األتحاد المصرى للتجديف

برنامج المسابقات
للموسم الرياضى 1026/1025
بناءاً على االجتماع الذى تم عقده مع مندوبى االندية بمقر االتحاد يوم
االربعاء الموافق  1025/8/12وعمل التعديالت التى تم االتفاق عليها يعتبر
البرنامج نهائى وال يمكن ادخال اى تعديالت عليه .

اوال أنواع السباقات
تنقسم السباقات الخاصة بموسم  1026/1025الى االنواع االتية :
 – 2سباقات تنظمها المناطق وهى :
 دورى المناطق .
 بطوالت المناطق .
ويجوز ان تقوم المناطق بتنظيم سباقات تنشيطية بما ال يتعارض مع مواعيد برنامج االتحاد .
 – 1سباقات ينظمها االتحاد وهى :
 السباقات االهلية .
 بطوالت الجمهورية .
وهذه السباقات مفتوحة لكل االندية المقيدة باالتحاد المصرى للتجديف .

ثانيا ً  :التنطيم -:
تقوم المناطق او االتحاد كل فيما يخصه بعملية تنظيم السباقات وتوفير االمكانيات الالزمة
لسالمة الالعبين المشاركين وتنفيذ السباق على المستوى المطلوب على النحو التالى -:
 .2بالنسبة لسباقات المناطق يكون رئيس اللجنة المنظمة رئيس المنطقة أما بالنسة
لسباقات االتحاد يكون رئيس اللجنة المنظمة عضو مجلس إدارة االتحاد من ذات المنطقة
التى يقام بها السباق .
 .1يعقد اجتماع اللجنة المنظمة يوم االثنين خالل اسبوع اقامة البطولة الساعة السابعة
مساءاً
 .3يتم توفير االمكانيات التالية بمعرفة اللجنة المنظمة :
أ -الوسيلة المناسبة لعالج وإسعاف الحاالت الطارئة ( طبيب أو عربة إسعاف )
.
ب -شرطة المسطحات المائية واالنقاذ النهرى .
ج -المعدات الالزمة العمال التحكيم وهى :
( ثالثة لنشات كحد ادنى )  ( ،عدد  21علم سته احمر وسته ابيض )  ،ستة
مكبرات صوت  1 +جهاز بداية ونهاية ( الشعرة ) .
د -التجهيزات الخاصة بمجرى السباق ( قوارب البداية  +الشمندورات ) عالمات
تحديد بدء المجرى والـ  500والـ  2000والـ  2500والنهاية .
 .2فى حالة عدم توافر اى من الفقرات ( أ  ،ب  ،ج ) من البند السابق يجوز للسيد  /رئيس
هيئة حكام اليوم تأجيل السابق نظراً لتعلقها بسالمة الالعبين وذلك بالتشاور مع رئيس
اللجنة المنظمة .
 .5تقام سباقات البراعم والبرعمات وسباقات الناشئين والناشئات وخفيف الوزن تحت 13
سنه رجال وانسات فى اليوم االول  ،اما سباقات المتقدم رجال وانسات وخفيف الوزن (
متقدم ) وتحت  13سنة رجال وانسات فى اليوم الثانى – ويجوز اعادة ترتيب السباقات
بشكل اخر بعد ما يتفق رئيس هيئة حكام البطولة مع اللجنة المنظمة .

ثالثا ً  :تعليمات االشتراك فى المسابقات -:
.2
.1

.3
.2
.5
.6
.7
.8

.9
.20
.22
.21
.23
.22
.25
.26
.27

قيام جميع االندية المشاركة فى المسابقات بسداد رسم االشتراك السنوى لالتحاد قبل بدء
االشتراك فى المسابقات .
قيام النادى باستخراج تراخيص الالعبين الجدد عن موسم  1026/1025مع عدم
مشاركة الالعب دون الترخيص الجديد على ان يقوم النادى بسداد قيمة جميع التراخيص
المقدمة لالتحاد والمطلوب استخراجها .
يجب على النادى تقديم إقرار بإجادة السباحة لالعبين المطلوب استخراج تراخيص لهم .
يجب على النادى تقديم إقرار بمسئوليته عن اللياقة الصحية ( معزز من طبيب مختص )
لالعبين المطلوب استخراج تراخيص لهم .
ال يجوز لالعب الواحد المشاركة فى اكثر من قاربين فى البطولة .
العبو القوارب ذات المجدافين ( االسكل ) ال يسمح لهم بالمشاركة مع انديتهم فى
القوارب ذات المجداف الواحد ( سويب ) فى نفس البطولة والعكس صحيح .
جميع العبى االندية المختارون للفريق القومى ملتزمين باالشتراك مع انديتهم ما لم
يقرر االتحاد عدم اشراكهم فى البطوالت لصالح الفريق القومى .
يرسل إخطار االشتراك فى السباقات الى االتحاد المصرى للتجديف ونسخه منه للمنطقة
المنظمة للبطولة باليد او البريد السريع المسجل او بالفاكس او البريد االليكترونى قبل
موعد انعقاد اجتماع اللجنة المنظمة بسبعة ايام على االقل ( ويجوز بدون خاتم النادى
للتسهيل على االندية ) على ان يتم تسليم اصل اإلخطار مختوم بختم النادى قبل بدء
االجتماع التنظيمى للبطولة .
فى حالة وصول اإلخطار وتالحظ وجود تغيير الحد الالعبين او القوارب بخالف االخطار
المرسل فى الموعد القانونى يتم استبعاد القارب نهائيا ً من البطولة .
عدم قبول أى إخطارات تصل لالتحاد بأى من الطرق السابق ذكرها نهائيا ً بعد الموعد
القانونى .
يجب ان يرسل النادى مع االخطار لون المجداف الخاص بالنادى وكذا لون الزى الخاص
بالالعبين وسوف يتم استبعاد العبى اى قارب غير ملتزم بالزى المعتمد لدى االتحاد .
على كل نادى االلتزام بتوفير ارقام الحارات لقواربه خالل كل بطولة يشارك بها .
يسمح لالندية المشاركة فى الدوريات وبطوالت المناطق االشتراك باكثر من قارب بحد
اقصى  1قارب فى كل مرحلة سنية .
االندية هى المسئولة عن توفير القوارب المشاركة فى المسابقات .
يسمح لكل نادى باالشتراك بـ  3العبين فى كل مرحلة سنية فى سباقات االرجوميتر
المختلفة سواء بطوالت المناطق او الجمهورية .
يحظر تماما ً طلب ادراج اى نوع من المسابقات خالل الموسم خالف المذكورة والتى تم
موافقة االندية واالتحاد عليها .
فى حالة عدم حضور اى من مندوبى االندية الجتماع السابق يعتر ذلك موافقة ضمنية
على اشتراكه فى كل المسابقات الموجودة باالخطار للمسابقة وفى حالة رغبته فى
االنسحاب من اى من السباقات تطبق عليه الالئحة الخاصة بغرامات االنسحاب .

رابعا ً  :الدرجات -:
تنقسم درجات الالعبين ( رجال وانسات ) فى مسابقات التجديف الى المراحل االتية :
 .2البراعم (  26، 22سنة ) .
 .1الناشئين تحت  28سنة .
 .3تحت  13سنة .
 .2متقدم .

ملحوظة :
 .2يحتسب السن حتى  32ديسمبر من كل عام .
 .1يحق لالعب المشاركة فى المرحلة السنية االعلى والعكس غير صحيح .

خامسا ً  :الميدليات والكؤوس -:
يقوم االتحاد بتنفيذ الميدليات والكؤوس لبطوالت الجمهورية فقط
الميدليات توزع على الالعبين الحاصلين على المراكز الثالثة االولى بشرط
اشتراك اربعة قوارب على االقل .
الكؤوس :
 .2كاس البراعم والبرعمات ( تحت ، 22تحت  ) 26بنين وبنات .
 .1كاس الناشئين .
 .3كأس الناشئات .
 .2كأس تحت  13سنة رجال و خفيف الوزن تحت  13سنة.
 .5كأس تحت  13سنة انسات و كأس خفيف الوزن تحت  13سنة .
 .6كأس متقدم رجال و خفيف الوزن متقدم .
 .7كاس متقدمات انسات وخفيف الوزن متقدمات .

نظام احتساب النقاط :
يتم احتساب النقاط وفقا ً للنظام المعمول به فى االتحاد الدولى للتجديف :
م
2
1
3
2
5
6
7

المركز
االول
الثانى
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع

عدد النقاط
8
6
5
2
3
1
2

مالحظات

جميع القوارب
بجميع مراحلها
السنية

وتشجيعا للقوارب االوليمبية الصغيرة ولثبات ودعم الفريق
القومى فقد تقرر االتى :
 .2مضاعفة عدد النقاط للقارب االوليمبى الحاصل على المركز االول فقط فى
بطولة الجمهورية بشرط ثبات تشكيل الالعبين فى القارب فى كل البطوالت
االهلية وبطولة الجمهورية فى القوارب االتية فقط للرجال عمومى فقط (
الفردى العمومى – الزوجى المزدوج العمومى – الزوجى بدون دفة العمومى
– الرباعى بدون دفه العمومى – الزوجى المزدوج خفيف الوزن متقدم –
والزوجى بدون دفه خفيف الوزن متقدم – القارب الرباعى بدون دفه خفيف
الوزن متقدم – زوجى بدون دفة تحت  26سنة براعم وبرعمات ) .
 .1بالنسبة لقوارب المرحلة السنية ( براعم وبرعمات تحت  ، 22تحت  26سنة
) يتم استثنائهم من شروط التأهيل للقوارب المشاركة ببطولة الجمهورية .

سادسا ً  -:السباقات
 – 2سباقات الفروع
أ – الدورى األول :
 القاهرة واالسكندرية . 20/32 & 20/30
. 20/30 ،19
 القناة

ب – الدورى الثانى :
 القاهرة واالسكندرية . 22/ 22 ،23 :
. 22/ 23 ،21 :
 القناة

ج  -بطولة المناطق :
 القاهرة واالسكندرية . 21/ 29 ،28 :
. 21/ 28 ،27 :
 القناة
بطولة المناطق لالرجوميتر  :على مستوى كل المناطق (  6كم ) .
.20/9 :
 القناة
 االسكندرية . 20/26 :
 القاهرة . 20/13 :

 – 1السباقات االهلية :
. 1 / 5،6 :
 اهلية القناة
. 1 / 29،10 :
 اهلية القاهرة
 اهلية االسكندرية . 3 / 5 ، 2 :

 – 3سباقات الجمهورية :
بطولة الجمهورية لالرجوميتر بالقاهرة  1 ( 2/1 :كم ) .
بطولة الجمهورية للتجديف باالسكندرية :
 للجدول رقم ( . 2 / 7 ، 6 ) 2
 للجدول رقم ( . 2 / 9 ، 8 ) 1

جدول رقم ( ) 2

برنامج وترتيب سباقات
( الناشئين والناشئات والبراعم والبرعمات وخفيف الوزن تحت  13سنة سيدات )
م
2
1
3
2
5
6
7
8
9
20
22
21
23
22
25
26
27
28
29
10
12
11
13
12
15
16
17
18

السباق
رباعى مزدوج براعم تحت  26سنة
رباعى بدون دفه
فردى
رباعى بدفه
زوجى مزدوج المجداف
فردى
زوجى بدون دفه براعم
رباعى بدون دفه
رباعى يوليتا بدفه
ثمانى بدفه
زوجى مزدوج المجداف خفيف الوزن
زوجى بدون دفه
رباعى يوليتا بدفه
زوجى مزدوج المجداف
رباعى مزودج المجداف
زوجى مزدوج المجداف
زوجى بدفة
فردى خفيف الوزن
رباعى يوليتا مزودج المجداف
رباعى مزدوج المجداف
زوجى بدون دفه
فردى
رباعى يوليتا مزودج المجداف
زوجى مزدوج المجداف
زوجى بدون دفه برعمات
فردى
رباعى مزدوج المجداف
ثمانى بدفة ناشئ

الدرجة
براعم تحت  26سنة
ناشئات
ناشئ
ناشئ
ناشئات
براعم تحت  26سنه
براعم تحت  26سنه
ناشئ
برعمات تحت  22سنه
ناشئات
انسات تحت  13سنه
ناشئ
براعم تحت  22سنه
ناشئ
ناشئات
برعمات تحت  26سنه
ناشئ
انسات تحت  13سنه
براعم تحت  22سنه
ناشئ
ناشئات
ناشئات
برعمات تحت  22سنه
براعم تحت  26سنه
برعمات تحت  26سنة
براعمات تحت  26سنه
برعمات تحت  26سنه
ناشئ

مسافة السباق
JW4JM1X
JM4+
JW2X

JM4JW8+
LBW2X
JM2JM2X
JW4X
JM2+
LBW1X
JM4X
JW2JW1X

JM8+

جدول رقم ( ) 1

برنامج وترتيب سباقات
( متقدم رجال وانسات خفيف الوزن رجال وانسات وتحت  13رجال خفيف الوزن )
م
2
1
3
2
5
6
7
8
9
20
22
21
23
22
25
26
27
28
29
10
12
11
13
12
15
16
17
18
19
30
32
31
33

السباق
رباعى مزدوج المجداف خفيف الوزن
زوجى بدون دفه خفيف الوزن
فردى
رباعى بدون دفه
ثمانى بدفه
زوجى مزودج المجداف
زوجى بدون دفه
فردى خفيف الوزن
زوجى مزدوج المجداف خفيف الوزن
رباعى بدون دفه خفيف الوزن
زوجى مزودج المجداف
زوجى بدون دفه
رباعى مزدوج المجداف
رباعى بدون دفه
فردى
زوجى مزودج المجداف
فردى خفيف الوزن
زوجى بدون دفه
رباعى مزدوج المجداف
زوجى بدون دفه
فردى
زوجى مزدوج المجداف خفيف الوزن
رباعى مزدوج المجداف
رباعى بدون دفه
فردى
زوجى بدون دفه خفيف الوزن
زوجى مزودج المجداف
رباعى بدون دفه
فردى خفيف الوزن
رباعى مزدوج المجداف
رباعى بدون دفه خفيف الوزن
زوجى مزدوج المجداف خفيف الوزن
ثمانى بدفه

الدرجة
رجال تحت  13سنه
رجال تحت  13سنه
رجال متقدم
رجال متقدم
رجال تحت  13سنه
رجال متقدم
انسات تحت  13سنه
رجال تحت  13سنه
انسات متقدم
رجال متقدم
رجال تحت  13سنه
رجال متقدم
انسات تحت  13سنه
انسات تحت  13سنه
انسات متقدم
انسات متقدم
انسات متقدم
انسات متقدم
رجال تحت  13سنه
رجال تحت  13سنه
انسات تحت  13سنه
رجال متقدم
رجال متقدم
انسات متقدم
رجال تحت  13سنه
رجال متقدم
انسات تحت  13سنه
رجال تحت  13سنه
رجال متقدم
انسات متقدم
رجال تحت  13سنه
رجال تحت  13سنه
رجال متقدم

مسافة السباق
LBM4X
LBM2M1X
M4BM8+
M2X
BW2LBM1X
LW2X
LM4BM2X
M2BW4X
BW4W1X
W2X
LW1X
W2BM4X
BM2BW1X
LM2X
M4X
W4BM1X
LM2BW2X
BM4LM1X
W4x
LBM4LBM2X
M8+

مقترح سباقات تنشيطية
 -2سباق لمسافة  2كم 1026/5/23
فردى وزوجى بدون دفة
براعم وبرعمات تحت  26سنة ناشئين وناشئات

 -1سباق لمسافة  8كم 1026/5/17
فردى وزوجى بدون دفة
خفيف الوزن تحت  13رجال وانسات وعمومى رجال وانسات

 -3سباق لمسافة  8كم 1026/6/20
فردى وزوجى بدون دفة
تحت  13سنة رجال وانسات وعمومى رجال وانسات

 - 2سباق لمسافة  20كم 1026/6/12
رباعى مزدوج وثمانى
ناشئين وناشئات وتحت  13رجال وانسات وعمومى رجال وانسات .

 - 5سباق لمسافة  500متر 1026/7/8
فردى وزوجى بدون دفة .
براعم وبرعمات تحت  26سنة و ناشئين وناشئات .

 - 6سباق لمسافة  500متر 1026/7/11
فردى وزوجى بدون دفة .
خفيف الوزن تحت  13رجال وانسات وعمومى رجال وانسات .

 - 7سباق لمسافة  500متر 1026/8/5
فردى وزوجى بدون دفة .
تحت  13سنة رجال وانسات وعمومى رجال وانسات

 - 8سباق لمسافة  500متر 1026/8/29
رباعى مزدوج وثمانى .
ناشئين وناشئات وتحت  13رجال وانسات وعمومى رجال وانسات .

 - 9سباق لمسافة  2000متر 1026/9/1
فردى وزوجى بدون دفة .
براعم وبرعمات تحت  26سنة و ناشئين وناشئات .

 - 20سباق لمسافة  2000متر 1026/9/26
فردى وزوجى بدون دفة .
خفيف الوزن تحت  13رجال وانسات وعمومى رجال وانسات .

 - 22سباق لمسافة  2000متر 1026/9/30
فردى وزوجى بدون دفة .
تحت  13سنة رجال وانسات وعمومى رجال وانسات

 - 21سباق لمسافة  2000متر 1026/20/22
رباعى مزدوج وثمانى .
ناشئين وناشئات وتحت  13رجال وانسات وعمومى رجال وانسات .

شروط المسابقات التنشيطية
 -2تقام المسابقات على مستوى كل منطقة .
 -1مجلس إدارة كل منطقة مسئول عن التنظيم تحت اشراف االتحاد .
 -3يسمح باشتراك اكثر من قارب من كل نادى فى اى مسابقة .
 -2يتم دراسة تحصيل رسوم اشتراك فى السباق .
 -5فى حالة الموافقة على تحصيل رسوم يتم استخدامها فى تقديم هدايا رمزية للفائزين .
 -6تطبق شروط المراحل السنية المعمول بها فى الموسم على القوارب المشتركة .

