ملخص القواعد الدولٌة للمصارعة ( الحره  ,والرومانً ) 2005
 -1الهدف :
 تحدٌد الشروط الفنٌة والعملٌة للمبارٌات . تحدٌد قٌمة الخطفات وسٌر المبارٌات . حصر االوضاع والممنوعات وتحدٌد الجزاءات . تحدٌد وضائف الحكام . تحدٌد أسلوب الترتٌب ومعاقبة واستبعاد المتسابقٌن . -2التفسٌر :
النسخة الفرنسٌة هً االساس وحق التفسٌر لمكتب االتحاد الدولً .
 -3التطبٌق :
تطبق فً جمٌع المسابقات التً ٌشرف علٌها الفٌال وٌجوز فً المبارٌات الودٌة تغٌٌر اسلوبها بشرط
موافقة الفٌال والدول المشاركة .
 -4أسلوب المسابقات :
فً حالة وجود ( )5العبٌن فأقل ٌتم اللقاءات بٌنهم وٌكون هناك برونزٌة واحده  ,وعند التساوي
تكون االفضلٌة لعدد مرات الفوز ثم فوز الالعب على االخر ثم االكثر فوزاً بالكتف ثم االكثر بالنقاط
الفنٌة وفً حالة وجود ( )6العبٌن فً الوزن فأكثر ٌكون هناك عدد ( )2مٌدالٌة برونزٌة  ,والفوز
بالتفوق الفنً فً المباراة  ,اي بفوز االعب بجولتٌن بفارق ( )6نقاط أو حركة فنٌة كبرى فً كل
منهما.
 -5برنامج المسابقة :
تقام مبارٌات الوزن الواحد على بساط واحد  ,وكقاعدة ال ٌجب ان ٌلعب المصارع أكثر من ()4
مبارٌات فً الٌوم  ,والمبارٌات فً النهائً تقام على بساط واحد  ,ومبارٌات الوزن الواحد ٌمكن ان تتم
فً ٌوم أو ٌومٌن طبقا ً لعدد المشاركٌن .

 -6فئات االعمار واالوزان :
أ -فئات االعمار للرجال :
 التالمٌذ  41 ( 45 – 44 :سنة شهادة طبٌة وموافقة ولً االمر ) الفتٌان  45 ( 41 – 46 :سنة شهادة طبٌة وموافقة ولً االمر ) الشباب  41 ( 22 – 41 :سنة شهادة طبٌة وموافقة ولً االمر ) المتقدمٌن  22 :فاكثر  ,المصارعون الشباب ٌشتركوا فً مسابقات المتقدمٌن  ,ولكن مصارعً(41سنة) ٌقدم شهادة طبٌة وموافقة ولً االمر .
ب -االوزان  :تشارك فً المبارٌات االوزان الخاصة بالرجال :
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ٌجوز للمصارعٌن فً فئة المتقدمٌن اللعب فً االوزان التالٌة مباشرة لوزنهم الطبٌعً فٌما عدا الوزن
الثقٌل ٌتعٌن ان ٌكون الوزن (  ) 66كٌلو .

 -7بطاقة الالعبٌن :
المشتركون فً المسابقات الرسمٌة ٌحملون بطاقات دولٌة معتمدة ثم ٌقدمونها أثناء عملٌة الوزن
للمندوب الرسمً وتعاد لإلداري عن طرٌق مندوب االتحاد والبد ان تكون البطاقة حاملة طابع للعام
الساري .
 -8المالبس :
فً الرومانً ٌرتدي المصارع قطعة واحدة ( بلونه االحمر أو االزرق ) من الفخذ وحتى الكتفٌن أو
ٌغطً الفخذٌن حتى الركبة  ,وفً الحرة البد من ان ٌغطً حتى منتصف الفخذٌن وٌكون الصقا ً بالجسم
ومعتمد من الفٌال وعلٌه علم بلده ( باد على الصدر وحروف بلده على الظهر ) وال ٌسمح بخالف ذلك
وٌسمح بارتداء حذاء خفٌف وال بد من أن ٌحمل مندٌالً .
وفً التوقف لإلصابة ٌجوز تغطٌة المصارع بجاكٌت  ,وعلٌه لبس حذاء بدون إبزٌم واشٌاء معدنٌة أو
أربطة أو تغطٌتها بشرٌط الصق حتى ال تنفك خالل المباراة .
وفً حالة تواجد المصارع على البساط غٌر مستوفً لشرط ما ٌمنحه الطاقم ( دقٌقة) بحد اقصى واذا
لم ٌتمكن من تصحٌح وضعه ٌعتبر مهزوما ً باإلصابة .
االمور التً ٌجب مراعاتها من قبل المصارع واستخدامها ممنوع هً :
 واقٌة االذن أو الخوذة الصلبة وٌسمح باألصناف المطاطة واللٌنة المعتمدة والسٌر بأحذٌة المصارعةفً اماكن خالف سطح البساط .
 استخدام شرٌط ( الباندج ) اال فً حالة االصابة . دهان الجسم بالزٌوت والصعود على البساط  ,أو دخوله البساط وهو ٌتصبب العرق . ارتداء أشٌاء تجرح الخصم كالخواتم واالساور . ٌجب ان ٌكون حلٌق الذقن أو تاركا ً لحٌته لمدة شهور . -9البساط :
دائرة قطرها ( )6متر  ,محاطه بمنطقة واقٌة ( 422سم) داخل على شكل خط دائري  ,وشرٌط احمر
بعرض ( )4متر تسمى المنطقة السلبٌة .

وٌمكن وضع البساط على منطقة ال تزٌد عن( 442سم) واذا كانت مساحة المنطقة الواقٌة أقل من ()2
متر تنحدر المنطقة بزاوٌة (45سم)  ,وفً منتصف البساط ترسم دارة قطرها ( )4متر ومحٌطها
شرٌط (42سم) .
 -42الخدمة الطبٌة :
ٌتم الكشف على الالعب قبل مغادرة بلده بـ ( )1اٌام لالشتراك فً البطولة المقامة  ,والخدمة الطبٌة
مسؤولة عن الكشف الطبً قبل الدخول الى المٌزان لمعرفة أوزان الالعبٌن  ,وتقدٌم الخدمة الطبٌة
خالل المبارٌات والكشف عن المنشطات وهً تخضع لسلطة طبٌب االتحاد الدولً ولها الحق المشاركة
فً عالج فرقهم .
 -11االٌقاف والخدمة الطبٌة :
اذا اصٌب الالعب ٌستدعى الطبٌب الرسمً للتدخل وتقرٌر ما اذا كان التوقف جدي أو ادعاء وفً
الحالة االخٌرة فان الالعب ٌجازى باإلنذار ونقطة لخصمه اما اذا كان مصاب فان استئناف اللعب من
عدمه ٌتم دون التقٌد بوقت محدد .
وفً المبارٌات التً لٌس بها طبٌب ر سمً فان التوقف لدقٌقتٌن ٌستمر ,وطاقم التحكٌم مفوض فً
تقرٌر ادعاء الالعب االصابة من عدمها وهذا االٌقاف لمرة أو لعدة مرات وٌعلن عنها كل ( )12ثانٌة .
وفً البطوالت الدولٌة التً لٌس بها طبٌب رسمً من االتحاد الدولً ٌتولى مندوب االتحاد مع طبٌب
فً البطولة تقرٌر امكانٌة استكمال المصاب المباراة من عدمه .
 -12العقاقٌر المنشطة :
ٌخضع الالعبٌن فً بطوالت القارات وا لعالم واالولمبٌات لفحوص واخذ عٌنات من طبٌب معتمد من
التحاد الدولً فً حضور إداري الالعب واال اعتبرت الفحوص غٌر قانونٌة .
 -13طاقم التحكٌم :
ٌتكٌٕ طاقى انتحكٍى نكم يباراة يٍ رئٍس بساط ٔحكى ٔقاضً ٔال ٌتى استبذال أي يُٓى اال فً حانت
تٕعك جسٍى ٔال ٌكٌٕ بانطاقى اثٍٍُ يٍ جُسٍت ٔاحذة .

 -41واجبات طاقم التحكٌم :
ٌؤدي الحكام واجباتهم طبقا ً للقواعد الخاصة بالمسابقات أو اي قواعد تضاف لمسابقة معٌنة  ,وٌتابعوا
المباراة بدقة وتقٌم الحركات حتى نحصل على نتٌجة صحٌحة وٌقدر كلمتهم كل حركة على حدة لكً
ٌصدر القرار النهائً .
ٌتعاون الحكم والقاضً تحت قٌادة رئٌس البساط  ,وتوضح بطاقة التسجٌل النقط كافة
(النقط  ,والجزاءات المستحقة ) وٌتم التوقٌع علٌها من قبل لقاضً ورئٌس البساط .
وتعلن النقاط للجمهور التً ٌسجلها القاضً والمباراة تحدد بناء على خطفات الالعبٌن المسجلة فً
البطاقة  ,وتعلن لنقاط بوضوح للجهور وٌستخدم الحكام االصطالحات الدولٌة وممنوع تكلمهم مع اي
شخص سوى الطاقم للمداولة .
 -15الحكم :
مسؤول عن قٌادة المباراة على البساط مع فرض احترامه على الالعبٌن  ,وٌعمل بالتعاون مع
القاضً وتبدأ المباراة وتنتهً وتتوقف بصفارته ٌ ,أمر المصارعٌن باستئناف اللعب وقوفا ً أو ارضا ً
عند خروجهم من البساط ٌرتدي مالبسه الخاصة وٌلبس فً معصمٌه االٌسر(سوار أحمر) واالٌمن
(سوار أزرق) وذلك بلون الالعبٌن لكً ٌوضح بها نقاط الحركات والمسكات ألي من الالعبٌن وٌجب
على الحكم عدم التردد فً االتً :
 إٌقاف المباراة فً الوقت المناسب . احتساب تقدٌر الحركة على حافة البساط من عدمه . العد فً حالة الوضع الخطر واحتساب النقطة االضافٌة بعد خمس ثوان . االشتراك بالتصوٌت . عند حدوث مسكة الكتف ٌرفع ٌده بطلب موافقة القاضً أورئٌس البساط وكذا عند اعالن االنذار البعد عن المصارعٌن فً اللعب وقوفا ً بعكس اللعب أرضا ً . ال ٌحجب الرؤٌة عن القاضً ورئٌس البساط أو الجمهور خاصة عند الكتف . عدم السماح بادعاء االصابة أو مسح العرق .ٌ -غٌر مكانه على البساط والنزول الفوري لمالحظة اكتمال حدوث الكتف .

 حث المصارعٌن على االٌجابٌة  ,وٌعطً أهمٌة لألرجل فً الرومانٌة . عد طلب الموافقة ٌستطٌع راي القاضً أوال ثم رئٌس البساط . ومن حقه التصوٌت وطلب العقوبة للخروج عن القواعد او الخشونة . -16القاضً :
 مسؤول عن تطبٌق القواعد ومتابعة المباراة وتقدٌر النقط وتسجٌل النقط وفقا ً إلجماع االغلبٌة ,وإدخال النقط على لوحة النتائج .
 إعطاء الراي فً االنذار أو تثبٌت الكتف . لفت نظر الحكم ألي مالحظة ال ٌراها وٌرفع المضرب للتنبٌه . التوقٌع على بطاقة التسجٌل وشطب المهزوم . قرارات القاضً والحكم فً حالة اتفاقهما نافذة فٌما عدا التفوق الفنً . ٌتحرك عند الضرورة فً حدود المسموح ( ٌقٌد النقط  ,واالنذار  ,والوقت ) . -17رئٌس البساط :
ٌقوم بتطبٌق جمٌع القواعد المصارعة  ,والتنسٌق بٌن عمل القاضً والحكم  ,وهو االمر بالوقت
الممتد للمباراة  ,وٌتابع المباراة وٌقٌم الحركات .
وٌقوم بإعالن راٌه عند اختالف الحكم والقاضً وال ٌعطً براٌه مسبقا ً  ,وعند المخالفة الخطٌرة
ٌستدعى الطاقم للمداولة وهو المسؤول عن المباراة .
 -18الشخص المسؤول عن التحكٌم :
فً جمٌع المبارٌات ( اولمبٌة  -عالمٌة  -قارٌة  -العاب إقلٌمٌة ) ٌتم تعٌٌن ( )2من إداري التحكٌم
لإلشراف على التحكٌم  ,وخالل المباراة اذا وجد رئٌس البساط قراراً من الحكم والقاضً وال ٌوافق هو
علٌه فٌقوم رئٌس البساط بمعاونة رئٌس بساط أخر أو مسؤول الحكام بمراجعة الفٌدٌو وإعطاء القرار
الصحٌح وٌتم تعٌٌن الحكام وفقا ً لنظام القرعة بٌن الحكام والقضاة .
 -19القرارات والتصوٌت :
ٌعلن الحكم رأٌه واذا وافقه القاضً ٌعتر القرار نافذ ولٌس لرئٌس البساط الحق فً تغٌٌر النتٌجة اال
فً حالة المخالفة الجسٌمة وبعد المشاورة  ,والتصوٌت ٌتم برفع اللوحات وعددها ( )44بطرٌقة

واضحة والبد من إعطاء الراي ورئٌس البساط ٌحسم فً حالة االختالف وال ٌصوت براي جدٌد ,
وعند استمرار المباراة نهاٌة الوقت تحدد النتٌجة طبقا ً لبطاقة رئٌس البساط .
 -20لوحة القرارات :
عند حدوث حركة ٌقوم الحكم والقاضً بتقدٌرها واذا تم االتفاق بٌنهما ال ٌتدخل رئٌس البساط واذا
اختلفا ٌؤٌد رئٌس البساط احدهما وبالتالً ٌطبق مبدا أغلبٌة االصوات وفً المخالفات الجسٌمة التً
ٌتفق فٌها القاضً والحكم وبعد التشاور وضل عدم االتفاق على رئٌس البساط إعطاء صوت بجانب
احدهما .
 -21عقوبات طاقم التحكٌم :
بناء على تقرٌر مندوب الفٌال ٌجوز توقٌع العقوبة على الحكم أو الحكام المخطئٌن إنذار وسحب من
المسابقة  ,إنزال درجة إٌقاف ومدة محدودة الشطب النهائً .
 -22مالبس الحكام :
جاكٌت أزرق وبشارة االتحاد على الصدر  ,وبنطلون رمادي بحزام اسود  ,وقمٌص لبنً  ,وكرافته
صفراء وعلٌها شارة االتحاد  ,وحذاء اسود .
 -23الوزن :
ٌقدم االداري قائمة نهائٌة بأسماء المشاركٌن الى سكرتارٌة اللجنة المنظمة بصفة إجبارٌة قبل المٌزان
بـ ( )6ساعات من الوزن وال ٌسمح بعدها بالتعدٌل .
 تقام عملٌة الوزن فً الٌوم السابق للعب بٌن السادسة والثامنة ولمدة نصف ساعة ٌحددها المنظمونوخالل فترة المٌزان لالعب الحق الصعود عدة مرات فً دوره على المٌزان .
 ال ٌوزن اي العب بدون الكشف الطبً خالل المدة القانونٌة حٌث ٌجري قبل الوزن بساعة.وٌجب ان ٌوزن المصارعٌن بلباس المصارعة (بدون احذٌة) وال ٌسمح بإضافة وزن عوضا ً عن
لباس المصارعة .
وٌراعى تقلٌم االظافر واذا استمرت المسابقة ٌومٌن أو اكثر فٌتم وزن المصارع فً الٌوم السابق
لمبارٌات وزنه .

 -24سحب القرعة :
عملٌة االزدواج تتم طبقا ً ألرقام قرعة الالعبٌن وسحب القرعة علنا ً  ,وتكون االرقام مطابقة لعدد
الالعبٌن التً توقع الكشف الطبً علٌهم وتوضع داخل كٌس أو ما شابهه وأي خطأ فً تطبٌق النظام
ٌتم الغاء عملٌة سحب القرعة وتعاد قرعة الوزن من جدٌد .
 -25قائمة البداٌة :
اذا تخلف مصارع عن المٌزان أو كان وزنه زائداً فٌتم بعد عملٌة الوزن ترتٌب القائمة تصاعدٌا ً
( . . . . . . . - 1 – 2 – 4الخ ).
 -26ازدواج الالعبٌن :
ٌتم ازدواج الالعبٌن طبقا ً لألرق ام التً حصلوا علٌها فً القرعة وٌجب إصدار نشرة تحتوي على
البرنامج الخاص بالمبارٌات وسٌر المسابقة لكل دور وتوزع وتوضع فً مكان ظاهر .
 -27االستبعاد من المسابقة :
 الالعب الذي ٌتغٌب بدون توصٌة طبٌة أو إخطار السكرتارٌة أو ال ٌظهر على البساط عند النداءعلٌه ٌستبعد وال ٌحصل على ترتٌب وٌفوز خصمه بالمباراة .
 من ٌرتكب خطأ واضح ضد اللعب النظٌف أو كان ضالعا ً فً الغش أو الخشونة الزائدة والمتعمدة فانهسوف ٌستبعد من المباراة أو من المسابقة بقرار جماعً من الطاقم وهنا ال ٌحصل على ترتٌب  -اذا
استبعد العبٌن للقسوة فً نفس المباراة ال ٌحصال على ترتٌب وال ٌتم تعدٌل الدور التالً .
 اذا حدث هذا االستبعاد فً النهائً فان المتسابقٌن التالٌٌن لهم ٌنتقلوا فً الجدول لٌلعبوا فً النهائً أوٌتم تصعٌدهم لٌحلوا محلهم فً الترتٌب .
 -28احتفال التتوٌج :
الالعبون االوائل لكل وزن ٌحضرون احتفال التتوٌج وٌحصلون على ذهب وفضة وبرونز وٌسلم من
االول للعاشر دبلوم .
 -29أسلوب ترتٌب الفرق فً بطوالت الفردي :
األول ( , )42والثانً ( , )6والثالث ( , )1والخامس ( , )6والسابع ( , )1الثامن على التاسع (, )2
والعاشر (. )4

 -30أسلوب الترتٌب فً مبارٌات الفرق :
فً حالة التعادل بٌن فرٌقٌن فمعٌار التفضٌل هو االكثر فوزاً (/5صفر) ثم التفوق الفنً للمبارٌات ثم
التفوق الفنً للجوالت ثم األكثر نقاط فنٌة فاألقل نقاط فنٌة علٌه .
 -31مدة المبارٌات :
فً حالة التعادل فً الجوالت ٌعتبر معٌار التفضٌل األول هو صاحب أكبر قٌمة خطفه( )4–2–1ثم
االقل إنذارات ثم صاحب نقطة فً الجولة .
 -32النداء :
ٌتم النداء على الالعب بصوت واضح للصعود على البساط وال ٌجوز النداء علٌه قبل مرور(45
دقٌقة) على انتهاء أخر مباراة له وٌسمح بالنداء ( 1مرات) ٌفصل بٌن كل منها( 12ثانٌة ) واذا لم ٌقدم
الالعب نفسه بعد النداء الثالث فانه ٌستبعد من المسابقة وال ٌحصل على ترتٌب وٌعتبر خصمه فائزاً
باالنسحاب وٌتم النداء باإلنجلٌزٌة والفرنسٌة .
 -33تقدٌم المصارعٌن :
فً االدوار قبل النهائٌة لكل وزن ٌتم تقدٌم المصارعٌن المؤهلٌن لالستمرار فً المسابقة للجمهور مع
اإلعالن عن المراكز وااللقاب الحاصل علٌها الالعب وٌتم ذلك اٌضا ً فً بداٌة كل دورة من أدوار
النهائً .
 -34بداٌة المباراة :
ٌقف كل العب فً ركنه طبقا ً للون الماٌوه وٌكون الحكم فً منتصف البساط لكً ٌستدعً الالعبٌن
وٌصافحهما وٌفحص مالبسهما وٌتحقق من عدم دهن الجسم بالزٌوت وال ٌكون هناك تصبب للعرق أو
االظافر غٌر مقلمة أو ٌلبسان شٌئا ً فً أٌدٌهم والتأكد من حمل مندٌل وٌتصافح الالعبان وٌطلق الحكم
صفارة البداٌة .
 -35توقف المباراة :
أ -اذا وجد الالعب نفسه مضطر لطلب توقف المباراة بسبب االصابة او ألي سبب أخر مقبول أو
خارج عن إرادته ٌجوز للحكم إٌقاف الصراع طبقا ً للمادة ( )44من القواعد  ,وعندما تتوقف المباراة

ٌظل المصارعان وقوفا ً فً الركن الخاص بكل منهما وٌمكن وضع منشفة على أكتافهم وتلقً النصح
من المدرب .
ب -اذا استعصى استئناف المباراة ألسباب طبٌة فأن القرار ٌتخذ بمعرفة الطبٌب المسؤول الذي له
الحق فً اخذ الوقت الكافً للعالج دون التقٌد بالدقٌقتٌن وبعدها ٌخطر المدرب ورئٌس البساط الً
ٌؤمر بإٌقاف المباراة .
جٌ -جوز لرئٌس البساط إٌقاف المباراة فً حالة وقوع خطأ جسٌم من الحكم أو فً التنقٌط وٌطلب .
د -ال ٌحق لالعب ان ٌوقف المباراة وتقرٌر اللعب وقوفا أو ارضا ً وسحب الخصم من حافة البساط الى
منتصفه بنفسه .
هـ -اذا توقفت المباراة نتٌجة تعمد المصارع إصابة خصمه ٌتم استبعاد المخطئ وٌعلن فوز المصاب .
 -36نهاٌة المباراة :
أ -عند انتهاء الجولة بحركة فنٌة عالٌة أو بفارق (  6نقاط ) ٌخٌر الفائز باستكمال الجولة من عدمه
ب -فً التعادل فً الجوالت ٌعتبر معٌار التفضٌل االول هو صاحب أكبر قٌمة خطفة( ) 4 – 2 – 1ثم
االقل إنذارات ثم صاحب أخر نقطة فً الجولة .
 -37إٌقاف واستئناف اللعب :
أ -سٌستأنف اللعب وقوفا ً فً حالة انتهاء الخطفة وقوفا ً أو أرضا ً فً المنطقة الواقٌة .
ب -فً جمٌع الحاالت أرضا ً اذا خرج المصارع من المنطقة الواقٌة سٌستأنف الصراع وقوفا ً اال فً
حالة مخالفة الالعب أرضا ً ومجازاته بإنذار ونقطة أو نقطتٌن لخصمه فإنه ٌستأنف الصراع أرضا ً .
 -38أنواع الفوز :
ٌعتبر الفوز بالتفوق الفنً فً المباراة فً حالة فوز الالعب بجولتٌن بالتفوق الفنً أي فارق ( 6نقاط)
أو بحركتٌن فنٌة كبرى ( 5نقاط) .
 -39على المدرب البقاء على بعد مترٌن من البساط وتوجٌه العبه والمساعدة مع الطبٌب فً عالجه
وممنوع علٌه الضغط على الحكام التخاذ قرار أو توجٌه إهانة وعند المخالفة ٌقوم الحكم بالطلب من
رئٌس البساط بإنذاره ( كارت اصفر ) وإذا تكررت المخالفة ٌستبعده .

نقط الخطفات والمسكات
 -40تقٌٌم الخطفات والمسكات :
 للحد من التظاهر فان المصارع حٌنما ٌحاول تنفٌذ خطفة دون أن ٌنجح فً تنفٌذها وٌجد نفسه أرضا ًوخصمه ٌعتلٌه دون اي مجهود فلن تحتسب لهذا الوضع أي نقاط وٌستمر اللعب أرضا ً دون أن ٌوقف
الحكم المباراة وبالعكس من ذلك فعند قٌام العب بمحاولة خطف منافسه وقٌام المنافس بتنفٌذ خطفه
مضادة وتمكنه من وضع خصمه أرضا ً فسوف ٌحصل على النقطة او النقاط المستحقة لهذه الخطفة
وٌستمر اللعب دون توقف .
 إذا اضطر المصارع لعمل كوبري من أجل تنفٌذ خطفه وحدث بعض التوقف فً الكوبري ثم استطاعأن ٌستكمل خطفه فأنه ٌحصل على النقط المستحقة لحركته وال ٌخسر أي نقط وعلى العكس من ذلك
فأنه فً حالة حبس الالعب المهاجم والسٌطرة علٌه فً وضع كوبري نتٌجة خطفه مضادة من منافسه
فأن االخٌر ٌحصل على النقط المستحقة .
 المخطوف ٌمكنه الحصول على نقط نتٌجة لمسكته الخاصة اذا استطاع ووضع خصمه أرضا ً أو نفذالمسكة فً حالة استمرارٌة أو استطاع السٌطرة على الالعب المهاجم وٌحتفظ به فً وضع الكوبري .
 على الحكم ان ٌنتظر انتهاء كل وضع لتقدٌر قٌمة النقاط المستحقة لكل العب فً حالة تبادلالمصارعٌن الحركات بطرٌقة متعاقبة فأن تقدٌر النقط ٌجب أن تتم لكل منهما على حده .
 اللمسة اللحظٌة للكتفٌن تعبر كوضع الخطر وكذا لمس المصارع للبساط بكال الكتفٌن وكذا التحرج منكتف الى اخر بمساعدة المرفقٌن فً وضع الكوبري ثم العكس فأن ذلك ٌعتبر حركة واحدة .
 ٌعلن الحكم تقدٌر الحركة وٌرفع القاضً أٌضا ً التقدٌر وفً حالة الخالف بٌنهما ٌصوت رئٌس البساطوبصفة إجبارٌة لصالح إحداهما .
 عند حدوث كتف فً نهاٌة الوقت ٌؤخذ بقرع الكونج ولٌس بصفارة الحكم  ,ال ٌجوز احتساب المسكةحركة أخرى مالم ٌعود الالعبٌن للوضع االبتدائً فً نهاٌة المباراة  ,وجمٌع الخطفات تحسب طالما
تمت قبل الكونج .

 -41تقدٌر حركة الشواٌة :
حركة الشواٌة تستحق ( 2نقطة) لو نفذت بوضع خطر ونقطة واحدة لو نفذت بدون وضع خطر
وٌجوز احتساب حركة شواٌة أخرى أي عدد من المرات وهً تستحق ( 4نقطة) اذا أستند المدافع على
ٌدٌه مفروده .
 -42تقدٌر حركة البرمة :
 عند تنفٌذها ووضع الخصم فً وضع خطر ٌحتسب عندما ٌرتكز المصارع على ٌدٌه . عند قٌام المصارع بتنفٌذ برمه ولمست كتفٌه البساط لمسه لحظٌة ٌحصل خصمه على ( 2نقطة)بصرف النظر عما ٌحصل علٌه المنفذ سواء ( )2أو ( )4أو صفر نقطة .
 -43الوضع الخطر :
ٌعتبر المصارع فً وضع الخطر عندما ٌصنع خط الظهر أو الكتفٌن مع البساط زاوٌة تقل عن
( 62درجة) سواء فً وضع رأسً أو افقً وٌقاوم المصارع بالجزء العلوي من الجسم لتجنب تثبٌت
الكتفٌن وللمصارع أن ٌقاوم بالراس أو المرفقٌن أو الكتفٌن وٌعتبر المصارع المدافع فً وضع خطر
دفاعا ً عن كتفٌه فً الحاالت التالٌة :
أ -عند عمل كوبري .
ب -ظهره للبساط ومتكئا ً على أحد أو على مرفقٌه .
ج -مالمسة أحد الكتفٌن للبساط وٌكسر االخر خط (62درجة) مع البساط .
د -اللمسة اللحظٌة .
هـ -التدحرج على الكتفٌن .
وٌلغى الوضع الخطر عندما ٌكون صدره مواجها ً للبساط متجاوزاً زاوٌة ( 62درجة) أو كان ظهره
وٌصنع زاوٌة قائمة مع البساط ( 62درجة) .
 -44تسجٌل النقط :
ٌقوم القاضً بتسجٌل نقاط الحركات فً بطاقة تسجٌل النقط أوالً بأول  ,وتحاط نقط الخطفة التً أدت
الى تثبٌت الكتفٌن بدائرة واإلنذار للهروب من البساط أومن مسكة أو لرفض الصراع أو المسكات غٌر
القانونٌة أو الخشونة المتعمدة ٌرمز لها ( )Oوبعد كل إنذار سوف ٌحصل الخصم على ( )4أو ()2

نقطة طبقا ً للقواعد  ,والمصارع الذي ٌبدأ االشتباك أوالً ٌرمز له ( )Kوالنقطة الناتجة عنه تحاط
بمربع.
 -45الخطفة الفنٌة الكبرى :
تعتبر الخطفة التً ٌنفذها المصارع من الوضع وقوفا ً وٌفقد فٌها المدافع أي اتصال باألرض وٌتم
تطوٌحه فً الهواء وٌلف ثم ٌنزل لألرض فً وضع الخطر مباشرة فوراً خطفه فنٌة كبرى .
فً الوضع ارضا ً أي خطه ترفع من االرض وتنفذ من المهاجم بشكل مرتفع وبشكل دائري فً الهواء
سواء سقط المدافع على صدره ( 1نقطة) أو فً وضع الخطر ( 5نقطة) تعتبر خطفة فنٌة كبرى وإذا
لمس منفذ الخطفة الفنٌة الكبرى بكتفه االرض (لمس خطفة) فانه سوف ٌحصل على( 1أو 5نقطة)
وٌحصل خصمه على نقطتٌن للمسة اللحظٌة .
 -46القٌمة المستحقة للخطفات والمسكات :
 نقطة واحدة : الالعب الذي ٌضع خصمه ارضا ً وٌلف خلفه وٌسٌطر علٌه والمدافع مرتكز على ( 1ارتكاز) (ٌدانوركبه أو ركبتان وٌد) .
 الالعب الذي ٌنفذ خطفه صحٌحة وقوفا ً أو أرضا ً وال تؤدي الى وضع الخطر . الالعب الذي ٌعتلً خصمه وٌلف خلفه مسٌطراً علٌه انالعب انًسٍطر عهى خصًّ ٌٔجبرِ نالستُاد عهى رراعت أٔ رراعٍّ عهى ايتذادًْا ٔكتفّ يٕجّٓنهبساط .
 الالعب منفذ خطفه وعرقله خصمه وتمكن من تنفٌذها . الالعب المهاجم عند هروب خصمه من مسكة أو من البساط أو رفض بدأ الصراع أو حدث منه خطاال قانونً أو خشونة متعمدة أو فك االشتباك .
 الالعب عند احتفاظه بخصمه فً وضع خطر لمدة (  5ثوان ) فأكثر . كل توقف للمبارٌات بسبب إصابة لم ٌنتج عنها ( دم ) ٌتم العقاب علٌها بإعطاء نقطة للخصم . فً كل مرة ٌضع المصارع فً الصراع وقوفا ً قدمه على المنطقة الواقٌة ٌحصل خصمه مباشرة علىنقطة فنٌة .

 نقطتٌن : الالعب منفذ خطفه صحٌحة فً اللعب أرضا ً وٌضع خصمه فً وضع خطر أو اللمسة اللحظٌة . الالعب المهاجم الذي ٌتدحرج خصمه على كتفٌه أو ٌقوم بالهروب من مسكة بأن ٌرمً نفسه خارجالبساط.
 الالعب المهاجم وقام خصمه بعرقلته فً وضع الخطر ولم ٌتمكن من تنفٌذ حركة أو ارتكاب خطأللهروب من الوضع الخطر .
 الالعب المدافع عند تعرض خصمه للمسة لحظٌة خالل تنفٌذ حركته 2 الالعب الذي ٌكسب خصمه عند تنفٌذ حركة وٌضعه فً خطر اللعب وقوفا ً . للمصارع الذي ٌرفض خصمه تطبٌق االشتباك . ثالث نقاط : الالعب منفذ خطفه من اللعب وقوفا ً وٌضع خصمه فً وضع خطر مباشر بحركة بسٌطة . ألي حركة ترفع من االرض وٌنزل الخصم فٌها فً وضع الخطر حتى ولو كان المهاجم مرتكزاً علىركبه أو ركبتٌن على االرض وحتى ولو كان كانت ٌد المدافع مالمسة البساط ووضع المدافع فً وضع
الخطر مباشرة .
 لالعب منفذ خطفه فنٌة كبرى ولم ٌضع خصمه فً وضع الخطر مباشرة . -14نقاط الترتٌب ( اإلٌجابٌة ) :
أ -نقاط الترتٌب التً ٌحصل علٌها الالعب فً نهاي المباراة تحدد ترتٌبه .
ب -نقاط الترتٌب عند نهاٌة المباراة :
( 5نقطة) بالكتف عدم التكافؤ – االصابة – االنسحاب – االستبعاد من المباراة لمخالفة القواعد وصفر
للمهزوم .
( 5نقطة للفائز) بحصول خصمه على ( 1إنذارات) فً المباراة كلها وصفر للمهزوم .
( 4نقطة للفائز) للتفوق الواضح فً جولتٌن أو حركتٌن فنٌتٌن كبرى وصفر للمهزوم أو( 4نقطة) فً
حالة حصوله على نقاط فنٌة .

 -48التفوق الفنً :
عند فوز الالعب فً الجولة بفارق ( 6نقاط) أو لحصوله على حركة فنٌة كبرى ٌخٌر باالستمرار فً
اللعب أو إنهاء الجولة .
 -49المصارعة أرضا ً خالل المباراة :
اذا تمكن أحد الالعبٌن من وضع خصمه أرضا ً فأن الصراع ٌستمر والمصارع التحتً ٌمكنه القٌام
بهجوم مضاد أو ٌنتصب واقفا ً والالعب الذي وضع خصمه أرضا ً ٌجب أن ٌكون إٌجابٌا ً فً اللعب
أرضا ً على الحكم إعطاء المهاجم الوقت الكافً لتنفٌذ خطفته وبعدها ٌوقف المباراة وتستأنف وقوفا ً
وممنوع فً اللعب أرضا ً بدء الصراع بالقفز على الخصم هنا ٌحذر اللعب وٌستأنف اللعب وقوفا ً .
 -50المنطقة السلبٌة ( الزون ) :
الغرض منها إظهار الالعب السلبً وتوضٌح أي خروج للواقٌة والمصارعة المظهرٌة على حافة
البساط وهً جزء من البساط  ,الخطفات التً تبدء من وسط البساط وقوفا ً أو تنتهً على الزون سارٌة
بما فٌها الوضع الخطر والهجوم المضاد وتثبٌت الكتفٌن واذا انتهت فً المنطقة الواقٌة ٌحتسب النقط
فقط دون استمرار الوضع الخطر أو تثبٌت الكتفٌن وٌستأنف اللعب ارضا ً فً منتصف البساط .
اللمسة اللحظٌة للمهاجم فً المنطقة الواقٌة تحتسب وٌستأنف اللعب أرضا ً فً حالة الدخول للزون
والالعبٌن مشتبكٌن أو فً حالة االستمرارٌة لتنفٌذ خطفه بدون حدوث توقف ظاهر حقهم تنفٌذ خطفاتهم
سواء فوق الزون أو لداخل البساط أو خارجه .
* فً اللعب وقوفا ً فوق الزون :
ال ٌسمح بالبدء فً تجمع خطفته اال اذا كان هناك استمرارٌة فً دخول الزون دون توقف علٌه
وٌسمح الحكم بوقت محدد لتنفٌذ حتى ولو دخلت أرجل الالعبٌن االربعة المنطقة السلبٌة ( الزون )
وعلى العكس فأن الحكم ٌوقف المباراة وٌستأنف اللعب وقوفا ً فً حالة إٌقاف الالعبٌن حركتهما داخل
المنطقة عند دخول رجل الالعب الى الزون على الحكم النطق بكلمة ( الزون ) وعلى الالعب العودة
فوراً لمنطقة الصراع دون فك الخطفة واذا خرجت قدم المهاجم للواقٌة توقف المباراة وعطً نقطة
للخصم أما اذا خرجت قدم المدافع وكان المهاجم فً طور التنفٌذ لخطفه فٌعطً الحكم الفرصة للمهاجم
لتنفٌذ خطفه والتً تعتبر صحٌحة .

* فً اللعب ارضا ً فوق الزون :
تحتسب جمٌع الخطفات وكذلك الهجوم المضاد الذي ٌنفذ على الزون أما الخطفات الً تبدا بتنفٌذها
من الزون وتنتهً فً الواقٌة فٌتم تقدٌر النقاط فقط وٌستأنف اللعب أرضا ً وسط البساط وهنا من الحق
للمهاجم إتمام تنفٌذ خطفته حتى لو خرج الى المنطقة الواقٌة طالما ظل كتفً ورأس المدافع داخل
المنطقة السلبٌة وحتى ولو خرجت أربع أرجل خارج الواقٌة مع عدم احتساب هجوم مضاد على الواقٌة
وتطبٌق القواعد عند الدخول للزون بدون البدء فً تنفٌذ أي خطفه أو عند دفع الالعب لخصمه الى
منطقة الزون أو منعه من العودة الى وسط البساط .
 -51قاعدة االلتحام ( االشتباك ) ٌ :لغى النص وٌستبدل باالتً :
النظام الجدٌد لاللتمام فً المصارعة الرومانٌة :
فً مبارٌات المصارعة الرومانٌة فً جمٌع المراحل السنٌة تكون من فترات كل منها (  2دقٌقة ) ,
وتتكون الفنرة من (  4دقٌقة ) لعب وقوفا ً ومرتٌن بواقع (  12ثانٌة ) لكل منها فً الوضع االرضً
وتبدا المبارا وقوفا ً وبعد مرور دقٌقة ٌوقف الحكم المباراة وٌأمر بالوضع أرضا ً وٌبدأ بالتنفٌذ الالعب
صاحب أكثر نقاط فنٌة .
واذا لم ٌتم التسجٌل نقاط خالل الدقٌقة األولى ٌتم عمل قرعة والفائز فٌها ٌبدأ بتنفٌذ ( معتلً ) وٌكون
الجلوس أرضا ً صحٌحا ً واالذرع تبعد (  12سم ) عن بعضهما وللتنفٌذ فان الالعب المعتلً ٌكون فً
مؤخرة خصمه وٌمسك خصمه من الوسط وٌمكنه أن ٌكون واقفا ً أو متنداً على أحدى ركبتٌه .
وبمجرد مسك الحركة ٌعطً إشارة البدء وٌمكن لالعب تنفٌذ حركته وللخصم المقاومة والهجوم المضاد
وخالل (  12ثانٌة ) ٌمكن لكال الالعبٌن تنفٌذ حركاتهم فً أي وضع وقوفا ً أو أرضا ً  ,واذا أنتهت
(  12ثانٌة ) دون تحقٌق نقاط ٌعاقب الالعب المعتلً بإنذار  +نقطة لخصمه  ,وٌبدأ بجلوس أرضا ً فً
بداٌة (  12ثانٌة ) االخرى  ,وٌعتلٌه خصمه بنفس النظام الموضح زاذا أنتهت( 12ثانٌة) دون نقاط
ٌعاقب اٌضا ً الالعب المعتلً بإنذار  +نقطه لخصمه .
ٌطبق هذا النظام على المصارعة الرومانٌة فً جمٌع المراحل السنٌة وفً جمٌع الفنرات .

الممـنوعات والخطفات الغٌر قانونٌة
 -52ممنوعات عامة :
شد الشعر  ,واالذنٌن  ,واالعضاء التناسلٌة  ,والجلد  ,لً اصابع الٌدٌن أو القدمٌن أو إرتكاب عمل
لتعذٌب الخصم ألجبا ره على التسلٌم وممنوع الضرب والرفس والنطح والخنق  ,وتنفٌذ مسكات تعرض
حٌاة الخصم للخطر أو تسبب كسراً أو خلع أو وطأ الجسم بالقدمٌن أو لمس الوجه بٌن الحاجب والفم أو
غز الكوع أو الركبة فً البطن  ,أو اتفاق الالعبٌن على نٌجة المباراة  ,ومسك الماٌوه ومسك البساط أو
مسك مشط قدم المنافس أو التكلم خالل المباراة .
 -53الهروب من خطفه :
فً المصارعة الرومانٌة عند الجلوس أرضا ً ممنوع قفز الالعب لتفادي الخطفه وٌجد المعتلً نفسه
ماسكا ً فخذ الخصم فً هذه الحالة ٌنبه المخطئ واذا تكررت ٌعاقب بإنذار ونقطة للخصم وممنوع رفع
االقدام لالعب التحتً للدفاع ومنع خطفة خصمه وفً هذه الحالة ٌحصل على إنذار  2 +نقطة للخصم
وفً الصراع وقوفا ً فً الرومانً أو الحره اذا رفض الالعب االشتباك مع خصمه ٌحذره الحكم اشتبك
االحمر واذا رفض االشتباك ٌحصل على إنذار ونقطة لخصمه للهروب منمسكه( هذا الوضع ٌختلف
عن تطبٌق قاعدة االلتحام ) .
 -54الهروب من البساط :
الهروب من البساط وقوفا ً أو أرضا ً ٌعاقب المخطئ بإنذار  4 +نقطة لخصمه أما فً الوضع الخطر
فٌعاقب بإنذار  2 +نقطة .
 -55المسكات الغٌر قانونٌة :
 مسك الزور  ,ومسك الرقبة أو الرأس بكلتا الٌدٌن . لً الذراع الى الخلف مع كسر زاوٌة (  62درجة ) مع الضغط علٌه . أرم لوك من تحت الكوع . -مسكة الدبل ما لم تنفذ من على الجانبٌن دون تدخل من السٌقان على أي جزء من جسم المنافس .

المسكات التً تعرض العمود الفقري للخطر
 م سك الرقبة وحدها ( الكرافات ) ومسك الرقبة أو الرأس بالذراعٌن  ,ممنوع المسكات التً تنفذوقوفا ً من الخلف عندما ٌكون المدافع فً وضع مقلوب وراسه السفل ( سنتر ) فالتنفٌذ البد ان ٌكون
عهى أحذ انجاَبٍٍ ٔنٍس غرزِ ٌٔ ,جب ياليست جسء يٍ جسى انخاطف بخالف قذيٍّ انبساط قبم جسى
انًخطٕف .
 رفع انًذافع فً ٔضع انكٕبري ثى انقائّ عهى االرض ٔ انًذافع نالياو نكسر انكٕبري ٔنكٍ انحقنهًٓاجى انضغظ عهى انكٕبري السفم .
واجبات الحكم تجاه المصارع مرتكب الخطا :
إٌقاف المخالفه مع إجبار الالعب على تركها اذا كانت خطرة  ,إعطاء إنذار للمخطأ ونقطة لخصمه فً
حالة تمكنه من تنفٌذ حركته ونقطتٌن اذا لم ٌتمكن المهاجم من تنفٌذ حركته .
عند قٌام المهاجم بتنفٌذ مسكة غٌر قانونٌة للمرة الثانٌة ٌتلقى إنذار وٌستحق خصمه نقطة .
 -65مسكات ممنوعة للتالمٌذ والفتٌان حتى (  17عاما ً ) :
مسكة الدبل الى االمام و الجانبٌن فً المصارعة الحرة  ,ولف ساق المهاجم على ساق المدافع مع مسك
الدبل .
 -57ممنوعات خاصة :
فً الرومانً ممنوع مسك الخصم تحت الوسط أو إستعمال الساقٌن  ,الضغط  ,أو الرفع بمالمسة
السٌقان الي جزء من جسم الخصم  ,ومن الضروري مصاحبة الخصم حتى االرض بعكس المصارعة
الحرة .
وفً الحرة ممنوع عمل مقص بالساقٌن متقاطعٌن على الرأس أو الرقبة أو الجسم .

 -58نتائج مؤثرة على المباراة :
اذا نتج عن مسكة غٌر قانونٌة ان وجد المخطئ فً وضع غٌر صالح فأنه تستمر المباراة دون توقف
حتى نهاٌة الخطفة وٌتلقى إنذار (  ) Oوالنقاط المستحقة عن الخطفة تعطى لخصمه باالضافة الى نقطة
االنذار .
على الحكم وقف أي خروج عن القانون من المدافع بدون فك مسك الخطفه اذا كان ذلك ممكنا ً  ,وفً
االحوال التً ال تشكل خطورة سوف ٌسمح بتنفٌذ الخطفه لنهاٌتها وبعد ذلك له أن ٌوافق أو ٌلغً
الحركة ثم ٌعلن النقاط أو االنذار للمصارع المخطئ .

الحكم ٌبتدي بفحص الالعبٌن

الحكم ٌطلب من المصارعٌن الدخول الى وسط البساط

الحكم ٌطلب من المصارعٌن الدخول
الى وسط البساط

الحكم ٌطلب إٌقاف الوقت من الؤقت

الحكم ٌشٌر بٌدٌه بأن التطبٌق خارج البساط ال ٌستحق نقاط

الحكم ٌرفع ٌده بأن التطبٌق صحٌح داخل البساط

الحكم ٌوقف اللعب وٌعطً تنبٌه للمصارع الذي
ٌرتدي اللون االزرق

الحكم ٌطلب من القاضً تاٌٌده فً إعطاء الالعب إنذار

الحكم ٌشٌر بٌده بأن التطبٌق غٌر قانونً ألستعمال االرجل

الحكم ٌوقف المباراة وٌوجه تنبٌها ً الى المصارعٌن
لسلبٌة اللعب

الحكم ٌعلن إعطاء االنذار للمصارع الذي ٌرتدي االحمر

الحكم ٌعطً تعلٌماته الى المصارع فً األعلى أثناء وضعٌة

المصارع ٌضع كفٌه على ظهر المصارع االخر

الجلوس بحٌث تكون راحة كفٌه على ظهر المصارع االسفل

(وضع صحٌح ) والجلوس على ركبة واحدة

المصارع ٌضع كفٌه على ظهر ورجلٌه فً وضعٌة
الوقوف ( وضع صحٌح )

المصارع ٌقف خلف المصارع فً وضعٌة الجلوس
وكفٌه على الظهر ( وضع صحٌح )

المصارع ٌجلس خلف المصارع فً وضعٌة الجلوس
وكفٌه على الظهر ( وضع صحٌح )

الحكم ٌعطً االشارة بعد االوضاع الصحٌحة ألستئناف
اللعب

الحكم ٌضع ٌده أمام المصارع االسفل حتى ال ٌهرب الى

الحكم ٌقوم بعد الخمس ثوانً أثناء وضع خطر(شكل )4

خارج البساط

الحكم ٌقوم بعد الخمس ثوانً أثناء هذا الوضع النه

الحكم ٌقوم بعد الخمس ثوانً أثناء وضع خطر(شكل )1

وضع خطر(شكل )2

الحكم ٌقوم بعد الخمس ثوانً أثناء وضع خطر(شكل)1

الحكم ٌعلن الثالث عالمات بعد إنتهائه من الخمس ثوانً

الحكم ٌعلن عن لمس كتفً المصارع البساط  ,ثم ٌضرب

الحكم ٌطلب من المصارعٌن الوقوف

البساط بٌده بعد أخذ موافقة القاضً أو رئٌس البساط

الحك م ٌطلب من المصارعٌن المصافحة باالٌدي بعد

الحكم ٌرفع ٌد المصارع الفائز بعد أن رفع القاضً

إنتهاء المباراة

ورئٌس البساط اللوحة للمصارع الفائز

