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 نبذة تأريخه عن لعبة رفع االثقال

 نبذة تاريخية عن تاريخ رياضة رفع االثقال     

جميع العصور. فهي قديم قدم التاريخ و ان هذه الرياضة هي من اهم الرياضات ال براز صفة القوة في    
موجودة بحكم البيئة و الحياة االجتماعية التي كان يعيش فيها االنسان في عهود التاريخ السحيقة حيث كان 

ثغر الكهوف التي يسكن فيها او القضاء على الوحوش المفترسة   يقوم برفع الصخور و االحجار الكبيرة لسد
لكبيرة بها وبالرغم من قدم هذه الرياضة اال ان الباحثين لم يتوصلوا الى معرفة او لصيد عدد من الحيوانات ا

 بداية تاريخها بصورة دقيقة كما هو الحال في سائر االلعاب الرياضة االخرى . 

 777اال ان العرب واالغريق والرومان والمصريين القدماء وقدامى العراقيين في منطقة ما بين النهرين عام 
ولوا هذه الرياضة كل حسب طريقته الخاصة . فقد كان االغريقيون يعدون القوة البدنية خير ق.م. قد زا

وسيلة تجعل من االغريق ما يعادل  عشرة افراد من االمم االخرى وكانوا يتبارون على رفع االثقال برفع 
لعاب االولمبية االغريقي ))ميلو(( شهرة واسعة في اال االحجار الكبيرة او برفع عجل وقد نال المصارع

راكضا  الى ان اصبح ثورا كبيرا والبطل  القديمة حيث كان يحمل عجال صغيرا ويدور به في ساحة العرض
ميلو مستمر على ذلك الى ان نجح في عرض اقامة في االلعاب االولمبية . اما العرب فكانوا يرفعون _ 

وكذلك دلت  المغالبة بحمل االحجار وغيرها الماالحجار الكبيرة ليشد بها الجسم وتزداد قوته كما اجاز االس
الرسوم المنقوشة باألثار المصرية على جدران مقابر بني حسن بالمنيا على مزاولة رفع االثقال ايام الفراعنة 
حيث وجد ضمن الرسوم المحفورة رسوم ال كياس من الرمل متفاوتة االوزان. وقد ذهب بعض المرخين الى 

لي االثقل ظهرت في التاريخ هم العمال الذين بنو االهرام في مصر القديمة من ان اكبر مجموعة من حام
القول بان رياضة رفع االثقال يجد فيها من يماسها  حملهم لصخور كبيرة وثقيلة ونقلها من امكنه بعيدة ويمكن

ر الوسطى فقد للتسلية والمتعة للترويح عن النفس ال عمال مجهدا تستعمل فيه الشده والقوة .اما في العصو
تؤدى  بقيت في محيط ضيق وكانت مصدر رزق لألقوياء الذين احترفوا عضها امام الجماهير وكانت 

 بطريقة مختلفة يراعي فيها االعجاز البشري في التأدية ألثارة جمهور المتفرجين .

م بها بعض رجال هذا . ويشير عدد من الكتب الخاصة برياضة فع االثقال الى بعض االعمال الخارقة التي قا
االشداء كرفع  قارب كبير من الشاطئ والسير به مسافة في الماء او رفع ما يقارب العشرين رجال على يديه 
ورجليه مره واحدة بطريقة يبتكرها بنفسه .نضيف الى ما تقدم بان هذه الرياضة تنمي في مزاولها العزيمة 

وقوة التحمل او للمناعة ضد الكثير من االمراض . ومن والصبر واالرادة القوية والثقة بالنفس وحب الكفاح 
والفن واطلق على  هنا ادركنا انها تقف في مقدمة االلعاب الرياضية االخرى . حتى لقبت برياضة القوة

ممارسها كلمة ))الجبابرة(( وعلى هذا االساس عد البطل االولمبي العالمي السكيف اقوى رجل في العالم 
سبقوه في احراز البطوالت لألوزان الثقيلة . وال صحة للقول بان رياضة رفع االثقال  وكذلك االبطال الذين

عنيفة ومضرة وتقصر االجسام واالعمار. وال تحتاج الى فن . وانها بطيئة الحركة الى غير ذلك من 
ة ذلك . ولقد االنتقادات التي ال أساس لها من الصحة ابدا . وهي اراء سطحية خاطئة وقد اثبتت التجاب العلمي

تأكد لدى العالم اجمع باألجهزة الخاصة ان حركة ساقي البطل العربي المصري )ابراهيم شمس(في رفعة 
الخطف بطريقة فتح الساقين اسرع من حركة ساقي البطل االولمبي )جسي اونس( االول في االلعاب 

)ابراهيم  االساس عد الرباعم وعلى هذا 611م . التي اقيمت في برلين لركضة ال 6397االولمبية لعام 
شمس( اسرع بطل في تلك الدورة االولمبية اال ان رفع االثقال كرياضة كما نفهمها ونراها االن لم تكن 
معروفة ومقبولة اال في القرن التاسع عشر . في المانيا حيث اسست لها النوادي التي ساعدت على نشرها . 

فية . ثم الى مصر واليابان وايران وبقية الدول االسيوية كما انها ومنها انتقلت الى آوربا  والدول االسكندنا
انتقلت الى امريكا بسبب الهجرة المتزايدة اليها وقد حظيت هناك بتشجيع كبير فازدهرت وقد برز فيها ابطال 
عظام في اواخر القرن التاسع عشر . امثال : ساند والبر وآرثر ساكسون وكاسيك وتوماس انشي وجورج 

مدت وغيرها . وهناك حقل في مجلة نجوم الرياضة نصف الشهرية التي تصدر في لبنان عن هؤالء هاكش



(م اقيمت اول _ مسابقة 6937وفي الدور االولمبية االولى التي اقيمت في عام ) االقوياء من الرجال .
واحدة وفاز بها  المسابقة نوعين من الرفعات هي بالنتر بيداالثقال في وزن واحد . وشملت  منفصلة لرفع

كغم 66611كغم . والنتر باليدين وفاز بها الدانماركي )جنس( حيث رفع  76البريطاني )اليوت( حيث رفع 
اقيمت المسابقة الثانية لرفع االثقال وهي كسابقتها من حيث  6311في الدورة االولمبية الثالثة المقامة عام 

 لبطل اليوناني )كاكوسيس( حيث رفعباليدين ا الوزن وعدد الرفعات واالنفصال . وفاز بها بالنتر
لبطل النمساوي اقيمت بطولة عالمية في اثينا بالشوط السابقة نفسها .وفاز ا 6317. وفي عام ك666.771

كغم .وفاز بالنتر باليدين البطل اليوناني  771111االول برفعة النتر بيد واحدة حيث رفع  )استمباخ( بالمركز
م . حيث أسس االتحاد الدولي 6321ولم تقدم  أية بطولة لرفع االثقال لغاية عام كغم  6121211حيث رفع 

(IWFونظمت اوزان المتنافسين وعدد الرفعات واكتسبت )  . وقد بذل االتحاد اللعبة صفتها الرسمية
الفرنسي لرفع االثقال جهودا كبيرة ال دخال هذه الرياضة الى االلعاب االولمبية . وقد ارسل طلبا الى باعث 
االلعاب االولمبية الحديثة ورئيس اللجنة االولمبية في ذلك الوقت البارون )بيردي كوبرتان ( طالبا منه ادخال 

االولمبية 1 وقد عرض الموضوع فعال في المؤتمر االولمبي الذي رياضة رفع االثقال ضمن برنامج االلعاب 
م 1 وبعد مناقشة مستفيضه ودراسة طويلة 1 حيث وقف بعض اعضاء المؤتمر 6361عقد في باريس عام 

موقفا سلبيا ازاء هذه اللعبة 1 استطاع )المسيوروزيت ( الذي دافع عنها دفاعا حارا من الناحيتين الرياضية 
قنع  اعضاء المؤتمر اخيرا بوجهة نظرة واقر المؤتمر ادخال هذه الرياضة ضمن البرنامج والفنية ان ي

االولمبي اعتبارا من اول دورة اولمبية تلي المؤتمر .كما ان جهود )المسيوروزت( لم تقف عند هذا الحد بل 
قي محتفظا برئاسة استطاع توحيد الدول المعنية بهذه الرياضة وكون اتحادا دوليا واختير رئيسا له 1 وب

حيث تخلى عنه لكب سنه الى خلفه االمريكي )المستروارثمان(.وقد وضع  6312االتحاد الدولي حتى عام 
قواعد هذه اللعبة باللغة اإلفرنجية وترجمها الى اللغتين االنكليزية وااللمانية وارسلها الى اتحادات الدول التي 

ذا وقد وصل اخالص )المسيي روزيت ( ذروته عندما سافر م . ه6321اشتركت في االلعاب االولمبية عام 
م بناء على الدعوة 6326على نفقته الخاصة الى مؤتمر االتحادات الرياضية الدولية المنعقد في لوزان عام 

الموجهة له من البارون )بيردى كوبرثان( لالشتراك في المداوالت ومناقشات المؤتمر1 وكان علية ان يناقش 
ضائي القانوني البلجيكي الجنسية المسيو ) سلد رابيتيز ( الذي كان يطالب بالغاء رياضة رفع المستشار الق

االثقال من االلعاب االولمبية . وقد رد المسيو )روزت( جميع االعتاضات التي اثيرت ضد هذه الرياضة 
االعضاء 1 ووافق  البعادها من برنامج االلعاب االولمبية 1 وقد نجح اخيرا في الحصول على اصوات جميع

 م. 6321اشتراك مسابقات رفع االثقال في الدورة االولمبية الثامنة عام  المؤتمر على

 تاريخ رياضة رفع االثقال في الوطن العربي 

في تقديري يجب ان ندرك اننا النزال بعيدين عن الناحية الفنية 1عندما نقارن ما نحن علية االن من المستوى 
تحاد االوربي تأثر كبير في مكتب االتحاد الدولي ولكن يجب ان نواصل مسيرتنا يزال لال االوربي وما

وتقدمنا على الرغم من ان هذا التقدم بطيء .ان نشاط مصر الدولي في رفع االثقال رسميا يرجع الى عام 
بطال باالشتراك في االلعاب االولمبية السابقة بانغرس  بالبطل المرحوم حامد سامي 1 وقد كان أل 6321

مصر العربية  باع طويل في البطوالت العالمية وااللعاب االولمبية امثال سيد نصير وخضر التوني 
ليا لوجدتها كثير والحتجت وابراهيم شمس ومختار حسين ولو دونت هذه االسماء التي رفعت اسم العرب عا

بقات وكانوا يعدون اسياد كتاب كامل عن هؤالء االبطال الذين كان يحسب لهم حساب كبير في المسا الى 
في االسكندرية االنطالقة االولى  6319العالم في رفع االثقال .لقد كانت الدورة العربية االولى عام 

م في 6371للمشاركة في الفعاليات العربية وفكرة تكوين اتحاد عربي .ولقد كون االتحاد العربي االول عام 
حاد )محمد القيسي( سكرتيرا له 1 وكالهما من لبنان في اثناء لبنان وقد انتخب )مليح عليوان ( رئيسا لالت

البطولة العربية الثانية بسبب الظروف لبنان الصعبة وفي ذلك الوقت لم يتحرك االتحاد كثيرا لتطوير هذه 
م وقد انتخب السيد الصديق المصراني 6379الرياضة ثم اعيد انتخاب االتحاد العربي في ليبيا عام 

يد عاشور العربي وكالهما الجماهيرية الليبية 1 وهنا اقول : بدأت نقطة تحول كبيرة في والسكرتير الس
االتحاد الدولي . وهي افكار تنظم الدورات التدريبية والتحكيمية وفكرة تشكيل اللجان الفنية وبحث سبل 

عد كثيرا على تطور تطوير اللعبة من المسؤولين وذوي الخبرة الطويلة في هذا المجال واعتقد انها سوف تسا



الرياضة في وطننا العربي الكبير 1ولقد قام االتحاد العراقي بتنظيم اول بطولة عربية لرفع االثقال في بغداد 1 
وخالل االجتماعات التي دارت في اثناء المسابقة انبثقت فكرة تكوين االتحاد العربي 1 وقد شكل االتحاد 

اول  6396م وسوف ينظم العراق في عام 6379المسابقة عام  العربي في السنة التي تلت سنة تنظيم هذه
 مسابقة عربية لرفع االثقال للناشئين وقد اقترح العراق ان ينظم االتحاد العربي بطولة الشباب ايضا .

في محافظة اربيل . ان االتحاد العربي مجد في  6391اما البطولة العربية الخامسة فقد نظمها العراق عام 
االتحاد وتطوير هذه الرياضة في وطننا العربي الكبير .اما رياضة رفع االثقال في االقطار  تطوير اعمال

 -العربية فيمكننا القول بان قسما منها يشهد نهضة رياضية جيدة . وهذه االقطار هي :

 الجمهورية العراقية. .6
 جمهورية مصر العربية . .2
 الجمهورية السورية . .9
 الجمهورية الليبية . .1
 ين .دولة البحر .1
 الجمهورية اللبنانية . .7
 المملكة االردنية الهاشمية . .7
 الجزائر . .9
 تونس. .3

 المغرب. .61
 السودان . .66
 المملكة العربية السعودية .  .62

وقد يكون االتحاد الجديد في السعودية . وهناك اهتمام كبير من المسؤولين في النهوض بمستوى هذه 
هو اعتراف االتحاد الدولي باالتحاد الفلسطيني  6373ان اكبر حدث في رياضة رفع الثقال لعام  الرياضة.

 وقد اصبح هذا االتحاد عضوا في االتحاد الدولي ويمكن مشاركة فلسطين في المسابقات الدولية القادمة .
 

 

 -تاريخ رياضة رفع االثقال في العراق :       

كز شباب االعظمية حاليا .ولقد في النادي االولمبي سابقا . ومر 6311لقد اقيمت اول بطولة نظامية عام 
ولم يكن تأسيس االتحاد  66/1/6311اسس اتحاد رفع االثقال رسميا المرحوم )صبري الخطاط( يوم 

وظهوره في هذا التاريخ شيئا مفاجئا 1 وانما كان وليد الحاجة وتعبيرا عن واقع له جذوره وخليفيه التي 
 يس اصبح عضوا في االتحاد الدولي لرفع االثقال .ساعدت على انبثاقه 1 وبعد سنتين من تاريخ التأس

م في االسكندرية  بمصر العربية االنطالقة االولى للمشاركة في 6319لقد كانت الدورة العربية االولى عام 
م في طهران التي 6317الفعاليات الدولية حيث احرز العراق المركز الثاني ثم في بطولة اسيا االولى عام 

ق العراقي المرتبة الثالثة بأبطاله عبد الواحد عزيز )وسام ذهبي( والمرحوم كامل مسعود احرزت فيها الفري
م احرز البطل الدولي )عبد الواحد عزيز ( 6313)وسام برنزي( .وفي عام  )وسام ذهبي( وكاظم عبد

ي هذه الوسام البرونزي في بطولة العالم في وارشووكان ترتيب قطرنا الخامس على العالم 1 وقد شارك ف
كغم وكان  31كغم البطل )حسين حسن( والبطل )هادي جبار حبيب( في وزن فوق ال17البطولة في وزن 

احرز العراق المدالية  6371وفي عام  االداري والمدرب الذي سافر مع الوفد سيد )صباح عبدى عبد هللا(.
الذي حقق لقطرنا فوزا اولمبيا االولمبية االولى ببطلها االولمبي )عبد الواحد عزيز( وهو البطل الوحيد 

م وهي السنة التي تعد بداية المشاركات في الدورات االولمبية بالنسبة لأللعاب 6319مرموقا منذ عام 
 االخرى وليست لرفع االثقال .



وقد شارك العراق في هذه المسابقة االولمبية بفريق كامل وكامل 1 وكان المدرب المرافق للوفد السيد )صباح 
م اقيمت بطولة العالم في النمسا وكان عبد الواحد عزيز رابعا على العالم 1 6376د هللا ( .وفي عام عبدى عب
م شارك العراق في بطول العالم التي اقيمت بالمجر بالرباعين عزيز عباس الخفيف حادي 6372وفي عام 

ورة التي اقيمت لألقطار عشر وناظم محمد . المتوسط 1 حادي عشر وعبد الخالق جواد الثقيل تاسعا. وفي د
م احرز البطل ناظم محمد المركز الرابع وهادي جبار ومحمود 6379النامية  في جكارتا بإندونيسيا عام 

رشيد الوسام البرنزي لكل منهما على قارة اسيا . وكان المدرب الموافق والحكم السيد صباح عبدى عبد هللا 
دت بطولة اسيا الثانية ايضا احرز البطل شاكر محمود م التي ع6371.وفي دورة طوكيو االولمبية عام 

الوسام الفضي وكل من البطلين ناظم محمد ومحمود رشيد الوسام البرونزي .وفي الدورة العربية الرابعة 
كان قد احرز الوسام الذهبي كل من البطلين ناظم محمد ومحمود رشيد  6371التي اقيمت في القاهرة عام 

حمد فايق لطيف وبالوسام البرونزي علي عباس وقد فاز صالح مهدي بالوسام الفضي وفاز بالوسام الفضي م
في وزن الخفيف وشاكر سلمان بالوسام الفضي لوزن خفيف الثقل .وفي البطولة االسيوية الثالثة في طهران 

م احرز محمود رشيد الوسام الذهبي وكل من محمد فايق لطيف وناظم محمد شاكر سلمان الوسا 6371عام 
الفضي وعبد الخالف جواد الوسام البرنزي وكان المدرب المرافق للمسابقات الثالث الواردة سابقا السيد 

م ادخلت رياضة رفع االثقال في مسابقات الجيش العراقي . وفي عام 6371صباح عبدى عبد هللا وفي عام 
صالح مهدي1 بوزن الخفيف  م شارك العراق في بطولة العالم ببرلين ومثل العراق في هذه البطولة6377

 عاشرا واصيب ناظم محمد في المسابقة وكان محمود رشيد بوزن خفيف الثقل تاسعا .

وفي العام نفسه شارك العراق ببطولة الدول النامية )الكاينفو( التي اقيمت في كمبوديا وكانت نتائج الرباعين 
رشيد خفيف الثقل الوسام الفضي ايضا كما يأتي :احرز صالح مهدي بوزن الخفيف الوسام الفضي محمود 

ن السيد صباح عبدى وعلي عباس متوسط الثقل وساما برنزيا وشاكر محمود بوزن الثقل وساما فضيا 1 وكا
وفي هذا العام نظم االتحاد العراق لرفع االثقال بطولة العراق لرفعات القوة )ضغط 1 دبني  مدربا للفريق.

 6377. في عام 6377استحدث كما استحدث بطولة دون العشرين عام 1ديدليفت( للرباعين الناشئين كما 
 ادخلت مسابقات رفع االثقال في جامعة بغداد ومنذ ذلك الحين الجامعة تفتتح هذه المسابقة سنويا . 

تموز اولت حكومتنا الوطنية اهتماما ملحوظا للحركة الرياضية لما القته من دعم كبير  91-67وبعد ثورة 
 المادية والمعنوية وقد اخذ طابع التغير الشكلي في تشكيل الهيئات الجديدة لالتحادات الرياضية . من الناحية 

وقد احرز البطل عبد الكريم كاظم  6391كما شارك العراق في البطولة العالمية التي اقيمت في كندا عام 
لسادسة والبطل عطا هللا المرتبة المرتبة الثالثة في المجموعة والخطف _ وكذلك البطل محمد ياسين المرتبة ا

 الثامنة وكان _ مرافق الوفد السيد خلدون ابراهيم مدربا وحكما . 

وكان السيد وديع ياسين مدربا  6391واخيرا شارك العراق بالدورة االولمبية التي اقيمت في موسكو عام 
التحاد 1 حسب اسس عملية 1  فئات للفريق . وان العمل الحالي في االتحاد هو توسيع قاعدة اللعبة 1 وقد قسم 

 الرباعين حسب اعمارهم فكانت كاالتي : 

 سنة     االشبال . 61ولغاية  61من  .6
 سنة     الشباب . 69ولغاية  61من  .2
 سنة     الناشئون. 21ولغاية  69من  .9
  سنة فما فوق        المتقدمون . 21من  .1

 

 

  



 في رفع االثقال                                                          اعداد / م.م صادق جابر متاني التاسعة المحاضرة 

 من مادة القانون السابعة والثامنةالمادة   

 

 (: اداريو المسابقة :7مادة )

 قواعد عامة :  7-1

يجب اختيار العدد المناسب من االداريين الفنيين للعمل بكل مسابقة . وفي مسابقات االتحاد الدولي  7-1-1
يجب ان يكون االداريين ليس لهم اي عالقة للعمل مع فرقهم الوطنية او مساعدة اي العب اثناء المسابقات 

 . 

 كاالتي :  في مسابقات االتحاد الدولي يتم تعيين االداريين الفنيين 7-1-2

 . مدير البطولة / سكرتير المسابقة 

 . المراقبين الفنيين 

 . الحكام 

 . الميقاتين 

 . المارشال الرئيسي 
 كذلك يجب اختيار االطباء العاملون . 7-1-3

على الجميع االداريين الفنيين ارتداء الزي الرسمي للحكام ) جاكيت كحلي غامق _ بنطلون كحلي  7-1-4
 _ قميص ابيض _

رباطة عنق االتحاد الدولي ( او جيب للسيدات وبنطلون بيج ) جيب او بنطلون للسيدات ( شراب اسود 
 _ حذاء اسود ويوضح

باج التحكم المعدني بشعار االتحاد الدولي على عروة الجاكيت من اليسار _وباج االتحاد الدولي هو 
 المصرح به فقط حيث ان 

لي . وفي اثناء الجو الحار وبناء على تعليمات رئيس لجنة الجيوري هؤالء االداريين يمثلون االتحاد الدو
 يمكن خلع الجاكت .و

بالنسبة للزي السفاري الرسمي فانه يمكن ارتداؤه بناء على تعليمات االتحاد الدولي . بالنسبة للدورات 
 االولمبية او الدورات 

 نة المنظمة . الكبرى الرياضية يتم ارتداء الزي المخصص للدورة بمعرفة اللج

 دقيقة من الموعد المخصص لعملهم .  33على االداريين الفنيين التواجد في مواقعهم بالعمل قبل  7-1-5

 سكرتير المسابقة _ مدير المسابقة :   7-2

مدير المسابقة في جميع مسابقات رفع االثقال ويكونان مسئولين  يتم اختيار سكرتير المسابقة  _ 7-2-1
 عن المسابقة حيث يؤديان

 عملهما بالتعاون الوثيق مع لجنة الجيوري والمراقب الفني . 

 واجبات سكرتير المسابقة / مدير المسابقة كاالتي :      



اذا لزم االمر ذلك . وذلك طبقا مراجعة بيان االسماء المسجلة لالعبين وتقسيمهم الى مجموعات  7-2-2
 لمستوياتهم المعلنة من 

 االتحادات الوطنية بيان المشاركة النهائية . 

 عمل سحب القرعة اثناء المؤتمر العام _ اذا لم تكن قد تمت الكترونيا .  7-2-3

 االشراف على عملية ميزان الالعبين _ وتحديد واجبات االداريين في حجرة الميزان . 7-2-4

االشراف على عملية ترتيب دخول الالعبين لتأدية الرفعات طبقا لنظام المسابقة ويشمل ذلك ادارة  7-2-5
 المسابقة والنماذج 

 المستخدمة . 

 االشراف على عملية تسجيل االرقام القياسية العالمية او االولمبية التي تتم اثناء المسابقات .  7-2-6

 . 7-5-6متابعة وتنفيذ القانون  7-2-7

 الجيوري :    7-3

 ان عمل لجنة الجيوري هو لتأكيد من تطبيق القواعد الفنية وقانون اللعبة . 7-3-1

 ( .1جميع اعضاء لجنة الجيوري يجب ان يكونوا من الحكام الدوليين فئة ) 7-3-2

 جميع اعضاء لجنة الجيوري يجب ان يكونوا من جنسيات مختلفة . 7-3-3

 يتم تعيين احدى المحكمات ضمن مجموعة لجنة الجيوري كلما امكن ذلك .ملحوظة : 

( اعضاء _ منهم الرئيس _ كما 5( او )3في مسابقات االتحاد الدولي تشكل لجنة الجيوري من ) 7-3-4
 (2يمكن تعيين عدد )

 اعضاء احتياط بالجنة . 

سير المسابقات لظروف عدم الكفاءة  يجوز للجنة الجيوري بأجماع االصوات استبدال الحكم اثناء  7-4-5
 ولكن بشرط ان يكون 

قد سبق انذاره مرة واحده _ والن نزاهة الحكام بعيده عن الشبهات فقد يكون ارتكاب الخطأ بحسن نية _ 
 ولذلك فانة يسمح للحكم

 بتوضيح وجهة نظرة في القرار الذي اتخذه . 

لهم ابداء الرأي في الحكام االكفاء وذلك بعمل تقرير  بعد متابعة عمل الحكام اثناء المسابقة يجوز 7-3-6
 على النماذج المعدة لذلك

 ويقوم رئيس لجنة الجيوري بتسليم هذه التقارير الى رئيس اللجنة الفنية او الى سكرتير عام المسابقة .

تمشى مع  يللجنة الجيوري بعد المناقشة الحق في تغيير قرار الحكام الى العكس اذا كان القرار ال 7-3-7
 القواعد الفنية للعبة 

ويكون القرار باالجماع ومثل هذا القرار يجب ان يبلغ الالعب والمدرب المختص بواسطة المراقب الفني 
 او اي اداري اخر طبقا 



 لما يراه رئيس لجنة الجيوري كما يجب اعالن القرار الى المشاهدين بواسطة مذيع البطولة . 

لكي يتم العمل بالقانون الموضح اعاله يجب ان يعطي اعضاء لجنة الجيوري قراراتهم بالنسبة  7-3-8
 لكل رفعة باستخدام الجهاز 

( 5( لمبة حمراء _ عدد )5( لمبة بيضاء _ عدد )5الموجود امامهم على منضدة الجيوري ) علبة بها )
 لمبة خضراء ( وامام

( ازرار ابيض واحمر وعندما يضغط عضو 2لجهاز عباره عن )كل عضو من لجنة الجيوري جزء من ا
 لجنة الجيوري على احد

االزرار تضاء اللمبة الخضراء ولكن تضاء اللمبات الحمراء والبيضاء عندما يضغط جميع اعضاء لجنة 
 الجيوري على االزرار 

أثير على باقي ال عطاء قراراتهم _ وال يجوز ال ي عضو من اعضاء لجنة الجيوري ان يمارس اي ت
 زمالؤه .

 . 7-5-6اثناء المسابقة على اعضاء الجيوري ان يتقيدوا بالقانون 7-3-9

اماكن جلوس اعضاء لجنة الجيوري في مكان يسمح بحرية الرؤية دون اية امور تحجب هذه  7-3-13
 الرؤية _ والمنضدة على

والحكم الجانبي ويجلس االعضاء  ( عشرة امتار من منتصف الطبلية فيما بين الحكم االوسط13مسافة )
 االحتياط في مكان قريب

 ويكونوا جاهزين لالستدعاء في حالة استدعاؤهم للعمل مكان اي عضو من االعضاء الخمسة .

تواجد اعضاء لجنة الجيوري في اماكنهم اثناء مراسم توزيع الميداليات على الالعبين ويجب  7-3-11
 عليهم التأكد من ان الحكام 

 ي اماكنهم .ايضا ف

 يتم تركيب تليفون اوتوماتيكي لالتصال بين رئيس لجنة الجيوري ومدير المسابقة . 7-3-12

 المراقبون الفنيون :   7-4

يتم اختيار المراقبين الفنيين لمعاونة مدير البطولة او سكرتير المسابقة لمتابعة سير المسابقات _  7-4-1
 ختيارهم للمسابقات . الذين يتم اويتواجدون لتأدية واجباتهم مع الحكام 

( 1في البطوالت العالمية والدورات االولمبية يكون المراقبون الفنيون من الحكام الدوليون فئة ) 7-4-2
. 

 يتم تعيين محكمة من السيدات ضمن مجموعة المراقبين الفنيين كلما امكن ذلك . ملحوظه :

( مراقبين فنيين لكل فئة وزن 2يتم تعيين عدد ) في البطوالت العالمية والدورات االولمبية 7-4-3
 )مجموعة ( في كافة مسابقات 

 االتحاد الدولي االخرى يتم تعيين العدد المناسب من المراقبين الفنيين .

 واجبات المراقبين الفنيين كما يلي :    



از والموازين وجه يقوم بمعاينة لوحة المسابقات )الطبلية ( وكذلك مجموعات االثقال المستخدمة 7-4-4
 التحكيم االليكتروني و

 ساعة  التوقيت واماكن االحماء وكافة التسهيالت الخاصة بالمسابقات . 

 االشراف على قانونية مالبس الحكام . 7-4-5

يضع بطاقته التحكيمية الدولية علة منضده لجنة الجيوري امام الرئيس قبل بدء لمسابقات ويتسلمها  7-4-6
 عقب انتهاء 

 مسابقات .ال

يقوم باألشراف على قانونية المالبس المستخدمة لالعبين قبل المسابقة _ وعلية تطبيق القانون  7-4-7
 عندما يتطلب االمر ذلك 

وعندما يتحتم تصحيح زي الالعب او ازالة زيوت على جسمه اذا كان قد تم النداء علية _ )تطبيق المادة 
2-3-6. ) 

اجد اي فرد من غير المصرح لهم بمصاحبة الالعب ويشمل ذلك مكان علية التأكد من عدم تو 7-4-8
 االحماء ومكان المسابقة . 

التأكد من عدم تواجد اي فرد على المسرح بما فيهم المراقب الفني او في المنطقة التي تعمل بها  7-4-9
 كاميرات التصوير او امام المتفرجين وذلك اثناء سير المسابقة . 

التأكد من البيانات  المعلنة على لوحة تسجيل المسابقة ) اسم الالعب _ رقم المحاولة _ الثقل  7-4-13
 _ المستخدم _ التوقيت

وذلك اثناء سي المسابقات _كما يسمح لالعب بالصعود على المسرح عقب انتهاء المذيع من االعالن عن 
 المحاولة .

 )الطبلية ( . تنظيم عملية نظافة البار والملعب 7-4-11

المساعدة في عملية وزن االعبين _ او اللجنة المكلفة بجمع عينات التحليل _ عندما يطلب منة  7-4-12
 ذلك .

 ( .7-5-6االلتزام بالقانون ) 7-4-13

 الحكام :  7-5

 الالعبين _ ويجب ان يحمل كل حكم ان الواجب الرئيسي للحكام هو التركيز على متابعة  رفعات 7-5-1
 بطاقة التحكيم الدولية 

 المعتمدة من االتحاد الدولي ) مجدده ( .

 يقسم الحكام الدوليين الى فئتين : 7-5-2

( : وهؤالء يمكنهم التحكيم  في البطوالت المحلية والمسابقات الدولية _ االلعاب االقليمية والقارية 2فئة ) -أ
. 

نهم التحكيم في البطوالت المذكورة عالية عالوة غلى الدورات االولمبية والبطوالت فئة )ا( : وهؤالء يمك -ب
 كما يمكنهم 



 كأعضاء في لجنة الجيوري .

بطاقة التحكيم : يقوم االتحاد الدولي بإصدار بطاقات التحكيم بناء على طلب االتحادات الوطنية  7-5-3
 وتكون صالحيتها على

ية السنة التي تعقب الدورات االولمبية وال يجوز للحكم الذي ال يحمل بطاقة مدة الدورة االولمبية حتى نها
 مجددة التحكيم في 

 البطوالت الدولية . 

 يتم تجديد البطاقة الدولية لتكون صالحة بوضع طابع على الصفحة االخيرة . 7-5-4

 يقوم االتحاد الدولي بتسجيل الحكام اللذين تم تجديد بطاقتهم فقط .  7-5-5

) مائتين ( دوالر امريكي  233ان رسوم تجديد البطاقة الدولية لمدة الدورة االولمبية هو مبلغ  7-5-6
 133( ومبلغ 1للحكم فئة )

 ( .2) مائة ( دوالر للحكم الدولي فئة )

 ) مائتين ( دوالر . 233( 1( او الفئة )2رسوم اي بطاقة جديدة سواء من الفئة ) 7-5-7

 ديد او عمل البطاقة مع طلب البطاقة . يتم دفع رسوم تج 7-5-8

 رسوم اي تحكيم جديدة تسدد الرسوم شاملة طابع التحكيم .  7-5-9

 ( من تاريخ تأدية االختيار . 2يتم اعتماد الحكام الدولي المستجد الى فئة ) 7-5-13

تتضمن البطاقة الدولية للتحكيم مكانا لتسجيل جميع المسابقات الدولية التي يشارك فيها الحكم  7-5-11
 ويتم تسجيل هذه البيانات 

بواسطة رئيس االتحاد الدولي او السكرتير العام او رئيس لجنة الجيوري _ او مدير المسابقة او سكرتي 
 المسابقة او سكرتير عام 

 كم .االتحاد الوطني للح

 الحكام في المسابقات :  

حكم الوسط )  –( ثالثة حكام 3في المسابقات التي تتم وفق قانون االتحاد الدولي يتم اختيار ) 7-5-12
 رئيسي ( باإلضافة الى 

 حكمين في االجناب باإلضافة الى حكم احتياط يعملون لكل فترة عمل . 

 )حكام( كلما امكن ذلك . يتم اختيار محكمة )سيدة( لكل مجموعة عململحوظة : 

 يقوم الحكام تحت ارشاد المراقب الفني بالتأكد من االتي : 7-5-13 

 . تواجد كافة االجهزة المطلوبة وصالحة للعمل قبل المسابقة 

  ان عملية الميزان تمت في حدود الوقت المخصص لها وان الالعبين في حدود اوزانهم بالتعامل مع
 المراقب الفني .



م كل حكم بوضع بطاقة التحكيم الدولية الخاصة به على منضدة لجنة الجيوري امام رئيس يقو 7-5-14
 اللجنة قبل بداية المسابقة . 

( امتار من مقدمة الطبلة حتى مؤخرة 4مكان جلوس الحكم الرئيسي يكون على بعد مسافة ) 7-5-15
 مقعد الحكم . ويجلس حكمي 

 ( امتار منة . 4ى مسافة )االجناب في نفس مستوى الحكم االوسط وعل

 اثناء المسابقة يجب على الحكم التأكد من :  7-5-16

  . ان وزن الثقل يتفق مع ما تم اعالنه بواسطة المذيع 

  . ان الالعب هو نفسه الذي سيؤدي المحاولة 

  . ممنوع على المدرب ان يحرك البار الى مكان جديد على الطبلية او تنظيفه 

 ك البار الى مكان يعوق رؤية الحكام _ فيمكن للحكام ان يتحركوا الى المكان واذا قام الالعب بتحر
 المناسب للرؤية الصحيحة للبار ثم يعودون الى اماكنهم ال عطاء قرارتهم .

  7-5-6يطبق القانون  . 
يوضح الحكام قراراتهم بالنسبة لصحة الرفعة بإعطاء عالمات حيث يكون النور االبيض دليل  7-5-17

 حة الرفعة فيعلى ص

لمبة  3-2حين يكون النور االحمر دليل على الخطأ الرفعة . وتعتبر المحاولة صحيحة في حالة حصولها 
 بيضاء _ وتعتبر فاشلة 

 لمبة حمراء .  3-2في حالة حصولها على 

في المسابقات التي ال يتوفر فيها جهاز التحكيم االليكتروني او في حالة عطل الجهاز يعطي  7-5-18
 الحكم االوسط قراره بأنزال

الثقل على الطبلية في نهاية الرفعة عندما يتم ثبات الالعب في جميع اجزاء جسمه والقدمين على خط 
واحد مع الجذع . وهذه االشارة بأنزال الثقل يجب ان تكون مسموعة ومرئية اي ان حكم الوسط يجب ان 

 . يقول " انزال " وفي نفس الوقت يشير بذراعة ال سفل 

في حالة عطل جهاز التحكيم االليكتروني او في حالة عدم توفره يتم استخدام اعالم صغيرة )  7-5-19
 بيضاء _ حمراء ( بدال 

 من اللمبات حيث يعلن الحكام قراراتهم برفع العلم المناسب لكل رفعة .

ير م االجناب خطأ كبفي حالة عدم استخدام جهاز التحكيم االليكتروني _ فعندما يالحظ احد حكا 7-5-23
 اثناء تأدية الرفعة فيجب 

علية ان يرفع ذراعة للتنبيه الى خطأ _ فاذا اتفق على رأيه احد الحكمين االخرين ) الجانبي او االوسط 
 ( فان ذلك يعني اغلبيه 

ويجب في هذه الحالة على الحكم الرئيسي ان يوقف المحاولة بأن يشير الى الالعب بأنزال الثقل على 
 طبلية . ال

في المسابقات التي ال يعيين بها مراقب فني  _ يقوم الحكام بعمل المراقب الفني ) انظر لمادة  7-5-21
7-4 .) 



 محظور على الحكام التعليق على سير المسابقة التي يشاركون في تحكيمها .  7-5-22

 ة .ال يجوز للحكم ان يؤثر على قرارات باقي الحكام اثناء سير المسابق 7-5-23

 بعد انتهاء المسابقة يجب على الحكام ما يلي :  7-5-24

 . ) التوقيع على محضر تسجيل االرقام القياسية ) ان وجد 

 . استالم بطاقات التحكيم الخاصة بهم بعد توقيعها من رئيس اللجنة 

 . االنتظار في اماكنهم حتى انتهاء مراسم الفوز 
 االولمبية : الحكام في البطوالت العالمية والدورات 

 ال يجوز اختيار حكمين من نفس البلد  لتحكيم مسابقة في نفس المجموعة المشاركة . 7-5-25

 

( للتحكيم في هذه المسابقات وذلك 1يجوز لالتحاد الوطني ان يرشح حكمين دوليين من الفئة ) 7-5-26
 ( شهور و3قبلها بمدة )

د االتحاد لفنية الدولية باختيار الحكام العاملين بالبطولة ويحدويقوم المكتب التنفيذي لالتحاد الدولي واللجنة ا
الدولي اعداد المختارين طبقا لبرنامج المسابقات ويتم اخطار االتحادات الوطنية بأسماء الحكام اللذين تم 

 اختيارهم او اللذين لم يتم اختيارهم من 

اخريين من خارج اسماء المرشحين  مرشحيهم واذا دعت الحاجة فمن حق االتحاد الدولي اختيار حكام
 ومن اي دولة ويتم اخطار 

اتحاداتهم الوطنية . ويقوم سكرتير المسابقة او مدير البطولة بتوزيع الحكام المختارين على فئات الوزن 
 والمجموعات المختلفة 

 في مكان البطولة العالمية قبل بدء المسابقات . 

لمبية بمعرفة المكتب التنفيذي االتحاد الدولي بناء على ترشيحات يتم اختيار الحكام للدورات االو 7-5-27
 االتحادات الوطنية

 ( اداي من كل اتحاد ( . 2) بحد اقصى عدد )

 ترقية الحكام : 

 ( يجب ان تتوافر الشروط االتية : 2لكي تتم ترقية الحكم الوطني الى حكم دولي من الفئة ) 7-5-28

 ( سنوات .5ان يكون مضي علية كحكم وطني لمدة ال تقل عن ) -أ
 ان يقوم االتحاد الوطني بترشيحه .  -ب
 ان يكون على دراية كاملة بالقواعد الفنية للعبه . -ت
ان يكون قد اثبت جدارته في اختبار عملي بمعرفة االتحاد الدولي او اختبار تم محليا ومعترف به من  -ث

 االتحاد الدولي .
في  االختبار التحريري وضع بمعرفة االتحاد الدولي والذي يتم وضعه  % 85نتيجة  ان يحصل على -ج

 ومراجعته من اللجنة 
 الفنية الدولية من وقت ال خر .

 ( :1شروط الترقية الى حكم دولي فئة ) 



اء ( وفي اثن1لكي تتم الترقية يجب ان يجتاز الحكم االختبار عملي امام ثالثة حكام دوليين فئه ) 7-5-29
بطولة تنظم بقانون االتحاد الدولي ) ليست بطوله ماسترز ( وان يجتاز الحكم اختبار تحريري معمول به 

 من اللجنة الفنية لالتحاد الدولي ويتم تجهيزه على فترات باالتحاد الدولي .

 ( على االقل .2ان يكون قد مضى علية سنتين كحكم دولي ) 7-5-33

يجوز اختبار الحكام في بطوالت االتحاد الدولي او بطوالت المحلية ) وليس في البطوالت  7-5-31
 العالمية ( . 

 يجوز ان تكون لجنة االختبار من الحكام الثالثة يحملون نفس الجنسية . 7-5-32

ة اريجب ان يجلس اعضاء لجنة االختبار متباعدين _ ويعطون عالمات االختبار دون استش 7-5-33
 احدهم لألخر .

( حكام في وقت واحد وفي حالة 3عند استخدام جهاز التحكيم االليكتروني يمكن اختبار عدد ) 7-5-34
 عدم استخدامه فيكون االختبار للحكم االوسط وفقط . 

تستخدم صوره من استمارة تسجيل المسابقة لتسجيل عالمات االختبار الخاصة بلجنة االختبار  7-5-35
 . 

تسجيل اسماء وجنسية الحكام )او الحكم (اللذين يتم اختباهم حسب وضعهم في مكان عملهم _  7-5-36
(وعلى 3( والحكم الى اليمين هو رقم )2( واالوسط هو رقم )1حيث يعتب الحكم الشمال هو رقم )

 الممتحنين ايضا ان يسجلوا اسماءهم وجنسيتهم . 

تى ي استمارة التسجيل الخاصة بأعضاء لجنة االختبار حيكون اسماء المتسابقين بنفس الترتيب ف 7-5-37
 يمكن تنسيق عالمات

 اللجنة .

( مائه رفعه على االقل ويشمل ذلك 133يجب ان يقوم الحكم الذي يتم اختباره بتحكيم عدد ) 7-5-38
 المحاوالت الناجحة او الفاشلة او التي لم تكتمل .

ال كل فراغ في لوحة التسجيل معبرا عن رأيه يعطى عضو لجنة االختبار عالمه على اع 7-5-39
 الشخصي في كل رفعه حيث 

( اذا كانت الرفعة خطأ _ وفي اسفل كل  Xيضع عالمة ) / ( اذا كانت الرفعة صحيحة ويضع عالمة ) 
 عالمة معبرة عن رأيه

 :الشخصي يضع قرارات الحكام الثالث مستخدما نفس طريقة العالمات 

 مثال / 

 /      = الثالثة حكام اعطوا قراراً صحيحاً            

                 /// 

 

          X       ًالثالثة حكام اعطوا قرارا صحيحا = 



        XXX  

 

          X       حكم الوسط اعطى قراراً خطأ = 

       X/X  

 

          X      حكم اليسار اعطى قراراً خطأ = 

       /XX            

عندما يكون حكم الوسط هو الذي يتم اختباره _ واعطى قرارا غير صحيح _ مثال اإلشارة   7-5-44
 بأنزال الثقل متأخرا او 

( لكي يوضح االشارة S  ( واسفلها عالمة )   Xمبكرا _ فعلى من يقوم باختبار الحكم ان يعطي عالمة )
 الخطأ وذلك يعني ان

الحكم الذي يؤدي االختبار قد ارتكب خطأين في وقت واحد ) محاولة واحدة ( فيجب ان يظهر ذلك في 
 لوحة التسجيل .

( امام كل محاولة لم تكتمل للمتسابق ومثال ذلك سقوط  Oيضع عضو لجنة االختبار العالمة )   7-5-41
 الثقل في الخطف او 

 النتر او عدم تكملة الرفعة ......الخ . 

اذا اعطى الحكم الذي يؤدي االختبار قرارا بالخطأ لمحاولة اثناء عدم اكتمالها فعضو لجنة   7-5-42
 ( بدالX االختبار يضع ) 

 ( ويعطي رقم خطأ .  Oمن ) 

( فيجب ان 1تحتسب نتيجة اختبار الحكم من الرفعات المكتملة _  ولكي يتم ترقيته الى درجة ) 7-5-43
 في %95يحصل على 

 ( في االختبار التحريري . %93االختبار العلمي _ ويحصل على )

 

 

 ترسل استمارات االختبار األصلية بدون اي تعديالت او اضافات الى سكرتارية االتحاد  7-5-44

 الدولي الحتساب نتيجة االختبار العملي

ما يتم التابع له الحكم ك ترسل سكرتارية االتحاد الدولي نتيجة االختبار الى االتحاد الوطني  45 -5 -7 
 بالطابع عن طريق االتحاد الوطني.( 1تسليم بطاقة دوليه فئة )

 يعتبر تاريخ اعتماد الحكم هو نفس تاريخ تأدية االختيار. 46 -7-5



فانه يقوم بتسديد  -مجدده ( 2في حالة أن الحكم الذي تم اختباره يحمل بطاقة تحكيم دوليه فئة )  7-5-47
 حتى يمكنه الحصول على البطاقة الجديدة.( 1دوالر عند ترقيته الى الفنه )  233مبلغ 

 ( ستة شهور6الحكم الذي ال يجتاز اختبار الترقية ال يجوز اعادة اختياره مره اخرى قبل )  7-5-48

 على االقل.

 الميقاتي: 7-6 

 دولييتم اختيار مينائي للعمل في جميع المسابقات التي تخضع لقانون االتحاد ال 7-6-1
وفي البطوالت العالمية  يجب ( 1في الدورات األولمبية يجب ان يكون الميقاتي حكما دوليا فئة )  7-6-2

وفي البطوالت الدولية عامة فيجب ان يكون الميقاتي حكماً دوليا  -أن يكون الميقاتي حكما دوليا مؤهال 
 او محليا.

 

 

 

 واجبات الميقاتي كما يلى: 7-6-3

 التوقيت عندما يتم النداء على الالعب لتأدية المحاولة اثناء المسابقة وطبقاً للقانون. تشغيل ساعة 7-6-4

( ق وتشغيله مع بداية كل محاولة ويبدأ التوقيت بمجرد 2( ق او على )1ضبط التوقيت على ) 7-6-5
 انتهاء المذيع من االعالن عن الرفعة او بمجرد تحميل البار ايهما اخيراً.

 وقيت فوراً بمجرد رفع الالعب للثقل من على الطبلية . يوقف الت 7-6-6

 اعادة تشغيل الساعة مرة أخرى اذا لم يصل البار الى مستوى الركبتين لالعب  7-6-7

 لكي يتم عمل الميقاتي بكفاءة فيجب  أن يعمل بالتعاون مع المذيع ومع رئيس لجنة الجيوری.  7-6-8

 :المارشال الرئيسي  7-7

المارشال الرئيسي يرتبط بقبول أو رفض التعديالت التي يعلن عنها المدرب أو الالعب آن عمل  7-7-1
بالنسبة للمحاوالت طبقاً لقواعد وقوانين اللعبة وان يبلغ التعديالت المطلوبة الى منضدة مدير البطولة 

 بواسطة االنتر كوم 

 

 (1شال الرئيسي حكم دولي فئة )يجب ان يكون المار -في بطوالت العالم والدورات األولمبية  7-7-2

 ويجيد اللغة االنجليزية ويتم اختياره بمعرفة االتحاد الدولي.

 المذيع: 7-8

يكون العمل الرئيسي اذاعة سير المسابقات بالصورة المناسبة لسهولة  -يتم اختيار مذيع او اكثر   7-8-1
 سير المسابقات وتشمل اإلذاعة ما يلي  : 

  يؤدى المحاولةاسم الالعب الذي سوف 



  . الدولة 

 . الثقل المستخدم 

  .رقم المحاولة 

 ويمكن اختيار مساعد -على المذيع ايضا ان يعلن عن الالعب الذي يليه في المحاولة مقدما  7-8-2 

 المذيع يكون عمله معرفة التعديالت التي تتم في األثقال المستخدمة من المارشال الرئيسي ال بالغ

 المذيع.

 ( كما يقوم باإلذاعة طبقا لسير المسابقات.4-6المذيع بالتقديم طبقا للمادة ) يقوم 7-8-3 

 يجوز للمذيع ان يتكلم إلعالن المشاهدين عن البطولة طبقا لما يسمح به وقت المسابقة  7-8-4

 (2 -9يقوم المذيع بإذاعة مراسم الفوز طبقا للمادة )  7-8-5

 -فيصبح ذلك من واجب المذيع  -سلوب تناول الرفعات اذا لم يكن هناك كمبيوتر لتحديد ا 7-8-6 

 ولذلك يجب أن يكون حكما دوليا .

 األطباء العاملون 7-9

 يتم اختيار اطباء للعمل -في الدورات األولمبية والبطوالت العالمية والبطوالت الدولية الهامه  7-9-1
 اثناء المسابقات الخاصة بكل فئات الوزن. 

 :ن بالواجبات اآلتيةيكلف األطباء العاملو

 التواجد بمكان المسابقة اعتبارا من عملية الميزان حتى انتهاء المسابقة. 7-9-2

  

 والمعاونة في جمع العينات الفحص اذا طلب منهم ذلك  -االلمام باستخدام التسهيالت الطبية  7-9-3

كما يتعاون مع اطباء  -يكون على استعداد لتأدية الخدمة الطبية في حاالت اإلصابة أو المرض  7-9-3
الفرق المختلفة وتوجيه النصح للمدربين واالداريين والالعبين فيما يتعلق بإمكانية استكمال المسابقة بعد 

 االصابة

 شىلالعبين اثناء المسابقات بما يتما يكون له الحق في النصح باألربطة او البالستر اإلضافي  7-9-5

 مع القانون الدولي 

 ويمكن مشاركة األطباء -طبيب للعمل سويا اثناء البطوالت العالمية ( 2يتم تعيين عدد ) 7-9-6

 واذا دعت الحاجه يمكن لالعب أن يطلب المعاونة من -المرافقين للفرق اذا تطلب األمر ذلك 

 طبيب المسابقة

 في الدورات األولمبية ال يجوز أن بعسل بالمسابقات سوی األطباء المعينين من قبل االتحاد 7-9-7

 طبيب لكل مسابقة( 2الدولي وبمعدل عدد )



 :المسئوليات اثناء مسابقات االتحاد الدولي 

 يعتبر األطباء المعينون هم المسئولون عن مكان المسابقة و مكان االحماء 7-9-8 

الت الحوادث او االصابات على طبيب المسابقة عمل الالزم لكل حاله وتحديد العالج في في حا 7-9-9
ب واذا لم يكن هناك طبي -حالة الضرورة إما عن طريق المسئولين الطيبين او عن طريق طبيب الفريق 

 الفريق فيصبح عليه تقديم المساعدة او تحويل المصاب للسلطات المحلية 

 طبيب المسابقة خارج منطقة المسابقةتنتهي مسؤولية  7-9-13

 وعليه أن يقيم االتصال بالسلطات الطبية -التأكد ان كافة التنظيمات المطلوبة في مكانها  7-9-11 

 وبالتعاون معهم يتم استخدام التسهيالت الطبية قبل بداية المسابقات -| المسئولة 

 : (: األرقام القياسية العالمية8مادة )

 شباب( وكذلك األرقام األولمبية في -ناشئين  -اد الدولي باألرقام العالمية ) كبار يعترف االتح 8-1

 وكافة فئات الوزن السبعه للسيدات لرفعات الخطف والنتر والمجموعة  -كافة فئات الوزن الثمانية للرجال 

بين الشباب الالع -الالعبين من الشباب يمكنهم تسجيل األرقام المستوى الشباب والناشئين والكبار  2 -8
 يمكنهم تسجيل ارقام للناشئين والكبار. أما الالعبين الكبار فيكون فقط للكبار

 االرقام القياسية العالمية تسجل فقط في المسابقات المدرجة ببرنامج انشطة االتحاد الدولي  8-3

 يتم االعتراف باألرقام األولمبية فقط في الدورات األولمبية   8-4

 يتم االعتراف بالرقم العالمي فقط عندما تثبت سلبية العينة في الفحص ضد المنشطات  8-5

 ان تسجيل الرقم العالمي يجب أن يتم في مسابقه بقوم بالتحكيم فيها ثالثة حكام دوليين.   8-6

 يجب أن تتوفر الشروط األتية عند تسجيل الرقم العالمي:  8-7

 واحد كيلو جرام ب. ( 1رقم السابق بمقدار )يحتسب الرقم العالمي اذا زاد عن ال -1
 يجب أن يتم عمل تقرير موضح به البيانات األتية -2
 اسم الالعب والدولة التي ينتمي اليها -
 وزن الالعب -
 تاريخ ميالد الالعب اليوم والشهر والسنه( -
 وزن الثقل -
 فئة الوزن  -
 اسم المسابقة  -
 المكان والتاريخ الخاص بالمسابقة -

 



 في رفع االثقال                                                          اعداد / م.م صادق جابر متاني  الثالثةالمحاضرة 

 مرحلة السحب والسقوط تحت الثقل

 

 السحب -

 :  مرحلتين من ويتألف

  . للفخذين السفلي ثالثل مستوى غاية إلى الثقل فيها ويصل:  األولى المرحلة -

 . القص لعظم السفلي المستوى غاية إلى الثقل فيها ويصل:  الثانية المرحلة -

 ففي ، السحب مرحلة خالل تماما عمودي بوضع الحركي مساره يكون ال الثقل إن

 الرجلين مد بسبب وركبتيه الرباع ساقي من الثقل بار يقترب منه األولى المرحلة

 امتدادهما على محافظتين الذراعان تبقى المرحلة هذه وخالل ، الجذع واستقامة

 . والجذع الرجلين حركة بفعل وحمله الثقل على القبض فقط مهمتهما

 المسار منحنى أن ونشاهد للسحب الثانية المرحلة تبدأ الركبتين الثقل يجتاز عندما

 وقت في الناتجة السرعة بزيادة المرحلة هذه تتصف(. S) حرف يشبه للثقل الحركي

 الرجلين عضالت للجسم الهامة العضلية المجموعات من العديد جهد من واحد

 .الجذع انتصاب بوساطة الحركة هذه وتنجز ، والظهر

 ، حالة أفضل تحت" للركبتين المزدوج الثني" بوساطة ينتج( التعجيل) االنفجار إن

 : اآلتية العناصر على ويشتمل

 بار الثقل تحت الركبتان تدخل للفخذين السفلي الثلث إلى الثقل يصل عندما

 هذه على وبناء ، والجذع الفخذين بين المحصورة الزاوية في زيادة ويصاحبها

 تصبح الورك زاوية في الزيادة

 والجذع الفخذين وبين ، 021( الركبة مفصل) والساقين الفخذين بين التي الزاوية

 031-041( الورك مفصل)

 وفيها للسحب الثانية المرحلة وهي االنفجار حركة ألنها جدا مهمة الحركة هذه إن

 القدمين على بتوزيعه الجهد هذا يؤدي كذلك القدمين كامل على واقفا   الرباع يكون

 .القرفصاء طريقة في متساو بالشكل

 الثقل تحت السقوط - 3

  Squat القرفصاء - 



 القرفصاء إجراء -0

 له ارتفاع أعلى إلى الثقل يصل عندما الثقل عمود تحت السقوط حركة الرباع يؤدي 

 توضح (8) لالشك و الثقل إليه يصل ارتفاع أعلى القرفصاء وضع إلى للوصول

 .القرفصاء وضع إلى السقوط مرحلة

 - األمامي االتزان لكن ، الجانبي االتزان في كبير بثبات القرفصاء وضع يتميز 

 وضع في الجذع ميل إن. عليه المحافظة يصعب إذ بالصعوبة يتمثل الخلفي

 :  لسببين يعزى ما كثيرا األمام إلى القرفصاء

 .  الخلفي - األمامي االتزان زيادة لغرض -

 . الثقل رفع مسافة تقليل -

 في كبيرة مرونة إلى نحتاج فإننا( القرفصاء) الوضع هذا إنجاز لغرض تأكيد بكل

 .  والكاحلين الكتفين مفاصل

 



 في رفع االثقال                                                          اعداد / م.م صادق جابر متاني الثامنة المحاضرة 

 من مادة القانون السادسة المادة   

 

 (تسلسل تنظيم بطوالت االتحاد الدولي :6مادة )

 ما قبل التنظيم للمسابقة )المشاركة(:  6-1

يرسل االتحاد المنظم للبطولة الدعوة وشروط التنظيم الى االتحادات الوطنية االعضاء باالتحاد  6-1-1
 الدولي كما يتم ارسال 

صورة من الدعوة الى اعضاء المكتب التنفيذي واللجان باالتحاد الدولي وذلك قبل اربعة شهور من موعد 
 تنظيم البطولة .

 ية :تشمل الدعوة البيانات االت 6-1-2

 الموعد المحدد للبطولة وتفصيل برنامج المسابقات ومختلف االنشطة الخاصة بالتنظيم . -أ
 مكان المسابقة وملحقاته. -ب
 مكان االقامة وتكلفة الفرد المالية المطلوبة . -ت
 نماذج المشاركة لوسائل االعالم . -ث
 نماذج المشاركة المبدئية والنهائية وتشمل بيانات عن الالعبين. -ج
 اي بيانات اخرى مطلوبة . -ح

تكون المشاركة مقصورة على االتحادات الوطنية االعضاء باالتحاد الدولي ويجب ان ترسل  6-1-3
 نماذج المشاركة المبدئية الى 

اللجنة المنظمة شاملة عدد المتسابقين باالسم وتاريخ الميالد وفئة وزن الالعب ومجموعته )المجموعة 
 التي تحسب لدخول 

ة ( واسماء االداريين المصاحبين للفريق وعملهم . ترسل هذه االستمارات الى اللجنة المنظمة المسابق
 وصوره االتحاد الدولي

 العبات. 9العبين ,  11قبل ستون يوما قبل المؤتمر الفني والجمعية العمومية وبحد اقصى 

 

يوم من موعد المسابقة _  14يجب ان تتسلم اللجنة المنظمة استمارات المشاركة النهائية قبل  6-1-4
 وتشمل االستمارة بيان 

االسماء والميالد وفئة الوزن لالعبين ومجموعة الالعب في دخول المسابقة _ وكذلك اسماء االداريين 
 المرافقين وعملهم _ 

العبة كما ترسل نسخة من استمارة المشاركة النهائية الى االتحاد  9العب, 11واعداد الالعبين ال تتعدى 
 الدولي . ويقوم االتحاد

المنظم للبطولة بعمل اجراءات حجز اماكن االقامة طبقا لألعداد المعلن عنها في استمارة المشاركة النهائية 
 )يكون الحجز في 



اماكن االقامة المخصصة ( ويقوم االتحاد الوطني المشارك في البطولة بدفع غرامة عن كافة االماكن 
 التي تم حجزهما ولم 

 )غرامة الغاء الحجز ( عن مده التي تم الحجز لها . تستعمل

يقوم االتحاد الدولي بااللتزام باستمارة المشاركة النهائية _ وفي حالة ان االستمارة النهائية بها  6-1-5
 اخطاء من حق االتحاد

 . ئيةالدولي عدم قبولها كما ال يجوز مشاركة العبين غير مدرجة اسمائهم في استمارة المشاركة النها

يتسلم اإلداريون استمارة لتسجيل المشاركة النهائية _ وذلك قبل المؤتمر العام والمؤتمر الفني  6-1-6
 للبطولة للتأكيد على 

 البيانات _ وتشمل : 

 . تصحيح الكتابة السلمية لحروف االسم 

 .تصحيح تاريخ الميالد 

 . تعديل فئة الوزن 

 . تعديل مجموعة الدخول لالعب 

 ديل اسماء الالعبين على اي حال .وال يجوز تب 
العبة _ وبحد اقصى العبين في فئة الوزن الواحد _ 7العب,  8وتشمل االستمارة التحديد النهائي لعدد 

 ويشطب باقي اسماء

الالعبين السابق ارسالها . وعندما يتم اعتماد هذه االستمارة بعد توقيعها من المسؤول فسوف يعتبر نهائية 
 ال يجوز التعديل

فيها . والمندوبون اللذين ال يحضرون االجتماع الفني لتحديد الالعبين عليهم قبول البيانات الخاصة 
 باألسماء النهائية طبقا لما 

 سبق ارسال.

يمكن تقسيم اي فئة من فئات الوزن الى مجموعتين او اكثر تبعا لعدد الالعبين المشاركين في هذه  6-1-7
 الفئة وطبقا لمجموعات 

 ين ذلك بواسطة مدير البطولة او السكرتير العام.الالعب

اذا تساوى العبين في المجموعة المعلنة لالعب _ فيمكن ان يقسموا الى مجموعتين تبعا لرقم  6-1-8
 القرعة بحيث يكون رقم 

القرعة االصغر في مجموعة )أ(_ وصاحب رقم القرعة االكبر يكون في المجموعة )ب( _ وعند توزيع 
 ؤخذ فيالمجموعات ي

 . 7-5-6االعتبار المادة رقم 

يتم توزيع االداريين الفنيين واالطباء لعملهم بالمسابقات قبل او اثناء اجتماع االداريين الفنيين  6-1-9
 العاملين بالبطولة .

 



 سحب القرعة : 6-2

يتم عمل سحب القرعة لكل العب داخل المسابقة _ ويستمر  بعد االقرار النهائي للمشاركين  _ 6-2-1
 رقم القرعة لالعب 

 طول مدة المسابقة .

تكون عملية الميزان لالعبين تبعا لرقم القرعة _ وكذلك لدخول الرفعات اثناء المسابقة _ وبالنسبة  6-2-2
 لتوزيع الالعبين الى

 مجموعات .

 عملية الميزان : 6-3

 زان لكل فئه وزن قبل بدء المسابقة بمدة ساعتين _ وتستمر لمدة ساعة واحدة .تبدا عملية الم6-3-1

 تتم عملية الميزان الرسمية في حجرة مجهزة باالتي : 6-3-2

 . الميزان الرسمي للبطولة 

 .النماذج الخاصة بالمسابقة واالقالم 

 . منضدة وكراسي للسكرتارية 
م المختارين على االقل عالوة على سكرتير المسابقة يتم وزن الالعب في حضور اثنين من الحكا 6-3-3

 _ ويمكن حضور احد

 االداريين من الفريق الذي يتبعه الالعب .

 يتأكد الحكام من ميزان جسم الالعب حيث يتم تسجيله بواسطة سكرتير المسابقة . 6-3-4

 يجب ان يتم تسجيل وزن جسم الالعب تماما كما تمت قراءته . 6-3-5

 م االعالن عن بيان وزن الالعبين االبعد انتهاء عملية الميزان لجميع الالعبين .ال يت 6-3-6

يتم استدعاء الالعبين فرادى تبعا ألرقام القرعة الى حجرة الميزان  _ وفي حالة عدم تواجد  6-3-7
 الالعب عند استدعاؤه يتم

 استدعاؤه بعد وزن جميع الالعبين .

ثر من فئة وزن في مجموعة واحد _ فتتم عملية الميزان فئة تلو عندما تكون المسابقة بها اك 6-3-8
 االخرى .

يجب على الالعب ان يقدم جواز سفر او تحقيق الشخصية الى سكرتير المسابقة قبل دخول لعملية  6-3-9
 الميزان .

 يتم وزن الالعبين بدون بمالبس او بدون مالبس او بالمالبس الداخلية فقط في حضور الحكام6-3-11
 من نفس الجنس و

 سكرتير المسابقة واذا كان هناك من الحكام جنس مختلف فتوضع ستارة بينهم وبين عملية الميزان .

 تجهيز حجرة الميزان بصورة الئقة . 6-3-11



عندما يكون وزن الالعب في حدود فئة الوزن ال يعاد وزنة مرة اخرى ولكن الالعب اذا كان  6-3-12
 اقل من فئة الوزن او

اكبر من فئة الوزن او اكبر من فئة الوزن فيمكنه اعادة الوزن اكثر من مرة دون التقيد بترتيب الدور في 
 الميزان .

الالعب الذي ال يحقق الميزان المقيد علية في حدود الساعة المخصصة لعملية الميزان يستعبد  6-3-13
 من المسابقة .

المرافق بالتوقيع على استمارة الميزان للتأكد من صحة بعد عملية ميزان الالعب يقوم االداري  6-3-14
 الوزن المقيد الالعب 

 . 7-5-6كما يوقع على بدايات رفعتي الخطف والنتر طبقا للقانون مادة 

بعد االنتهاء من وزن الالعب يتسلم االداري المرافق عدد ثالث تصاريح مرور لمكان االحماء  6-3-15
 وعندما يكون هناك 

( اربعة تصاريح مرور لمكان االحماء 4العبان من نفس الفريق في فئة الوزن الواحد يتسلم المرافق عدد )
 . وذلك بعد ان يتم 

وزن الالعب االخر وال يسمح بدخول مكان االحماء اال للحاملين لهذه التصاريح وتحرير هذه التصاريح 
 لكل مسابقة منفصلة.

مجموعة التي يجري مسابقتها وتوزيع هذه التصاريح بمعرفة سكرتير حيث ال يجوز استخدامها اال في ال
 المسابقة لكي تحدد 

قانونية التواجد في اماكن االحماء والمسابقة وتكون هذه التصاريح بالوان مختلفة بالنسبة لكل فترة مسابقات 
 . 

تبدأ من  بس الالعبينبعد انتهاء عملية الميزان يتم توزيع ارقام على الالعبين لتوضع على مال 6-3-16
 ( وطبقا لترتيب1رقم )

 القرعة لكل فئة وزن .

 دقيقة من بداية المسابقة فئة الوزن او المجموعة يتم عمل التقديم : 15قبل  6-3-17

العبي فئة الوزن )او المجموعة ( المشاركين يتم تقديمهم على المسرح طبقا ألرقام القرعة ثم يتم  -أ
 االنصراف من 

 المسرح .
 يتم تقديم االداريين الفنيين :ثم  -ب

 الحكام . -
 المراقبين الفنيين . -
 االطباء العاملون بالمسابقة . -
 اعضاء لجنة الجيوري . -
 المارشال الرئيسي . -

االفراد المشار اليهم يظهرون على المسرح جميعا لتقديمهم ثم يغادرون ايضا بنفس  ( :1ملحوظة )
 الطريقة . ويصاحبهم مارش



ألعضاء لجنة الجيوري يتم تقديمهم وهم في اماكنهم بمكان المسابقة وذلك في فترة  موسيقي  وبالنسبة
 الراحة قبل بدء المسابقة .

في حالة غياب احد الالعبين عن طابور التقديم فيطلب منه توضيح سبب غيابة ألعضاء  ( :2ملحوظة )
 لجنة الجيوري التي 

 تقوم بتحذيره او اتخاذ قرار مناسب . 

 مسابقة : سير ال 6-4

يقوم المنظمون باختيار العدد الكافي من االداريين للعمل تحت اشراف مدير البطولة للمعاونة في  6-4-1
 تنظيم وترتيب 

المحاوالت التي يطلبها المتسابقون ولذلك فعليهم استخدام بطاقات البداية لالعبين حيث بها الفراغات 
 الالزمة لتسجيل المحاوالت

الثالثة الخاصة بكل رفعة من رفعتين ) خطف _ نتر( وهؤالء االداريون يسموا )مارشال( ورئيس هذه 
 المجموعة يسمى 

)المارشال الرئيسي ( وفي الدورات االولمبية والبطوالت العالمية يجب ان يكون )المارشال الرئيس ( 
 ( ويجيد1حكم دولي فئة )

 التحاد الدولي . اللغة االنكليزية ويتم اختاره بمعرفة ا

يقوم المارشال بالتأكد من اي تغيير في الثقل الذي يطلبه الالعب او مدربة في كل محاولة حيث  6-4-2
 تبلغ التعديالت فورا

الى المسئول الفني عن ادارة المسابقة الذي يقوم بدورة في ابالغ المذيع لعمل النداء المناسب . ويمكن ان 
 يتم عمل المارشال 

 او االنتركوم او اي طريقة اخرى لالتصال بين االحماء واالداري الفني لتشغيل البطولة . بالتليفون

يتم تحميل البار تدريجيا حيث يبدا الالعب الذي طلب ثقال وال يجوز باي حال خفض الثقل الذي  6-4-3
 تم االعالن عنة وتركة 

رج لى الالعبين او مدربهم متابعة تدفي البار وبدأت الساعة )ساعة التوقيت (في التشغيل. وذلك يجب ع
 االثقال ليكونوا على 

 استعداد لتأدية محاوالتهم في االثقال التي تم طلبها .

 يجب ان يكون وزن الثقل المستخدم من مضاعفات واحد كيلو جرام . 6-4-4

 ل .( واحج كيلو جرام على االق1يزداد الثقل عقب اي محاولة ناجحة للرباع نفسة بمقدار ) 6-4-5

) ستة وعشرون (كيلو جرام )البار+  26ان اقل ثقل يمكن تناوله في مسابقات الرجال هو  6-4-6
 المحاسب + واقراص زنة 

) واحد وعشرو ( كيلو جرام  21نصف كيلو جرام ( واقل ثقل يمكن تناوله في مسابقات السيدات هو 
 كيلو  + المحابس + اقراص زنة نصف كيلو جرام (  15)البار



ان الثقل المستخدم في المحاولة االولى في رفعة الخطف وفي رفعة النتر ال يجوز ان يكونا اقل  6-4-7
 كيلو اجرام عن  21من 

كيلو جرام عن مجموعة  15مجموعة الدخول التي اعلنها الالعب ) في مسابقات الرجال ( وليس اقل من 
 الدخول المعلنة في 

مسابقات السيدات ويعتبر ذلك مسئوليه سكرتير المسابقة وكذلك الحكام اثناء عملية الميزان وكذلك مسئولية 
 المارشال الرئيسي 

والمراقب الفني ولجنة الجيوري اثناء المسابقة وهذا القانون يتم استخدامه اال في حالة االتفاق على غير 
 ذلك . 

كيلو جرام فيكون مجموعة المحاولة االولى في رفعة  211ها العب اعلن عن مجموعة دخول قدرمثال : 
 الخطف وفي ورفعة 

كيلو خطف +  71كيلو نتر ( او )  111كيلو خطف +  81كيلو جرام ) مثال  181ال تقل عن  النتر
 كيلو نتر ( او ما شابه  111

 ذلك واذا لم يتم تنفيذ فيمكن للجنة الجيوري استبعاد الالعب من المسابقة . 

 عوامل يؤخذ بها عند تحديد دخول الرفعات لالعبين  لتأدية محاوالتهم :  4ترتيب النداء : هناك  6-4-8

 الثقل االخف اوال. .1
 المحاولة االسبق اوال . .2
 الرباع الذي بدأ المحاولة اوال. يبدأ اوال. .3
 رقم القرعة )االقل اوال( .4

محاولة ويبدأ الزمن من وقت النداء علية دقيقة ( لتأدية ال1ثانية ) 61يمنح الالعب زمن قدرة  6-4-9
 حتى البدء في تأدية الرفعة 

ثانية واذا لم يقم الالعب برفع الثقل من الطبلية لتأدية المحاولة خالل  31وتعطى اشارة تحذير بعد مدة 
 الزمن المخصص له فتعلن 

سة( حاولة الثانية )يتبع نف)خطأ( بواسطة الحكام الثالثة . وعندما يكون الالعب هو نفسة الذي يأخذ بالم
  121فيمنح زمن قدره )

ثانية ويجب على  31ثانية ( اي دقيقتين لتأدية المحاولة التالية ويتم انذاره قبل انتهاء الوقت المحدد بمقدار 
 الالعب ان يعلن عن 

ثانية االولى بعد النداء عليه حتى لو كان ذلك هو التدرج الطبيعي لرفعته .  31اي تعديل في الثقل خالل 
 واذا لم يقوم الالعب 

تغيير كل محاولة ( ويكون على  2بذلك فسوف ال تكون لديه فرصة لعمل اي تعديل في الثقل المطلوب )
 االعب االخذ بالثقل 

 المعلن عنه . 

 



ب العب تغيير الثقل وكان هو نفسة الذي سيأخذ بالثقل االكبر فتوقف ساعة التوقيت خالل اذا طل 6-4-11
 عملية التغيير فقط ثم 

يتم تشغيلها حتى نهاية الزمن المخصص للرفعة اما اذا طلب الالعب تغيير وكان علية ان يتبع العبا اخر 
 فيكون من حقة دقيقة 

 كاملة كما هو متبع . 

عب ثقال في رفعاته المتعاقبة وبدأت ساعة التوقيت ثم قام بتغيير الثقل المطلوب اذا طلب ال 6-4-11
 ولكن لألعب اخر ان يأخذ 

بنفس الثقل بناء على طلبه . فتوقف الساعة _ ويتم النداء مرة اخرى على الالعب االول حيث يمنح دقيقة 
 واحدة كاملة. 

المسابقة العودة الى المسابقة مرة اخرى للمشاركة ال يجوز لالعب الذي اعلن انسحابه رسميا من  6-4-12
. 

اذا كان هناك خطأ في تركيب االثقال_ او ان المذيع اعلن خطأ عن مقدار الثقل _ فتتخذ لجنة  6-4-13
 الجيوري القرارات 

 كاالتي : 

تم تحميل البار لثقل اقل من الذي طلبة الالعب فيمكنه قبول المحاولة بالثقل الفعلي اذا  اذا(: 1مثال رقم )
 كانت محاولة ناجحة 

( كيلو جرام . والالعب رفض احتساب المحاولة . في حالة 1على ان تكون االثقال من مضاعفات )
 الرفض يمنح محاولة بديلة 

 في الثقل الذي سبق ان طلبة . 

( كيلو جرام وكانت المحاولة ناجحة _ 1اذا تم تحميل البار لثقل ليس من مضاعفات ) ( :2مثال رقم )
 فيمكن لالعب قبول 

 ( كيلو .1المحاولة في الثقل االقل مباشرة من مضاعفات )

عندما يتم تحميل البار الى ثقل اكبر من الذي طلبه الرباع _ فيمكن لالعب قبول المحاولة  ( :3مثال رقم )
 حيحة اذا كانت ص

( كيلو جرام . واذا كانت المحاولة غير صحيحة والثقل ليس من 1بشرط ان تكون من مضاعفات )
 ( كيلو فيمنح 1مضاعفات )

 الالعب محاولة اضافية في الثقل الذي سبق طلبة . 

عند فشل الرفعة بسبب عدم تساوي االقراص على جانبي البار او ان البار تغير اثناء ( : 4مثال رقم )
 ه او ان الطبلية غيررفعت

 مستوية فيمكن للجنة الجيوري ان تمنح محاولة بديلة بناء على طلب الالعب او المدرب . 

عندما يخطأ المذيع في االعالن عن الثقل بالزيادة او الناقص عن الذي طلبة الرباع _  ( :5مثال رقم )
 فيمكن للجنة الجيوري 



 ( .4التصحيح كما في المثال السلبق رقم )

في بعض المسابقات عندما يكون الالعبون مضطرون ان يكونوا بعيدا عن الطبلية  ( :6ثال رقم )م
 )الملعب( حيث ال يمكنهم 

متابعة تدريج االعالن عن الثقل الالعبين االخرين _ فيمكن تخفيض الثقل عندما يكون المذيع قد اخطأ 
 في استدعاء الالعب في 

 .التوقيت المناسب لتأدية المحاولة 

في بطولة دولية بين فردين او دولتين يشاركون في فئات وزن مختلفة _ فيمكن لالعبين اداء  6-4-14
 المحاوالت بالتالي _

 فالالعب الذي يطلب ثقال اقل يبدأ محاولته ويستمر كذلك حتى نهاية الرفعة .

 

او  طبلية( او المسرحفي اثناء المسابقة غير مسموح  بتواجد اي فرد على اللوحة الخشبية )ال 6-4-15
 منطقة المسابقات فيما عدا

اعضاء لجنة الجيوري والحكام العاملين والمذيع واالداريين الفنيين _ واالداريين المصاحبين للفرق )انظر 
 ( وكذألك الالعبون بنفس فئة الوزن او المجموعة التي تؤدي المسابقة . 315-6المادة 

 فترة الراحة :   6-5

( دقائق حتى تسمح لالعبين بعملية االحماء 11توجد فترة راحة بعد انتهاء رفعة الخطف مدها ) 6-6-1
 لرفعة الكلين والنتر باليدين .

يجوز للجنة الجيوري خفض هذه المدة او زيادتها _ ولكن يجب االعالن عن ذلك في توقيت  6-6-2
 مناسب . 

 

 

 ترتيب المتسابقين والفرق :   6-6

يمنح لقب البطولة للرفعات الفردية ) الخطف _ النتر ( وكذلك للمجموعة وذلك طبقا ال فضل  6-6-1
الرفعات الصحيحة لكل رفعة حيث يمنح الفائزون الثالثة االوائل ميداليات الفوز ) الذهب _ فضة _ 

 ة . الرسمي برونز ( في كل رفعة وكذلك للمجموعة طبقا للقانون في جميع مسابقات االتحاد الدولي

 الحتساب الترتيب في رفعتي الخطف او النتر _ يؤخذ في االعتبار ما يلي : 6-6-2

 الرقم االعلى يكون االول _ واذا تساوى الرقمين ثم . .1
 وزن الجسم _ االخف اوال _ واذا تساوى الوزنين ثم . .2
 المحاوالت السابقة _ االصغر اوال _ اذا تساوى ثم . .3
  .رقم القرعة _ االقل اوال .4

 الحتساب ترتيب الالعبين في مجموعة _ يؤخذ في االعتبار العوامل االتية طبقا لترتيبها : 6-6-3

 النتيجة االفضل _ االكبر اوال _ اذا تساوى ثم . .1



 وزن الجسم _ االخف اوال _ اذا تساوى ثم .  .2
 افضل محاولة في الكلين _ االصغر اوال _ اذا تساوت ثم . .3
 ة _ االصغر اوال _ اذا تساوى ثم .افضل نتيجة ورقم المحاول .4
 المحاوالت السابقة _ االصغر اوال _ اذا تساوى ثم . .5
 رقم القرعة _ االقل اوال . .6

في البطوالت العالمية والقارية والمسابقات التي تتبع القانون الدولي _ يكون ترتيب الدول  6-6-4
 باحتساب مجموع النقط التي 

 تمنح لكل العب طبقا لالتي :

 28كز االول                            المر 

                             25المركز الثاني 

                            23المركز الثالث 

                            22المركز الرابع 

                          21المركز الخامس 

                          21المركز السادس 

                            19المركز السابع 

                            18المركز الثامن 

                           17المركز التاسع 

                           16المركز العاشر 

                    15المركز الحادي عشر 

                      14المركز الثاني عشر 

 13الثالث عشر                      المركز 

                      12المركز الرابع عشر 

                    11المركز الخامس عشر 

                     11المركز السادس عشر 

                       9المركز السابع عشر 

                       8المركز الثامن عشر  

  7                     المركز التاسع عشر 

                          6المركز العشرون 

                5المركز الحادي والعشرون 

                  4المركز الثاني والعشرون 

                  3المركز الثالث والعشرون 

                  2المركز الرابع والعشرون 

         1       المركز الخامس والعشرون 
في البطوالت العالمية والبطوالت التي يطبق فيها القانون الدولي تمنح النقط لكل من رفعتي  6-6-5

 الخطف والكلين والمجموعة

 ) مجموع النقط التي يحصل عليها كل العب ( .

تساوى فريقين او اكثر في عدد النقاط الحاصلين عليها فيعتبر الفريق االسبق في الترتيب هو  اذا 6-6-6
 الحاصل على اكبر عدد



 من المراكز االولى ... وهكذا .

اذا فشل الالعب في رفعة الخطف )  صفر ( فان ذلك ال يعني خروجه من المسابقة بل يسمح له  6-6-7
 باستكمال رفعة النتر

ه نتيجة رفعة النتر وتضاعف النقط الى فريقة _وال تحتسب له نتيجة في المجموعة . حيث تحتسب ل
 وعندما تمنح الميداليات 

 للمجموعة فقط _ فسوف يستبعد الالعب من المسابقة عند فشله في رفعة الخطف . 

فعة رعندما يفشل الالعب في رفعة النتر وكان قد نجح في رفعة الخطف _ تحتسب له النقط في  6-6-8
 الخطف وال تحتسب له

 اي نقطة في رفعة النتر او في المجموعة . 

 

 



 عشر في رفع االثقال                                                          اعداد / م.م صادق جابر متاني الثانية المحاضرة 

   بعض الصفات والقدرات البدنية المؤثرة في رفع االثقال

 

 العامة التحضيرية التمارين

 على ينالمدرب تساعد بصورة وتصنيفها االثقال رفع تمرينات ومعرفة التدريبية العملية تنظيم اجل من
 التدريبة العملية تسير ان اجل من العامة بخطوطها االلتزام يجب التي الموحدة التدريبة البرامج فهم

 هذال القطر في التدريبة البرامج توحيد يتم ان اجل ومن. الشخصية االجتهادات عن وبعيد جيد بشكل
 -:التالية االنواع الى االثقال رفع تمرينات قسمت

 النظامية التمارين-1

  النظامية شبة التمارين-2

  العامة القوة تمارين -3

 الساحة تمارين – الجمناستك تمارين– المحطات نظام – الدائري التدريب نظام) المساعدة التمارين-4
 (والميدان

 

 

 النظامية التمارين-1

 تلك بها والمقصود. الكالسيكية التمرينات او المنافسة تمرينات االحيان بعض في عليها يطلق و
 -: وهي القانونية السباقات اثناء في يؤديها ان الرباع على يجب التي التمرينات

 . الخطف رفعة -أ

 . النتر رفعة -ب

 

  النظامية شبة التمارين-2

 في ربتغي ولكن.  النظامية التمارين نفس او. النظامية التمارين من جزءا تكون التي التمارين تلك وهي
 او (الهتك) التعلق وضع من او الواطئة الحماالت من الخطف رفعة مثل البداء وضعية عند الثقل ارتفاع
 وهذه ةخشبي منصة على وقوفة او معدني قرص على وقوفة مثل الرباع ارتكاز قاعدة ارتفاع في بتغيير

 : هي التمارين

 -( :سكوايت او سبلت) الرجلين ثني او بفتح الخطف  -1

 .المختلفة االرتفاعات ذات الحماالت من الخطف-

 (الهنك)التعليق وضع من الخطف-

 المرتفع الرباع قدمي استناد وضع من الخطف-

 



 

 -: الثابت الخطف -2

 . الواطئة الحماالت من الخطف-

 .التعليق وضع من الخطف-

 .المرتفع الرباع قدمي استناد وضع من الخطف-

 

                                  

 النظامية التمارين                                           

 (سكوايت او سبلت كلين) الرجلين ثني او بفتح الصدر اعلى الى النقل ايصال -3

 . التعليق وضع في االرتفاعات المختلفة الحماالت في-

 .المرتفع الرباع قدمي استناد وضع في-

 

 (.ثابت كلين) الثابت وضع من الصدر اعلى الى الثقل ايصال -4

 . التعليق وضع من االرتفاعات المختلفة الحماالت من-

 .المرتفع الرباع قدمي استناد وضع من-

 (الجرك رفعة) لألعلى الثقل نتر-5

 . الرقبة خلف الثقل وضع من-

 .الرأس بمستوى حماله من لألعلى الثقل وضع من-

 (والخلف لألمام الرجلين فتح بدون اي) الثابت الثقل نتر-6

 .الظهر على الرقبة خلف والثقل ثابت نتر-

 .الصدر على الرقبة امام والثقل ثابت نتر-

 

 -: العامة القوة تمارين-3

 لتيا الرئيسية العضلية المجموعات تقوية الى وتهدف. االثقال رفع في تستخدم التي التمارين وهي
 اماستخد ذلك ويمكن.  كبيرة اهمية التمارين هذه اداء في والتكنيك انجازه تحسين على الرباع تساعد
 : هي التمارين وهذه كافة التمارين هذه وقي االيزومتري التدريب جهاز

 

  لألعلى الثقل ضغط -1

 (  وخلفي امامي ضغط)  الجلوس حالة من -



 ( بريس بنج)  الرقود حالة من -

  مختلفة بفتحات لألعلى السحب -2

  االرتفاعات المختلفة الحماالت من -

  مختلفة ارتفاعات على الرباع الوقوف من -

  التعلق وضع من -

  المرتفع الرباع قدمي استناد وضع من -

 

 (  الدبني)   لألسفل كامالا  الرجلين ثني -3

 ( خلفي دبني)  الرقبة خلف الظهر على الثقل وضع من -

 ( امامي دبني) الرقبة امام الصدر على الثقل وضع من -

 ( سكوايت سبورت)  ممتدتين بالذراعين الثقل رفع من -

 والخلف لألمام الرجلين فتح -4

  الرقبة خلف الظهر على الثقل استناد وضع من -

  الرقبة امام الصدر على الثقل استناد وضع من -

 ( الرقبة خلف الظهر على الثقل)  قليالا  الركبتين بثني الخير صباح تمرين -5

   االضافي الثقل استخدام مع.  الرقود حالة من والجذع البطن تمارين -6

 

 :  المساعدة تمارين -4

 بناء في تساعد او للرباع العام البدني االعداد في تساعد التي التمارين اشكال من مجموعة وهي
 والسرعة القوة تنمية ان االولية التدريب مراحل في رئيسة أهمية ولها البدنية القابليات وتطوير

 دةالمساع التمارين اشكال طريق عن الوصول يمكن اذ فقط باألثقال التمرين طريق عن تكون والمطاولة
 الخطف تمارين مثل الدائري النظام باتباع وذلك للرباع الحركية القابلية تنمية ألجل الغرض هذا الى

 ( خطف دبني) تمارين المرفوع الثقل(  الهنك) من اوالنتر

 

 

 خططةم بطريقة تتم اإلنسان جسم في العضلية القوة تنمية عملية إن العضلية القوة تنمية  -5
 الواقعية للظروف مالئم برنامج وتصميم إنشاء في الطريقة تلك تتلخص حيث ومنظمة، ومدروسة

 دون عينم بجسم الخاص العضلي العمل طبيعة وتحديد القوة، لعنصر المختلفة االحتياجات تحليل يراعى
 نفيذهات في واالستمرار الواحدة التدريب جولة خالل البرنامج خطوات تنفيذ طريقة تحديد يتم ثم   غيره،
 تنمية ةطريق. التدريبية للجولة التنفيذية االعتبارات بجميع االلتزام الضروري ومن بأكمله، موسم خالل
 :  اآلتية الخطوات في العضلية القوة تدريب برنامج وضع خطوات تتلخص العضلية القوة



 ما وأهمها األمور، من مجموعة تحديد الخطوة هذه في ويتم العضلية للقوة االحتياجات تحليل  -1
 : يأتي

 . مستمر   بشكل   التدريب إلى تحتاج التي العضلية المجموعات -أ

 . اللعبة لطبيعة بناءا  تنميته يجب الذي للطاقة األساسي المصدر -ب

 . األيزوتوني أو أيزومتري المستخدم العضلي االنقباض نوع -ت

 وميكانيكيالبي بالتحليل واالستعانة تفاديها ُيتم حتى معينة رياضة في الشائعة اإلصابات أماكن -ث
 عملت الذي الحركي والمدى عملها، خالل العضالت عليها ترتكز التي والزوايا العاملة العضالت تحديد في
 يتم ذاهك. الفيديو وشرائط المختلفة التعليمية األفالم بمشاهدة اإلجراء نفس اتخاذ ُيمكن كما خالله، من

 قائيةو برامج وضع ُيمكن ذلك إلى باإلضافة البرنامج، يحتويها التي الضرورية المواصفات إلى التوصل
 . فيها لإلصابة الالعب يتعرض التي والمفاصل العضالت تقوية وظيفتها العب لكل

 

 لقياما ضرورة التدريب جولة محتويات تتطلب -: العضلية القوة لتنمية التدريب جولة تنظيم -2
  : اآلتية األمور تحديد يجب لذلك المستخدمة، المجموعات واختيار التدريبية الجولة داخل بالتمرينات

 كما م،العمو وجه على العضلية القوة تنمية هدفها بنائية تمارين ُيوجد: التمارين نوعية اختيار -1
 . سمالج من معي ن لجزء العضلية المجموعة تنمية على التركيز خاللها من يتم جزئية أخرى تمارين توجد

 ثم رةالكبي العضلية المجموعات بتدريب البدء على التمارين ترتيب يعتمد: التمارين ترتيب -2
 عند تالعضال استفادة تحقيق على بناءا  الترتيب هذا تأسيس يتم حيث الصغيرة، العضلية المجموعات

 . الصغيرة المجموعات أو كبيرة مجموعات في عملها

 6ـ3 نبي ما تتراوح غالباا  التي التكرارية المجموعات تحديد بذلك يقصد: التدريب حمل تشكيل -3
 . للراحة الالزمة الفترات وتتحدد مجموعة كل في التكرارات تلك تحديد يتم حيث مجموعات،

 تكونوت تدريبية، دورات عدة إلى كلها الموسم فترة تقسيم يجب: التدريبي للموسم التخطيط -4
 يفالتك وضمان واإلجهاد، اإلرهاق تجنب التقسيم هذا يفيد إذ الراحة، فترة غير فترات أربع من دورة كل
 ثم   ، وةالق الثانية ثم العضلي، التضخيم وهي األولى الفترة من التدريب وثقل حمل وتدرج التدريب، في

 القدرة الثالثة

 

  السرعة -2

 السرعة ومصطلح الرياضية الفعاليات معظم اداء في وتدخل البدنية اللياقة مكونات احدى هي     
 االنبساطو االنقباض حالة بين ما السريع التبادل عن الناتجة العضلية االستجابات عن للتعبير يستخدم
 . مدة أقصر في واحد نوع من متتابعة حركات أداء على الفرد قدرة وهي. العضلي

  

 ممكن زمن أقل في واحد نوع من متكررة حركات أداء علي الفرد قدرة هي أو

  

  

  السرعة انواع



  

 :الحركية السرعة. أ

  

 سرعة مثل ، المركبة او الوحيدة الحركات اداء عند عضلية مجموعة او عضلة انقباض سرعة هي     
 . لألعلى الثقل خطف

  

 :االنتقالية السرعة. ب

 مسافة قطع على القدرة او ، ممكن زمن اقصر في الخر مكان من التحرك على القدرة بها يقصد    
 رةومتكر متشابهة حركات فيها التي الفعاليات في الصفة هذه اهمية وتبرز ، ممكن زمن اقل في معينة
 (.،السباحة ،المشي الجري) مثل

  

 االستجابة سرعة. جـ

  

 االستجابة وبدء معين مثير ظهور بين الزمنية الفترة ،وهي الفعل رد بسرعة خطأ والمتداول       
 البدء عند القتال فعاليات وفي والسباحة والميدان الساحة في االنطالق حاالت في وتظهر ، الحركية
 . الضربات بتوجيه

  

 -: السرعة أهمية

  

—————— 

  

 . الرياضية األنشطة من العديد في هام مكون السرعة -1

  

 . القوى وألعاب السباحة في القصيرة المسافات لركض األول المكون يعد -2

 . نية البد للياقة الرئيسية المكونات أحد -3

  

 . االثقال ورفع واليد القدم كرة في ذلك والتحمل والتوافق بالرشاقة السرعة ترتبط -3

 

  

 -: السرعة في المؤثرة العوامل -



  

—————————— 

  

 . العضلية لأللياف التكوينية الخصائص -1

  

 . للفرد العصبي النمط -2

  

 . العضلية القوة -3

  

 . االسترخاء علي القدرة -4

  

 . اإلرادة قوة -5

  

  

 -: السرعة تنمية طرائق -

  

———————– 

  

 . التكرارات -1

  

 . البديلة الطرق -2

  

 . للسرعة المعوقة المقاومات استخدام طرائق -3

  

 .  الجماعية واأللعاب التتابعات-4

 -: السرعة لتنمية وتمرينات تدريبات

  

————————– 



  

 . م 33 لمسافة العدو(  وقوف)  -1

  

 . ثانية 33 لمدة حركية مهارة أداء(  وقوف)  -2

  

 . األشارة عكس الجري(  وقوف)  -4

 

 :  المرونة -3

 على القدرة هي ،او المفصل لطبيعة وفقا ممكن مدى اوسع الى الحركات اداء على الفرد قدرة هي     
 ،ويمكن للحركة الكامل المدى الى بسهولة للتحرك الجسم امكانية هي ،او واسع حركي مدى في الحركة
 :الى المرونة تقسيم

  

 :االيجابية المرونة. أ

  

 مجموعات لنشاط كنتيجة معين مفصل في كبير حركي مدى الى الوصول على القدرة بها ويقصد      
 . المفصل بها يرتبط معينة عضلية

  

 

 :السلبية المرونة. ب

 بمساعدة التمرينات مثل الخارجية القوى بعض تأثير من الناتج حركي مدى اقصى بها ويقصد      
 . الزميل

 

 : المرونة تنمية طرائق

  

——————– 

  

 . اإليجابية الطريقة -1

  

 . السلبية الطريقة -2

  



 . المركبة الطريقة -3

  

 : المرونة في المؤثرة العوامل

  

————————- 

  

 . التدريبي والعمر الزمني العمر -1

  

 . الرياضية الممارسة نوع -2

  

 . وتركيبه المفصل نوع -3

  

 . المشتركة العضالت بين التوافق درجة -4

  

 . التدريب خارج المهني النشاط نوع -5

  

 . لالعب النفسية الحالة -6

  

 : المرونة أهمية

  

————– 

  

 . الفني الحركي األداء وإتقان اكتساب سرعة على تعمل -1

  

 . جهد أقل وبذل األداء وزمن الطاقة في االقتصاد على تساعد -2

  

 . التعب ظهور تأخير على تساعد -3

  



 . بالنفس كالثقة لالعب اإلرادية السمات تطوير -4

  

 . الطبيعية حركتها الى المصابة المفاصل عودة علي المساعدة -5

  

 . وفعالة مؤثرة بانسيابية الحركات أداء علي كبير بقدر تسهم -6

  

  المختلفة لألنشطة الفنية الناحية إتقان -7

 : المرونة تنمية تدريبات

  

——————— 

  

 . قبة عمل(  وقوف)  -1

  

 . أسفل أماما الجذع ثني(  فتحا وقوف)  -2

  

 . عاليا خلفا الجذع ثني(  انبطاح)  -3

  

  

 . 



 

 في رفع االثقال                                                          اعداد / م.م صادق جابر متاني  الثانيةالمحاضرة 

 رفعة الخطف وانواع المسكات

 

  -:  الخطف رفعةاوال: 

 :باليدين الخطف رفعة -

 القانون مواد وحسب االثقال رفع لعبة في الرفعات احدى الخطف رفعةتعد     

 السرعة تتطلب ألنها فنا   وأكثرها الرفعات وأسرع أصعب من تعتبر للعبة الدولي

 وحركة والذراعين الركبتين وخاصة   الجسم أجزاء لجميع األداء في القصوى

 العالي المستوى على الحصول وألجل الرفعة هذه انجاح في رئيسي دور لها الساقين

 والفخذين والظهر الجذع عضالت وتنمية تطوير مراعاة من بد ال االنجاز من

 من الرفعة لهذه القانون ووصف    .والذراعين االكتاف ومرونة القوة تطوير وكذلك

 توظيف خالل من يؤديها أن الرباع من تتطلب التي الطريقة أو اآللية خالل)

 الثقل بار خلف الرباع يقف حيث ، المطلوب األداء لتنفيذ والعقلية البدنية امكانياته

 الخلف إلى االصابع وسالميات اليد براحة البار بقبض يتم أفقي بشكل البار ويكون

 من انقطاع بدون واحدة حركة في الثقل سحب ويتم.  للخارج فتكون الكف ظهر أما

  الركبتين بثني أو الرجلين بفتح أما الرأس فوق للذراعين امتداد أقصى إلى األرض

 جزء أي يالمس ال بحيث مستمرة حركة في الجسم أمام البار ويمر ،(  القرفصاء) 

 الرباع يقف الرفعة انتهاء وبعد.  الرفعة أداء اثناء في القدمين إال األرض جسم من

 حتى واحد خط على القدمان وتكون والذراعين الرجلين امتداد مع حركة بدون

 يتعدى ان االبعد المعصمين ثني عدم ويجب ، اللوحة على الثقل بإنزال الحكم اشارة

 (الحركة انتهاء بعد الرباع إلبقاء محدد وقت يوجد وال للرباع الرأس اعلى البار

 :الخطف رفعة اداء مراحل

 .البدء وضعالتهيؤ  -1

 . السحب -2

 Squat)) القرفصاء بطريقة السقوط -3

 . القرفصاء وضع من النهوض -4

 .الرأس فوق الثقل استقرار أو ثبات -5

 



 

 البدء وضع -1 

 طبقا   القدمين بين المسافة وتكون ، تحته قدميه ويضع الثقل بار على الرباع يقدم 

 أو متوازيين تكونا أن للقدمين الصحيح الوضع وإن للرباع الفردية للخصائص

 القدمين أصابع سالميات فوق ساقطا   الثقل بار ويكون ، قليال القدمين مقدم بتباعد

 الرجلين ثني مع عريضة بفتحة الثقل على ويقبض اسفل - اماما   جذعه الرباع بثني

 . القدمين مقدم باتجاه متجهتان والركبتان الثقل بار مع الساق عظم يقترب بحيث

 بأعلى الحوض ويكون ، درجة 09 والساقين الفخذين بين المحصورة الزاوية تكون 

 مع زاويته تكون بحيث الجذع ميل يجب الركبتين مفصل ارتفاع فوق ممكن ارتفاع

 ممدودين والذراعان ، الثقل امام ساقطين الكتفان ويكون ، درجة 39األرض

 الرجلين عضالت قوة بوساطة تبدا الثقل لسحب األولى الخطوة ألن ، ومرتخيين

   والجذع

كل قبضة لها ف: توجد عدة أنواع من القبضات التي يستخدمها الرباع   القبضة -

 في االنجاز وهذه األنواع :لها دور فّعال وواضح وتأثير في الرفعة 

: تستخدم هذه القبضة في الغالب لدى المبتدئين حيث يتم القبض قبضة االبهام -1

على عمود الثقل بأربع أصابع من جهة واالبهام من جهة اخرى ويكون باطن الكف 

بعض الرباعين في قسم النتر بعد أن  هاوتكون قليلة االستخدام ولكن يستخدم للألسف

                الصدر بالقبضة الخطافية  عملية رفع الثقل إلى يتم الرباع

: تتخذ فيها جميع األصابع االلتفاف حول  القبضة االعتيادية بخمسة أصابع -1

القضيب من ناحية واحدة ، وبالرغم من انها غير مناسبة من الناحية 

الميكانيكية لسحب الثقل من األرض إلى الصدر إال ان هناك بعض الالعبين 

يفضلونها اثناء أداء المرحلة الثانية عن رفعة النتر ويرون انها أكثر مالئمة 

 وراحة لهم

حصر بها االبهام بأصبعي ي: وهي القبضة التي )  ة الخطاف ) الهوك (قبض -

السبابة والوسطى ( " وهي القبضة المفضلة عند الرباعين ضعاف اليدين وكذلك 

 أصحاب اليدين القويتين" .

ف المسكة الثقل من االنحراف على خالباالحتفاظ  على ) وهذه القبضة تساعد  

                         االعتيادية ( 



لها دور فّعال في أداء الرفعة وبتحقيق أفضل رفعة في فأما المسافة بين القبضتين  

 رفع الثقل ويمكن معرفتها بطريقتين.

نختار المسافة التي يكون بعدها في نهاية أصابع احدى  الطريقة األولى : -

الذراعين وهي ممدودة جانبا  وحتى نهاية الكتف المقابل من الجهة األخرى 

الفاصلة وقد تزيد أو تنقص قليال  حسب راحة الرباع وامكاناته الجسمية من 

مرونة وشد عضلي في مجموعة عضالت األكتاف أو طول الذراعين 

 .الحركية انياتهما وامك

 

عن بار بحيث يجب أن يكون ارتفاع ال : يكون القياس لهذه المسافة الطريقة الثانية -

 ( 19 -8فاع حوالي ) قمة الرأس عند رفع الرباع للثقل بارت

 

 



 في رفع االثقال                                                          اعداد / م.م صادق جابر متاني الحادية عشر المحاضرة 

 المصطلحات في لعبة رفع االثقال  

 

 

 المصطلحات في رفع االثقال

وهي الرفعات التي تؤدى في برنامج السباقات في  -:الرفعات الكالسيكية  (1

االثقال ، وتشمل رفعة الخطف ورفعة الرفع الى الصدر ثم النتر وتسمى رفع 

 بالرفعتين االولمبية .

وهي مجموع افضل رفعة في كل من الخطف والرفع  -:مجموعة الرباع (2

 الصدر ثم النتر والتي تجرى حسب القانون الدولي لرفع االثقال .

يها ابقة يرفع فهي اولى الرفعات الكالسيكية التي تؤدى في المس -:الخطف (3

بار الثقل من الطبلة حتى كامل امتداد الذراعين بحركة واحدة فوق الراس اذ يسقط 

 Splitا خلف -الجسم تحت قضيب الثقل بإحدى الطريقتين ، اما بفتح القدمين اماما

ثم النهوض وجعل القدمين على خط  Squatاو السقوط الى وضع القرفصاء 

 ر اشارة الحكم بإنزال الثقل .واحد مع الجذع وبار الثقل منتظ

 هي الرفة الكالسيكية الثانية التي تؤدى في -:الرفع الى الصدر ثم النتر عاليا (4

 المسابقة ،والتي تؤدى بقسمين: الرفع الى صدر والنتر.

وهي الوضع الذي يتخذه الرباع عندما يكون الثقل على الطلبة  -وضع البدء : (5

 قبل البدء بالرفع .

الحركة التي يقوم بها الرباع لرفع الثقل من الطبلة الى وهي  -السحب : (6

اقصى ارتفاع للثقل مع امتداد الرجلين، اي المرحلة التي تفصل بين انفصال الثقل 

 عن الطبلة ووضع االمتداد الكامل للشروع في مرحلة السقوط تحت الثقل .

الكامل هو الوضع الذي يصل اليه الرباع من خالل المد  -االمتداد الكامل : (7

 لمفاصل الجسم نهاية مرحلة السحبة الثانية ينتقل بعدها للسقوط تحت الثقل .

رفع الثقل في الخطف او الرفع الى الصدر وهو  -الرفع من الوضع المعلق : (8

 معلق باليدين اي ال يمس الثقل الطبلة ويؤدى من ارتفاعات مختلفة.

خلفا -امابفتح القدمين ام السقوط تحت الثقل -خلفا:-السقوط بفتح القدمين اماما (9

بعد الوصول الى وضع االمتداد الكامل، وتكون زاوية الركبة االمامية قائمة تقريبا 

والرجل الخلفية ممدودة او مثنية قليال، وتستخدم في رفعة الخطف والرفع الى 

 . Splitالصدر وفي النتر بطريقة 

جلين مفاصل الر ويتم السقوط تحت الثقل الى كامل ثني -سقوط القرفصاء :  (11

 Squatسواء في رفعة الخطف او الرفع الى الصدر او النتر بطريقة 



احد التمرينات المساعدة لتقوية عضالت الرجلين  -نصف القرفصاء . (11

وتستخدم طريقة لنتر الثقل اذ يكون ثني مفاصل الرجلين خصوصا الركبتين التي 

 كبة.درجة او يساوي ارتفاع الورك الر91تصل زاوتهما بحدود 

وهي المسافة بين القبضتين وهما ممسكتان ببار الثقل  -عرض القبضتين : (12

وتكون في رفعة الخطف عريضة وفي قسم الدفع الى الصدر بقدر عرض الكتفين 

 تقريبا.

وتكون المسافة بين القبضتين عريضة بقدر المسافة بين  -قبضة الخطف : (13

 المرفقين او طول ذراع+عرض الكتفين .

وتكون المسافة بين القبضتين بقدر عرض الكتفين او اكبر  -قبضة النتر : (14

قليال وتستخدم ألداء ارفع الى الصدر ، وهناك من يقوم بزيادة المسافة بين 

 القبضتين ألداء النتر.

 وتكون المسافة بين القبضتين بقدر عرض الكتفين -قبضة الرفع الى الصدر : (15

الصدر وهنالك رباعين ال يغيرون او اكثر قليال وتستخدم ألداء قسم الرفع الى 

 مسافة القبضة ألداء النتر.

 

وتسمى ايضا بالقبضة البسيطة وفيها تقبض اليد بار  -القبضة االعتيادية : (16

الثقل بأربعة اصابع تكون اعلى البار واالبهام يكون اسفل البار ويكون باطن الكف 

 متجها الى االسفل  .

 

بار بار الثقل بأربع اصابع تكون اعلى الوفيها تقبض اليد  -القبضة الخطافية: (17

واالبهام يكون اسفل البار وتحت اصبعي الشاهد والوسطى ويكون باطن الكف 

 متجها الى االسفل .وتستخدم في رفعة الخطف والرفع الى صدر احيانا النتر.

 

وتكون االصابع الخمسة قابضة على بار الثقل سواء  -القبضة بكامل الكف : (18

او من االسفل  Over hand gripء السحب او الضغط وتسمى من االعلى ألدا

ألداء تمرينات الكيرل وغيرها. والتستخدم في  under hand gripوتسمى 

 الرفعات الكالسيكية اال نادر في النتر .

 

يتكون فيها اتجاه الكفين باتجاه معاكس وتستخدم في  -:القبضة العكسية (19

 مسابقات السحبة الميتة .

 

بت الثقل فوق الراس بكامل امتداد الذراعين طبقا لقواعد المسابقة تث -الثبات: (21

. 



 

التوقف في اثناء االداء سواء السحب او النتر وهو من االخطاء  -التوقف: (21

 القانونية.

 

تخلف احدى الذراعين باالمتداد خالل عملية الرفع  -االنحراف او االختالف: (22

. 

 

باتجاه واحد او اتجاهين مختلفين لف الجذع وبار الثقل  -:الفتل او اللف  (23

 وعدم موازاتهما للقدمين وهو خطا قانوني .

 

لمس الركبة او الركبتين للطبلة في اثناء الرفع لمس الذراع   -لمس الركبة : (24

 للركبة في قسم الرفع للصدر وهو خطا قانوني .

 

لمس المرفق او الذراع للركبة او الفخذ في قسم الرفع للصدر  -لمس المرفق: (25

 وهو خطا قانوني .

ضرب بار الثقل بالفخذين في مرحلة السحب الثانية  -ضربة الفخذ : (26

 )االنفجار( وهي خطا قانوني.

 لحظة اداء عملية الدفع في قسم النتر ومغادرة الثقل الصدر . -لحظة النتر : (27

ثني الركبتين نهاية مرحلة السحب االولى عندما تصل  -ثني الركبتين : (28

امتداد اولي لهما ألداء عملية االمتصاص وتسمى باإلثناء  الركبتان الى اقصى

 المزدوج للركبتين وهي مرحلة تفصل بين السحبتين االولى والثانية .

وهو الثقل الذي يستخدم في االحماء ويكون وزنة  -الثقل المستخدم باألحماء : (29

 قليال نوع ما .

في رفعة الخطف  وهو وزن الثقل الذي يمثل المحاولة االولى -رفعة البدء : (31

والرفع الى الصدر ثم النتر ،ويحدد في المسابقات من قبل اللجنة المنظمة او 

 االتحاد الدولي.

مجموع االوزان المرفوعة في الوحدة التدريبية  -معدل الثقل الوسطى: (31

مقسوما على عدد التكرارات في الوحدة التدريبية واليوم التدريبي ويمكن ان تكون 

 شهري . ألسبوع تدريبي او

مجموع االوزان المرفوعة في الوحدة التدريبية او اليوم  -حجم التدريب : (32

 التدريبي او االسبوعي او الشهري.

وتحدد بمتوسط الثقل المرفوع قياسا ألقصى قدرة للرباع وتحسب  -الشدة: (33

 بالنسبة المئوية .



الرفع من ارتفاعات مختلفة سواء كانت  -الرفع من المنصة اة الكرسي : (34

 حماالت واطئة او كراسي .

وهو عبارة عن قطعة من الجلد او القماش السميك يستخدمها  -شريط الرفع : (35

الرباع بلفها علة بار الثقل ورسغه تستخدم في السحب للرفعات الثقيلة واحيانا في 

 الرفعات الكالسيكية ويمنع استخدامها في المسابقات. 

ي تستخدم لتطوير قدرات الرباع وهي التمرينات الت -التمرينات المساعدة : (36

 فمنها الغرضية التمهيدية ومنها الغرضية البنائية.

وهي عملية استقرار الرباع في اثناء الرفع وفي االوضاع النهائية  -التوازن: (37

للرفع خصوصا وضع القرفصاء والثبات في الوقوف نهاية الرفعة ، وفيها يكون 

 دة االرتكاز.مركز الثقل المركب للرباع والثقل ضمن قاع

وهي الرفعة التي يؤديها الرباع بسحب الثقل الى مستوى  -السحبة الميتة : (38

منتصف الفخذ تقريبا بكامل امتداد الرجلين ، وفي المسابقات لرفعات القوة تستخدم 

 القبضة المعاكسة او المختلفة .

وهي التمرينات المختلفة التي تؤدى على  -التدريب بجهاز االيزومتريك: (39

 الجهاز ويكون العمل العضلي ثابتا في التمرينات .

وهي عملية النتر بفتح احدى الرجلين اماما  -نتر السبالت )المختلفة( : (41

 وتثبيت الثانية او تحريكها الى 

                                                                                                                                                                      الجانب. 

 



 في رفع االثقال                                                          اعداد / م.م صادق جابر متاني  الخامسةالمحاضرة 

 المادة االولى والثانية من مادة القانون  

 

 القواعد الفنية للمسابقات

 برنامج المسابقات( : ۱المادة )

  الرفعتان:  ۱ -۱

 في رياضة رفع االقل يعتمد االتحاد الدولي رفعتين يتم تأديتهما طبقا للترتيب االتي :  ۱-۱-۱

 رفعة الخطف باليدين  -أ
 رفعة الكلين و النتر باليدين   -ب

 يجب ان تؤدي كل رفعة باستخدام اليدين   2- ۱ - ۱

 تمنح ثالث محاوالت فقط في کل رفعة . ۱-۱-3

 : المشاركون  ۱-2

 ويتنافس الالعبون في فئات -قال يتم تنظيم المسابقات للرجال والسيدات في رياضة رفع األث 

 الوزن المعتمدة بالقانون تبعاً ألوزان اجسامهم 

 يعترف االتحاد الدولي في انشطته بثالث مجموعات من األعمار  ۱-2-2

  سنه( من العمر ۱۱سنة )يشمل سن  ۱۱الشباب : حتى سن 

   مر . سنة من الع 2۲الناشئين: حتى سن 

  الرجال 

 :  ملحوظة

 يحتسب السن طبقاً لسنة الميالد . -۱
 الحد األدنى من السن للمشاركة في بطولة الرجال او الناشئين  وبطوالت الجامعات وكافة , -2

 سنة ۱1البطوالت الدولية المفتوحة للرجال والسيدات هو من 

 سنة .۱1والسيدات هر سن الحد األدنى من السن للمشاركة في الدورات األوليمبية للرجال  -3
 سنة۱۱ -۱1سن المشاركة في الدورات األوليمبية للشباب هو سن   -4
 سنة ۱3الحد األدنى للسن للمشاركة في بطوالت الشباب هر سن  -1

 فئات الوزن  ۱-3

( فئات وزن للرجال والناشئين ويجب ان تقام مسابقات االتحاد الدولي طبقا 8هناك ثمانية ) ۱-3-۱
 ب الترتيب االتي :لهذه الفئات حس

 كغم  11 -۱
 كغم 12 -2



 كغم 16 -3
 كغم ۱۱ -4
 كغم 51 -1
 كغم 64 -1
 كغم ۱۲1 -۱
 كغم  ۱۲1+ -5

  

ويجب ان تقام مسابقات االتحاد لهذه  -( فئات وزن للسيدات  والناشئات 7هناك سبعة )  ۱-3-2
 الفئات حسب الترتيب االتي :

 كغم45 -۱
 كغم 13 -2
 كغم 15 -3
 كغم  13 -4
 كغم  16 -1
 كغم  ۱1 -1
 كغم  ۱1+ -۱

 

 .فنات وزن للشباب ( 8هناك ثمانية ) ۱-3-3

 كغم  1۲ -۱
 كغم 11 -2
 كغم 12 -3
 كغم 16 -4
 كغم ۱۱71 -1
 كغم 5171 -1
 كغم 64 -۱
 كغم 64+ -5

 

 ( فئات وزن للفتيات وهي :7هناك سبعة )

 كغم  44 -۱
 كغم  45 -2
 كغم  13 -3
 كغم  15 -4
 كغم  13 -1
 كغم  16 -1
 كغم  16+ -۱

 
في جميع مسابقات االتحاد الدولي والمسابقات األخرى يمكن للدولة  المشاركة  بفريق مكون بحد   4 -3 -۱

ثمانية فقط ( 5ولكن المشاركة تكون لعدد ) –تسعة سيدات ( 6وعدد ) -عشرة العبين ( ۱۲اقصى عدد )



عن العبين  موزعين على كافة فنات الوزن المختلفة حيث ال يزيد -سبعه فقط للسيدات ( ۱للرجال و)
  3- 1وبالنسبة للدورات األولمبية فان العدد يحدد طبقا للقانون رقم  -في فئة الوزن الواحد 

 ال يجوز لالعب المشاركة في اكثر من فئة وزن اتمسابقال جميعفي   ۱-3-1

 

 :الرفعات الكالسيكية(: 2مادة )

 رفعة الخطف باليد: 2 - ۱

ويتم القبض عليه بحيث تكون سالميات األصابع لألسفل  -يوضع البار افقيا امام ساقي الرباع   2-۱-۱
وذلك يفتح  -ويتم السحب للثقل في حركه واحده من االرض الى اقصى امتداد للذراعين فوق الراس  -

 ويمر البار امام الجسم في حركه مستمرة  حيث يمكن أن ينزلق -القدمين او ثني الركبتين 

ويجب أن يقف  -وال يالمس اي جزء من الجسم اللوحة الخشبية سوى القدمين  -على الفخذين والحوض 
والذراعين والركبتين مفرودتين والقدمين على اخط واحد. حتى  -الرباع دون حركة  بعد أداء الرفعة 

الالعب بعد انتهاء  وال يوجد توقيت محدد لوقوف -يعطى الحكام اشارة انزال الثقل على اللوحة الخشبية 
الحركة  سواء عند فتح القدمين او ثني الركبتين حيث تكون القدمين على خط واحد موازي للجذع 

 والبار. ويعطى الحكام اشارة انزال الثقل بمجرد ثبات الالعب بدون حركه في اجزاء جسمه.

 رفعة الكلين والنتر باليدين: 2 - 2 

 الكلين:الجزء األول من الحركة رفعة   2-2-۱

يوضع البار افقيا أمام ساقي الرباع ويتم القبض عليه واالصابع لألسفل ثم يتم سحب الثقل في حركة 
وفي اثناء سحب الثقل قد  -واحده من اللوحة الخشبية الى الكتفين أما بفتح الرجلين او بثني الركبتين 
در قبل نهاية الحركة حيث ينزلق البار على الفخذين او الحوض ولكن يجب عدم مالمسة البار للص

يستريح البار على عظمتي الترقوتين او على الصدر فوق حلمتي الصدر او على الذراعين المثنيين 
وتستقيم الرجلين قبل تأدية حركة النتر ألعلى  -ثم ترجع القدمين لتكونان على خط واحد  -انثناء كامال 

دون توقيت محدد على أن تنتهي حركة الكلين ويمكن للرباع أن يعود لوضع الوقوف من وضع الكلين  -
 والقدمين على خط واحد مع الجذع والبار.

 

 

 



 في رفع االثقال                                                          اعداد / م.م صادق جابر متاني  المحاضرة الثانية

 النهوض وتثبيت الثقل فوق الرأس

 

  النهوض - 4

 :  القرفصاء وضع من النهوض

 خالل من بالنهوض الرباع يبدأ القرفصاء وضع في الثبات حال الثقل يتخذ أن بعد   

 المباشر النهوض إنجاز عدم أن إذ ، العميق القرفصاء وضع من الرجلين امتداد

 األسهل الطريقة هي والتي للساقين الفخذين ضرب بوساطة تنتج ، العميق القرفصاء

 .القرفصاء وضع في استقراره بعد األولى الطريقة يستخدم للرباع

 : الرأس فوق الثقل تثبيت -5

 الخط على يكون أن يجب الثقل أن ويعني ، الثابت االتزان يتطلب الوضع هذا في 

 تستخدم.  الكاحلين مفصلي وخالل الجسم ثقل مركز خالل من يمر الذي العمودي

 باليدين الخطف في العريضة بالقبضة ونعني باليدين الخطف في العريضة القبضة

 إلى يؤدي وهذا القبضتين بين المسافة زيادة أي كبير بقياس يكون الذراعين عمل أن

 .الثقل يسلكه الذي الطريق قصر

 وتنجز ، ثوان 4-1 الوقوف وضع في الثبات حتى البدء منذ الخطف أداء يستغرق

 الالعب يجري بار الثقل تحت القدمين وضع ( عند النفس كتم) التنفس بقطع الرفعة

 يأخذ الثقل بار لمسك الرباع انحناء وعند االعتيادي التنفس عن يختلف عميقا تنفسا

 خالل بالتنفس يوصى وال.  األخيرة المرحلة حتى الثقل برفع ويبدا كامل شهيقا

 وقد ، بالجذع ارتخاء يحدث فإنه الصدري القفص يعيق يكن لم إن ألنه النهوض

 . الرفعة فشل إلى ذلك يؤدي

 الثقل ينزل كليهما أو الصوتية أو الضوئية اإلشارة أو الثقل اإلنزال الحكم إشارة بعد

 .مرات 3-2 من التنفس عملية بإجراء توصي بعدها ، الطبلة إلى

 

             

 

 



 (: االداء اخطاء) الخطف رفعة في الشائعة األخطاء

 :البدء وضع اخطاء اوال

 .الظهر تحدب -1

 . القدمين كعبي رفع -2

 .كبيرة تكون القدمين بين الفتحة  -3

 .الخلف الى الجذع ميل -4

  حادة تكون والورك الركبة مفل بين الزاوية  -5

 

 



 

 في رفع االثقال                                                          اعداد / م.م صادق جابر متاني  السابعةالمحاضرة 

 رفعة النتر والمراحل الفنية 

 

 رفعة النتر

رفعة النتر: هي الرفعة الثانية من المجموعة التقليدية ، و التي تتكون من قسمين   

 . Jerkو النتر  Cleanالرفع إلى الصدر 

 وصف االداء رفعة الكلين والجيرك باليدين : -1

 الجزء األول من الحركة )الكلين( 

يوضع البار أفقيا أمام ساقي الرباع ويتم القبض عليه واالصابع ألسفل وظهر اليدين    

للخارج ثم يتم سحب الثقل في حركة واحدة من اللوحة الخشبية إلى الكتفين أما بطريقة 

فتح القدمين أو بطريقة ثني الركبتين وفي اثناء الحركة قد ينزلق البار على الفخذين 

ركة الكلين حيث يستريح البار على عظمتي الترقوتين أو على والحوض قبل نهاية ح

الصدر )فرق حلمتي الصدر( أو على الذراعين المثنيتين انثناء كامال، ثم ترجع القدمان 

لتكونا على خط واحد والرجلين مستقيمتين قبل تأدية حركة النتر لألعلى ويمكن للرياع 

قيت محدد على أن تنتهي حركة أن يعود لوضع الوقوف من حركة الكلين بدون تو

 الكلين والقدمين على خط واحد مع الجذع والبار.

 الجزء الثاني من الحركة )الجيرك(. 

تتم حركة النتر ألعلى بثني الركبتين ثم مدهما مع مد الذراعين على كامل امتدادهما   

داد تليكون البار عموديا فوق الراس ثم ترجع القدمين لتكونان على خط واحد مع ام

الذراعين والرجلين والثبات النتظار إشارة الحكم بأنزال الثقل على اللوحة الخشبية 

حيث يعطى الحكم االشارة بأنزال الثقل بمجرد ثبات الالعب بدون حركة في جميع 

 اجزاء جسمه.

 مراحل رفعة النتر: 

 يتكون قسم الرفع إلى الصدر من الخطوات اآلتية :



 وضع البدء . -1

 .السحب  -2

 السقوط من خالل ثني الرجلين )سكوايت( . -3

 النهوض من خالل وضع ثني الرجلين )سكوايت( -4

 وضع البدء للنتر.  -5

 . Splitخلفاً  -ثني الرجلين قليال والنتر : بفتح القدمين أماماً  -6

 خلفاً . -النهوض :  من وضع فتح الرجلين أماماً   -7

 تثبيت الثقل فوق الرأس . -8

 The starting position        :  البدء وضع -1

وهو يشبه وضع البدء في الخطف لكن الحقيقة تتطلب القبضة الضيقة ، ويكون   

 45الحوض )الورك( أقل ارتفاعا من الخطف والجذع مائة قليال إلى األمام بزاوية 

ة فعن الطبلة والرأس على استقامة الجذع ، والنظر متجهة إلى األمام واألسفل بمسا

سنتمترات عن بار الثقل ، وتتباعد القدمان بقدر عرض الكتفين ويكون مقدم  6-7

 القدمين بوضع متواز او متباعدتين قليال.

وهناك البدء اآلسيوي" وفيه تكون الركبتان خارج اليدين أي تالمس المرفقين الفخذين 

الشكل عقبا الرباع بمن الداخل والجذع يكون أكثر انتصاباً من الحالة السابقة وتتقارب 

كبير وينفتح مقدم القدمين إلى الخارج كثيرة وتقل الزاوية المحصورة بين الفخذ والساق 

 وبين الفخذ والجذع.

 

           The pull:           السحب  -2

ويؤدي بمرحلتين األولى تكون بطيئة وتستمر حتى يصل الثقل الثلث السفلي من   

ل من جسم الرباع . والمرحلة الثانية للسحب تبدأ بثني الفخذين عندها يقترب الثق

الركبتين ثانية )حركة الركبتين وتسمى باالنثناء المزدوج للركبتين( ويدخالن تحت 

بار الثقل ، وهنا تكبر الزاوية المحصورة بين الفخذين والجذع . عندها ينجز االنفجار 

ة إلى أن االنفجار يعمل على بحركة موحدة من قبل الرجلين والجذع والبد من اإلشار

 وصول الجذع والجسم إلى الوضع العمودي الكامل .



الغرض إنجاز االنفجار الفعال تحت أفضل حالة فمن الضرورة المطلقة أن يسند 

الرباع جسمه إلى كامل القدمين ، وعندما يقترب الثقل من أعلى ارتفاع له في مرحلة 

 دة إلى مقدم القدمين )المشطين( لغرض رفعالسحب الثانية يرفع الرباع كاحليه مستن

 الثقل إلى أقصى ارتفاع ممكن بمساعدة الذراعين والكتفين في الوقت نفسه .

إن أعلى نقطة يصل إليها هي أوطأ من السحب في الخطف والتي تكون بارتفاع 

مستوى حزام الرباع إذ أن رفع الثقل عالياً عملية غير اقتصادية وخطرة ، ألنها 

طاقة كبيرة ، كذلك في اللحظة التي ينزل الثقل على الصدر يحتمل أن يؤدي  تستهلك

 إلى اإلصابة . هذا هو السبب الذي يجعل

اً( أو خلف -بعض الرباعيين يلمسون الطبلة بالركبة )في حال فتح الرجلين أماماً 

 االركبتين بالمرفقين في حال القرفصاء( و هاتان الحركتان ممنوعتان قانونا . عندم

خلفاً(  –يصل الثقل إلى أعلى ارتفاع له في السحب تجري عملية فتح الرجلين )اماماً 

. 

 The drop       -: السقوط -3

 Squatالسقوط من خالل ثني الرجلين )سكوايت(     

تتسم هذه الحركة بالسهولة لذا يلجاْ معظم الرباعيين إلى تطبيقها . بعد أن يصل الثقل   

السحب تجرى عملية القرفصاء الكامل )العميق( يصحبها لف إلى أعلى نقطة في 

المرفقين تحت الثقل ووضعه على الصدر . تجري عملية القرفصاء بوضع القدمين 

في موضعهما نفسه بتباعد مقدم القدمين في البداية او بعد القفز . كما في الخطف 

باً ضع الجذع منتصالخلفي ، يكون و -يكون من الصعوبة االحتفاظ باالتزان األمامي 

 ، والمرفقان المرتفعان إلى مستوى الكتفين يجب أن ال يلمسا الركبتين .

 The rising   -:  النهوض-4

 النهوض من خالل وضع ثني الرجلين )سكوايت(:

تؤدي هذه الحركة بسهولة إذا كانت الصدمة الناتجة عن ضرب الفخذين بعضلة سمانة 

 الساق قد استخدمت .

لصدمة تساعد الرباع كثيرا عند النهوض من وضع القرفصاء العميق ، إذ أن هذه ا 

وفي كثير من األوقات ال تستخدم هذه الصدمة ، ألن بار الثقل مثبت على الصدر 

ومتجه كثيراً إلى األمام ، فإذا تم إجراء استقامة الرجلين فهذا يؤدي إلى فشل المحاولة 

ع القرفصاء العميق ويرتب توازنه . في هذا الحال على الرباع أن يستقر في وض



ويرفع مرفقيه وصدره من أجل عدم حصول تقوس جديد أو ازدياد التقوس الحاصل 

. 

يكون الظهر مستقيماً خالل النهوض والمرفقان مرفوعين عالية والراس مائل قليال 

إلى الخلف. قسم من الرباعين يساعدون أنفسهم باستخدام الذقن لسند الثقل خالل 

كي ال يسمحوا لبار الثقل بالسقوط إلى األمام . هذه الحركة يوصى بها في النهوض 

 الحاالت الخاصة عندما يكون المرفق والمفاصل الرسغية عديمي المرونة .

بعد النهوض من وضع القرفصاء يكون الرباع مستعدة إلنجاز القسم الثاني من الحركة 

 . إذ يتخذ الوضع االبتدائي للنتر .

في هذا الوضع يوضع بار الثقل على الكتفين )على العضلة   للجيرك: وضع البدء -5

 الدالية( ويكون الرأس والجذع

باستقامة واحدة . الغرض التأكد من المسار العمودي للثقل باتجاه األعلى من 

الضروري دفع أو سحب الذقن دون ثني الرأس إلى الخلف ، ورفع المرفقين إلى 

هذا اإلجراء في حال عدم ضمان سند الثقل من قبل اليدين مستوى الكتفين ، إننا نتخذ 

ألن عدم ضمان سند الذراعين للثقل يعني أن العملية غير اقتصادية في الجهد للغاية . 

وتكون الرجالن بكامل  09تكون الزاوية بين الجذع والذراعان قريبتان جدأ من 

 . امتدادهما . من هذا الوضع يبدا القسم الثاني لرفعة النتر

 ثني الرجلين قليال واداء الجيرك :  -1

 Split Jerkخلفاً   –بفتح القدمين أماماً  -أ    

 تجري عملية ثني الرجلين عند الثبات بوضع االتزان الكامل والثقل على الصدر ،

قليال يليها حاال قذف بار الثقل عالياً من خالل الرجلين . الغرض إنجاز انثناء جيد 

 بالرجلين من الضروري إتباع اآلتي : 

 االحتفاظ بالجسم مع الرأس بوضع منتصب .  -

 البدء بثني الرجلين فقط .  -

 خلفاً . عدم ثني الجذع في أثناء ثني الرجلين أماماً أو  -

عدم إجراء الثني بشكل مفاجئ ألن في ذلك خطورة على الرجلين إذ أن هذه الحركة  -

 المفاجئة تعيق عمل الرجلين لكي تأخذ طريقها في العمل الصحيح . 



-119إن الزاوية األكثر مالئمة التي تسمح بالقذف الفعال بمساعدة الرجلين هي  -

ة يا تكون مطابقة مع تلك التي تكون في لحظبين الفخذين و الساقين . تلك الزوا 129

 االنفجار في المرحلة الثانية للسحب في قسم الرفع إلى الصدر .

يمكن أن يستخدم الرباعون المتقدمون حركة مطاطية في الثقل لغرض تسهيل عملية  -

الرفع باستثمار رد فعل مطاطية الثقل إذ في هذا الحال ينثني بار الثقل ويعود إلى حاله 

ألول ، وهذه المطاطية تهيئ الحال المالئم لنتر الثقل . إذا وصلت هذه الحركة لبار ا

الثقل فإنها تنجز خارج السرعة الواجب اعتمادها . مثل هذا اإلجراء ممكن أن يحصل 

 ، وهذا غير ممكن لسند بار الثقل .

ن )أسفل يإن عملية الثني في الرجلين في الجزء األول من النتر يؤدي على كامل القدم

القدمين بتماس تام مع الطلبة( أما رفع العقبين واالستناد إلى مقدم القدمين فيحصل في 

 الجزء الثاني من النتر .

بعد وصول الثقل نتيجة النتر إلى مستوى مقدم الرأس تؤدي عملية فتح الرجلين أماماً  

فع في الرخلفا وذلك لغرض تسهيل مسك بار الثقل بكامل طول الذراعين ، وكما  -

إلى الصدر فإن قوة الذراعين ال تستخدم وتكون صغيرة جدا مقارنة بالثقل المنجز في 

خلفة تكون أعلى من الوضع الذي يتخذه  -هذه الفعالية.  إن عملية فتح الرجلين أماماً 

ى خلفة وكذلك أعلى من الرفع إل -الجسم في رفعة الخطف بطريقة فتح الرجلين أماماً 

 ة ذاتها .الصدر بالطريق

الرجالن متباعدتان والركبة األمامية تسقط خلف عقب القدم للرجل نفسها ، والجذع 

مع الراس يحتفظان بوضع مستقيم والذراعان ممدودان من المرفقين ، والثقل مثبت 

خلفاً نحافظ على التوازن بمساعدة الرجلين :  -فوق الرأس. خالل فتح الرجلين أماماً 

األمام تثني الرجل الخلفية ويندفع الحوض إلى األمام ، يجب أن فإذا رفع الثقل إلى 

يكون مركز ثقل الثقل فوق مركز اثقل الجسم أيضا . فإذا أردنا رسم خط عمودي يمر 

بين مركز ثقل الحديد ومركز ثقل الجسم متجهاً نحو األسفل فيجب أن ينزل وسط 

الثقل بكامل امتداد الذراعين المسافة بين الرجل األمامية والرجل الخلفية . إن مسك 

خلفاً هي لحظة بالغة األهمية لنجاح النتر ، فإذا لم  -خالل عملية فتح الرجلين أماماً 

 تؤد الحركات بوقت واحد تكون الحركة غير جيدة .

طائفة من الرباعين يمتلكون قوة كبيرة في ذراعيهم يصيبهم الغرور باللجوء إلى الدفع 

 راء خطا ألن قوة الذراعين غير كافية إلنجاز النتر.خالل النتر ، وهذا اإلج

 



 

 

 

     Rising:  النهوض (7

 خلفاً( –النهوض من وضع )فتح الرجلين أماماً  -أ

عند تثبيت الثقل بالذراعين بكامل امتدادهما فوق الرأس واالتزان بثبات في وضع  

قل إلى كز ثقل الثخلفاً وذلك بتحريك مر -الفتح تنهض من وضع فتح الرجلين أماماً 

 -الخلف لغرض مساعدة الرجل األمامية لالمتداد و إجراء نصف خطوة إلى الخلف 

بعد ذلك جلب الرجل الخلفية إلى جانب الرجل األمامية . إن الهدف من هذه الحركة 

هو نقل مركز ثقل الرباع إلى الخلف ، وبوساطتها نحن نريد أن يأتي مركز ثقل الجسم 

 ديد.خلف مركز ثقل الح

الرباعون ذو المرونة الجيدة في مفاصل الكتفين والمرفقين يكونون مناسبين لذلك ،  

اما هؤالء الذين ال يمتلكون المرونة الكافية فإنهم يضطرون ألداء عمل أكبر بوساطة 

 الرجلين وبذل جهد كبير لغرض االحتفاظ بالثقل في الوضع المناسب . 

 : تثبيت الثقل فوق الرأس -8

ا للقوانين يجب أن يثبت الثقل بكامل امتداد الذراعين فوق الرأس حتى إشارة طبق   

الحكام أو رنين الجرس أو الضوء المنبه ، هذا الوضع ينجز بسهولة إذا اجتمع مركز 

ثقل الحديد ومركز ثقل الجسم بخط واحد ونزل في وسط قاعدة اتزان الرباع مارة 

كون الرأس والجذع معا بوضع مستقيم بمفصل الكاحلين. ويتطلب هذا الوضع أن ي

والنظر متجهاً إلى األمام . ويجب أن تمتد الرجالن بقدر اتساع الكتفين تستخدم القبضة 

الخطافية في فعالية النتر ، وتكون المسافة بين القبضتين اعتيادية . أي بقدر عرض 

المرفقين يوصى و الكتفين ، وإذا لم يكن لدى الرباع المرونة الكافية في مفصلي الكتفين

باستخدام القبضة العريضة تستغرق عملية النتر )الرفع إلى الصدر ثم النتر( بحدود 

 ثوان . 6-0
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 :التسهيالت واألدوات المستخدمة والمستندات( 3مادة )

 اللوحة الخشبية والمسرح )المعلب( : 3-1 

 جميع الرفعات يجب أن تؤدي على اللوحة الخشبية 3-1-1

( اربعة امتار وفي حالة ان األرضية التي 4وطول ضلعها ) -تكون اللوحة الخشبية مربعه الشكل 3-1-2
عليها اللوحة الخشبية لها نفس اللون أو لون مشابه فيجب ان يطلى الحرف االعلى للوحه الخشبية بلون 

 سم . 11مختلف بعرض 

م تصنيع لوحة المسابقة من الخشب او البالستيك او اي مادة صلبة على ان تغطى بمادة غير يت 3-1-3
 منزلقة .

 سم .11ارتفاع لوحة المسابقة ال يتعدى  3-1-4

سم خالية من اي عوائق 111يجب ان تكون هناك مساحة منبسطة حول لوحة المسابقة قدرها  3-1-1
 حتى من االقراص المستخدمة .

وارتفاع المسرح ال  –م  11*11مسرح الذي يوضع عليه لوحة المسابقة يكون بمقياس ان ال 3-1-6
 يتعدى متر واحد من مستوى جلوس الحكام او الجوري وله درجات سلم ملحقة بالمسرح .

م على االقل  2يوضع امامها عائق طوله حوالي  –عند وضع اللوحة الخشبية على المسرح  3-1-7
وعائق خلف اللوحة  –م على االقل 2,1عن نهاية اللوحة الخشبية بمسافة  ومثبت على المسرح ويبعد

م من الخلف وكال العائقين يكونان اقرب ما يمكن من اطراف المسرح من الخلف 2الخشبية بحوالي 
 م من اللوحة الخشبية .2واالمام وتكون االثقال على الجانبين وعلى مسافة ال تقل عن 

 –نيسيوم قريبا من لوحة المسابقة في الجانب الذي يدخل منه الالعب يجب وضع بودرة الماغ 3-1-8
 كما يوضع منظف البار والمناشف قريبة من البار لكي يستخدمها المختصين بتحميل البار.   

 يوضع نقاله قريبه من المسرح الستخدامها عند نقل اي العب مصاب . 3-1-9

 مكان االحماء 2 -1

حيث  -سابقة . يجب أن يتم تجهيز مكان لألحماء قريبا من مكان المسابقة لكي يتم تجهيز الالعبين للم  
تجهز بالعدد المناسب من اللوحات الخشبية وتكون مرقمه كما توجد البارات والمانيزيا....... الخ بما 

 كما يتم تجهيز المكان باالتي: -يتناسب مع عدد الالعبين المشاركين 

  مكبر صوت متصل بميکروفون المذيع . 

 لوحة تسجيل عليها اسماء المتسابقين طبقا لترتيب سحب القرعة وبيان وزن الجسم لكل 

 العب وبيان األثقال التي تم طلبها قبل البداية للمسابقة .        



  . منضده لطبيب المسابقة المكلف بالعمل 

 . ساعة التوقيت المرتبطة بالساعة الموجودة بمكان المسابقة 

  شاشة فيديو )بالزما( عليها جميع ما يتم من انشطه في مكان المسابقة وكذلك إلعادة العرض 
 

  تجهيزات اخرى : 3۰3

 في مسابقات رفع االثقال باالتحاد الدولي تكون هناك نهاك تسهيالت اضافيه في مكان المسابقة : 3-3-1

 . مكان لراحة المتسابقين 

  . غرفة لإلسعافات األولية 

  عطاء عينات الفحص للمنشطات . غرفة إل 

  .مكان راحه لكبار الزوار ومكان راحه للحكام 

 . مكاتب لالتحاد الدولي 

  .غرفة للميزان 

 . وغرفة لميزان التجربة 

   .سونا 

  )مكان تدريب )ممكن في مكان اخر مختلف 

 

 األدوات المستخدمة : 3-4

األولمبية واالقليمية والقارية وكذلك كافة المسابقات في جميع مسابقات االتحاد الدولي أو الدورات  3-4-1
تستخدم فقط األدوات القانونية التي يقرها االتحاد الدولي وجهاز  -الدولية التي يقرها االتحاد الدولي 

 واالتحاد الدولي هو صاحب قرار قانونية االدوات . -التحكيم االلكتروني 

هذه األدوات يجب أن يحصلوا على شهادة من االتحاد  أن المصانع والشركات التي تقوم بإنتاج 4-2 -3
سنوات )دوره اولمبيه( ويجب ان تتطابق مواصفات األدوات  4الدولي بناء على رسوم يتم دفعها كل مده 

 المستخدمة مع القانونية والمواصفات المعلنة من االتحاد الدولي .

 نوعية البارات والطبالي من بين ما تم اقراره. يختار االتحاد الدولي -بالنسبة للدورات األولمبية  3-4-3

 التجهيزات اإللكترونية تشمل: 3-4-4

  . سوفت وير االدارة المسابقات 

 . لوحة تسجيل المسابقات 

  . لوحة للمحاوالت 

  . جهاز التحكيم الضوئي 

 . الجهاز المستخدم للجيوري 

  .ساعة ايقاف 

 .موازين 

بطولة  –( اجباريا في البطوالت العالمية TISباالتحاد الدولي ) يعتبر الجهاز االليكتروني الخاص 3-4-1
 البطوالت األولمبية التأهيلية لألولمبياد . -بطولة الجائزة الكبرى  -العالم للجامعات 



ان استخدام الجهاز االليكتروني لالتحاد الدولي اجباريا في البطوالت القارية وااللعاب القارية   3-4-6
ات الدور-جنوب افريقيا  -جنوب شرق اسيا  -العاب البحر المتوسط  -ل الكومنولث مثا -واإلقليمية 

 العربية والبطوالت اإلقليمية.

 مجموعات األثقال: 3-5 

من االتحاد الدولي للعبة طبقا  المعتمدةمسابقات رفع األثقال بمجموعات األثقال  ييجب أن تؤد 3-5-1
 لمواصفات محدده

 االثقال من اآلتي :تتكون مجموعة  3-5-2

  . البار 

 . األقراص 

  .المحابس 

 ويجب ان يكون بنفس المقاييس  -كيلو للسيدات 11كيلو للرجال ويزن  21البار: يزن  3-5-2-1

مليمتر( وقطر 28م ( وقطره )221سم ( وطول البار بالكامل )131) ويكون طول البار من الداخل
 مليمتر (.11االسطوانة )

 لها المواصفات االتية )الوزن واللون( .األقراص:  3-5-2-2

 أ. األقراص المستخدمة هي :

 (21)  كيلو        لون احمر 

 (21)  كيلو        لون ازرق 

   (11 کيلو        لون اصفر ) 

  (11)  . كيلو        لون اخضر 

   (1 كيلو        لون ابيض  ) 

   (2.1 کيلو      لون احمر ) 

  (2)    كيلو        لون ازرق 

   (1.1 كيلو       لون اصفر) 

  (1كيلو         لون اخضر  ) 

  (1.1كيلو       لون ابيض ) 

 مليمتر.  1-بقارق + –مليمتر  411ب. ان محيط اكبر األقراص هو 

 مليمتر بالكاوتشوك او البالستك ومدهون بلون دائم من كل 411ت. يجب ان يغطى القرص 

 لون طبيعي  او مدهون على األقل على محيط القرص. ب -األجناب 

 كيلو يمكن صناعتها من المعدن او اي  ماده اخرى يتم 11األقراص التي تقل عن زنه  -أ

 الموافقة عليها.

 ج. على كافة األقراص يجب أن يوضع عليها زنه القرص . 

 



  المحابس:  3-1-2-3

كيلو جرام سواء   2.1محبس زنه الواحدة   2لكي يتم تثبيت االقراص مع البار يستخدم لكل بار عدد 
 لمجموعات الرجال او السيدات .

 يمكن تصميم المحبس لكي يسمح بوضع اقراص بعدة .   ملحوظة:

 1كيلو جرام تكون % 1أن نسبة الخطأ المسموح به في األثقال التي تزيد عن   3-1-3 

جرام حتى  11.% بأجمالي نسبة خطا قدرة + 1.1كيلو جرام هي  1ولألثقال التي تقل عن  1.1%الى  
 صفر لكل جزء.

واقراص التدريب  -1.8الى +  % 1.8لألوزان العادية لكل قرص يكون  -أن محيط اقراص التدريب  
 -فقط على األحرف )مجموعات التدريب( يجب أن تكون لها نفس األلوان أو باللون األسود ولها اللون 

 ومثل هذه األقراص للتدريب فقط

 سبةوبالن -البار الخاص بالمسابقات يستخدم على المسرح وفي مكان االحماء ومكان التدريب   3-1-4

 وبالنسبة الماكن التدريب فيمكن -األقراص المسابقات فيجب استخدامها للمسابقة واألحماء 

 استخدام أقراص التدريب 

 -ب األقراص في البار يجب أن تكون اكبرها واثقلها للداخل واألقل بالتدريج للخارج عند تركي 3-1-1

قراص كما يجب تثبيت اال -كما يجب أن توضع بحيث يمكن للحكام قراءة األوزان المكتوبة على األقراص 
 على البار بالمحابس.

 كن التمييز بين البار: يجب أن يوضع على البار عالمه باللون حتى يمالتعرف على البار 3-1-6 

 ويستخدم اللون األزرق لبار الرجال و األصفر البار -المستخدم للرجال والبار المستخدم للسيدات 

 األصفر( . -وذلك منسوب الى الوان األقراص )األزرق  -السيدات 

 جهاز التحكيم االليكتروني: 3-6

 عناصر النظام: 3-6-1 

 ونات االتية يشمل جهاز التحكيم االليكتروني المك 

  والصندوق مجهز بعدد اثنين من االزرار )واحد -صندوق تحكم لكل حكم من الحكام الثالثة 

 للون األبيض واالخر للون األحمر( وكذلك لمبة إلعطاء اشاره. 

 جهاز يعطي اشارة صوتيه وضوئية النزال الثقل مثبت على حامل امام طبليه المسابقة علی 

 سم عن الطبلية  11ارتفاع حوالي 

 عدد اثنين او اكثر من أجهزة التحكيم )التي تشمل قرارات الحكام( كل منها به عدد ثالث 

 اللمبات لون ابيض وثالث لمبات لون أحمر ومثبته افقيا وتعطي قرارات الحكام أمام الالعب



 والمتفرجين. 

 اشارات بيضاء وهي تضاء بمجرد لوحة تحكم او اكثر مجهزه بثالث اشارات حمراء وثالث 

وهي  -وتوضع لوحات التحكم على منضدة الجيوري  -ان يضغط الحكام على األزرار الخاصة بها 
حتى يمكن استدعاء احد الحكام او جميعهم بالضغط  -مزوده كذلك بأزرار تعطى اشاره ضوئية امام الحكام 

 .عليها الى منضدة الجيوری 

 كيفية تشغيل الجهاز: 3-6-2

 للحكام الثالثة كافة الحقوق المتساوية إلعطاء قرار عن الرفعة 3-6-2-1

 كل حكم يعطي اإلشارة بأنزال الثقل بالضغط على الزرار األبيض في حالة أن الرفعة 3-6-2-2

 صحيحه والضغط على الزرار األحمر في حالة ان الرفعة خطا. وذلك طبقا للقانون 

 حيث يتم الضغط على الزرار –رد أن يعطى الحكام قراراتهم بان الرفعة صحيحه بمج 3-6-2-3

 األبيض

وعلى الحكم الذي يرى ان هناك خطا في  -بمجرد ان يعطى الحكام قراراتهم بان الرفعة خطا  3-6-2-4
 الرفعة عليه أن يضغط الزرار بمجرد مالحظة الخطأ 

فيعطى الجهاز اشارة انزال الثقل )صوتيه  -ارا مطابقا بمجرد ان يعطي حكمين من الثالثة قر 3-6-2-1
 ومرئيه( حيث ينزل الالعب البار على الطبلية

اذا قام احد الحكام بالضغط على الذرار االبيض والحكم االخر بالضغط على األزرار االحمر  3-6-2-6
عا  لثالث صوتا متقاطفي  حين ان الحكم الثالث لم يعطي اي قرار ففي هذه الحالة سوف  يسمع الحكم ا

من الصندوق الذي امامة لكي ينبه الى سرعة اعطاء القرار. وكذلك فعندما يتفق حكمين من الثالثة على 
قرار واحد يعطي الجهاز المثبت امام لوحة المسابقة االشارة الصوتية  والضوئية النزال الثقل . فان الحكم 

ا اللمبة التي امامه على صندوق التحكم والتي  تعطي صوت الثالث يتم تنبيهه ايضا ال عطاء القرار بواسطة
 وضوء متقطعا.

بعد مرور ثالث ثوان من اعطاء قرارات الحكام الثالثة  _  فتضاء لمبات الحكام )قرارات  3-6-2-7
 الحكام ( طبقا لألبيض او االحمر _ وتستمر اللمبات مضاءه لمدة ثالث ثوان.

بعد اإلشارة الصوتية والضوئية بأنزال الثقل وقبل اعالن القرار على لمبات التحكيم في الجهاز  3-6-2-8
فان الحكام يكون لديهم ثالث ثوان في حالة الرغبة في تغير القرار. فمثال بعد تأدية محاولة صحيحة قام 

 فرصة لتغيير قراره بالضغط علىالالعب بأنزال الثقل خلف الظهر او رماه من اعال فيكون لدى الحكم ال
األزرار االحمر ليظهر قرار الحكم بخطأ الرفعة _ وفي حالة ان الزمن غير كافي لتعديل قرار الحكم 

 فيمكن للحكم ان يرفع العلم االحمر معنا خطأ الرفعة 
 العبعند اعطاء اإلشارة بأنزال الثقل واعلنت قرارات الحكم على جهاز التحكيم ولم يقم ال 3-6-2-9

 بأنزال الثقل يجب على الحكم االوسط ان يعطي اشارة بالصوت واليد لالعب بأنزال القل .
 بالنسبة لبطوالت الماستر )كبار السن ( على الحكم اعطاء قراره وفقا لما يراه مناسبا. 3-6-2-11
 متابعة الجيوري للحكام:    3-7

يقوم اعضاء لجنة الجيوري بمتابعة على الحكام اثناء المسابقة من خالل لوحة التحكيم الموجودة على  
منضدة الجيوري حيث تكون قرارات الحكام واضحه على هذة اللوحة فعندما يضغط الحكم على األزرار 

ه كم قد اعطى قرارالمعين تضاء اللمبة الخاصة به على لوحة التحكم فورا وبالتالي يظهر اذا كان الح
مبكرا او متأخرا او انه لم يعطى قراره واذا كان رئيس لجنة الجيوري يرى استدعاء احد الحكام الى 



منضدة الجيوري فيمكنه ذلك عن طريق الضغط على الزرار المحدد على لوحة التحكم التي امامه حيث 
 تعطى اشاره ضوئية للحكم المطلوب استدعاؤه.

 الموازين:   3-7
كيلوجرام  211في جميع مسابقات االتحاد الدولي _ يجب ان يكون الميزان صالحا لوزن حتى  3-8-1

 كرام . 11_ ويكون حساسا حتى 
في الدورات االولمبية والبطوالت العالمية وكافة البطوالت الدولية الهامة يجب توفير ميزان  3-8-2

الستخدام الالعبين لضبط اوزانهم _ اضافي له نفس مواصفات الميزان االساسي ) ميزان تجربه (
 وللميزان المواصفات االتية :

  ان الميزان شيء هام حيث يعتبر جزء من ادوات المسابقة ويجب ان يكون له شهادة صالحيه
 محرره ليس اكثر من 

 ثالث شهور سابقه لموعد المسابقة.
 ساعة التوقيت:  3-9
ستخدام ساعات توقيت اليكترونية او كهربائية تعمل في مسابقات االتحاد الدولي الرسمية يجب ا 3-9-1

 بأسلوب العد 
 التنازلي _ ولها المواصفات االتية :

 
 

 ق . 11تعمل مستمرة ويمكنها العد التنازلي على االقل لمدة  -أ
 توضيح زمن مدته ثانيه واحدة على االقل . -ب
 ثانيه قبل انتهاء الزمن  31ثانيه وكذلك مدة  91تعطى صوتا مسموعا بصوره اتوماتيكية _ في مده  -ت

 المحدد لالعب .
 
تعمل ساعات التوقيت بنفس التشغيل واحده في مكان المسابقة وألخرى في مكان االحماء _ ففي  3-9-2

 مكان المسابقة 
 تكون امام المتفرجين _ وساعة في مواجهة الالعب _ وساعة اخرى في مكتن االحماء .

 لوحة المحاوالت :  3-1۰
 يتشمل هذه اللوحة البيانات االتية :يجب ان 

 . )االسم _ )اسم العائلة يليه االسم االول 

 . )الدولة )كود الدولة 

 . الثقل الذي سوف يستخدمه 

 . رقم المحاولة 

 . رقم القرعة 
 لوحة التسجيل )سكور بورد(:  3-11
ومتابعة  تسجيليجب ان تتوفر لوحة تسجيل توضع في مكان مناسب في صالة المسابقة حتى يمكن    

 تقدم سير المسابقة
والنتائج لكل فئه وزن اثناء المسابقة . وتشمل لوحة التسجيل البيانات االتية لكافة المتسابقين والمجموعة  

 التي يلعبون بها 
 وتوقيت المسابقة _ وتعمل طول فترة المسابقة :

 .رقم القرعة 

 . اسماء المتسابقين مسلسله طبقا لترتيب سحب القرعة 

 زن الجسم .و 

 .) الدولة )كود الدولة 



 . المحاوالت الثالثة لرفعه الخطف 

 . المحاوالت الثالثة لرفعه الكلين والنظر باليدين 

 . المجموعة 

 . الترتيب النهائي 
 لوحة االرقام القياسية:  3-12

توضع هذه اللوحة في مكان المسابقة موضحا بها االرقام القياسية الحالية لفئه الوزن الذي تجري     
 مسابقتها _ تكون 

 البيانات واضحه طوال مدة المسابقة _ ويتم تعديلها في حالة الرقم الجديد .
 شاشات الفيديو:  3-13
 فيديو في صالة المسابقة وكذلك في اماكنلكي يتمكن المشاهدون من عملية المتابعة _ توضع شاشات    

 االحماء .
 النماذج الرسمية المستخدمة في المسابقة :  3-14
تشمل لستة البداية ما يلى: برنامج المسابقات ويشمل التاريخ وتوقيتات المسابقة _ والمجموعات  3-14-1

 الموزع عليها
 الالعبون _ والفنيين والحكام في ادارة العمل .

 ام والفنيين موزعون على فترات العمل .بيان الحك 

  بيتن الالعبين في كل فئه وزن في كل مسابقة شامله رقم القرعة والسم وتاريخ الميالد _وكود
 الدولة _ والمجموعة المعدلة للبداية .

 
 استمارة الميزان   3-14-2

 وتحرر لكل مسابقة _ حيث تشمل :

  الميالد _ والدولة _ والمجموعة المعلنة للبداية _ ووزن رقم القرعة لالعب _ واالسم _ وتاريخ
 الجسم .

 . المحاولة االولى لرفعة الخطف والمحاولة االولى لرفعة الكلين 

 . توقيع االداريين الحاضرين لعملية الميزان 

  ويجب ان تكون استمارة الميزان في متناول جميع المختصين بمجرد االنتهاء منها بعد عملية الميزان
. 
 كارت المتسابق  3-14-3

وهذا النموذج يستخدم لكل العب _ حيث يسجل به رقم القرعة واسم االعب والدولة _ ووزن الجسم 
 _والميالد _ 

والمجموعة المسجل بها الالعب _ وفئة الوزن _ والمجموعة المعلنة للبداية. ويستخدم هذا النموذج لبيان 
 وزن الثقل 

مسابقة وكذلك اي تعديل يتم على الرفعات المطلوبة طبقا لما يسمح به قانون المستخدم لكل محاوله اثناء ال
 اللعبة ويتم 

 اعتماد اي تعديل من المدرب المرافق .
 لوحة التسجيل )سكور شيت( بروتوكول:  3-14-4

وهذا النموذج قد يكتب بخط اليد او يطبع من الكمبيوتر _ ويعتبر هذا النموذج الرسمي لنتيجة المسابقة 
 ويجب ان يكتب 

بالتفصيل بهدف االطمئنان ويشمل رقم القرعة واالسم والميالد والدولة ووزن الجسم وبيان الرفعات 
 والنتيجة النهائية _

واالرقام التي تم تحطيمها _ويشمل هدا النموذج كافة التفصيالت ويوقع مع سكرتير المسابقة / مدير 
 المسابقة ورئيس 



نموذج هو الذي يمكن الرجوع اليه فيجب ان يحفظ مع شخص مسئول في كل لجنة الجيوري . وبما ان ال
 مسابقه .

 النتائج النهائية:  3-14-1
وذلك  DVDاو CDوهي النتائج التي يتم توزيعها على مندوبو الدول المشاركة في البطولة وقد تكون في 

 في نهاية البطولة
 ويجب ان يشمل :

 االعبين المشاركين . ترتيب الفرق المشاركة _ والنقط وعدد 

 . نتائج رفعة الخطف _ رفعة النتر والمجموعة لكل فئه من فئات الوزن 

 . وتشمل الترتيب واس الالعب وتاريخ الميالد والدولة ووزن الجسم وبيان المحاوالت والنتيجة 

  لمسجل .ااالرقام القياسية التي سجلت _ وتشمل فئه الوزن واالسم وتاريخ الميالد والدلة _ والثقل 
 ( مالبس المتسابقين:4ماده )

 يجب ان تكون المالبس نظيفة وقانونية تتفق مع المواصفات االتية 4-1-1
 المايوه:

 يمكن ان يكون قطعة واحده او قطعتين _ ولكنه يجب ان يغطى جذع الالعب .)مايوه وفانلة( •
 مالصق للجسم . •
 بدون ياقة . •
 ال يشترط اللون . •
 الكوعين.ال يغطى  •
 ال يغطى الركبتين . •
)تي شيرت( اسفل المايوه بحيث ال تغطى االكمام منطقة الكوعين  T-shirtلة  ييمكن ارتداء الفان 4-1-2

 لة بدونيوتكون الفان
 ياقة _ ومالصقة للجسم ويمكن ارتداء االسترتش اعلى او اسفل المايوه ولكن بشرط عدم تغطية الركبة .

 السترتش ال يتم استخدامها كبديل عن المايوه .ال)تي شيرت(وا 4-1-3
يشارك الالعبون في مسابقات بمالبس معتمده من اتحاداتهم الوطنية ولذلك _ فيعتبر مراسم توزيع  4-1-4

 الميداليات هي
 جزء من المسابقة .

يسمح بارتداء الجوارب ولكن بشرط ان ال تمتد ال على من اسفل الركبة _ كما ال يجوز ان تغطى  4-1-1
 اي اربطه 

 مستخدمه مناطق ممنوعه .
 
 احذية رفع االثقال: 4-2
ك وذل يجب على الالعبين ارتداء الحذاء الرياضي )يسمى حذاء رفع االثقال عادي او برقبة ( 4-2-1

 لهدف حماية
 ولتوفير عامل االتزان والقاعدة الثابتة لالعب على لوحة السباقات )الطبلية( القدمين

يجب ان تصنع احذية رفع االثقال بطريقة بحيث ال تعطي لالعب مميزات ير عادلة او معاونة  4-2-2
 اضافية اكثر 

  مما ذكرنا في البند السابق .
 م مشط القدم(.يسمح بالشريط الذي يوضع فوق وجه الحذاء )يعلو عظا 4-2-3
 يمكن عمل تقويه الجزء الذي يغطي العقب . 4-2-4
 سم. 13اقصى ارتفاع مسموح به على الجزء العلوي من الحذاء بداية من اعال العقب هو  4-2-1
 تعل الحذاء ال يمتد للخارج من اي مكان فيه بأكثر من خمسة ملمترات . 4-2-6
 مجموعه من المواد المختلفة .يمكن تصنيع الحذاء من اي ماده او  4-2-7
 ال يوجد حد اقصى او ادنى الرتفاع كعب الحذاء . 4-2-8



 ال توجد مواصفات لشكل الحذاء . 4-2-9
 االحزمة:  4-3
 سم. 12ال يتعدى عرض الحزام عن  4-3-1
 ال يجوز ارتداء الحزام اسفل المايوه . 4-3-2
 االربطة والبالستر: 4-4
ة او البالستر على الرسفين او الركبتين او اليدين _ كما يمكن استخدامها يمكن استخدام االربط 4-4-1

 على االصابع 
 واالبهام .

يمكن ان تكون االربطة مصنوعه من الشاش او الكريب الطبي او الجلد ويمكن استخدام قطعة  4-4-2
 واحده من الرباط 

 تقويتها باي اسلوب. االستك على الركبة للسماح بحرية الحركة _ وهذه القطعة ال يجوز
 سم من سطح الجلد .   11اقصى عرض مسموح به من السطح المغطى من مفصل الرسغ هو  4-4-3
 سم من سطح الجلد. 31اقصى عرض مسموح به من السطح المغطى من مفصل الركبة هو  4-4-4
 ليس هناك حدود لطول االربطة المستخدمة . 4-4-1
الستر على السطحين الداخلي والخارجي لليدين ويمكن ان تتصل يمكن استخدام االربطة او الب 4-4-6

 بالرسغ ولكن 
 ال تتصل بالبار .

 يسمح باستخدام البالستر على االصابع بحيث ال يغطي قمة االصبع . 4-4-7
يمكن ارتداء واقي اليدين )جوانتى( بدون اصابع لهدف حماية كف اليدين وهو يشبه جوانتى  4-4-8

 المستخدم لالعبي
الجمباز او الدراجات وهذه الواقي يسمح بان يغطي العقلة االولى فقط من االصابع وفي حالة ارتداء 

 البالستر على االصابع
 يجب ان يكون هناك فاصل بن البالستر والجوانتى .

 غير مسموح باستخدام االربطة او بديل عنها على االجزاء االتية من الجسم : 4-4-9
 الكوعين . -أ
 الجذع. -ب
 الفخذين . -ت
 الساقين . -ث
 الذراعين -ج

وفي حالة االصابة يمكن للطبيب المعين للمسابقة السماح باستخدام البالستر على الجروح في اي مكان 
 بالجسم .

 يمكن استخدام نوع واحد من االربطة على اي جزء من اجزاء الجسم المسموح بها 4-4-11

 االربطة .البد ان يكون هناك فاصل واضح بين المايوه و 4-4-11

يسمح لتحاد الدولة باستخدام وسيلة دعاية للرعاة او المصانع على مالبس الالعبين طبقا للمادة  4-4-12
 من القانون . 11/4

 وبالنسبة للدورات االولمبية  يطبق قانون اللجنة الدولية .

 

 ( المسابقات:5مادة )

 مسابقات االتحاد الدولي:  5-1



والدورات االولمبية او القارية او الدورات بأنواعها يجب ان يتم تنظيمها في البطوالت العالمية  1-1-1
 تحت رعاية االتحاد

 الدولي وطبقا للوائحه وقواعده الفنية  وكافة االمور التنظيمية للبطوالت العالمية كلما امكن ذلك . 

 مشروطه . يجب على االتحادات المنظمة ان تضمن لكافة الدول االعضاء المشاركة الغير 1-1-2

جميع مسابقات االتحاد الدولي يجب ان يشمل رفعتي الخطف والنتر وفي جميع فئات الوزن  3 -1-1
 القانونية.

( ثالثون يوما او بعد ثالثون يوما من البطوالت 31ال يجوز تنظيم البطوالت الدولية الكبرى قبل ) 1-1-4
 العالمية  او 

 الدورات االولمبية .

 

 

 لمية :البطوالت العا 5-2

تقام البطوالت العالمية سنويا فيما عدا العام الذي تقام فيه الدورة االولمبية الصيفية _ وتقام  1-2-1
 بطوالت العالم للناشئين 

سنة( سنويا فيها عد العام الذي تقام فيه الدورة 17سنويا _ ويمكن تنظيم بطولة العالم للشباب )تحت 
 االولمبية للشباب.

 البطوالت العالمية الالعبين الذين تنطبق عليها شروط المشاركة القانونية .يشارك في  1-2-2

يمنح الفائزين الثالثة االوائل ميداليات الفوز )ذهب _ فضة _ برنز( في رفعة الخطف _ ورفعة  1-2-3
 النتر _والمجموعة 

 _ وذلك في كل فئة من فئات الوزن .

( ستون يوما من اجتماع 61ن يكون كتابة ويقدم قبل )ان طلب تنظيم البطوالت العالمية يجب ا 1-2-4
 المكتب التنفيذي 

لالتحاد الدولي الذي يقرر اماكن تنظيم البطوالت العالمية _ حيث ترسل سكرتارية االتحاد الدولي نموذج 
 لطلب التنظيم بناء

لدولي تارية االحاد اعلى طلب االتحاد الوطني الذي يطلب التنظيم _ ويمال النموذج ويعاد ارساله الى سكر
. 

 يقوم المكتب التنفيذي لالتحاد الدولي بإقرار اماكن تنظيم البطوالت العالمية . 1-2-1

بعد تحديد مكان تنظيم البطولة العالمية يقوم االتحاد الدولي واالتحاد المنظم للبطولة بتوقيع االتفاق  1-2-6
 على كافة الشروط 

 مل ما جاء بطلب التنظيم .الخاصة بالبطولة العالمية والتي تش



( ثمانية ايام على االقل )مسابقات(  وبالنسبة لبطوالت العالم 8تقام البطوالت العالمية في مده ) 1-2-7
 (7للناشئين في مده )

 سبعة ايام على االقل _ ويحدد عدد ايام بطوالت العالم للشباب بمعرفة المكتب التنفيذي لالتحاد الدولي .

 المالية لالتحاد المنظم / او اللجنة المنظمة . االلتزامات 5-2-8

تقديم االقامة الكاملة للمشاركين طبقا لسعر يومي محدد ونوع العملة المستخدمة _ كذلك  1-2-8-1
 المواصالت الداخلية 

الماكن المسابقات والتدريب والحفل والختام وكافة الخدمات الفنية العادية _ ويجب ان يوافق االتحاد 
 على السعرالدولي 

 المحدد حيث يرعى مدى مالئمة السعر المحدد لما يتم تقديمة من التسهيالت .

تخصيص حجر مفرده  لكل عضو من اعضاء اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي طول مدة  (:1مالحظة)
 المسابقات

يطبق اجتماعات فقط فاذا كان ضمن الفنيين العاملين بالبطولة. اما في حالة مشاركة العضو الدولي في 
نفس النظام عن ايام االجتماعات فقط .وفي حالة ان العضو الدولي يقوم بتسديد االقامة فيكون سعر الحجرة 

 المفردة هو نفس السعر الذي يسدد في حالة الحجرة المزدوجة .

تخصص حجرة مفردة لرئيس الفريق المشارك بسعر الحجرة المزدوجة ويحدد الفريق  (:2مالحظة)
 لحجرات المفردة ا

 المطلوبة ألعضائه.

 1في حالة ان عدد الفريق المشارك )عدد فردي( بالنسبة للرجال او السيدات )مثال عدد  (:3مالحظة)
 رجال(7سيدات ,عدد

فال يمكن اجبار فرد منهم ان يشارك فرد اخر من فريق من دولة اخرى في حجرة مزدوجة. وفي هذه 
 الحالة فقط تقدم الحجرة 

 الحجرة المزدوجة .بسعر 

ايام على االقل قبل بداية المسابقات  4توفير وسائل النقل وتسهيالت التدريب للمشاركين لمدة  1-2-8-2
. 

فرد من الفنيين الذين  41توفير االقامة المجانية واالعاشة طول مدة المسابقات + يومين لعدد  1-2-8-3
 يتم اختيارهم للبطولة

نيين _اطباء سكرتير المسابقة _ المارشال الرئيسي (. ويتم تحديد اعداد ) حكام _ جيوري _مراقبين ف
 الفنيين الالزمين مع

االخذ في االعتبار عدد ايام المسابقات ونوع البطولة و اعتبارات اخرى , كما يعتمد ذلك على االتفاق 
رعية نفيذي واللجان الفالذي يتم بين االتحاد الدولي واللجنة المنظمة. وفي حالة عقد اجتماع المكتب الت

اثناء البطولة العالمية فيتم توفير االقامة واالعاشة الكاملة لهؤالء االعضاء للعاملين منهم بالبطولة طول 
ايام ولالستفادة من ذلك فانه يتحتم على هؤالء الفنيين التواجد طول مدة المسابقات واذا زادت  1البطولة +

 االيام عن ذلك فيتم التسديد عنها.



ضمان ان اسعار االقامة التي تم تحديدها قبل ستة اشهر من البطوالت العالمية سوف ال يتم  1-2-8-4
 زيادتها .

توفير التسهيالت الخاصة بعقد المؤتمر السنوي واالجتماعات )المكتب التنفيذي _ اللجان_  1-2-8-1
الفنية وبعض المشروبات وذلك بالمجان ويشمل  ذلك مكان االجتماع والترجمة الفورية والتسهيالت 

 .........الخ .

توفي كافة التسهيالت الفنية الخاصة بالتنظيم مجانا )الصالة_ االدوات _ حجرات مؤسسة  1-2-8-6
 _اداريين فنيين اسعاف 

اولي _مشروبات ........الخ(وان تكون التجهيزات الخاصة بمكان المسابقات واماكن االحماء والتدريب 
 ية المنصوص عنها . وتشمل طبقا للقواعد الفن

 

 . صالة المسابقات 

 .مكان االحماء 

 .مكان راحة المتسابقين 

 . حجرة اسعافات اولية 

 . حجرة اخذ عينات التحليل 

 . مركز صحفي 

 .حجرة سكرتارية لالتحاد الدولي 

 .حجرة للميزان 

 .سوونا 

 . مكان التدريب 
 
ن بالمستشفيات والرعاية المركزة وذلك اثناء توفير امكانيات مقبولة للرعاية الطبية _ واماك 1-2-8-7

 مدة المسابقات .
 
ايام لرؤساء اللجان الطبية والفنية واللجنة  1توفير االقامة واالعاشة مجانا طوال مدة البطولة + 1-2-8-8

 العلمية والتدريب.
 وفي حالة انهم ليسوا ضمن االداريين الفنيين العاملين بالبطولة.

 
ر السفر )ذهاب عودة بالدرجة االولى(واالقامة واالعاشة طول مدة البطولة + ستة توفير تذاك 1-2-8-9

 ايام لرئيس االتحاد
الدولي والسكرتير العام _ كذلك تذاكر السفر )ذهاب وعوده( بالدرجة االقتصادية واالقامة واالعاشة 

 ايام   1باالضافة الى 
 .ألعضاء سكرتارية االتحاد الدولي والمسئول االعالمي 

 
توفير اماكن العمل والتسهيالت الخاصة لعمل سكرتارية االتحاد الدولي ولعمل االجتماعات  1-2-8-11

 والمؤتمر العام و
 البطولة العالمية .

 



عند الزوم يتم توفير تذاكر للسفر )ذهاب وعودة( واقامة مجانية لمندوب فني من االتحاد  1-2-8-11
ئين لك في بطولة العالم للشباب وتتم عمل زيارتين لبطولة العالم للناشالدولي لعمل زيارة فنية قبل بطولة وذ

 , ثالث زيارات فنية لبطولة العالم للكبار 
 وذلك لهدف التعرف وتحليل االستعدادات التي تتم للبطولة .

 
 توفير مداليات تذكارية وديبلومات لإلداريين المشاركين في البطوالت . 1-2-8-12
 
 المالية لالتحادات المشاركة :المسئوليات  5-2-9
يجب ان يقبل المشاركون االقامة المحدد بمعرفة اللجنة المنظمة طبقا للتكلفة الموضحة في  1-2-9-1

 شرط الدعوة والتي يجب
 ان تكون بالتنسيق مع االتحاد الدولي ومتناسب مع مستوى الخدمات التي تقدم

 
)مأتي دوالر امريكي عن الفرد_ يستحق  211بواقع دفع رسم المشاركة الى اللجنة المنظمة  1-2-9-2

 )مائة (111منها 
( مائة دوالر يتم توريدها لالتحاد الدولي كمساهمه في تكلفة تحليل 111دوالر للجنة المنظمة _ ومبلغ )

 المنشطات .
 
_ وكذلك  ةال يتم دفع رسوم المشاركة عن االداريين الفنيين اللذين تم اختيارهم للعمل في البطول 1-2-9-3

 بالنسبة لرئيس و
سكرتير عام االتحاد الدولي بالضافة الى مجموعة السكرتارية والمندوب االعالمي. كما ال يتم دفع رسوم 

 مشاركة بالنسبة  
ألعضاء المكتب التنفيذي الدولي واللجان الدولية او مندوبو الدول اللذين يحضرون المؤتمر العام فقط او 

 اجتماعاتهم حيث ال
 تعون بأية امتيازات تتعلق باالنتقاالت او دخول المسابقات او البرامج االجتماعية .يتم
 
االتحادات الوطنية المشاركة في البطوالت العالمية مسئولون عن كافة االلتزامات االدبية او 1-2-9-4

 المالية ألعضاء فرقهم 
 بما في ذلك النواحي الصحية او الحوادث .

 :الدورات االولمبية  5-3
يقوم االتحاد الدولي لرفع االثقال بالتنسيق مع اللجنة االولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأللعاب  1-3-1

 االولمبية بأرسال البيانات 
 شهر من موعد افتتاح الدورة االولمبية : 24االتية الى االتحادات الوطنية وذلك قبل 

 .برنامج المسابقات 

 . جدول المسابقات 

  التأهيل للمشاركة في الدورة االولمبية .بيان اسلوب 

 . شروط التأهيل االولمبي لالعبين 
 
تقام مسابقات رفع االثقال في الدورة االولمبية في فترة زمنية يتفق عليها بين االتحاد الدولي  1-3-2

 واللجنة االولمبية الدولية
 ما يكون مناسبا.واللجنة المنظمة للدورة بحيث يتخللها يوم او ايام للراحة _ طبقا ل

 
اللجنة االولمبية الوطنية ترشح العبيها للدورة طبقا للتأهيل الذي تم الحصول عليه _ بحد اقصى  1-3-3

 العبين في فئة الوزن 



 الواحد وطبقا لنظام التأهيل .
 
تمنح الميداليات ) ذهب_ فضة _ برونز ( للفائزين الثالث االوائل في المجموعة االولمبية فقط  1-3-4

 لفئات الوزن المعتمدة .
 
( اثنين مندوبين فنيين للدورات االولمبية يكون 2يختار المكتب التنفيذي لالتحاد الدولي عدد ) 1-3-1

 عملهم التنسيق والمساعدة 
في الشئون الفنية للدورة ويحدد عدد الزيارات التي يقوم بها هذين  المندوبين الى موقع الدورة بين االتحاد 

 نة الدولي واللج
 المنظمة للدورة .

 
يقوم المكتب التنفيذي لالتحاد الدولي باختيار االداريين الفنيين من بين ترشيحات االتحادات  1-3-6

 الوطنية _ بحيث ال يكونون 
 من المكلفين بأعمال مع فرقهم القومية _ وذلك قبل ستة اشهر من موعد افتتاح الدورة . 

 
 الدورات االولمبية لشباب :  5-4
 
 سنة فقط. 17,16يشارك في هذه الدورات سن  1-4-1
 فئات وزن الالعبين في الدورات االولمبية للشباب . 1-4-2
 

 لألوالد:
 

 16 ك 

 62 ك 

 69 ك 

 77 ك 

 81 ك 

 +81 ك 
 للبنات:  

 48 ك 

 13 ك 

 18 ك 

 63 ك 

 +63 ك 
تقام الدورات االولمبية للشباب في التوقيت الذي يتم االتفاق علية بين اللجنة االولمبية الدولية  1-4-3

 واالتحاد الدولي والبلد 

 المنظم للدورة _ويتحدد العدد المناسب من االيام للمسابقات .

يتم اعتماد نظام التأهيل للمشاركة في الدورة بين االتحاد الدولي واللجنة االولمبية الدولية ثم تخطر  1-4-4
 به االتحادات الوطنية 

 واللجان االولمبية الوطنية في التوقيت المناسب قبل الدورة االولمبية للشباب .



ة ي الدورة طبقا للتأهيل الذي حصلوا عليللجنة االولمبية الوطنية ان تشارك بعدد من الالعبين ف 1-4-1
 وطبقا لشروط التأهيل .

تمنح الميداليات الفوز ) ذهب_ فضة _ برونز ( للفائزين الثالث االوائل في المجموع فقط لكل  1-4-6
 فئة من فئات الوزن .

 الدورات الكبرى بخالف الدورة االولمبية : 5-5

قال بموعد مثل هذه الدورات قبلها بسنتين على االقل للمرافقة يجب اخطار االتحاد الدولي لرفع االث 1-1-1
 على شكل التسهيالت 

الخاصة بالدورة واالمور الفنية _ ويعين االتحاد الدولي مندوبا للتفتيش على هذه التسهيالت مبدئيا وتتحمل 
 اللجنة المنظمة نفقات 

 سفرة وأقامته.

ميم _ عالتحاد الدولي للموافقة قبل التبالدورة والبرنامج الى ايتم ارسال القواعد الفنية للمسابقات  1-1-2
 وتكتب هذه القواعد

 بالغة االنجليزية واي لغة اخرى ترى اللجنة المنظمة ضرورة لها .

 ارةإلديقوم االتحاد الدولي بمراجعة كافة التسهيالت ويوافق على تعيين الجيوري والحكام  1-1-3
 دالمسابقات بالتفاهم مع االتحا

القاري او االقليمي المختص او مع اللجنة المنظمة للدورة ويتواجد مندوب االتحاد الدولي قبل افتتاح 
 الدورة بفترة كافيه للتأكد

 من سالمة التسهيالت واتباع القوانين الدولية .

ندوب ميتم تمثيل االتحاد الدولي بالرئيس او بالسكرتير العام في الدورة ويمكن ان يتم ترشيح ال 1-1-4
 بالتفاهم بين الرئيس 

والسكرتير العام ويكون مندوب االتحاد الدولي هو لرئاسة لجنة الجيوري او عضو بالجيوري او سكرتير 
 للمسابقة  طبقا لما 

 هو مناسب بصورة افضل .

 تقوم اللجنة المنظمة بدفع مصروفات السفر واالقامة الى مندوب االتحاد الدولي بالدورة . 1-1-1

يمنح الفائزون الثالثة االوائل في الرفعات ) خطف _نتر _مجموعة ( ميداليات الفوز ) ذهب _  1-1-6
 فضة _برونز ( في 

 جميع فئات الوزن وفي حالة تعديل ذلك يكون باالتفاق بين االتحاد الدولي واللجنة المنظمة .

 

 بطوالت العالم للجامعات: 1-1-7

تحت اشراف االتحاد الدولي الرياضي للجمعيات وتخضع لقانون يتم تنظيم بطولة العالم للجمعات  1-1-8
 االتحاد الدولي 



 الرياضي للجامعات بالتنسيق بين اتحاد الجامعات والجامعات الوطنية االعضاء به.

 يتم تمثيل االتحاد الدولي لرفع االثقال بمندوب يتم اخياره بمعرفة االتحاد الدولي لرفع االثقال .  1-1-9

استخدام القواعد الفنية المقررة من االتحاد الدولي لرفع االثقال فيما يتعلق بالمسابقات كلما  يتم 1-1-11
 امكن ذلك .

شرعية المشاركة تتبع قانون االتحاد الرياضي الدولي للجامعات بالتنسيق مع لوائح وقانون  1-1-11
 االتحاد الدولي لرفع 

 االثقال والقواعد الفنية للمسابقات .

االتحاد الدولي لرفع االثقال له شرعية المشاركة في سير المسابقات واالعداد للبطولة بالتنسيق  1-1-12
 مع االتحاد الدولي 

 الرياضي للجامعات .

يتم تشجيع مشاركة االتحاد الوطني لرفع االثقال في عملية تنظيم )بالدولة التي تقام بها البطولة  1-1-13
.) 

تيار بعض االداريين الفنيين بعدد مناسب في البطولة تبعا لالتفاق الذي يتم مع يتم مشاركة واخ 1-1-14
 اللجنة المنظمة .

 

 دورة الجامعات :  5-6

يتم تنظيم بطولة لرفع االثقال بالدورة العالمية الصيفية للجامعات في سنوات مختلفة تحت اشراف  1-6-1
 االتحاد الرياضي 

التحاد الرياضي الدولي للجامعات واالتحاد الدولي والجنة المنظمة للدورة العالمي للجامعات وطبقا للوائح ا
 الخاصة بالجامعات

 ويكون ذلك بالتنسيق وبموافقة كال التنظيمين .

 

 



 في رفع االثقال                                                          اعداد / م.م صادق جابر متاني  العاشرة  المحاضرة

 من مادة القانون التاسعة والعاشرة والحادية عشر المادة   

 

 : (: المراسم9مادة )

 حفل االفتتاح 9-1 

 حفل االفتتاح طبقا لإلجراءات األتية: يقام -قبل بداية البطولة العالمية    

جميع الفرق الوطنية المشاركة او ممثلين عنها تشارك في طابور عرض تبعا لترتيب الحروف  9-1-1 
 وتكون الدولة المضيفة في نهاية طابور العرض  -األبجدية للدولة المنظمة 

 ضية المسرحيصطف حملة االعالم الدول المشاركة في شكل نصف دائرة على أر 9-1-2

 يصطف ضيوف الشرف على المسرح 9-1-3

 يلقى الكلمة ضيف شرف االتحاد المنظم للبطولة 9-1-4 

 يلقي كلمته رئيس االتحاد الوطني المنظم للبطولة 9-1-5

 ويعلن افتتاح البطولة -يلقى رئيس االتحاد الدولي كلمته ردا على الكلمات السابقة  9-1-6

 في حين يتم عزف السالم الوطني للدولة -يتم رفع علم الدولة المنظمة وعلم االتحاد الدولي  9-1-7

 المنظمة

 متبوعا بباقي األعضاء  -يتم انصراف ضيوف الشرف من المسرح  9-1-8 

 يجوز أن يتم برنامج ترفيهي تنظمه اللجنة المنظمة عقب انتهاء المراسم  9-1-9

 مراسم الفوز 9-2

 بليةتوضع على الط -منصة الفوز المقسمة الى ثالثة اماكن ) الفائزين الثالثة األوائل(  توضع 9-2-1

وحملة الميداليات واالداريين المكلفين بتقديم الميداليات الى  -يدخل جميع الفائزين بالميداليات  9-2-2
 ويصطف الالعبون الفائزون بالميداليات خلف منصة الفوز  -اماكنهم على المسرح 

ديم يتولى رئيس االتحاد الدولي تق -يقوم المذيع بتقديم االداريين اللذين سيقلدون الميداليات  9-2-3
الميداليات او من ينيبه من اعضاء االتحاد الدولي أو من اللجنة المنظمة او رعاة البطولة ويبدا التقديم 

 -طف لد والرقم المسجل الرفعة الخحيث يعلن المذيع بالتالي اسماء الفائزين والب -للميدالية البرونزية 
ثم ينزل  -وعندما يتم تسليم كافة الميداليات  -يعتلى الالعبون منصة الفوز بالتالي الستالم الميداليات 

 الالعبون للخلف الى اماكنهم األصلية خلف المنصة ) ال يتم رفع اعالن او نشيد وطني( 

 في حالة انهم -النتر سيقلدون الميداليات رفعة  يقوم المذيع بإعالن اسماء االداريين الذين 9-2-4

 يبدا تقليد الميداليات بالبرونزية حيث يعلن المذيع بالتالي أسماء -ليسوا نفس من قلدوا ميداليات الخطف 
عندما يتم  -ثم يعتلى الفائزون المنصة عند النداء عليهم  -الفائزين لرفعة النتر والدولة والرقم المسجل 

 لميداليات ينزل الالعبون الى اماكنهم خلف المنصة )ال يتم رفع اعالم او نشيد وطني(  توزيع كافة ا



يعلن المذيع اسماء االداريين اللذين سيقلدون الميداليات في حالة انهم ليسوا ممن سبق أن قدموا  9-2-5
لالعبون يعتلي ا ميداليات الخطف و النتر ثم يعلن اسماء الفائزين بالتالي ودولهم والمجموعات المسجلة

 المنصة الستالم الميداليات

واثناء وقوف الفائزون على منصة التتويج يتم عزف السالم  -بعد تقديم ميداليات الفوز للمجموعة  9-2-6 
 ويتم رفع اعالم دول الفائزون الثالثة -الوطني للفائز األول 

 يتم انصراف حاملي الميداليات والالعبين واالداريين. 9-2-7 

 فرد في تقديم الميداليات 2-1يمكن لرئيس االتحاد الدولي ان يصطحب معه  9-2-8

 تتم عملية المراسم مصحوبه بالموسيقى الالزمة المصاحبة لذلك 9-2-9

 ال يجوز للفائزين بالميداليات ان يحملوا اي اجهزه اليكترونيه او أن يصاحبهم اي فرد اخر 9-2-11

 المشاركون في مراسم التتويج ال يجوز لهم استغالل ذلك في اي نواحي عنصريه او عقائدية 9-2-11

 او سياسيه كناحيه استعراضية

 مراسم الختام: 9-3

 في ختام البطولة العالمية تقام مراسم الختام طبقا للبروتوكول االتي     

 يصطف مندوبو الفرق المشاركة في طابور العرض على المسرح  9-3-1

 يعتلي حملة اعالم الدول المشاركة المسرح ويشكلون نصف دائرة 9-3-2

 يصطف ضيوف الشرف على المسرح 9-3-3 

 يلقي كلمته رئيس االتحاد المنظم للبطولة 9-3-4

 ويعلن ختام البطولة -يرد رئيس االتحاد الدولي بكلمة  9-3-5

في حين يعزف السالم الوطني للدولة  -طولة يتم انزال علمي االتحاد الدولي والدولة المنظمة للب 9-3-6 
 المنظمة

 يتم تسليم علم االتحاد الدولي الى رئيس االتحاد الدولي 9-3-7 

 يتم تسليم علم االتحاد الدولي الى مندوبي الدولة المنظمة للبطولة العالمية التالية 9-3-8 

 يترك ضيوف الشرف المسرح ويتبعهم ممثلو الفرق المشاركة 9-3-9 

 مع –تبعا لما يتم االتفاق عليه بين االتحاد الدولي واللجنة المنظمة تقدم جوائز الفرق الفائزة  9-3-11

 حفل مراسم الختام او في مراسم اخرى منفصله

 التليفزيون واالعالنات:(: ۰۱مادة )

وني او انتاج التليفزياالتحاد الدولي لرفع األثقال هو صاحب الحق الوحيد في حقوق التسويق والبث  11-1
 األفالم المسجلة بالفيديو لتغطية البطوالت العالمية والمسابقات التي تنظم تحت وصاية

 االتحاد الدولي.



الحصول على هذه الصالحية أو جزء منها يجب أن يتم دفع رسوم الى االتحاد الدولي وتحدد هذه  11-2
 اد الدوليالرسوم بالتشاور بين الرئيس والسكرتير العام لالتح

 حقوق التليفزيون والتسويق وعائدات رعاة البطولة للبطوالت العالمية يتم االتفاق عليها طبقا 11-3 

 للعقد الموقع بين اللجنة المنظمة واالتحاد الدولي 

 المنتج التجارية في البطوالت العالمية والمسابقات التي تنظم بمعرفة االتحاد الدولي فان كل 11-4

 فان االتحاد الدولي يسمح باالستخدام االتي:   -قطعه من المنتج أو األداة الخاصة بمالبس الالعبين 

 االعالن عن اسم المنتج )لوجو او اسم مشترك( من المنتج  -أ 

سم متر  511االعالن عن اسم الراعي التجاري )لوجو او اسم مشترك( ويكون اجمالي المساحة هي  -أ
 مساحه تتعدى هذه المساحة ينظر اليها على اعالن تطبق عليه قواعد اخرى مربع على كل قطعه واي

 في الدورات األولمبية تستخدم قوانين اللجنة األولمبية الدولية  11-5

 نظام الرعاية الطبية األولية للمتسابقين واالداريين:(: ۰۰ماده )

 رسمية األخرى أن توفر لكل العبيجب على اللجان المنظمة للبطوالت العالمية او البطوالت ال  11-1

 ولذلك -او اداري مشارك نظاما من الرعاية الطبية األولية لحاالت اإلصابة أو المرض التي تحدث لهم 
 -يجب أن يتم توفير طبيب ومساعد وعربة اسعاف متواجدة بالمكان اثناء ساعات المسابقات والتدريب 

دوات الطبية األساسية األربطة واألدوية والتسهيالت كما يتم توفير حجرة طبيه بها المستلزمات واأل
 الضرورية لالختيار والعالج للمرضى 

خالل جميع ايام المسابقة يجب توفير الرعاية الطبية في اي وقت لجميع األفراد المسجلين بالبطولة  11-2
ي الحاالت ء الفرق وفتتحمل اللجنة المنظمة تكاليف العالج األولي لالعبين واالداريين المقيدين من اعضا

التي يكون الالعب او اإلداري نظام تأميني صحى في بلده قبل حضوره المشاركة  يكون من حق اللجنة 
 المنظمة أن تسترد نفقات العالج من خالل االتحاد الوطني للفرد الذي تم عالجه

يتم اجراء الرعاية  -وظهرت اثناء المسابقة  -في حاالت الشك في أن المرض أو اإلصابة مزمنة  11-3
ولكن في حالة ظهور تطورات اخرى تحتاج الى عالج فيتم ذلك تبعاً لإلمكانيات  -الطبية األولية الالزمة 

المتاحة للطبيب المعين من اللجنة المنظمة وفي حاالت الضرورة يمكن االستعانة بأعضاء  أخرين من 
 لدولياللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة الطبية لالتحاد ا

 ينصح بتطبيق نفس االسلوب مع اللجان الطبية لالتحادات القارية في مناسبة البطوالت القارية 11-4

 

 



 : رفع االثقال  اسم المادة

التعلم   الساعات  األسبوع  مخرجات 
اهداف المطلوبة  (

 المحاضرة(  

أو   / الوحدة  اسم 
 الموضوع

 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

نبذة تأريخية عن لعبة    معرفية  4   االسبوع االول   
 رفع االثقال 

 

 ------- المحاضرة 

وضع   معرفية  4  االسبوع الثاني   مرحلة  شرح 
 البدء 

التعلم  
 التعاوني 

 اختبار شفهي 

 االسبوع الثالث  

 

 4 
السحبة  . معرفية ومهارية   مرحلة  شرح 

 األولى والثانية  
  

اختبار   التبادلي   
 تطبيقي 

 االسبوع الرابع   
 4  

 اكتساب المهارة  
 

 السقوط بالقرفصاء  
 المحاضرة   

اختبار  
 تطبيقي 

 
 االسبوع الخامس  

 

 4  
 اكتساب المهارة 

     
  

 
وضع   من  النهوض 

 القرفصاء والثبات 

 المحاضرة 
اختبار  
 تطبيقي 

 

 االسبوع السادس  
 4     

 التغذية الراجعة  
 

 شرح رفعة الخطف 
 

 
 الكلية 

اختبار  
 تطبيقي 



 االسبوع السابع  
 4  

 معرفية 
القانون   مادة  شرح 

 ( 2-1المادة )
 

 المناقشة 
 

اختبار  
 تحريري 

 االسبوع الثامن  
القانون   معرفية  4  مادة  شرح 

 (5-4-3المادة )
 

 المناقشة 
 

اختبار  
 تحريري 

 االسبوع التاسع  
 
 

القانون   معرفية 4  مادة  شرح 
 (6) المادة

 
 المناقشة 

 
اختبار  
 تحريري 

 االسبوع العاشر  
اختبار   فحص النفس  رفعة الخطف  اتقان المهارة  4 

 تطبيقي 

 االسبوع الحادي عشر  
اختبار   فحص النفس  رفعة الخطف  اتقان المهارة  4 

 تطبيقي 

 األسبوع الثاني عشر 
الصفات   4  اكتساب 

 البدنية 
والسرعة   القوة  تمارين 

 والمرونة
 ------- الكلية 

 األسبوع الثالث عشر 
الصفات   4  اكتساب 

 البدنية 
والسرعة   القوة  تمارين 

 والمرونة
 ------- الكلية 

 الرابع عشر  
 -------- المحاضرة  إعادة رفعة الخطف  التغذية الراجعة  4 

 الخامس عشر 
الفصل   التقيم   4  االمتحان 

 االول
 تحريري  -------



 السادس عشر 
تاريخية عن رفعة   معرفي 4  نبذة 

 النتر 
السؤال   المحاضرة  

 والجواب

 السابع عشر 
وضع   معرفي 4  مرحلة  تعلم 

 البدء والسحبتين  
 تطبيقي  المحاضرة 

 الثامن عشر  
السقوط   معرفي 4  مرحلة  تعلم 

 والكلين 
 تطبيقي  المحاضرة 

 التاسع عشر  
شرح مادة القانون مادة   معرفي  4 

(7) 
 تحريري  المناقشة 

 العشرون 
الفنية   التغذية الراجعة  4  المراحل  إعادة 

 لقسم الكلين 
 تطبيقي  التبادلي 

 الواحد والعشرون 
 تطبيقي  المحاضرة  شرح قسم الجيرك   معرفي  4 

 الثاني والعشرون 
 تطبيقي  التعاوني  تطبيق مهارة الجيرك  اكتساب المهارة   4 

 الثالث والعشرون 
النتر  التغذية الراجعة   4  رفعة  إعادة 

 بصورة كاملة 
 تطبيقي  الكلية 

 الرابعة والعشرون 
الصفات   4  اكتساب 

 البدنية  
مرونة   قوة  تمارين 

 سرعة  
 ------- الكلية 



 البنية التحتية  

                   كتب رفع االثقال وعلم التدريب الرياضي     ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

رفع االثقال للدكتور وديع  –مهارات رفع االثقال لدكتورة فاطمة   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 ياسين  

 المصادر الحديثة عن رفع االثقال   اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  

مواقع االنترنيت   االلكترونية،ب ـ المراجع 
 .... 

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

 الخامس والعشرون 
الصفات   4  اكتساب 

 البدنية  
مرونة   قوة  تمارين 

 سرعة  
 ------- الكلية 

 السادس والعشرون 
القانون   معرفي  4  مادة  شرح 

 ( 9-8المادة )
 تحريري  المناقشة  

 السابع والعشرون 
القانون   معرفي 4  مادة  شرح 

 (11-10المادة )
 تحريري  المناقشة  

 الثامن والعشرون  
النتر  التغذية الراجعة   4  رفعة  شرح 

 بصورة كاملة  
العصف 

 الذهني 
 تحريري 

 التاسع والعشرون 
+   ------- امتحان الفصل الثاني  تقييم  4  تحريري 

 تطبيقي 



 ......... ان يعتمد على جملة من المفردات تضاف الى المنهج والعمل على تطبيقها في  

سوف يتم االعتماد على التطوير وااللتحاق مع تطورات الحاصلة في علم التدريب الرياضي وتعلم رفع االثقال  
 لدى الطلبة 

 

 


