
 -:مهاصفات الحمبة :  1المادة 
سم من داخل خظهط  610سم وال تزيد عمى  490ان تكهن مربعة الذكل طهل ضمعيا : ـ المداحة 1

 .سم  122سم الى  91الحبال اما ارتفاع الحمبة فيكهن من 
يجب ان تكهن مدتهية وخالية من أي عهائق وتركب بظريقة تضمن سالمة الالعبين : ـ االرضية 2

سم عمى االقل خارج خظهط الحبال ويكهن ليا اربعة اعمدة من االركان تغظي جيدا  46وتمتد مدافة 
بهسائد بظريقة تمنع اصابة الالعبين باي اذى ويكهن الركن اليدار لييأة الحكام احمر والركن الذي 

يقابمو من الجية االخرى ازرق وىذه ىي زوايا الالعبين اما الركن االيمن المقابل لييأة الحكام فيكهن 
 .ابيض والذي يقابمو من الجية االخرى ابيض ايضا وتدمى زوايا الحياد 

سم وتغظى ببداط  1,9تغظي ارضية الحمبة بمباد او مظاط وال يقل سمكيا عن : ـ غظاء االرضية 3
 . باحكاممن قماش سميك ويذد 

  باحكامسم تذد  5سم وال يزيد ن  3يكهن لمحمبة ثالث او اربع حبال ال يقل سمكيا عن : ـ الحبال 4
سم اما اذا كانت اربعة  130سم ـــ  80سم ـــ  40االركان ويكهن ارتفاعيا من ارض الحمبة  باعمدة

سم ويجب ان تغظى الحبال  101,6سم ـــ  71,1سم ـــ  40,6: حبال فتكهن االرتفاعات كاالتي 
 .سم  4ــ 3بقماش ناعم اممس وتربط ببعضيا من كل جانب بقظعتين من القماش عرض كل منيا 

 : ـ الداللم 5
 : اكياس المدائن البالستيك ـ 6
 .يمكن استخدام حمبتين في البظهالت الميمة : الحمبات االضافية ـ 7

 



 :القفازات :  2المادة •
يرتدي المالكمين قفازات معتمدة من االتحاد الدولي لممالكمة •

ويجب طالء الجزء ( غم  284غم ــ  227) ويكهن وزنها من 
المخصص لمكم من سطح القفاز بمهن مميز وواضح وتكهن 

 .عقدة رباط القفاز في ناحية ظهر القفاز عند المعصم 
 



 -:االربظة :  3المادة •
يجهز استخدام رباط ضاغط اممس من قبل المالكم لمف يده •

سم وال يجهز استعمال  5سم وعرضو  250طهلو عمى  اليزيد
 .اي نهع اخر من االربطة بتاتا 

 



 -:االوزان  : 6المادة 
 :أ ــ تختيب االوزان 

 كغم 49 -46وزن الحبابة يتخاوح من  •

 كغم 52-49وزن الجيك يتخاوح من  •

 كغم 56-52وزن الخيذة يتخاوح من  •

 كغم 60- 56وزن الخفيف يتخاوح من  •

 كغم 64- 60وزن خفيف الهسط يتخاوح من  •

 كغم 69 – 64وزن خفيف الستهسط  يتخاوح من  •

 كغم 75- 69وزن الستهسط  يتخاوح من  •

 كغم 81 – 75وزن خفيف الثقيل  يتخاوح من  •

 كغم 91 -81وزن الثقيل  •

 كغم 91+ وزن فهق الثقيل  •

 



 -:القرعة :  7المادة 
 -:الجوالت :  8المادة 
 -:التابع / المدرب : 9المادة 
 -:الحكام والقضاة :  10المادة 

 



 -:الحكام والقضاة :  10المادة •
في البظهالت العالسية واالولسبية والقارية والجولية يقهد السباراة حكم دولي يحكم السباراة فقط دون ان : أ ــ الحكام •

 .يدجل الشقاط 
يحكم كل مباراة خسدة قزاة من االتحاد الجولي يجمدهن بجهار الحمبة بعيجا عن الجسيهر حيث : ب ــ القزاة •

يمذ اثشان مشيم في احج جهانب الحمبة وبيشيسا مدافة كافية في الجية السقابمة لييئة الحكام والثالثة الباقهن 
 .الباقية في مشترف كل جانب  الحمبةالثالثةمهزعهن عمى جهانب 

 .لزسان الحياد تتهلى لجشة الحكام والقزاة اختيار اسساء الحكام والقزاة الخسدة لكل مباراة : ج ــ الحياد •
الحج من الحكام والقزاة الحين يعسمهن في ادارة السباريات العسل في اي وقت من  اليجهز: د ــ اختالف السرالح •

 .مالكم او فخيق  الياالوقات اثشاء السباراة كسجيخ لمفخيق او مشجوب او مداعج 
 .وكحلك بالشدبة لمقزاة  دائسيةيجهز لمجشة التشفيحية اعفاء اي حكم برهرة مؤقتة او : ىـ ــ اجخاءات نظامية •
سبب كان فعمى السؤقت ايقاف السباراة ويكمف الحكم السحايج الحي يميو في  الي: و ــ تبجيل الحكم اثشاء السباراة •

 .المعب  ويدتانفالتختيب التالي ليحل محمو 
 .يدسح باستخجام اجيدة التدجيل االلية في التحكيم بذخط مهافقة المجشة التشفيحية : ز ــ اجيدة التدجيل •
 .يمدم االتحاد الهطشي الحكم بالحزهر الى السباريات التي يحجدىا االتحاد الجولي لو : االلتدام بالحزهر : ح •
 



 -:الحكم :  14المادة •
 .ـ ميسة الحكم االساسية ىي السحافظة عمى سالمة االعبين •
ـ يؤدي واجباتو عمى الحمبة ويختجي سخوال ابيض وقسيص ابيض وربظة عشق وححاء خفيف ويتهلى •

 : مايمي
 .ـ مخاعاة تظبيق القانهن المعب الشظيف بكل دقة وحدم 1•
 .ـ الديظخة عمى سيخ السباراة 2•
 .ـ فحص القفازات والسالبذ 3•
 .ـ حساية السالكم الزعيف من نيل االذى واالستسخار بالمعب 4•
 ( .ابتعج , قف , العب ) ـ يدتعسل الحكم ثالث مرظمحات 5•

 .واضحة عن كل مخالفة قانهنية  باشارةـ ان يشبو السالكم 6•
ـ في نياية السباراة يقهم بجسع بظاقات التحكيم من القزاة الخسدة وبعج مخاجعتيا يدمسيا لخئيذ 7•

 المجشة

 .لمحكم اعالن الفائد بخفع يجه اال بعج ان يعمن السحيع ذلك  اليجهزـ 8•



 :سلطات الحكم •

 .ـ انيا السباراة في اي وقت اذا تبين لو انيا من جانب واحج •

 .بالغة تسشعو من مهاصمة المعب  باصابةـ انياء السباراة في اي مخحمة اذا اصيب احج السالكسين •

 .ـ انياء السباراة في اي وقت اذا رأى ان السالكسين غيخ جادين بالمعب ولو طخد احجىسا او كمييا •

 .ارتكبيا  الخظاءالسالكم  النحارـ تشبيو السالكم او ايقاف المعب •

 .ـ شظب السالكم الحي ال يظيع اوامخه او يدمك سمهك عجواني تجاىو فهرا •

 . باوامخهـ طخد التابع او السداعج اذا خالفا احجىسا القهانين وطخد السالكم نفدو اذا لم يمتدم التابع او السداعج •

 .ـ ايقاف العج عمى السالكم الداقط اذا لم يحىب الخرم الى الداوية السحايجة •

السالكم باالستسخار  يامخالقزاة الخسدة وبعجىا من ـ اذا ارتكب السالكم مخالفة ال يدتحق عمييا الذظب فيجب عمى الحكم ان يهقف السباراة ويهجو انحار لمسالكم السحنب ويذيخ الى كل قاضي •
 .بالمعب ويذظب السالكم الحي تم انحاره ثالث مخات 

 .ايقاف السباراة  واليذتخطـ يجهز لمحكم تشبيو السالكم عن طخيق نريحة يقجميا لمسالكم ليحكخه بالقهانين •

 :الحكم مميزات •

 .االلسام الكامل بقانهن السالكسة  -•

 .ان يكهن ذا خبخه عسمية ونظخية دائسة في مجال التحكيم  -•

 .ان يكهن ذا معخفة تامو بسبادئ وميارات السالكسة  -•

 .ان يكهن قاضي جيج  -•

 .ان يكهن ىادئا واثقا من نفدو  -•

 .غيخ متخدد يعظي قخاراتو في الهقت السشاسب  -•

 .ان يكهن عادال غيخ متحيد  -•

 .الئقا بجنيا رشيق الحخكة قهي الشظخ  -•

 .ان يكهن حدن االخالق  -•

 .السالكسين او مجربييم او بالجسيهر  باسساء اليتاثخ -•

 



 -:( حكام وقضاة ) شروط نيل الشهادة الدولية :  11المادة 
 -( :الجهري ) لجنة مراقبة الحكام :  12المادة  
حكام وقضاة  لتاهيلتنظم اختبارات ودراسات :  13المادة 
 .دوليين 
 -:الحكم :  14المادة 
 :واجباتهم  -:القضاة :  15المادة 
 -:المؤقت :  16المادة 

 -:االحكام : 17 الماة
 



 



 


