
 * المصـــارعـــة الرومــانيـــــة *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمعب المصارعة الرومانية من الحزام اي من منطقة الورك والى اعمى الجسم ، اي التماس 
 برجل الخصم يعنبر فاول وينذر الالعب .

  أنواع المصارعة الرومانية 
 

 مسكة السحب :  -1

يقوم الالعب بسحب ذراع الخصم من وضعين ، يقوم بمسك )عكس اليد ( وكف اليد ويقوم 
 بسحبة ويصبح الالعب خمف الخصم ويجمس عمى األرض .

 مسكة الحمال :  -2

وىي المسكة التي يقوم بيا الالعب عمى مراحل يقوم بسحب الذراع ويكون الجسم تحت 
 ي ىذه الحالة يسقط الخصم تمقائيا عمى األرض .جسم الخصم ويجمس عمى ركبتيو وف

 



 * طـاقــم التحكيـــم *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحكم       -1
 القاضي               -2
 رئيس البساط  -3

 
 : الحكم-  
 ىو المسؤول عن قيادة المباراة عمى البساط والتي يجب ان يديرىا طبقا لمقانون . -1
 سمطاتو كاممة .ويجب عمية فرض احترامو عمى المتنافسين وان يمارس  -2
يعمل الحكم في تعاون وثيق مع القاضي ، وعمية تنفيذ واجباتو في مالحظة المباراة  -3

 وفرض سمطتو كاممة ويمنع اي تدخل ، تبدأ المباراة وتتوقف وتنتيي بصافرة الحكم .
المطموب من الحكم ان يرتدي عمى معصمو األيسر )سوار( من القماش األحمر واخرى  -4

األيمن وىو يحدد بأصبعو عدد النقاط المستحقة عند المسكة ) ان زرقاء عمى معصمو 
 كانت صحيحو او سمبيو ( .

 ويجب عمى الحكم ان ال يتردد باتخاذ القرار.   -5
عمى الحكم ان ال يقترب كثيرا عمى المصارعين في حالة العب ، حيث يتم اعالن  -6

 الالعب الفائز عن طريق الحكم بعد موافقة رئيس البساط.

 



 

 
 قاضي :ال-  
 وىو المسؤول عن كل الواجبات الواردة بالقواعد العامة لمعبة  -1
يجب عمية ان يتابع سير المباراة عن كثب وبكل انتباه دون ان يسمح بقطع انتباىو  -2

بأي طريقة ويجب عمية تقدير النقاط لكل خطفة يدونيا في بطاقة تسجيل النقاط 
الخاصة بو وذلك بعد موافقة الحكم ورئيس البساط كما يجب ان يبدي رأيو في جميع 

 األوضاع، 
 أو يقوم بنفسو بتحديده ، يعطي رأيو في المعب السمبي  -3
 عمى القاضي ان يوقع عمى بطاقات تسجيل النقاط فور استالميا  -4
حيث تكون قرارات القاضي والحكم سارية المفعول ونافذة دون تدخل من رئيس البساط  -5

 في حالة تطابقيما .
 

 



 
 تمارين القوة-1
رأسو ويقوم بالدفع نحو االمام بقدميو ثم ينحني يفتح المصارع ساقيو ويستند عمى  -أ

كتفو ثم يعود الى الوضع االول بشدة نحو الخمف، الى ان يقارب مالمسة البساط ب
،ويمكن انجاز ىذا التمرين باالنحناء الجانبي من الجزء الخمفي من األس والعمود 

 الفقري ثم يالمس الكتف االيمن البساط ويعقبو الكتف االيسر.
:يستمقي المصارع عمى ظيره ويثني ركبتيو ويطوي مرفقيو القوس في المصارعة  -ب

من جانبي الرأس يرفع منطقة الحوض الى االعمى ونحو  ويسند اليدين عمى البساط
االمام  ويثني الظير من المنطقة الوسطى ومن منطقة الصدر ونياية الرقبة ،اما 
مركز االستناد لدى المصارع فتكون القدمين، الرأس ،باطن الكفين، ويمكن ان تزداد 

 شدة التمرين برفع اليدين عن البساط
: يأخذ المصارع  وضع القوس العالي واسطة الرأسالعبور من عمى القوس ب -ج

وبحركة خفيفة نحو االمام يدفع نفسو عاليا بالساقين ليعود ،بعدىا يرجع الى وضع 
القوس ويكرر التمرين ،بعدىا يدفع االرض ليعمل حركة الوقوف عمى الرأس ثم يسقط 

 بالقوس.

االستعداد الذي يأخذ وضع يجمس المصارع بشكل معكوس عمى ظير زميمو  -د
االرضي ويمف فخذي الزميل بقدميو ثم ينحني بشدة نحو الخمف لغرض مالمسة 

 البساط ثم العودة الى الوضع.

 :تمارين بالكرات الطبية -2

كرة طبية وعند االشارة يحاول كل يمسك المصارعان بوضع الوقوف المتقابل  -أ
 قبل االخر.منيما ان يمتمكيا وحده ،والفائز الذي يحصل عمييا من خصمو 



:يمسك المصارع كرة طبية خمف رأسو وبيذا االستمقاء عمى الظير وثني الركبتين -ب
 الوضع يكون قوسا بجسمو، تستعمل الكرة إلسناد الذراعين.

: اسقاط الدمية بالصدر :يسيطر المصارع عمى الدمية بذراعو تمارين بالدمية -4
نحو الخمف بقوة، ويدفع بطنو  وجسمو ثم يمد ركبتيو بقوة وينحني بعموده الفقري 

بشدة نحو االمام والى االعمى وف لحظة مالمستو او تقربو من البساط يستدير 
المصارع الى جية الذراع المسيطرة عميو ان ثبات ىذا التمرين يعتمد عمى ابعاد 

 الساقين
:يأخذ المصارع وضع القوس العالي ويعطي ثقل يحممو بنج بريس بوضع القوس  -5

% من وزن الجسم في 50)بنج بريس(وان وزن الثقل يجب ان ال يزيد عن كما في 
 البداية.

 

 الركض -1

 متر 03 -03ركض المسافات والمسافة تتراوح بين  -أ

ثانية( والعودة  الى اليرولة بعد  03اليرولة بدائرة وعند االشارة الركض السريع لمدة ) -ب
 االشارة االتية، وتعاد لمدة خمس مرات.

 سباق البريد بين الفرق -ج

 تمارين مع الزميل -2

 االمامي والزميل  يحمل الرجمين والتسابق بالسير عمى الذراعين مع االخرينوضع االستناد  -أ

 التماسك مع الزميل والركض عل القدم واحدة والتنافس مع االخرين -ب

 تمارين العاب الكرة -3



 لعبة التنس -لعبة كرة السمة       ب  -أ

 االلعاب المصغرة -4

يفصميما خط وسطي وتعطي لكل العب كرة  يقسم المعبين الى قسمين –لعبة رمي الكرات  -أ
،وبعد اشارة المدرب يحاول كل فريق رمي الكرات الى ساحة الفريق االخر، وبعد دقيقة يعمن 

 اشارة التوقف والفريق الفائز ىو الذي يممك اقل عدد من الكرات في الساحة .

وقوف في الوسط يقف الالعبين في احد جوانب البساط ويختار المدرب احد الالعبين  لم -ب
،وعمى الالعبين االنتقال الى الجية الثانية من البساط ،وكل العب يمس خالل عممية االنتقال 

 من قبل الالعب الوسطي يصبح معو ويساعده عمى مس االخرين.

 
ان المؤثرات الحركية لمسرعة تعمل بشكل كامل في حالة راحة الجياز العصبي لذلك ال     

يجوز اتعاب الجياز العصبي قبل تدريب السرعة وليذا يجب ان ينتقل الى تدريب السرعة 
عد بداية الساعة التدريبية مباشرتا اما الواجبات االخرى فتؤجل بعد ذلك .وىناك تمارين ب

 :لزيادة  رد الفعل والشعور الحركي ىي

حمية منغولية، تتم بوضع الوقوف يصاحبيا عدد : البوخ مصارعة م

كبير من المسكات لمحصول عمى االسقاط او لمصاحبة الخصم الى االرض عمى ظيره او 
عمى جنبو او بطنو  وركبتو والخاسر ىو المصارع الذي يالمس االرض باي جزء من جسمو 

 الركبتين. وحتى كف اليد ويكون خاسرا المصارع الذي يياجم ساقي الخصم في منطقة

: يأخذ المصارعان مكانيما متقابالت ويحاول كل منيما  

السيطرة عمى ذراعي االخر  دون ان يرخي  سيطرتو وبحركات القفز المختمفة يحاول كل 
ميمو ويكون الفوز لممصارع الذي وضع قدمو اكثر عدد منيما ان يضع قدميو عمى قدمي ز 

 .دقيقة 0-0من المرات من 



: يحاول كل مصارع سحب ذراع خصمو من  

مى البطن او االستناد منطقة الرسغ والفائز ىو الذي يجمب خصمو الى وضع االنبطاح ع
 .عمى مفصل المرفق ،وال يجوز مس االرض بالركبة او الركبتين

 



 الكوبـري ( * -* ميـارة القــوس ) الخطف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعتبر القوس من الميارات االساسية اليامة في رياضة المصارعة والتي ينبغي عمى جميع 
من الدعائم اليامة التي يتأسس عمييا فوز المصارع المصارعين تعمميا واتقانيا ألنيا تعتبر 

او ىزيمتو وذلك ألن المصارع الذي يمتمك القوس القوي يستطيع اليروب من لمسة الكتفين 
 وتحويل اليزيمة الى فوز .

 

 

 

 النواحي الفنية لميارة القوس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وس يرتكز المصارع عمى القدمين تماما بحيث تكون عند اداء الميارة الق  -1
المسافة بينيما  بأتساع الحوض ، ويجب عمى المصارع اال يقترب بالساق ناحية القدم 

درجة  09حتى ال يقمل الزاوية بينيما فالمسافة بين الساق والقدم ال تزيد عن 
 درجة . 09والمسافة بين الفخذ والساق ال تقل عن 

المصارع يتقوس الجذع تقوس كامل بحيث يبتعد الفخذ  الجذع : يجب عمى  -2
 درجة ويبتعد المقعد عن البساط. 09عن الساق بزاوية 

الرأس : يجب عمى المصارع االرتكاز عمى البساط بالجبية األمامية ليتمكن   -3
 من الثبات عمى البساط ومقاومة لمسة الكتفين لمبساط .

 * مميزات القوس :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 القوس القوي يساعد عمى تجنب لمسة الكتفين وتحويل اليزيمة الى فوز .  -1
 يمنح الالعب الثقة بالنفس والجرأة عند اداء معظم الحركات اليجومية .  -2
 يعتبر القوس من الركائز األساسية اليامة في اداء حركات الرمية الخمفية .  -3

عين يحسن من المياقة         البدنية الخاصة األداء المتكرر لميارات القوس بالمصار -4
 بالمصارعين وخصوصا عناصر القوة والمرونة واالتزان . 

 

 

 

 * األخطاء الشائعة عند اداء القوس :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االرتكاز عمى المشطين فقط ورفع الكعبين عاليا .  -1

 تقميل الزاوية بين الساقين .  -2

 السقوط بالمقعدة والظير لألسفل .  -3



 تقريب المسافة بين القدمين مما يقمل ثبات المصارع .  -4

 

 * وضع المأمورية أرضا ) الخــــاك ( :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(  pالمصارع اإليجابي وضع منافسو ارضا بعد تمقي خصمو لعب سمبي )عندما يطمب 
( لمسكو غير قانونية في جميع األحوال فأن الوضع االبتدائي لممصارعين Oاو انذار )

 -في الصراع اسفل وقبل صافرة الحكم سيكون عمى النحو التالي :

 الوضع  -1

 .الوضع االبتدائي أرضا لممصارعين قبل اطالق صفاره الحكم 

المصارع الذي تحدد لو الوضع أرضا يجثو عمى ركبتيو وراحتيو عمى البساط ويبعد 
وقدماه  سنتيمترا ( عمى ركبتيو عمى األقل ويجب ان تظل ذراعاه ممدوتان 29مسافة ) 

غير متشابكان يجب ان يكون وضعيم ممتدين عمى استقامتيم الى األمام )الذراع 
مفروده( الساقين كذلك يجب ان يكون وضعيم ممتدين عمى استقامتيم الى الخمف 

)الساق مفروده( الذراعين والقدمين ال يجب ان يتقاطعا اليدين واألقدام الخاصة 
 ة لمبساط .بالمصارع التحتي يجب ان تكون مالمس

 . 

 المالمسة   -2

 يطمب الحكم من الالعب المعتمي ان يضع كمتا راحتيو عمى ظيره 

المصارع التحتي يجب عميو اوال ان يالمس منافسو يضع كمتا يداه منبسطتان بشكل 
 متوازي فوق ظير المنافس التحتي دون مالمسة ارجمو ألرجل منافس التحتي .

عب المعتمي ان يبدا باليجوم عمى خصمو وعندما يطمق الحكم صافرتو يمكن لال
الالعب التحتي ، وعمى المعب التحتي بعد الصافرة ان يبدا ايضا باليجوم عمى الالعب 

 المعتمي وان يبدا بالصراع مع المنافس المعتمي .

ال يسمح الالعب التحتي بإعاقة الالعب المعتمي ، المصارع المعتمي يجمس بطريقة   
كمتا يداه عمى ظير خصمو ودون اي تردد مباشرة عقب  جانبية من خصمة ويضع

 األمر بالوضع األرضي ويجب ان تكون كمتا ركبتيو عمى البساط .



وممنوع بشكل خاص بالقفز او اليروب من المياجم او الدفاع بضم الذراعين الى  
الجنب )قفل الذراع( او عمل اعاقو بضم المرفقين والركبتين ، او استخدام اي ساق 

الساقين بفاعمية اثناء الدفاع ومع ذلك فأنو يسمح لممصارع التحتي بالوقوف او من 
 يستمقي عمى بطنة بعد الصافرة لمدفاع عن نفسو .

 

 

 

 



 األحذية -1
تكون احذية المصارعين من نوع خاص من االحذية بدون اربطة ويثبت بواسطة شريط 

الصق حول الحذاء حتى يتجنب فك الحذاء اثناء المباراة كي ال يتعرض لمخسارة نقطة او 
 انذار.

 
 
 الممنوعات -4

عمى المعاصم او الكاحل اال في حالة االصابة ويغطى  يمنع المصارع من ارتداء الباندج
بشريط بالستك وعمى المصارع عدم ارتداء الخواتم واالساور والحمقات واألظافر الطويمة 

وفي بداية كل يوم يجب عمى الالعب حمق ذقنو اال اذا كانت لحيتو متروكة منذ عدة 
 شيور عدم دىن جسمو باي زيوت او مواد دىنيو .

 

 



 ن األوزا

 ـــــــــــــــــ

تجري دائما عممية الوزن في مدينة المسابقة حيث يعقد مؤتمر في بحضور رئيس االتحاد 
دقيقة( ما بين الساعة السادسة والثامنة مساءا قبل  03واعضاءه والمدربون وتستمر لمدة )

عممية يوم من بدء المباراة حسب ما يحدده المنظمون ، ال يجوز قبول اي العب ألجراء 
الوزن أذ لم يكن اجري عممية الفحص الطبي دائما قبل عممية الوزن بساعة واحدة. يوزن 
الالعبون وىم يرتدون مالبس المصارعة )المايو( وبدون احذية بعد ان يكون قد تم فحصيم 

 بواسطة اطباء مؤىمون .

المتقدمين  المتقدمين الحره الشباب الناشئين األشبال
 الرومانية

 كغم 07 كغم 05 كغم 03 كغم 44 كغم 44
 كغم 44 كغم 41 كغم 00 كغم 44 كغم 44
 كغم 51 كغم 40 كغم 43 كغم 03 كغم 03
 كغم 50 كغم 53 كغم 44 كغم 04 كغم  04
 كغم 63 كغم 54 كغم 54 كغم 06 كغم 06
 كغم 60 كغم 64 كغم 64 كغم 40 كغم 40
 كغم 76 كغم 75 كغم  74 كغم 47 كغم  47
 كغم 103 كغم 140 كغم 143 كغم 54 كغم 54
    كغم 60 كغم 60

    كغم 133 -60 كغم 133
 

 

 

 



 * زمــن المبــــاراة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دقيقة ( وتكون فترة االستراحة  4جوالت ( يكون مدة كل جولة )  0يكون زمن المباراة من ) 
تكون الجولة الثالثة ىي عبارة عن كسر التعادل بين  ثانية ( حيث 03بين كل جولة )

 المصارعين .

 

 

 

 

 

 



 

ان اىمية التمارين التحضيرية العامة لم تعرف بشكل واضح  في العاب رياضية كثيرة         
الرغبة في الوصول الى نتائج عالية بوقت مبكر. ففي السنوات االخيرة  سار االتجاه  وذلك بسبب

العام بزيادة حجم التمارين الخاصة  وتقميل التمارين العامة  سواء اكان ذلك في تدريب المتقدمين 
 او الناشئين وعمى ىذا فقد وصل  رياضيون فتيان كثيرون الى المستوى العالمي بسرعة نسبيا.

ل نوع من االلعاب الرياضية تمارين تحضيرية عامة الى جانب التمارين التحضيرية  الخاصة  فمك
وتمارين المنافسات وان الفرق  بينيما ىو من ناحية ىدف وواجب التمرين ، وبذلك يثبت شكل 
التمرين ونوعو ،ويحتوي تقريبا كل تمرين من التمارين التحضيرية العامة  لممصارعة عمى احد 

 تكنيك المصارعة. حركات
ان متطمباتيا ىو عدم ارتباطيا بتكنيك المسكات حيث يكون واجبيا رفع المستوى العام      

لألعضاء واالجيزة الداخمية  لممصارع  الى درجة معينة ، وعمى ىذا االساس يمكن ان نختار 
 التمارين من العاب اخرى لكن درجة استعماليا تكون مختمفة.

ا من ىذه التمارين في لعبة المصارعة يتوقف عمى اليدف المراد تحقيقو وان اختيار تمرين م
فمثال لو اخذنا رياضيا ذا ذراعين ضعيفين، فان اختيار المعبة او التمرين يكون ىدفو  قوة 
الذراعين وعمى ىذا االساس كان واجبا عمى المدرب معرفة العبيو مع نقاط ضعفيم وقوتيم 

الرياضة ليا فائدة من بعيد او قريب لممصارع فال يجوز  وعمى الرغم من ان جميع انواع
 استعماليا  جميعا  وسوف نأتي عمى االنواع التي ليا تأثير جيد عمى المصارع.

 التمارين التحضيرية العامة :

 . تعمل عمى تحسين قابمية التوافق الحركي نتيجة التمرين عمى حركات متعددة 
 ل . تييئة وتقوية بناء الجسم بشكل متكام 
 . تعتبر عنصر مفيد لمراحة االيجابية وازالة اثار التعب 
  ومما يميز التمارين التحضيرية العامة في المصارعة ىو عدم ارتباطيا بتكنيك المسكات

 حيث واجبيا ىو رفع المستوى العام لألعضاء واألجيزة الداخمية لممصارع.

 العامة التحضيرية لمتمارين امثمة

 الركض تمارين -1



 متر كيل(55-15)بين تراوح المسافة الطويمة المسافة ركض-أ

 االمكانية ،وحسب العوارض تتخممو والذي  الضاحية ركض -ب

 السباحة -5

 متر كيمو 3-5 لمسافة  الطويمة المسافة سباحة أ

 قميمة راحة تتخمميا ساعتين ولفترة  االولمبية السباحة -ب

 الكرة العاب-3

 القدم كرة -ج يد كرة-ب سمة كرة-أ

 عمى المحافظة جية من اال المعبة وتكتيك تكنيك عمى التأكيد دون جميعا االلعاب ىذه وتؤدي
 .الالعبين سالمة

 

 تمارين القوة -1

 تمارين بجياز رفع االثقال ولمرفعات النظامية. -أ

 بني والبنج بريس.تمارين باألثقال لمسحب والد -ب

 تمارين القفز بحمل االثقال. -ج

 تمارين بالكرة الطبية -5

 رمي الكرة بين زميمين مع مالحظة زيادة المسافة تدريجيا. -أ

 تقصير المسافة واالسراع بتبادل الرمي بين الزميمين. -ب

يجمس المصارعون بدائرة ويقف مصارعان باتجاه معاكس حيث تعطي لكل واحد منيم كرة طبية  
ويطمب منيم دحرجتيا بالرجل ومحاولة كل واحد منيما المحاق باألخر ،ثم تعد الدحرجة باليد 



اليسرى فاليمين واخيرا بالذراعين سوية بعد ان تعطى لكل واحد منيم كرتان وبنفس الشرط 
 السابق.

 :تمارين مع الزميل -3

الوقوف المعاكس والميل باتجاه البعض ماسكين ايدي بعضيما بحيث يشكل المصارعان  -أ
قاعدة ارتكاز واحدة ،ويبدا التمرين بدفع الذراع اليمنى  لذراع الزميل اليسرى الذي عميو مقاومة 

 الدفع.ذلك بشكل  يتناسب وقوتو وبالتبادل بين الذراعين، كذلك يتبادل المصارعان 

 نفس التمرين السابق ولكن الدفع يتم بكمتا الذراعين. -ب

يقف احد المصارعان وذراعاه ممدودتان بجانبو ويحاول رفعيما الى االعمى في حين يحاول -ج
 الزميل مقاومة ذلك بما يتناسب وقوة خصمو.

 نفس التمرين السابق ولكن الزميل يقاوم خفض الذراعين الى االسفل-د

 ويديةتمارين س -4

 ثني ومد الذراعين -----االستناد االمامي -أ

 ثني ومد الذراعين -------االستناد الخمفي -ب

مد الذراعين والرجمين بنترة عاليا وبان واحد لمس مشطي -----االستمقاء عمى الظير -ج
 القدمين بالكفين.

 فضو.االنبطاح عمى البطن وتشابك الكفيين خمف الرقبة ثم وضع الصدر عاليا وخ -د

 تمارين ثابتة باألجيزة وبدونيا. -5

 دفع الحائط -أ

 الوقوف بين عمودين ثابتين ودفعيما الى الجانب -ب

 الوقوف بين عمودين    -ج



 تمارين التسمق -6

 تسمق الحبال بالذراعين وبمساعدة الرجمين -أ

 تسمق الحبال بذراعين فقط -ب

 تسمق الساللم الجمناستيكية -ج

 



 بـســــاط المصـــارعــــــة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( امتار ومحاط بحافة عرضها 9يتكون البساط من الطراز المعتمد من االتحاد الدولي قطره )
 ( متر من نفس سمك البساط .5,5)

 -ولتمييز المسطحات المختمفة لمبساط من :

 ( متر.51X51يكون البساط المصارعة مربع الشكل بمحيط )  -5
 ( متر.5دائرة مركزية بقطر )  -1
 ( متر .5( متر وعرضها ) 7دائرة بقطر )  -3
 ( متر .5منطقة األمان او المنطقة السمبية )  -4

تكون المنطقة الحرة لمبساط مكسوة بمادة لينة )مطاط( وتكون مثبتة بعناية وذات لون 
ويكون لمبساط غطاء من االلياف الصناعية ناعم ومصقول وليست   مخالف لمون البساط

 بو اي خشونة او حمقات بارزة وال يسبب خدوش .

 



 *  تجهيـــزات المصـــارع *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -مايو المصارعة :  -5
من قطعة واحدة في المون   FILAيجب عمى المصارع ارتداء مايو المصارعة معتمد  -

 المحدد لكل منهما ) احمر او ازرق( وعدم ارتداء الي لون وعمى الالعب ان يرتدي :
 شعار بمده عمى الصدر . -
 االختصار ألسم بمده من ثالث احرف عمى ظهر المايو . -
 ارتداء واقي خفيف لمركبة ال يحتوي عمى جسم معدني . -

 

 

 واقية األذنيين -1
وممنوع عمى المصارع  FILAارتداء الواقي األذن من مادة لينو او مطاطية ومعتمد من 

 رتداء واقي األذن من مادة صمبة .ا

 



 * مالبــس التحكيــم*
 

طاقم التحكيم ، حكم ، قاضي ، رئيس بساط ، والمراقب يجب ان تكون مالبسيم عمى 
 -الوجو االتي عند تأدية عممو:

 . FILAجاكيت كحمي غامق يحمل شعار   -1

 بنطمون رمادي بحزام أسود .  -2

قميص طويل او قصير أزرق فاتح وشعار االتحاد عمى الجانب األيسر من  -3
 الصدر .

 . FILAربطة عنق صفراء تحمل شعار  -4

 جواريب سوداء . -5

 حذاء أسود . -6

 

 

 

 



 المعب السمبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعريف المعب السمبي :

وىو ارتكاب المصارع مخالفة واضحة ضد المعب النظيف وسمك سموكا ضد روح ومبادئ 
 المصارعة المتكاممة .

 حاالت لمعب السمبي :ىناك عدد 

 اذا لم ينفذ مسكة صحيحة .  -1
 االكتفاء  بالمجيود العضمي بقصد تجميد نشاط المنافس .  -2
 عدم المحاولة الفعالة في تجميع المسكات .  -3
 التصدي المستمر لمسكات الخصم المنافس .  -4
 اليروب المتعمد الى خارج البساط سواء في الوضع وقوفا أو ارضا .  -5
 االنبطاح أرضا في وضع مقفول بصفة مستمرة .  -6
مسك المنافس بيد واحدة أو بكمتا اليدين بقصد االشتباك " جسد مقابل جسد " وذلك   -7

 في المصارعة الرومانية .
تطويق ساعد المنافس بساقيو البقاء منبطحا بدون فاعمية وذلك في المصارعة الحرة   -8

. 
 .P) بمظير المتيرب ويعاقب بتحذير ) دفع المنافس خارج البساط بقصد اظياره  -9

 دفع المنافس فوق المساحة المركزية .-11

 النزول المتعمد عمى االرض .-11

 الزحف ارضا بقصد تعطيل المنافس من تجميع مسكات .-12

 

 



  التصدي لمسمبية 

من اجل التصدي لمعب السمبي وعندما يسمك المصارع بطريقة واضحة ضد مفيوم االتحاد 
مصارعة فان يجب عمى الحكم حث المصارع السمبي عمى االيجابية دون ايقاف الدولي لم

 المعب 

 مثال :

 أخطف . –ـــ أحمر 

 ـــ أحمر ــ التحم .

 ـــ أحمر ــ أفتح .

واذا ظل المصارع سمبيا بعد ىذا التحذير فان الحكم يعمن عن طمبو السمبية بأن يرفع 
 ذراعو التي تحمل لون الالعب المخطئ .

ذلك عند موافقة القاضي أو رئيس البساط بطريقة عمنية بأن يرفع العالمة التي تحمل  وبعد
لون الالعب المخطئ يقوم الحكم بإيقاف المباراة ويعمن )مالحظة سمبية( ىذه المالحظة 

 ( Pتسجل في بطاقة تسجيل النقاط الخاصة بالقاضي وكذالك رئيس البساط بعالمة )

 لمتذكرة.

 



عن  –باستعمال اإلشارات المصطمح عمييا  –بسؤال الالعب اإليجابي حيث يقوم الحكم 
 رغبتو في انزال  منافسة )المخطئ( أرضا او استئناف الصراع وقوفا .

 ( اي عدد من المرات لكال المصارعين .Pيمكن اعطاء مالحظة السمبية )

الكافي  في جميع األحوال عندما تدور المصارعة أرضا يجب عمى الحكم ان يمنح الوقت
الذي يمزم لتجميع ثم تنفيذ المسكة ، وبأي حال من األحوال ال يجب أيقاف المسكة وىي 

 في طور التنفيذ .

 


