعلق قرار ضد استئناف رفع. 3

 .الفور

 قبل من المحدد ضمانة إيداع وجهه الذي النداء كل يرفق أن يجب. 4

 رفض تم إذا IWF لصالح المبلغ هذا مصادرة ويمكن المعنية، السلطات

 قبل من القرار هذا اتخاذ وسيتم ،" تافهة‗  أنه أساس على االستئناف

 في والطعن ذلك، ومع. االستئناف سماع عن المسؤولة السلطة القضائية

 (.t.122 راجع) أعاله المذكورة الضمانات إيداع تتطلب ال الحكم قرارات

 الحكم

t.96. 1 .من والحكم المباراة، لالتجاه فقط ليس المسؤول هو والحكم 

 يتم الذي نوبات في النظام لحفظ أيضا ولكن المعدات، وفحص الزيارات

 (.t.35.2.i راجع) التحكيم

 للقواعد وفقا يمكن، وانه الزيارات، من والحكم لنوبة مديرا بصفته. 2

 قدمت قد تكون التي ضربة منح رفض خالل من واءس المنافسين، ومعاقبة

 تلقى لم التي ضربة ضدهم منح طريق عن أو الخصم، على األمر واقع في

 قبل التحكيم، يتم كان التي المنافسة من استبعادهم طريق عن أو الواقع، في

 وإذا الظروف، هذه في. إنذار سابق بدون أو مع للظروف، وفقا شيء، كل

 t.122.1 راجع) فيه رجعة ال قراراته هي األمر، واقع على يحكم قد كان

/ 2.) 

 جميع المبارزون من أكثر فيها يوجد التي القضائية الوالية حق بسبب. 3

 وانه التحكيم، يتم كان التي المنافسة في موجودة أو في، يشاركون الذين



 المنافسة انعقاد مكان من طرد Directoire ألسلوب اقتراح أيضا يمكن

 يرافقون الذين األشخاص من وغيرهم والمعلمين والمتفرجين مدربينال من

 (.t.114، t.118، T.120 راجع) المنافسين

 العقوبات جميع Directoire ألسلوب يوصي أن له يجوز وأخيرا،. 4

 أو تعليق كاملة، المسابقة من االستبعاد) مناسبة يعتبرها التي األخرى

 (.t.97.3 راجع( )تنحية

 هي ،IWF( الحكم) مندوب مع جنب إلى جنبا ،Directoire وتقنيات. 5

 حالة في. الحكم قرارات ضد المقدمة الطعون مع للتعامل المختصة السلطة

 .الحاسم تصويت لديه مندوب IWF( الحكم) في األصوات تعادل

THE TECHNIQUE DIRECTOIRE الرسمية المسابقات في IWF (راجع 

o.56-o.62) 

t.97. 1 .وتقنيات Directoire الذين جميع المبارزون على والية 

 .يعمل كان التي المنافسة في موجودة أو في يشاركون

 .المنازعات جميع في نفسها تلقاء من تتدخل أن يمكن الضرورة عند. 2

R  39 المسابقة 

 

 خالل واالنضباط النظام على الحفاظ عن أيضا مسؤولة وهي. 3

 .القواعد في عليها المنصوص العقوبات استخدام ويمكن المسابقات،

 العقوبات مقر وعيواص EC IWFو اإلعالنات إلى مباشرة يرسل. 4

 تمديد أو تعليق، اللوم، طلبات أي وكذلك البطولة، خالل وضوحا التأديبية

 .النهائي االستئناف وطلبات دائم، إيقاف عقوبة

 ال الذي النداء على المفروضة عقوبة أي Directoire تقنيات وينشط. 5

 (.t.95 راجع) التعليق لنظام تخضع ال التي أو يمكن



 ذاتها حد في أو عفويا يستغرقه الذي Directoire وتقنيات قرارات. 6

 .EC IWF أمام لالستئناف تخضع( للسلطة األول المستوى في كما)

 يمكن ال. الفور على Directoire وتقنيات للتنفيذ قابلة قرارات جميع. 7

 .المنافسة خالل القرار هذا عليقت قرار ضد استئناف

 البارالمبية AT THE GAMES العراقي العقوبات قانون من التنفيذية اللجنة

OLYMPIC 

t.98 .للمعاقين الدولية االولمبية للجنة التنفيذية اللجنة (IPC )الحكم هو 

 دورة خالل تنشأ قد التي الفنية غير الطابع ذات النزاعات لجميع النهائي

 بناء أو الخاصة، مسؤوليتها على إما تتدخل قد. للمعاقين ولمبيةاأل األلعاب

 اللجنة أو عيواص أو/  IWFو الوطنية، البارالمبية اللجنة من طلب على

 .المنظمة

IWF التنفيذية اللجنة (IWF EC) 

t.99. 1 .إلى المحالة التأديبية المسائل جميع وتعالج IWF االتحاد قبل من 

 بمناسبة أخرى مختصة هيئة أي أو Directoire تقنية وهي الوطني،

 إلى تحيلها األخير هذا. مقر وعيواص EC IWF إلى رسمية IWF مسابقة

 .المختصة الهيئة

2 .IWF ،عيواص، للسلطة يكون التي األراضي حدود في وعيواص 

 الطعون جميع والقضاة IWF إلى المحالة التأديبية المسائل جميع وتسوية

 .IWF EC مندوبي أو Directoire تقنية خذتهاات التي القرارات ضد

 لتعليق الالزمة اإلدارية التدابير اتخاذ IWF EC قد العاجلة، الحاالت في. 3

 النظام في التأديبية قانون انظر. التأديب لقانون وفقا للمتهم الرخصة

 .الداخلية والالئحة وعيواص IWF األساسي

 العقوبات. 3 الفصل

 العقوبات تصنيف



t.100. جريمة من مختلفة أنواع على تطبق عقوبة من مختلفة فئات هناك 

 (.t.114ss راجع)

 أثناء المرتكبة الجرائم على المطبقة العقوبات، المبارزة المتعلقة. 1

 :هي وهذه. المبارزة

 فعال ضربة منح رفض -

 وردت قد الواقع في تكن لم التي ضربة منح -

 المنافسة من اإلقصاء -

 على الحفاظ مع المعنية الجرائم على تطبق التي لعقوباتا التأديبية. 2

 :هي وهذه. الرياضية الروح أو والنظام االنضباط

 وردت قد الواقع في تكن لم التي ضربة منح -

 المنافسة من اإلقصاء -

 بأكملها البطولة في المشاركة من االستبعاد -

 المنافسة انعقاد مكان من الطرد -

 تنحية -

 اللوم -

 مةغرا -

 المؤقت التعليق -

 الدائم التعليق -

t.101. 1 .قبل من الدائم التعليق عن إال العقوبات هذه تطبيق ويمكن 

 .Directoire وأسلوب الحكم في - المنافسة في المختصة السلطات

 وجود حالة في إال السلطات هذه قبل من المؤقت التعليق تطبيق ويمكن. 2

 (.t.87.3، T.120 راجع) تحية رفض المبارز



 FENCING المتصلة العقوبات

 HIT فعال الجائزة رفض

t.103 .على منافسه ضربت قد األمر واقع في المنافس أن من الرغم على 

 خالل يصل لم ألنه إما بها، مسموح غير ضرب يكون قد وهذا الهدف،

 المعدات في عيوب بسبب أو المبارزة، يسمح التي الزمنية الفترة

 من بسبب أو ضرب، صنع في المشاركة العنف كان ألنه أو الكهربائية،

 t.18.1 راجع) القواعد في عليه المنصوص النحو على األخرى األسباب

/ 3، t.20.2 / 3، t.21.2 / 4، t.22، t.26، 27. ر، t.32.2، t.41.2، 

t.45.3، t.53.3، t.60.2 / 6، t.66.1، t.67، t.68، t.70.3، 

t.73.1-4، t.80، t.87.2، t.96.2، t.114.2، T.120.) 

 ردت IN FACT لم التي A HIT جائزة

t.104 .الواقع، في تلقى لم ما وهو ضده منح ضربة منافس هناك يكون قد 

 غير اليد استخدام) منافسه سياج دون حال مما جريمة ارتكب قد ألنه

 (.T.120 راجع( )ذلك إلى وما المبارزة، حين في المسلحة

 استبعاد

t.105. 1 .المبارزة، حين في العالمية، الصحة منظمة فسمنا وهناك 

 ال الذي أو خصمه، ضد االنتقام في الرغبة أو العنف أعمال بعض يرتكب

 قد االحتيالية، خصمه مع اتفاق من األرباح الذين أو قصوى، لقدرته سياج

 .المنافسة من استبعدت

 في االشتراك في يستمر ال المنافسة من استبعد الذي للمنافس ويجوز. 2

 انه وقال. التالية الجولة إلى للترقية انه بالفعل تأهلت لو حتى المنافسة، هذا

 استبعاد بعد المرتبة المبارزون وجميع الفرد له تصنيف في الحق يفقد

 وقررت األمر لزم إذا. المسابقة نتائج في واحد مكان يصل ما نقل المبارز

 يمكن الظروف، عجمي في. الجدول لتكوين لترتيبها وفقا ثلثي أماكن



 يصل ما نقل المنافسة في نقطة الواقع على حصلوا الذين فقط المبارزون

 .المسابقة نتائج في مكان
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