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 الئحة ال

 حول المسابقة "بياثلون الدبابات" 

 أللعاب الجيش الدولية 

 

 الموضوعات العامة . 

 

  هي (  بالمنافسة  بعد  فيما  إليها  المشار)  الدولية  الجيش   أللعاب  الدبابات"  بياثلون"  مسابقة.  1 

موجودة  ال  سلحةاأل  من  النار  إطالق  ودقة   الدبابة   قيادة   فن   في   الدبابات  طواقم  بين   تطبيقيةال  مسابقةال

 .العالم في المسلحة القوات بين للدبابة ةواإلضافي

ا  روسيل  الدفاع   وزير  قرار  أساس  على"  الدولية  الجيش  ألعاب"  إطار  في   المسابقة  تقام   .2

  رغبتهم   عن  أعربوا  الذين  األجنبية  الدول  في  الدفاع  إدارات  رؤساء  مع  توفيقبال  اإلتحادية

 .المسابقة في المشاركةب

 . خرىاأل دولال أراض علىو  يةاالتحاد  اروسي أراض على المنافسة إجراء . يتم3

  التقيد   على  وتنص  وإدارتها  للمسابقة  جهيزالت  تنظيم  ترتيب  تحدد  وثيقة  هي  الالئحة  هذه.  4

 .فيها والمشاركة  وإدارتها المسابقة لتنظيم المعينين المسؤولين جميع قبل من الصارم

  والحكم   المسابقة  وشروط  إجراءات  تحدد  كماو  المسابقة  مواضيع  مفهوم  الالئحة  توضح.  5

  تتعلق  أخرى  ومسائل  وواجباتهم   الهيئة  أعضاء  وحقوق   القضاة  لجنة  وتبعية  هيكل  وتحدد   عليها

 .المسابقة خالل  القضائي بالنشاط

  للقوات   البرية  للقوات  العام  لقائد ا  على  المسابقة   وإدارة  إلعداد  العامة  اإلدارة  تعيين  يتم.  6

 . يةالتحادا اروسيل المسلحة

  البرية للقوات العام القائد قبل من  عليها والتعديالت ةالالئح هذه على الموافقة تمت. 7

 .يةالتحادإ لروسيا المسلحة للقوات
الدولية   الجيش  ألعاب  لدورة  المنظمة  اللجنة  قبل  من  المسابقة  مكان  بشأن  القرار  اتخاذ  يتم.  8

 (. OKARMI - بعد فيما إليها المشار)

 OKARMI  رئيس  قبل  من  المسابقة  بتوقيت  الخاصة  المقترحات  على  الموافقة  يتم.  9

 الدول  عدد   كان  إذا(.  ARMI  باسم  يلي  فيما  إليها  المشار)  الدولية  لجيشا  ألعاب  شروط  ضمن

  يتعلق   فيما   المسابقة   برنامج  حددها   التي  جراءاتاإل  جميع   تنفيذ   يسمح   ال   المسابقة  في  المشاركة

ARMI  افتتاح  حفل  قبل(  خمسة  حتى )  المطلوبة  األيام  لعدد   المسابقة   ببدء  يسمح  فإنهو  ARMI  .

 . OKARMI رئيس قبل من القرار هذا على الموافقة تمت

جراء  إل  الزمةم  التحتية  والبنية  والمواد  التعليمية  القاعدة  هدأف أل  المباشر  جهيزالت  يُعهد.  10

 للقوات  المشتركة  االستراتيجية  القيادة  على  تعيين(  هداف األ  باسم  يلي  فيما  إليها  المشار)  لمسابقةا

اإلتحادية  المسلحة  القوات   OSK  –  يلي  فيما  إليها  المشار)  يةالتحاد ا  الروسي  المسلحة (  لروسيا 

  إعداد  تعيين  يتم  جنبيةاأل  دولةال  أراض  على  المنافسة  إجراء حالة  في.  أجلها  من  المسابقة  تُقام  والتي

 . المضيف  البلد في الدفاع وزارةهداف باأل

  شار الم)  عليها  السيطرة   أجل  منو  هداف األ   إعداد  لفترة  المسابقة  تنظيم  لجنة  تشكيل  يتم  .11

  األقل  على   للمسابقة   الدولي  االتحاد  من  عضًوا  ضم ي  أن  يجب  والتي(  OKTB  باسم  يلي  فيما  إليها

اإلتحادية   المسلحة  القوات OSK   المسابقة   منظم  من  ممثلين   ثالثة   التي   قواعد ال  على   لروسيا 

 .هاإجراء

 .رئيسها وتعيين OKTB تكوينب مقترحات على ويوافق البرية للقوات العام القائدنظري
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 فترة   طولعلى    الالئحة  لهذه  وامتثالها  هداف األ   إلعداد  يمنتظم  برصد OKTB تقوم

 OKARMI.  رئيس إلى العمل نتائج عن تقارير وتقدم  بأكملها جهيزالت

 .المسابقة بدء قبل أسبوعين يتجاوز ال  موعد في لمسابقةل هداف األ إعداد من االنتهاء يجب

كوين  ت  تحديد  يتم .  المسابقة  إدارة  إنشاء  تم  المسابقة  إجراءو  الشامل  الدعم حل األسئلة بل.  12

  في   الدولية  الجيش  ألعاب  دورة  إلجراء  التعليمات  خالل  من  العمل  وبدء  إنشائها  مواقتو  إلدارةإ

  محكم العام   مع  المنافسة  إدارة  رئيس  حدديو"(  تعميمات"  باسم  يلي فيما  إليها  المشار)  ناسبةمسنة الال

 . المنافسة دارةإل المسؤولين واجبات

 للقوات  البرية  للقوات  الرئيسية  القيادة  من  المسابقة  إدارة  أركان  ورئيس  رئيس  تعيين  تم

 .يةلالتحادالروسيا  المسلحة

  الفترة  في  للمسابقة  الزمةإستعالم األهداف م  للمسابقة  المنظمة  اللجنة  مع  اإلدارة  رئيس  ينفذ

  االستراتيجية   لقيادةل  المسؤولموظف    مع  الالئحة  لهذه  وفقًا  التعليمات  تحددها   التي  الزمنية

  حول  OKARMI  رئيسل  وتقرير  القبولتجهيز عقد    معو  هاصنديقب  المسابقة  تُقام  التي  المشتركة

 . للمسابقة هداف األ جاهزية

  اللوائح   هذه  لمتطلبات   تمتثل  لم  أو  النهائي  الموعد  بحلول  تماًما  جاهزة  هداف األ  تكن  لم  إذا

 .جهيزالت إلتمام إلقرارها البرية القوات قائد من مقترحات الخاص التصميم مكتب يرسل

 المتعلقة  المسؤوليات  جميع  تعيين  يتم و  المسابقة  هداف أل  قبولال  وثيقة  على  التوقيع   بعد

 .المسابقة إدارة إلى للمسابقة الشامل الدعم وتنظيم الالئحة لهذه وفقًا بصيانتها

أرض   المنافسة  حالة  في    الطرف  قبل  من  اإلدارة  تكوين  تعيين  يتم   جنبيةاأل  دولةال  على 

  القيادة   من  شحص   بتعيين"  المسابقة  رئيس  نائب"  منصب   تعيين   يتم  ذلك   إلى  باإلضافة   المتلقي

  المسابقة   خالل  البند  هذا  فقرات  جميع  تنفيذ  بمراقبة  مخول  يةاالتحاد   الروسي  البرية  للقوات  الرئيسية

  في   للمشاركين  الشامل  التوفير  في  التناقضات  بشأن   OKARMI  رئيس  إلى  اعتراضات  وتقديم

 .المسابقة إجراء في األخرى والتناقضات المناقصات

يوفر الدولة التي  .  أثناء إجراء المسابقة  واإلنجليزية  الروسية  هي  الرسمية  اتاللغ. تعتبر  13

 عند الضرورة.  مترجمينعلى أراضيها المسابقة تنفيذ  يتم

 :المسابقة فريق يشمل  .14

 ؛المسابقة فريق رئيس

 ؛(شخًصا 12 ،(طقم إحتياطي 1و ةرئيسي  أطقم 3) ةلدبابا أطقم 4) المسابقة فريق ممثلو

 ؛(شخصين 2) مدربينال مجموعة

 (. أشخاص 6) الفني الدعم قسم

  الطرف  يتحمل  ةالالئح  هذه  في  المحددة  تلك   من  أكبر  تركيبة  في  الفرق  وصول  حالة  في

 . للمشاركين المحدد العدد تتجاوز التي التفويض  ألعضاء الشامل التوفير نفقات  جميع القادم

  في .  التعليمات  تحددها  التي  الزمنية  الحدود  ضمن  المضيفة  الدولة  أراضي  إلى  الفرق  تصل 

 جميع القادم الطرف يتحملو النهائي الموعد قبل المضيف  الطرف موافقة دون الفريق وصول حالة

 . معينة فترة بداية قبل للوفد الشامل الدعم نفقات

 :مراحل 3بـ المسابقة وتنفيذ  تنظيم يتم . 15

 عدادية؛ستاإل - األولى المرحلة

 خاللها؛  النتائج وتحديد طقماأل سباق تنفيذ يتمو العملية - الثانية المرحلة

 . ةالنهائي - الثالثة المرحلة
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II .المسابقة  شاركينم 

 

 :هي المسابقة  منظمو .1

 :المنظمون

 وإدارتها؛ المسابقة إلعداد العامة اإلدارة تنفيذ

 المسابقة؛ في التحكيم لجان تأكيد

 . المسابقة إجراءاتترتيب و ةالالئح لهذه طبقًا الحكام بين المهام توزيع

 

 :شاركةالم الدول

و هم  المسابقة في  المشاركة الفرق تمثيل عند الفرق قادة البلدان تعين. لمسابقةل  الفرق تمثل

   الطبية   واالمتحانات   والمراحل  والختام  االفتتاح  حفل  في  الفرق  ظهور  ضمان  عن  المسؤولينكن  

 خروج  على  السيطرةو  واإلقامة  المسابقة  أماكن  في  الفريق  أعضاء  بين  االنضباط  وكذلك 

 .البداية إلى فرقهم من العسكريين

 :نوالمنافس

  واألطباء(  الممثلين)  الفرق  وقادة  والمدربين  حكاموال  الفرق  من  العسكريون  األفراد

 .المسابقة الئحة في كمشاركين  تحديدهم تم  الذين األشخاص من وغيرهم

 .الالئحة هذه تحكمها هاإجراء خالل الناشئة المسابقة شاركينم بين العالقات .2

  للمنافسين   االحترام  إظهارو  هاتنفيذ و  ةالالئح   هذه  معرفة  المسابقة  مشاركين   من  مطلوب.  3

 . والمشاهدين والحكام

 

III .التحكيم مسابقة 

 

 .للمسابقة تحكيم لجنة تشكيل يتم .1

  وضمان  بالمسابقة  يتعلق  فيما  والمهارات  المعرفة  ذوي  المسؤولين  من  مجموعة   هي  الحكام  لجنة

  تقييم  إلى  باإلضافة و   للمشاركين  متساويةال  ظروف ال  رقابةو  وخلق  ةلالئح  وفقًا  سلوكها  سير

 .للنتائج موضوعي

 :الحكام لجنة تشمل

 ؛الرئيسي حكمال

 ؛ الرئيسي حكمال نائب

 لممارسة؛باالرئيسي   حكمال نائب

 ؛ لجنة السكرتير مع األول السكرتير

 ؛الحكام

 فني؛ال الحكم - فيديوب  الرئيسي حكمال مساعد

 ؛ الميدانيون الحكام

 ؛ تقنيون عمال

 .الفنية اللجنة

 . المسابقة بالئحة  أنشطتها في الحكام لجنة وتسترشد

  األول   االجتماع جري  ي  المسابقة   في  المشاركة   الفرق  من   الحكام  جميع  وصول  بعد .2
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  البلد  من  كقاعدة  األصوات  أغلبيةب)  المفتوح  بالتصويت  انتخابه  يتم  حيث  الحكام  لهيئة(  التنصيب)

 .مسابقةالحكم الرئسي لل  (المضيف 

الل  لمسابقةل  يرئيسالحكم  ال  يخضع .3  إجراء  ضمانب  مسؤول  وهو  ARMIي  رئيسلحكم 

  حساب في    ودقة  وموضوعية  المسابقة  حكام  لجنة  عملبو  ةالالئح  هذه  مع  تماًما  يتفق  بما  المسابقة

 . المسابقة في لمشاركةل فرقال قبول شرعية وكذلك   النتائج

  نتائج   استعراض  في   حكامال  فقط  يشارك .  الحكام  اجتماعات   جميع  في  المسابقة   يرئيس   حكم   يترأس

 .المسابقة سباقات أو مراحل في فرق شارك ي  ات الذينقباسمال

 :يلي  بما لمسابقةل يرئيسال الحكم يلتزم

 لالئحة  وفقًا وإدارتها المسابقة تنظيم وإدارة المسابقة حكام لجنةل عملال قيادة

 المسابقة؛ جراءإ بشأن

 المسابقة؛ وإدارة الحكام لجنة قبل من الواجبات تنفيذو  ات بشكل صحيحالمسابقإجراء  على مراقبة

 المسابقة؛  إدارة في التغييرات بجميع المناسب الوقت في المنافسة حكام إبالغ

 المسابقة؛  حكم لجنة إلى للمناقشة تقديمها  أو بشأنها شخصية قرارات واتخاذ  احتجاجات نظر

 المسابقة؛ نتائج توفيق

 تدريبهم؛ أثناء المسابقة نمسؤولي إقامة اإلدارة على

 المسابقة؛ حكام لجنة مع الندوات التدريبيةو سالتدري إجراء

القرعة؛  سحب قيادة  

 ؛حكامال لجنة اجتماعات إجراء

 راقب تجهيز النتيجة على كل مرحلة المسابقة؛

 . OKARMI إلى النهائية الوثائق تقديم ضمان

  تحديد   وكذلك   المسابقة  في  الفرق   مشاركة  ترتيب  تحدد  التي  األخرى  والوثائق  البروتوكوالت  توفيق

 النهائية؛ ونتائجها المسابقة مراحل نتائج

 بالنار؛  الهزيمة نتائج على اإلضافية للسيطرة أهداف  الى حكامال قبول إعاقة عدم

 .المسابقة خالل ونزيه موضوعي حكم تقديم

 

   ي:لرئيسا الحكم يحق

 المسابقة؛  جدول تغيير

  السالمة  لمتطلبات  فادًحا  انتهاًكا   ارتكبوا   الذينالمشاركين    مسابقة   في   مستقبليال  األداء  من  إزالة

  الفحص   أثناء  الدم   في  كانت  التي  (العقلية  المؤثرات)  المخدرة  والمواد  في الواقعةالكحول  وجود  و

 الواضح؛المشاركين  استعداد عدم إظهار وكذلك  عجرفةوال الطبي

 واجباتهم؛  مع يتعاملون ال الذين حكامال تعليق

  من   الحكام  لجنة  اجتماع  أو  السباق  أثناء(  المرحلة)  السباق  من  لحلقة  فيديو  عرض  إعادة  مشاهدة

 للجدل؛  المثيرة( المعقدة) القضايا في البت أجل

 . حكم أي قرار نقض

 .الطبي الدعم غياب في يرئيسحكم المسابقة ل إجراء يجوز ال

  التدريب وأماكن  التدريب قاعدة جاهزية  بشأنعقد    المسابقة نمنظمي مع الرئيسي الحكم يوقع

 . القادمة للمسابقة والمعدات واألسلحة والمعدات والمخزون

قبل   المسابقة  في  للمشاركة  الفرق  إعداد  أثناء  أثيرت  التي  الخالفية  سئلةاأل  جميع  السماح  يجب
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 . بدايتها

ال  فإن  المسابقة  سباقات  أثناء  نزاعات  نشأت  إذا  الحكم   تقرير  أوالً   يسمع  لمسابقةل  يرئيسالحكم 

 . الفيديو مواد ويشاهد العام الوضع عن الميداني

 حكامال  لجنة  قبل  من  قرار  اتخاذ  يتم  حيث  مفتوح  تصويت  إجراء  يلرئيسا  الحكم  يجوز

 في  يشاركو  الفهم    العملية  لإلجراءات  يلرئيسا  الحكم  ونائب  يلرئيسا  الحكما  ام  و  األصوات  بأغلبية

 . التصويت

  الحكم الرئيسي قبل من سؤالال في القرار اتخاذ يتموى متساألصوات ا توزيع في حالة

 .لمسابقةل

 إليه يعهد. المشاركة لفرقل عدة الحكام  من لمسابقةالحكم الرئيسي ل نائب  انتخاب يتم. 3

  بفريق يتعلق  فيما الناشئة الخالفية القضايا بشأن قرار اتخاذ حالة في حكامال لهيئة اجتماع بإجراء

  االجتماع في لمسابقةالحكم الرئيسي ل غياب بسبب أو لمسابقةل الحكم الرئيسي هو ممثلهو الدولة من

  القائمة أثناء الالئح هذه في المحددة والتزاماته  بحقوقه  الحكم الرئيسي نائب يسترشد. وجيه سببب

 . مسابقةلل الحكم الرئيسي بأعمال

 .المختلفة دولال نم ممثلين  ونائبه لمسابقةل يرئيسالحكم ال يكون أن يجب

  لحكما تبعي وهو المضيف  الطرف  من العملية لألنشطة يرئيسالحكم ال نائب  تعيين يتم .4

 ألهداف  الشامل واالستعداد للمسابقة الميدانيين الحكام عمل  عن مسؤول وهو لمسابقةل يرئيسال

 . وإدارتها المسابقة إعداد أثناء المنافسة مسار

 : ول عنؤهو المس العملية نشطةباأل لمسابقةل يرئيس ال الحكم نائب إن

 المسابقة؛ الئحة على تعرف 

 لألشخاص ةالدائم منشأةال نقاط إلى المناسب الوقت في وإرسال وجمع وصول  تنظيم

 للمسابقة؛ ميدانيين حكامك المعينين

لموانع ا على التغلب وإجراءات المسابقة لقواعد وفقًا الميدانيين الحكام مع دروس إجراء

  عناصر اجتياز نتائج إلى استنادًا إشارات وإعطاء المشاركين قبل من النار إطالق مهام تنفيذو

 الفرق؛  قبل من المسابقة مسار

 الالئحة؛  هذه معرفةب الميدانيين  الحكام موظفي من تنا اإمتح على حصول

 الالزمة؛  بالممتلكات  وتزويدهم  الميدانيين الحكام مظهرعلى  مراقبة

 ؛ أشواط كل بعد  المسابقة أهداف المسار وفقا لالئحة تجهيز  تنظيم

  ماناأل سيارة أرسل و المسابقة أيام من يوم كلل األول شوطال بداية من دقيقة 30 قبل

 لمسابقةل يرئيسال الحكم إلى تقريريعمل  مسارلا فحص انتهاء بعدو األمر لزم إذا مسارلا لفحص

 .شوطال لبدء استعداده حول

 .لجنة السكرتير لعمل مع وثائق للجنة الحكامو للمسابقة األول السكرتير تعيين يتم .5

: ملزمسكرتير األول ال  

  ؛ات للجنة الحكامجتماعاال روتوكولتسجيل ب

  في قرعةال نتائج تسجيل معشواط األ وخيارات (الطواقم) لفرقا مشاركة بترتيب القرعة إجراء

؛لمسابقة ل يرئيسالحكم ال مع البروتوكول  

المشاركين؛ ترتيب وضع  

 لمسابقة؛ل يرئيسالحكم ال وقرارات أوامر وضع

 لمسابقة؛ل يرئيسالحكم ال إلى ونقلها وتسجيلها الطلبات تسلم
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 ؛حكامال وثائق  بجميع احتفاظ

 إدارة عمل لجنة السكرتير؛ 

 اإلعالم؛ وسائلالى  لمسابقةل يرئيسالحكم ال إذنمن  المعلومات نقل

 . للمسابقة التقارير وثائق هيزتج

  تعيين .  ةساويمت  حكامال  جميع  أصوات  وتكون  المشاركة  الفرقمن    ممثل  حكام بواحدال  تعيين .6

ب  شخص يملك  الل  تابعي  هو.  المسابقة  مجال  في  مهني  تدريبعلى وظيفة الحكم الذي    ي رئيسلحكم 

 . المسابقة لنتائج الصحيح والحساب  التحكيم موضوعية عن مسؤول وهو لمسابقةل

 خالل   من  أخيًرا  تشكيلهما  ويجب  والالحق  األول  التخطيط  مؤتمر  في  حكامال  تكوين  تحديد

  مع   عمليدرس  وخالله    نظري  درس  إجراء   المضيف  جانب  يلتزم  الذي  النهائي  التخطيط  مؤتمر

 . الالئحة لهذه وفقًا  التحكيم تنظيم أجل من حكامال

  خمسة  يتجاوز ال  موعد  في  المسابقة  نمنظمي  قبل  من  مؤهالتهم  ؤكدبم  حكاملل  شهادات  إصدار

  ويأخذ  حكامال مع النهائي الدرس بإجراء لمسابقةل يرئيسال الحكم يقوم أن بعدو المسابقة بدء قبل أيام

 . إعدادها خطة حددتها التيالمناسب  الوقت في لمسابقةل االئحة معرفة علىاإلمتحان منهم 

  الى  حضور  من  الفريق  يتمكن  ولم  متأخر  وقت  في  لمسابقةل  المشاركة  طلب  تقديم  تم  إذا

 إلى  الوصول  عند   منفصل  بشكل  الفرق  هذه  حكام   مع  وسالدر  جريت  النهائي  التخطيط  مؤتمر

 .المسابقة

 : يجب على الحكم

 . المسابقة الئحة ف عريجب أن ي

ي أن  إجراء    اقبريجب  الحكام    واجباتتنفيذ  و   وموضوعية  صحةبطريقة    المسابقةعلى 

 المسابقة؛ نتائجب حساباتهم وكذلك  ضبطالب المنافسة وإدارة الميدانيين والحكام

  نتائج  تشويه  إلى  تؤدي  قد  التي  األخطاء  استثناءو  ونزيهة  مؤهلة  بطريقة  الحكام  واجباتتنفيذ  

 المسابقة؛ إجراء  أثناء المناسب الوقت وفي  موضوعيشكل بالناشئة  سئلةاأل حلو المسابقة

 لمسابقة؛ل يرئيسالحكم ال قيادةب  لمسابقةل الحكام لجنة اجتماعات في شارك يجب أن ي

ي أن  اللجنة)  بشأنها  جماعية  قرارات  تخذي و  واالحتجاجات  النتائج  نظريجب   أو (  بمساعدة 

 لمسابقة؛ الحكام ل لجنة على العام للتصويت طرحها

 عليه؛ الحكم شعار وضع مع( ضمادة) لحكما شارة يجب أن يحمل

 .المسابقة( أشواط) مراحل نتائج وبروتوكوالت  بيانات  على توقيعيجب 

 :الحكم يحق

 لمسابقة؛ ل ميحكتالتنفيذ 

 مسابقة؛لل الحكام لجنةب قراراتال مشاريع اتمناقش في إشتراك 

 المباشر؛   المشرف  مع باتفاق إليه المسندة المهام حلب اآلخرين لموظفينل جذب

 ؛ المشاركة  الفرق قادة من الالزمة والوثائق المعلومات استالمو طلب

 الرسمية؛ بالواجبات المتعلقة سئلةاأل اتمناقش في إشتراك 

 ؛ شواطاال بعد الحكام لجنة ضمن األهداف فحص  نفيذت

 .واجباتهم  تنفيذ في للمساعدة المسابقة من قيادة طلبي

 . المسابقة فترة طوال مهنية بطريقة جب أن يعملوا الحكامي

  يسمح)  البعض  بعضهم  من   محددة  مسافة  على و  األشواط  خالل  القيادة  مركز  فييقع الحكام  

 . الغرباء مع بالحكم المتعلقة سئلةاأل  مناقشة حكامال على يحظر(. الفوريين للمترجمين
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الى  يسمح  ال كلمات  وقي  أن  نفسه  الحكم    والمدربين  والمنظمين  بالحكام  يتعلق  فيما  سلبيًال 

 .ذلك  إلى وما والمشاركين

 .أخالقي بشكل يتصرف  أن دائًما يجب

  قبل  الموضوع  هذا  حول  اآلراء  أو  التقييم  مبادئ  أو  تقييماتهم   مناقشة  حكام ال  على  يجب   ال

 . بعده أو أثناءه أو الحدث

 جميع   حل  يجب.  يرئيسال  الحكم  خالل  من  فقط  االتصاالت  جميع  إجراء  جبي  التحكيم  أثناء

 . لمسابقةل يرئيسال الحكم مع فقط بلباقة اإلشكالية المشاكل

 :عملهم أثناء  التالية على اإلرشادات  حكامال جميع اتباع يجب

  في  عليها   المنصوص  غير  والصور  الصوتي  والتسجيل  الفيديو  معدات  استخدام  ممنوع

 للمسابقة؛  التنفيذية الالئحة

 ؛ للجدل مثيرة بمشاكل النظر عند المسابقة نمنظمي قبل من رسميًا المقدمة المواد مااستخد

 : باتا منعا يمنع

 اإللكترونية؛  األجهزة يستخدم  شخص وأي والمدربين  المنافسين مع اتصاالت أي

 المسابقة؛ اثناء للمشاركين إشارات أي إعطاء

 .للمشاركين المحاباة مظاهر من مظهر أي

  اإلبعاد   تستلزم  حكامال  عمل  أثناء  شخص  تجاه  الوقاحة  أو  المحترمة  غير  التصريحاتأي  

 . الفريق من آخر شخص استبدال في الحق دون حكامال لجنة من الفوري

  على   والتغلب  األهداف   بضرب  يتعلق  فيما   الخالفية  سئلة األ  بشأن  فورية  قرارات  التخاذ  .7

  محتوى   لمسابقةل  يلرئيسالحكم ا  مساعد  ضمي  التحكيم  لجنة  فإن  مشتاركين المسابقة  قبل  من  موانعال

  موانع ال  تجاوز  ترتيبب  ةموضوعي  صورةبمواضع خالفية    حكمي  هل  يسمح  الذي   والفيديو  الصور

 . بالنار الهزيمة ونتائج

 لمسابقةل  يرئيسال  الحكم  قبل   من(  الصورة  مواد  عرض)  اعادتها  الفيديو  لعرض  األمر يعمل  

 . العام عن طريق التصويت المشاهدة نتائجب القرار انه يأخذ أيضاو

 : على الفني حكمال يجب - الفيديو صورات إعادةب  مسابقةلل يرئيسال حكمال مساعد 

 بها؛  واالسترشاد المسابقة الئحة تعرف يجب 

أن  لمسابقةل(  المرحلة)  شوطال  خالل  ي رئيسال  الحكم  من  بأمر   تشغيل   إعادة  شاهد ي  يجب 

 المسابقة؛ الئحة لمتطلبات وفقًا بشأنها قراًرا واتخذ المطلوبة للحلقة صورة أو فيديوال صورة

وإتجذ    للحلقة(  صور  مواد)  فيديوصورة ال إعادة  تزويدهب  لمسابقةل  سيرئيالحكم ال  طلبل  وفقا

 . عليها القرار

ال  لنائب  تابعي  وهو.  الضباط  منمنع(  الو  الخط)  الموقع  في   الميداني  الحكم  تعيين  يتم .8   يرئيس الحكم 

تنفيذ    مسؤول  و  للمسابقة المسابقة  األمنية  المتطلباتعلى  قبل مشاركين   على  حفاظو   بضبط من 

الالئحة  ش ل  وفقًا(  منعوال  الخط)  الموقعبعبور  القائم    النظام   عبور   نتائج  تواصلو  سابقةبالم  روط 

 . المناسب الوقت المسابقة في حكام لجنة إلى لمسابقةل المشاركين قبل من (منعوال  الخط) الموقع

 يجب الحكم الميداني على: .9

 : المسابقة ايةبد قبل( أ

 المسابقة؛  ةوالئح البرنامجرس ديجب 

 الالئحة؛ متطلبات مع هاموافقتو للمسابقة جاهزيةال من( منعوال الخط) الموقع يجب فحص
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 جيدة  حالة  في  إشارة  معداتو  العلم  إشارةو  السلكية  اتصاالت  معدات  هلدي  يكون  أنيجب  

درس.  الفوري  لالستخدام  مستعدة  كون يو    المسابقة   ن لمسؤولي  الهاتفية  العالمات  ومعرفة  يجب 

 ؛ السلكيةال شبكته  في االتصاالت تنظيم  و االتصاالت مع العمل نظامو

  والقيادة   الرماية  تمارين  ترتيب تنفيذو  المسابقة  مشاركين  -  الطواقم  على عمل  مراقبة  تنظيم

 ؛المسابقة ةلالئح وفقًا

على ل  نموذج ال  وجود   فحص  المنع    أعمدة   ووجود  واألوتاد  والمؤشرات  األعمدة  وضعفي 

 ؛(مؤشرات) احتياطية

 المرحلة؛ لبداية االستعداد عن العملية اإلجراءات بشأن المسابقة رئيس نائبل تقريرال تقديم

 : المسابقة خالل( ب

 ه؛ منع في مرحلته خالل لمسابقة ا مشاركين قبل منعبور الموانع   نتائج سجل

 استخدام  أو)  االتصال  وسائل  حول  الحكام  لجنة  إلى  المناسب  الوقت  في  تقريرال  تقديم

 . المسابقة مشاركين قبل من موانعال عبور  نتائج( اإلشارة وسائل ملمال إشارات

 لمسابقة؛ا مشاركين قبل من عبور الموانع قائمة سجل

 ؛ (األوتاد) والمؤشرات ةمحددال واألعمدة المناسب الوقت في التالفة موانعال  إصالح

  لجنة   إلى  تقريرال  تقديم   يجب   المسابقة  مشاركين  قبل  من  السالمة  متطلبات  مخالفة   حالة  في

 ؛ الواردة للتعليمات وفقًا هعمل ستمريو افور المسابقة مرحلة وإنهاء الحقيقة هذه عن الحكام

 (: قتالية ةعربب عبور المنع بعد) المسابقة انتهاء عند( ج

 المسابقة؛  مشاركين قبل من موانعال عبور بنتائج التحكيم لجنة من إسم تقريرال تقديم

 مسافة  من  جزء  أو  عناصرهأو      المنع  تلف  حالة  في(  المنافسة  مسار)   المنع  صالحا  تنظيم

 ؛ المنافسة

  الميدانيين   الحكام  مالبس  يرتدون  أن  يجب  الرسمية  الواجباتتنفيذ    أثناء  األوقات  جميع  في

 . المسابقة الئحةل وفقًا  وتجهيزهم

من قبل    يةالخالف  االسئلة    لحل  وكذلك   هاإنكسار و  المعدات  أعطال  أسباب  تحديد  أجل  من.  9

 خبراء  ويضم  .فنية  لجنة  إنشاء  يتم  المنافسة  أثناء   العسكرية  والمعدات  األسلحة  باستخدامخبراء  

  فريق   كل  من  مثلم  واحدب  و  العسكرية  والمعدات  األسلحة  نمصنعي  من(  راءالخب  مجموعات)عليها  

 . الحكام للجنة األول االجتماع في الفنية اللجنة تشكيل على الموافقة تمت. مشارك 

 العسكرية  والمعدات  األسلحة  امتثال  من  الفنية  اللجنة  تتحقق  لمسابقةل  يرئيسالحكم ال  بتوجيه

 . المسابقةبإجراء  ةالالئح لمتطلبات المسابقة في المشاركة

 تسافرو  المعدات  من  عينة  على(  التأخيرو  التلف و  الكسرو  الفشل)  عطل ال  حدوث  حالة  في

الرئيسي  من  بإذن  الفنية  اللجنة    الفشل )  الخلل  سبب  تحديد  في  الفشل  مكان  إلى  لمسابقةل  الحكم 

 (.التأخيرو الضررو الكسرو

 . امكحال لجنة اجتماع بروتوكول مع حكامال  لجنة سكرتير يوضع وثيقة الى اإلضبارة من قبل

  حدوث   في  الطاقم  إشتراك   بشأن  قراًرا  حكام ال  لجنة  تتخذ  الفنية  اللجنة  عمل  في  النظر  بعد

 (.التأخيرو التلف و الكسرو الفشل)  عطلال

  العاملين   تعيين  يتم  شواطاأل  خالل  الفرق  طواقم   ارتكبتها  التي  االنتهاكات   لحساب .10

لجنة    إلى  المناسب  الوقت  في  وتقديمها  بيانال  الى  الفرق  شوط  نتائج  سجل  عن  المسؤولين  الفنيين

 .ةبقاسلمل السكريتر

 : يقعوا القيادة  مركز في المسابقة خالل .11
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 لمسابقة؛ل يرئيسالحكم ال

 لمسابقة ؛ل يرئيسالحكم ال نائب

 العملية؛ اإلجراءات لمسابقة بشأنل يرئيسالحكم ال نائب

 - الفيديو  صورة إعادةب  لمسابقةل يرئيسالحكم ال مساعد

 ؛فنيال الحكم

 ؛حكامال

 ؛ شوط في المشاركة الفرق عدد من الفنيون العاملون

 ؛(بإحتاج) المترجمون

 ذاعة؛ اإل منتج

 (؛المسابقة يرئيسالحكم ال مع ذاعةاإل  منتج وافق كما) الفيديوون مشغل

 ؛المسابقة معلق

 ؛المسابقة إدارة رئيس

 اتصاالت؛ب  مسابقةال رئيس مساعد

 والمدفعية؛ الصواريخ أسلحةب  مسابقةال رئيس مساعد

 اإللكترونية؛  حربب مسابقةال رئيس مساعد

 ؛ خالءواإل اإلصالح فرق رئيس

 الفنية؛  اللجنة ممثل

 ؛ميدانال ساحة في الطائرات طيران إدارة مجموعة

 ؛ نارال إطالق مدير

 ؛ (مسعف ) مناوب طبيب

 الجوية؛  األرصاد محطة رئيس

 حراسة؛ال سئير

 . يةالتحادا اروسيل الطوارئ ووزارة الداخلية الشؤون وزارة من ممثلواحد ب

 .المسابقة إدارة ورئيس يرئيسالحكم ال من بقرار اآلخرون األشخاص

 

IV. المسابقة  إجراء شروط 

 

كتيبتين  المسابقة  جريت .1   في   الفريق  مكان  حسب   كتيبةال  تكوين  تحديد  يتم.  ضمن 

 .السابق العام في أجريت التي المسابقة لنتائج النهائي الترتيب

يدخل   الفرق  من  فردي  عدد  وجود  حالة  في .  ينكتيبت  على  لمسابقةل  المشاركة  الفرق  تنقسم 

 .معظمهم ياألول كتيبةال نضم

الكتيبة  ي  السابقة   المسابقة  في   األول  وضعال  إحتل  الذي  الثانية  ةكتيبال  فريق ضمن  شارك 

 الحالي.  العام األولي في

ضمن   يعمل  السابقة  المسابقة  نتائج  حسب  األخير  وضعال  احتل  الذي  األولى  ةكتيبال  فريق

 . الحالي العام فيالثانية الكتيبة 

تنفيذ .2   بعد  فيما  إليها  شارالم)  مماثلة  مركبة  أو  T-72  طراز  دبابة  على   المسابقة  يتم 

 النار  إطالق  ث عند/م   1000  عن  تزيد  ال  مبدئيةال  مقذوفةال  سرعةب  خائرالذ  ستخدامإ  يتم(.  الدبابةب

 .مدفعبإستخدام ال
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ً إ  تختلف   للمسابقة  المقدمة  للعينة  نيةفوال  التكتيكية  الخصائص  كانت  لو   عن   كبيراً   ختالفا

 .ناسبةالم المعامالت أخذ يتمف T-72 دبابةال

العتاد بوسائط وقوى أقسام    تزويد بالوقود وتشحيمو(  عند الضرورة)  وإصالح  صيانةيقوم  

 بمشاركة  يسمح.  عسكريةال  وحدةلل  القتالية  المركباترحبة    أساس  على  الدعم الفني لفرق المسابقة

  المسؤولية   تقع  فنية  حالةل  الوثيقة  ووضع  عتادال  ستالم إ  بعد.  أعضاءهم اإلصالحو  الصناعة  ممثلي

الفنيةا  حالة  عن   بين  من  عتادال  إلى  الوصول  ستثناءإل  .تسلمها  الذي  الفريق  عاتق  على  لدبابة 

 يحظر.  حمايةال  تحت  وتسليمها  هاوتختم  فرقال  ى قوبالدبابات    تغطية  يتم  لهم  مصرح  غير  أشخاص

  التنسيق   دونب  هيكليةال  تغييراتال  وإجراء  ختاماأل  سالمة  كسرو  والتعديالت  المصنع  إعدادات  تغيير

العامو  المصنعة  الشركة  ممثل  مع المسابقة  يسمح   ال.  ةمسابقلل  المحكم  في    التي   ة لدبابا  بمشاركة 

فيها المذكورة  توجد  الفنية  .الدبابة  طقم  ستبعادإ  يتمو  أعاله  المخالفات  الحالة  تفتيش  أجل    ينفذ   من 

العاما الفنية    تتم.  والمفاجئة  المقررة  الفحص  عمليات  لمسابقةل  لمحكم  وصيانتها  الدبابات  مراجعة 

ً  وتخضيرها إلجراءات اليوم القادم  . مقدما

  لروسيا اإلتحادية   المرور  حركة  لقواعد  وفقًا  السريع  الطريق  على  المرور   حركة  تنظيم  يتم

العام  توجيه  على  بناءً   أو المخالف  نظر  يتم.  لمسابقةل  المحكم  المرور    مفتشب  اتجميع  شرطة 

 . اإلتحادية روسيال الداخلية الشؤون  لوزارة المرور شرطة أو الدفاع لوزارة العسكرية

( بالطريق  بعد  فيما  إليها  شارالم)  المسابقة  مسار  مع  المشاركة  الفرق  تعرف أطقم  يتم .3

 . األقدام على سيراً 

 . المسابقة طرق على عتادال ستخدامإب عملي  بتدريب يسمح ال

  ذخائر ال  ستهالك إ  حتى   المسابقة  مراحل  لشروط  وفقًا   المحددة   األهداف   دميرت  يتم  .4

ذخائره    الطقم  هلك يست  ال  عندما   أخرى  حاالت   في   أو  النار  إطالق  أثناء  التأخير  حالة   في  .بالكامل

سبب العام  بأمر  دبابةال  تفريغ  يتم  ألي    عن (  التفريغ  منصة)  صةاخ  منصة  على  ةسابقلم ل  المحكم 

 . التفريغ درع على النار إطالق أو ائرالذخ تفريغ طريق

ً وتختمها    ووضعها  األهداف   عرض  أشكال  تحضير  يتم عند   مظاريف ال  في  مسبقا   التي 

  مظروفال  في  األهداف   عرض  أشكال  من  ة أحدسابقلمل  المحكم العام  سلمي.  ةسابقلمل  المحكم العام

 .السباق قبل مباشرةً  هداف األ مديرمساعد  إلى مختومال

على  التي  موانعال  إن .5   يساخدمها   التي  والمعدات  واألهداف   المسابقة  طريق  متزودة 

 تسجياًل   توفر(  أخرى  فنية  ووسائل  فيديو  كاميرات)  للتثبيت  تقنية  بوسائل  مزودة  المسابقة  مشاركون

 طول على الدبابات وحركة األهداف  وضرب عبور الموانع لنتائج صور وتسجيل الفعلي الوقت في

  التقنية   الوسائل  هذه  باستخدام   األهداف   تدمير  نتائج   تحديد   يتم   .الطاقم  وإجراءات  المنافسة  مسار

 المثير   السؤال  انتهاء  حتى.  ميدانية  رحلة  في  ألهداف ل  المباشر  التفتيش  طريق  وعن  يةبصربطريقة  

تنفيذ    يسمح  ال  الميدان  من  األهداف   فحص  بعد  الحكام  لجنة  عودة  حتى   أو  الهدف   بتدمير  للجدل

 .األهداف  استبدال

 : دمراً م الهدف  يعتبر

توجد إصابات المقذوفات    إذا  -  مدرع  هدف  إلى  رمزي  الذي  هدفال  على  النار   إطالق  عند

ً هدف   خترقتإ  التي  بدائلها  أو   المباشرة  (مقذوف )   لو   .المميزالموازن    أثر  ذلك   في  بما  حفرة  وتركت  ا

ال ف(  بديله)  مقذوف يلمس  الهدف  و  يعتبر  الطرف  إصابة  الحدث  يتم    الهدف   خراب  حالة  فيهذا 
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  صابةإل  واضحة  آثار  هناك   تكن  لم  إذا.  المتبقية  األجزاء  في  مرئية  بآثار  صاباتاإل  وجود  دي تحد

 . دمرم غير الهدف  فيعتبر اً رتدادإ الهدف  تدمير تم أو مباشرةالمقذوفة ال

من   إذا  -  درعم  غير  هدف   إلى  رمزي  الذي  الهدف   على  النار  إطالق  عند الثقب  توجد 

 . شظاياالو الموازن أثر ذلك  في بما أو مقذوفة رصاصة

  أخذ   يتمف  مباشرة عالمات  صابةإل  الواضحة  ثراأل  توجد  وال  في شك   الهدف إصابة    تكان  لو

 . نهائية كنتيجة عدم إصابة الهدف 

 (توقف بر إطالق النار من موقع )بتعيف  المسابقة  لشروط  وفقا  في الحركة  النار  إطالق  يتم  لو

 كعدم إصابة الهدف.

األ  لكل الطقمم  غير  فاهدمن  قبل  النار   إطالق  عند.  له  العقوبة  دائرة  تعيين  يتم  دمرة من 

 أطلقت عليها. ال ف اهدمن األ لكل العقوبة اإلضافية دائرة تعيين يتم مدفعال بإستخدام

النار  نتائج  على  بناءً   طقمل  العقوبة  ائرود  تعيينب  اً قرار  لمسابقةل  المحكم العام  يتخذ .  إطالق 

وبالنسبة    وقت العقوبة  وقعم  إلى  قسراً   الطقم  إرسال  يتم  العقباتإلجتياز    القواعد  اتمخالفل  بالنسبة

 . ةبوالعق دوائر تعيين السالمة يتم متطلبات مخالفةل

 .1رقم   لملحقل وفقًا" مراجعة المركبة" التمرين الطقمينفذ  العقوبة وقت  موقع عند

أجل   في  و  العقوبة  دائرة  مسافة  مرورمن    األمر   يعطى  العقوبة   وقت  موقعالحضور 

 . المعينة العقوبة دوائر  عدد  إلى مشيراً  الطريق على نيمحكمالو طقمللالمناسب 

 حكممال  إشارةب  العقوبة   دائرة  مسافة  إلى  تهدباب   الطقم  يرسل  العقوبة  دائرةل   األمرإستالم  ب

 . الميداني

 إضافة   فسيتم  العقوبة  دائرة  تعيين  يتم  ولم  اهدف  الطقم  يصب  لم  أن  تبينلفحص تم  ا  أثناء  إذا

ينفقه  الوقت  من  األدنى  الحد   إذا .  للمسار  اإلجمالي  الوقت  إلى  العقوبة  دائرة  ستكمالإل  لطقما  الذي 

 . دقيقة 1بـ  اإلجمالي الوقت زيادة فسيتم العقوبة دائرة مسافة الطقم يتجاوز مرور لمال خالل

تمال  أثناء  إذا مرور   وقت  ستبعادإ  يتمف  العقوبة  دائرة  تعيين  وتم  الهدف   إصابة  تبين  فحص 

 .للمسار اإلجمالي الوقت من العقوبة دائرة

 تتحرك   التي  للدبابة   المجال  يفسح  أن  الطقم  على   يجب   العقوبة   دائرة  من  خروجال  عند 

 ". الطريق إفسح" عالمةب العقوبة دائرةل المخرج تجهيز  تمي. مباشرةً 

 إستعمالها التي يتم  األسلحة من عينةال إستخدام لمتطلبات وفقا ائرالذخ تحميلبطقم يقوم ال . 6

 . المسابقة خالل

 ستبدال اإل عملية تتم. إحتياطية دبابة على ستبدالإب يسمح ةالرئيسي الدبابةتعطل  حالة في.  7

العام  بأمر .  المسابقة  في  المشارك   لفريقل(  سائق)  حتياطي اإل   طقمال  ى قو  قبل  من  ة للمسابق  المحكم 

  ي حتياطاإل  طقمال  بقيادة  تعطل الدبابة الرئيسية  نقطة   إلى  البداية  خط  من  يةحتياطاإل  تتحرك الدبابةو

  ة حتياطياإل  الدبابة   إلى  الرئيسي  الطقم  نقلي   دبابةال  توقف   مكان  إلى   وصولب.  مساره  على(  سائق)

العام  أمرب و  همستعداد إ  على  ويبلغ   ستثنائية إ  حاالت  في.  ةسابقالم  برنامج  تنفيذ  يواصل   المحكم 

 .ةحتياطياإل الدبابة مسار تغيير يمكن المكم العام وبقرار

الدبابة  حدث  إذا في  وقت  كوني   الف  الطقم  من  خطأ  دون  تعطل    لوقت   حسبانال  التوقف 

بها  اللجنة  تقوم  دبابةال  عطلت  بسبب  الخالصة.  ر اإلجماليرولما  الفحص  تقرير  أساس  على  الفنية 

العام   عليها  وافقيو   (فنية  حالة)  طلب  على   بناءً   تقرير ال  من  نسخة ال  تسليم  يجوز.  ةسابقلمل  المحكم 

 . ممثله إلى المعني الفريق

الرئيسية ال  ستبدالإ  سبب  عن  النظر  بغض   العقوبة   دائرة  تعيين  يتم  اإلحتياطيةب  دبابة 

 . اكمالهستإل الوقت يضاف  المحكم العام بقرار أو الفريق لهذا ضافيةاإل
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بسببها يتم   التي المسابقة في المشاركين خطأ  عن الناجمة األعطال  قائمة 2 رقم  ملحقاليضم 

 . ووضعه على مكان المسابقة األخير الطقم داستبعإ

 

III . برنامج المسابقة 

 

 .المسابقة في المشاركة الفرق أفراد وصولب  ةسابقلمل يةإلستعدادا المرحلة تبدأ.  1

 : التالية تنفيذ اإلجراءات  يتم لمسابقةل يةإلستعدادا المرحلة خالل

 الشامل؛  الفرق أفرادتأمين و وضع

وصل  للفرق)  عتادال  تفريغ   رحبة   في  ووضعه  ،(  اه عتاد  مع  المسابقة  في  لمشاركة  التي 

 ؛القتالية المركبات

 الفرق ؛  فرادأل الطبية الفحوصات

 تسجيلها   ويتم  المسابقات  في  لمشاركة  (المدربين  كبار)  الفرق  قادة  من  الطلبات  قبول  يتم

 ؛ (3 رقم  الملحق)

  األسلحة   من  الروسية  عيناتال  بإستخدام  ترغب   التي  األجنبية  الفرق  إلى  العتاد العسكري  نقل

 خالل المسابقة؛ 

 العسكري؛ عتادوال األسلحة صيانة

 دراسة إحتياجات األمن؛ 

 المسابقة؛  بطريق األطقم تعرف 

وتفتيش   التنشين  أجهزة  ً   األسلحةضبط    القتالية   حالتها  إلى  األسلحة  إعادةو  بالقوة  قتاليا

 .ةالعادي

  وفقا   أوليا  طبيا  فحصا  المضيف   للبلد  الطبي  الطاقم  يجري  المشاركة  الفرق  أفراد  وصول  مع .2

  الطبي   الفحص  يشمل.  المسابقة  بدء  قبل  أيام  ثالثة   أقصاه  موعد  في و  الطبية  الفحوصات  لجدول

 الجسم  حرارة  درجة   وقياسات   الصحية  الحالة  حول   شكاوى   )إستجواب   عاًما   فحًصا  الفرق  فرادأل

 ؛" آخرين أشخاص إلى المنقولة الفيروسية لألمراض عام  دم واختبار( الدم وضغط

 . القرعة العسكرية طريق عن واألهداف  دبابةال لونرقم الشوط وو بدايةال تسلسل تحديد يتم

 إضافي  طبي  فحص  إجراء  يتم  القتالية  المركبات  موقف   مغادرة  قبل  الفريق  أداء  يوم  في

 عن  الكشف   تم  إذا.  الدم  في(  العقلية  المؤثرات)  المخدرة   والمواد  والكحول  العامة   الصحية  للحاالت

الرئيسي  بإبالغ  الطبي  المسؤول  يقوم  الفريق  أعضاء  ألحد  مرضية  غير  صحية  حالة  الحكم 

 الطاقم  عضو   استبدال  يتم  حتى  المركبات  موقف   مغادرة  من   الفريق  يمنع  والذي  بذلك   لمسابقةل

 ال  موعد  في  االستبدال  إكمال  من  الفريق  يتمكن  أن  شريطةفي    المقابل  الطاقم  بعضو  المريض

الشوط  دقيقة  30  قبل  يتجاوز  بداية    المخدرات )  المشارك   دم   نم  الكحول  كشف   تم  حال  في.  من 

  يزيل   بدوره  الذي  لمسابقةل  يرئيسال  الى الحكم  يقدم عامل طبي التقرير  الدم  في((  العقلية  المؤثرات)

  الفحص  نتائج  على  بناءً   الحقيقة  هذه(  دحض)  تأكيد   يتم  حتى   المسابقة  في  المشاركة  من  الفريق

  المخدرة   المواد  أو  الكحول  استخدام  تأكيد  حالة  في.  المخدرات  عالج  نمتخصصي  قبل  من  الطبي

 الفريق  يستبعد   سوف   لمسابقةل  يرئيسال  الحكم  فإن  الطبي  الفحص  رفض  أو(  العقلية  المؤثرات)

 .بأكمله

 .الرسمي فتتاحاإل بحفل  لمسابقةل يةإلستعدادا المرحلة تنتهي

 ".الفردي سباقال" مرحلةالب لمسابقةل  العملي الجزء يبدأ.  3
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تنفيذ   طرق و  صطناعيةإو  طبيعية  موانع  مع  الطريق  طول  على  "الفردي  سباقال"  يتم 

 فريغ الذخائر ومواقعت  نصةمو  إلطالق النار  األقسامو  إلطالق النار(  منصات)  الخنادقو  ة المعرك

 على   دائرةال  طول.  المسابقة  في  المشارك   قيالفر  من  لدباباتا   أطقم  3  فيه  وتشارك .  عقوبةال  وقت

 (. 4 رقم الملحق) باألرض تعلقوي كيلومترات 6-4 هو طريق المسابقة

 عالي  قسم)   ةمستقيمال  حركة ال  قسمو(  نهاية)  ايةبدال  بخط  المسابقة  طريق  تجهيز  يقوم

  خندقو  خندقال  منحدرات وتل ولمناورا  قسمو  المسار  جسر  نموذجو  مخاضة)  باتعقوال   (السرعة

و  ممر  مع  لدبابات   مضاد  وأماكن(  النارشريط  و  راتوحد و  متفجرال  لغاماأل  حقل  في  رممومشط 

 عرض يتم.  عقوبةال  دائرة عقوبة ومسافةال  وقت واقعوم  النار  طالقإ  وأقسام (  عميرت)  ائر الذخ  تحميل

 .المالحق في اتعقبمقاسات الو المسابقة طريق

المحكم العام للمسابقة أمراً    يعطي.  دقيقة  2-1  من  زمني  فاصل  مع  متزامنة  غير  طقماأل  بدء

 .الطريق على الوقت نفس دبابات في أربع من أكثر يكون أن يمكن ال .الحركة بدايةل

النار  قسم  تجهيز  تمي  وحقل  النار  إطالق  وخط  ذخائرل  ورف   البداية  بخط  األول  إطالق 

  1600  مسافاتال  على  12  رقم  أهداف   3)معين    لون  اتدبابمن ال  لكلو  ملونة  أهداف   مع  األهداف 

  بالكامل  ذخائرال  ستهالك إ  حتى  النار  إطالق  إكمال  وخندق  النار  وقف   وخط(  متر  1800و  1700و

 (.التفريغ منصة)

النار  قسم   تجهيز  تمي   مع   األهداف   وحقل  النار  إطالق  وخط  ذخائرل  رف ب  الثاني  إطالق 

 لطائرات  مضاد  رشاش  من  النار  طالقإل.  ذخائرل  رف   معين  لون  اتدبابمن ال  لكلو  ملونة  أهداف 

المسافة(  هليكوبتر)  25  رقم  والهدف    مزدوج   رشاش  من  النار  طالقإل  .ترم  1000-800  على 

 .متر 800-600 مسافة على(  لدبابات مضادة يدوية قنابل قاذفة) 9 رقم الهدف و

ً   دبابةال  مدفع  من  األول  من القسم  النار  إطالق  يتم   الثاني   لقسما  فيو  منصة  أو  خندقمن    وقفا

 .منصة  أو خندق وقفاً من لطائرات مضاد رشاش من

األطقم    "الفردي  سباقال"  بداية  قبل وتتواجه   الرأس  أغطية  في  تهادباب   بعد  ف الص  فيتقع 

 . موقع المتفرجين

للمحكم   ويبلغون  تصالاإل  ويدخلون  المحرك   دورونوي  دبابةال  في  أماكنهم  يأخذون  باإلشارة

 . هم للسباقستعداد إ عن لمسابقةالعام ل

حركة  يبدأ ل  أمرب  الطقم  العام  العام  مساعد)  لمسابقةالمحكم  ( عملية  إجراءاتب  المحكم 

  في  التحميل  وقع م  لىع  وتقف ات  المناور  قسم  على   طقماأل  تغلب  السباق  خالل.  معينال  الطريقب

  بمفردهم   إخراج من الدبابة و  المحرك   يقاف بإ   يقومون التحميل  موقع  في  .النار األول  إلطالق  الموقع

في صف  ووضع  األبواب    بدوام  مدفعية  طلقات  3  تحميلو  الدبابة  خلف   خطوات   3-2ـب  وتغطية 

 .بالسلكية  همستعدادإ عن تبليغو المحرك  تدويرو أماكنهمفي  تركيبو كامل

 خندقال  في  النار  طالقإ  موقع  ويأخذون  األمام  إلى  حركةً   يبدأون  لمسابقةل  بأمرالمحكم العام

ويدمرون  النار  إلطالق  همستعدادإ  عن  بلغونوي(  منصة) (  12  رقم  الهدف )  أهداف   3  ويراقبون 

بالتناوب    األهداف   رفع  يتم.  متر  1800و  1700و  1600  مسافاتال  علىالمدفع    من  بلون مناسب

 يقوم  النار  إطالقبإنتهاء  .  الوقت  نفس  في  التالي  الهدف   ورفع  هخفض  األول يتم  الهدف   قصف   بعدو

 . خائرذال جميع إستهالك و تفريغ المدفعو النار إطالق نتهاءإ  عن بإبالغ الدبابة قائد

 . الطريق طول على حركة الطقم يواصل للمسابقة المحكم العام بأمر

  ويذهب   األولى  الدائرة  ويكمل  صطناعيةإ و  طبيعية  عقبات  على  الطقم  يتغلب  حركةال  خالل

المركبة  يتم  عقبات  على  تغلب   عدمب ".  الفردي  سباقال"  مسارال  من  الثانية   الدائرة  إلى  لىإ  إرسال 

المركبة"  التمرين  بتنفيذ  الطقم  يقوم  أينما  العقوبة  وقت  موقع  يضم  .1رقم    لملحقل  وفقًا"  مراجعة 
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 . القيادة طبع على  العقوبات وتطبيق عليها  التغلب نظامو  وحجمها العقبات قائمة 5الملحق رقم 

  على خط   موقعًا  وتحتل   لطائرات  مضاد  لرشاش  ذخائراً   طقماأل  تحمل  الثانية  الدائرة  خالل

و  طلقة  15  قديم ت  يتم  لطائرات  مضاد  رشاش   من  النار  طالقإل.  النار  إطالق   منها   6لطقم 

كاشفة   25  رقم  الهدف   رفع  يتم  النار  إلطالق  ستعداداإل  عن  الطقم  إبالغ  بعد.  برصاصات 

 .بكشفه الهدف  يدمرو  الدبابة قائد يراقب. المحكم العام للمسابقة بأمر( هليكوبتر)

خط  موقعًا  وتحتل  تزودم  لرشاش  ذخائراً   طقماأل  تحمل  ةلثالثا  الدائرة  خالل   إطالق   على 

  بعد .  برصاصات كاشفة  منها  5لطقم و  طلقة  15  قديمت   يتمزدوج  م  رشاش  من  النار  طالقإل  .النار

( لدبابات  مضادة  يدوية  قنابل  قاذفة)  9  رقم  الهدف   رفع  يتم  النار  إلطالق  ستعداداإل  عن  الطقم  إبالغ

 .بكشفه الهدف  يدمرو الرامي يراقب. المحكم العام للمسابقة بأمر

تنفيذ  طرقو  صطناعيةإو  طبيعية  موانع  مع  الطريق  طول  على  "تتابعال  سباق"  يتم 

النار  والمنصات  قساماألو  ة المعرك   لدبابات ا  أطقم  3بـ  فيه  وتشارك .  عقوبةال  وقت  ومواقع   إلطالق 

المسابقة  ق يفر  كل  من في  بظروف    تعلقوي  كيلومترات  6-4  هو  دائرةال  واحد  طول.  مشارك 

 (. 4 رقم الملحق) األرض

نقل    ايةبدال  بخط  التتابع  طريق  تجهيز  يقوم وخط   ةمستقيمال  حركةال  قسمو  التتابعوالنهاية 

  مضاد   خندقومخاضة و  خندق ال  منحدروتل و  المسار  جسر  نموذج )  موانع وال  (السرعة  عالي  قسم)

و  ممر  مع  لدبابات  تحميل  وأماكن(  النارشريط  و  راتوحدو  متفجرال  لغاماأل  حقل  في  رممومشط 

  عرض  يتم.  عقوبةال  دائرة  تيسافوم  عقوبةال  وقت  واقعمو  النار  طالقإ  وأقسام  (عميرت)  ائرالذخ

 .المالحق في اتعقبمقاسات الو المسابقة طريق

  من   الحركة  ايةلبد  األمر  إعطاء  يتم.  دقيقة  2  -  1  بفاصل  الوقت  نفس  فيما    شوطال  أطقم  تبدأ

 .الطريق علىدبابات    أربع من أكثر ال يكون أن يمكن  الوقت نفس في. لمسابقةل يرئيسال الحكم قبل

  وحقل   النار  إطالق  وخط  ذخيرةال  ورف   انطالق  بخط  األول  الرماية  نطاق  تجهيز  تمي

 1800و  1700و  1600  نطاقات  في  12  رقم  أهداف   3و )  دبابة  لكل  هدف ملون مناسبب  االهداف 

  موقع )  كامالً   لذخيرةا  استخدام   حتى  النار  إطالق  إلكمال  وخندق  النار  إطالق  وقف   وخط(  متر

 (.التفريغ

 وحقل  النيران  موقعو  ذخيرة  رف   مع  موقعب  دبابة  لكل  الثاني  الرماية  نطاق  تجهيز  تمي

 الهدف   هو  للطائرات  مضاد  رشاش  مدفع  من  النار  إلطالق.  دبابة  لكل  هدف ملون مناسبب  االهداف 

 مزدوج   رشاش  مدفع   من  النار  إلطالق.  متر  1000-800  مسافة  على(  هليكوبتر  طائرة)   25  رقم

 . متر 800-600 مسافة على( )ر ب ج( للدبابات مضادة  يدوية قنابل قاذفة) 9 رقم الهدف  هو

 اما   منصة  أو  خندق  منو  موقع  من  دبابة  مدفع  قبل  من  األول  النطاق  في  النار  إطالق  يتم

النار    الثانيالنطاق   إطالق   من  موقع  من  للطائرات  مضادمدفع  و  مزدوج  رشاش  مدفع  منفيتم 

 . منصة أو خندق

األطقم    "الفردي  سباقال"  بداية  قبل وتتواجه   الرأس  أغطية  في  تهادباب   بعد  ف الص  فيتقع 

 . موقع المتفرجين

للمحكم   ويبلغون  تصالاإل  ويدخلون  المحرك   دورونوي  دبابةال  في  أماكنهم  يأخذون  باإلشارة

 . هم للسباقستعداد إ عن لمسابقةالعام ل

حركة  يبدأ ل  أمرب  الطقم  العام  العام  مساعد)  لمسابقةالمحكم  ( عملية  إجراءاتب  المحكم 

  في  التحميل  وقع م  لىع  وتقف ات  المناور  قسم  على   طقماأل  تغلب  السباق  خالل.  معينال  الطريقب

  بمفردهم   إخراج من الدبابة و  المحرك   يقاف بإ   يقومون التحميل  موقع  في  .النار األول  إلطالق  الموقع

في صف  ووضع  األبواب    بدوام  مدفعية  طلقات  3  تحميلو  الدبابة  خلف   خطوات   3-2ـب  وتغطية 
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 .بالسلكية  همستعدادإ عن تبليغو المحرك  تدويرو أماكنهمفي  تركيبو كامل

 خندقال  في  النار  طالقإ  موقع  ويأخذون  األمام  إلى  حركةً   يبدأون  لمسابقةل  بأمرالمحكم العام

ويدمرون  النار  إلطالق  همستعدادإ  عن  بلغونوي(  منصة) (  12  رقم  الهدف )  أهداف   3  ويراقبون 

بالتناوب    األهداف   رفع  يتم.  متر  1800و  1700و  1600  مسافاتال  علىالمدفع    من  بلون مناسب

 يقوم  النار  إطالقبإنتهاء  .  الوقت  نفس  في  التالي  الهدف   ورفع  هخفض  األول يتم  الهدف   قصف   بعدو

 . خائرذال جميع إستهالك و تفريغ المدفعو النار إطالق نتهاءإ  عن بإبالغ الدبابة قائد

 . الطريق طول على حركة الطقم يواصل للمسابقة المحكم العام بأمر

  ويذهب   األولى  الدائرة  ويكمل  صطناعيةإ و  طبيعية  عقبات  على  الطقم  يتغلب  حركةال  خالل

المركبة  يتم  عقبات  على  تغلب   عدمب ".  الفردي  سباقال"  مسارال  من  الثانية   الدائرة  إلى  لىإ  إرسال 

المركبة"  التمرين  بتنفيذ  الطقم  يقوم  أينما  العقوبة  وقت  موقع  يضم  .1رقم    لملحقل  وفقًا"  مراجعة 

 . القيادة طبع على  العقوبات وتطبيق عليها  التغلب نظامو  وحجمها العقبات قائمة 5الملحق رقم 

  خط على    موقعًا  وتحتل   لطائرات  مضاد  لرشاش  ذخائراً   طقماأل  تحمل  الثانية  الدائرة  خالل

و  طلقة  15  قديم ت  يتم  لطائرات  مضاد  رشاش   من  النار  طالقإل.  النار  إطالق   منها   6لطقم 

كاشفة   25  رقم  الهدف   رفع  يتم  النار  إلطالق  ستعداداإل  عن  الطقم  إبالغ  بعد.  برصاصات 

 .بكشفه الهدف  يدمرو  الدبابة قائد يراقب. المحكم العام للمسابقة بأمر( هليكوبتر)

خط  موقعًا  وتحتل  تزودم  لرشاش  ذخائراً   طقماأل  تحمل  ةلثالثا  الدائرة  خالل   إطالق   على 

  بعد .  برصاصات كاشفة  منها  5لطقم و  طلقة  15  قديمت   يتمزدوج  م  رشاش  من  النار  طالقإل  .النار

( لدبابات  مضادة  يدوية  قنابل  قاذفة)  9  رقم  الهدف   رفع  يتم  النار  إلطالق  ستعداداإل  عن  الطقم  إبالغ

 .بكشفه الهدف  يدمرو الرامي يراقب. المحكم العام للمسابقة بأمر

  خط   في  للطائرات   المضادةمدفع  و  مزدوجال  رشاش لل  المستخدمة  غير  الذخائر  تظل  أن   يجب

  عن   التقرير  تنفيذ   قبل  المستهلكة  غير  الخراطيش  مع  األشرطة  بإخراج  الطاقم  ألفراد  يُسمح.  النار

 . األسلحة تفريغ

  واستهالك  النار  إطالق  وقف   بشأن  المسابقة  حكمل  تقرير  الدبابة  قائد  يقدم  رماية  كل  بعد

 . األسلحة وتفريغ الذخيرة

العام  أمربو   نتظاراإل  نصةم  في  الدبابات  وضع  يتم  السباق  نتهاءإ  بعد   إلى   غادرت  المحكم 

خط   إلى  ةالتالي  الدبابات  أطقم  ذهبت  محكمينال  لجنة  ممثل  أمر  على  بناءً .  القتالية  المركبات  رحبة

 .لقرعة العسكريةا لنتائج البداية وفقا

 .اإلجمالي مرورلا وقت  خالل من" الفردي سباقال" مرحلةال نتائج تحديد يتم

  ومسارات  صنعيةو  طبيعية  موانع  مع  الطريقب   ي األول  كتيبةال  لفرق"  التتابعسباق  "  تنفيذ  يتم.  4

 أطقم  ثالثة  فيه  يشارك (.  6  رقم  الملحق)  جزائية  زمنية  حقلو  نارال  إطالق  ومواقع  حقلو  قتالية

  على  ويعتمد  كيلومترات  5-3  واحدة لدائرة  اإلجمالي  الطول  يبلغ.  واحدة  دبابة   على  فريق  من  ةدبابال

  التتابع   سباق  أثناء.  األهداف   وضرب  منعال  على  للتغلبو  لفات  4  طاقم  كل  دميق.  ظوروف األرض

  للطائرات   مضادرشاش  و  مزدوجال  رشاشال  مدفع  من و  حركة  حالة  في  دبابةال  مدفع   من  النار  طلقي

 .النار طالقإل مكانموقع  من

 .الطريق دبابات على أربع من أكثر يكون أن يمكن  ال الوقت نفس في

الذهاب  الرماية  تنفيذ  تسلسل  يتم ً وفق "  تتابعال  سباق"بـ  خالل  حددته  خيارل  ا قد    ضبط   الذي 

 . القرعة العسكرية

من   من الجناح  النار  طلقإ  -  الثانية  في  ؛السرعة  سباق  -  األولى  دائرةال  في  .األول  الخيار

  رقم   بهدفين  لطائرات  مضاد  رشاش  من  النار  إطالق  -ة  الثالث  في  تحركاً؛  12  رقم  أهداف   3بـ  المدفع
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  .9 رقم أهداف  3بـ متزود رشاش من النار إطالق - الرابعة في ؛11 ورقم 25

الجناح  النار  طلقإ  -  األولى  دائرةال  في  .الثاني  الخيار المدفع  من    12  رقم  أهداف  3بـ  من 

 - ثالثةال في ؛11 ورقم 25 رقم بهدفين لطائرات مضاد رشاش من النار  إطالق -نية الثا في تحركاً؛

 . السرعة سباق - رابعةال ؛ في9 رقم أهداف  3بـ متزود رشاش من النار إطالق

  25  رقم  بهدفين  لطائرات  مضاد  رشاش  من  النار  إطالق  -  األولى  دائرةال  في  .لثالثا  الخيار

  سباق   -  ثالثةال  في   ؛9  رقم  أهداف   3بـ  متزود  رشاش  من  النار  إطالق  -نية  الثا  في؛  11  ورقم

 تحركاً. 12 رقم أهداف  3بـ من المدفع من الجناح النار طلقإ - رابعةال في؛ السرعة

 في  ؛9  رقم  أهداف   3بـ  متزود  رشاش  من   النار  إطالق  -  األولى  دائرةال  في  .رابعال  الخيار

ً   12  رقم  أهداف   3بـ  من المدفع  من الجناح  النار  طلقإ  -ثالثة  ال  في؛  السرعة  سباق  -نية  الثا   تحركا

 . 11 ورقم  25 رقم بهدفين لطائرات مضاد رشاش من النار إطالق - رابعةال في

التتابع  ايةبدال  بخط  التتابع  طريق  تجهيز  يقوم نقل  وخط   ةمستقيمال  حركةال  قسمو  والنهاية 

  مضاد   خندقومخاضة و  خندقال  منحدروتل و  المسار  جسر  نموذج)  باتعقوال  (السرعة  عالي  قسم)

و  ممر  مع  لدبابات  تحميل  وأماكن(  النارشريط  و  راتوحدو  متفجرال  لغاماأل  حقل  في  رممومشط 

التفريغ  (عميرت)  ائرالذخ متزود   النار  طالقإ  وأقسام  ومنصة  رشاش  من  النار  إلطالق  )قسم 

  تيمساف  2-1و  عقوبة ال  وقت  واقعم  9ورشاش مضاد لطائرات وقسمين إلطالق النار من الجناح( و

 .المالحق في اتعقبمقاسات الو المسابقة طريق عرض  يتم. عقوبةال دائرة

  فانعطإ  بخط  من الجناح  إطالق النار  إطالق النار برفوف لذخائر وأقسام  أقسام  تجهيز  تمي

المدفع بإتجاه حقل األهداف وخطوط إطالق النار ووقف النار ومواقع إطالق النار وحقل األهداف  

الملونة بألوان مناسبة وخندق إضافي من أجل إكمال الرماية حتى إستهالك الذخائر بالكامل )منصة  

 التفريغ( أيضاً.

بـ  تجهيز  تمي المدفع  النار من  األهداف إلطالق  الحقول(    12أهداف رقم    3حقول  )كل من 

المسافة   بلون مناسب على  الرماية حتى    1800-1600ملونة  إكمال  أجل  متر وهدف إضافي من 

 إستهالك الذخائر بالكامل أيضاً.

بـ  تجهيز  تمي لطائرات  مضاد  رشاش  من  النار  إلطالق  األهداف  رقم    2حقل    25هدفين 

 متر. 1000-800)مدفع مضاد لدبابات( بكل لون على المسافة  11( ورقم كوبترهلي)

بـ  تجهيز  تم ي متزود  من رشاش  النار  األهداف إلطالق  رقم    3حقل    قنابل   قاذفة)  9أهداف 

 متر.  800و 700و 600( بكل لون على المسافات لدبابات مضادة يدوية

  تها دباب  أمام  ف الص  فية واألطقم األلى   تقع دبابات الفرق أمام خط البداي  سباقال  بداية  قبل

يتم وضع دبابات التناوب على المواقع التي تم تعيينها    .وتتواجه موقع المتفرجين  الرأس  أغطية  في

 . التتابع نقل خط من بالقرب آمنة مسافةعلى  الفرق منخاصةً. يقع الطقم الثاني والثالث 

للمحكم   بلغوي  تصالاإل  ويدخل  المحرك   دور وي   شارةباإل  دبابةال  في  أماكنه  األول  الطقم  يأخذ

 . العام للمسابقة عن اإلستعداد
للمسابقة ي.  وقتال  نفس  في  سباقال  من  كل  في  لألطقم  الحركة  بدايةيتم   العام  المحكم  عطي 

 .( أمراً لبداية السباقعملية إجراءاتب المحكم العام مساعد)

ً تحرك  الدبابات  تبدأ  عملية  إجراءاتب   المحكم العام  مساعد  مرأ  على  بناءً    الطريق  طول  على   ا

لقسمها    التحميل  وقعم   على  وقف   العقبات  بإجتياز  قمطاأل  قوم ت  السباق  خالل  . خيار المعينوال  المحدد

األبواب  و  المحرك   يقاف بإ  يقومون  التحميل  موقع  في  .النار  طالقإ وتغطية  الدبابة  من  إخراج 

صف  في  الذخائرو   الدبابة  خلف   خطوات  4-2ـب  ووضع    تدويرو  أماكنهمفي    تركيبو  تحميل 

النارستعدادإ  عن   تبليغو  المحرك  إلطالق  بوضع    محكم  بأمر  .بالسلكية  هم  األطقم  تقوم  المسابقة 
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وتراقب   السباق  لخيار  وفقاً  المعركة  طريق  إلى  ذهاب  أو  الرماية    ون لب  المحددة  األهداف مواقع 

 . وتدمرها

  على   يتغلبو  يتحرك الطقم على طول الطريق بال إطالق النار  السرعة  عالي  السباق  خالل

المركبة  يتم  عقبات  على   تغلب  عدمب  . صطناعيةإو  طبيعية  عقبات   العقوبة   وقت   موقع   لىإ  إرسال 

نظام إجتياز    المالحق  يضم  .1رقم    لملحقل  وفقًا"  مراجعة المركبة"  التمرين   بتنفيذ  الطقم  يقوم   أينما

 . القيادة طبع  على حساب وقت العقوبة ودوائر العقوبةو العقبات

 عن  بلغوت  كامل  بدوام  مدفعية  طلقات  ثالث  قمطاأل   تحمل  الجناح  من  النار  إلطالق  بالنسبة

  تبدأ  (عملية  إجراءاتب  المحكم العام  مساعدمحكم المسابقة )  بأمر  .بالسلكية  النار  طالقستعداد إلاإل

  نحو   المدفع  ف انعطإ ب  الطقم   يقوم  صفراء  بعالمات  إليه  المشار  الخط  إلى  لخروجبا  .األطقم حركةً 

خط إطالق النار المشار   تقاطعب للمسابقة المحكم العام بأمر األول الهدف  عرض يبدأ .ف اهداأل حقل

قبل  .دبابةال  جسم  خالل  من  راءحم  بعالمات  إليه من  النار  إطالق  أثناء   مستقل  بشكل  طقماأل  يتم 

  من الجناح   اإلجمالي  الرماية  وقت   دقيقة   1  إلى  يصل  ف اهدمن األ  كلالعرض ل  وقت.  الهدف كشف  

  إزالة   على  طقمال  دير إمكانيةبتق  الدبابة  قائد  يقوم  النار  إطالق  تأخر  حالة  في.  دقائق  4  من  أكثر  ال

عدم وجود    حالة  وفي   التأخر  عنالقائد   ويبلغ  .المحدد  الوقت  في  النار  إطالق  مهمة  كمالستوإ  التأخر

منصة    اإلمكانية إلى  الدبابة  إرسال  يتم  العام  المحكم  أمر  على  بناًء  الطقم  قبل  من  التأخر  إلزالة 

يتو   وتجاوز   الدبابة  قائدمن    اإلبالغ  وجود  عدم  حالة  في  .الطريق  إستكمال  وقت  قف التفريغ حيث 

العقوبة لكل   دائرة  1فترة حضور الدبابة على قسم إطالق النار من الجناح يتم زيادة العقوبة للطقم بـ

(  إخالؤها  أو  إخراجها)  قسراً   دبابةال  إرسال  يتم  المحكم العام  بقرار  .اإلجمالي  وقتلا  فوق  ثانية  30

  يتم   أينما  التفريغ  نصةم  إلى  الطوارئ  حاالت  في  اإلخالء  لمجموعة  وسائلالو  قواتال  بواسطة

 . إلستكمال الطريق لهذا الطقم وقتوال يتم وقف ال التأخر من التخلص

  كل   فيدبابة    1  يكون  أن  يمكن.  السابق  الهدف  قصف   بعد   والثالث  الثاني  الهدف   عرض  يتم

النار من  من أقسام   إنتهاء  نع   بليغبت  الدبابة  قائد  يقوم  نارال  إطالق   إنتهاء  بعد  فقط.  الجناح  إطالق 

 وتفريغ المدفع. ائرالذخ ستهالك وإ النار إطالق

 في  النار  إلطالق  موقعًاائر بالكامل خالل الحركة تضع الدبابة  ك الذخستهالفي حالة عدم إ

التفريغ  أو  بالكامل  ائرالذخ  ستهالك إ  حتى  النار  وتطلق(  التفريغ  على منصة)  الخندق   بتوجيه   تنفذ 

العام العام  بأمر(  تفريغ)  ائرالذخ  ستهالك إ  بعد.  المحكم  ً تحرك  الدبابة  واصلت  المحكم   طول  على  ا

أجل  المستغرق   الوقت  ضمي.  الطريق   ساعة   تتوقف   وال  اإلجمالي  الوقت  في  دبابةال  تفريغ  من 

 .اإليقاف 

برصاصات    منها  6و  طقمل  طلقة  20  قديمت  يتم  لطائرات  مضاد  رشاش  من  النار  طالقإل

  11ورقم    (هليكوبتر)  25  رقم  ينالهدف  رفع  يتم  النار  إلطالق  ستعداداإل  عن  الطقم  إبالغ  بعد.  كاشفة

  الدبابة   قائد  يراقب.  المحكم العام للمسابقة  بأمر  ( على الخطين في نفس الوقت لدبابات  مضاد  )مدفع

 .بكشفه الهدف  يدمرو

  بعد .  برصاصات كاشفة  منها  10و  طقمل  طلقة  30  قديمت   يتم  متزود  رشاش  من  النار  طالقإل

  مضادة  يدوية  قنابل  قاذفة)  9  رقم  أهداف   3  رفع   يتم   النار  إلطالق  ستعداداإل  عن  الطقم  إبالغ

الوقت  3على    11ورقم    (لدبابات نفس  في  للمسابقة  بأمر  خطوط  العام   الرامي  يراقب.  المحكم 

 .بكشفه الهدف  يدمرو

 ومواقع  حقلو  قتالية  ومسارات  ةيعصنو  طبيعية  موانع  به  طريق  طول  على"  التتابع  شوط"  يتم.  5

 على  فريق  من  دبابات  أطقم  ثالثة   فيه  يشارك (.  6  رقم  الملحق )  جزائيةال  زمنيةال  حقلو  نارال  إطالق 

.  ظوروق األرض  على  ويعتمد  كيلومترات  5-3  واحدة  لدائرة  اإلجمالي  الطول  يبلغ.  واحدة  دبابة
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  من   النار  طالقيتم إ  التتابع  شوط  أثناء.  األهداف   تدميرو  يتم عبور المنع  و  لفات  4  طاقم  كل  تحرك ي

  إطالق   موقع  مكان  من  للطائرات  ومضاد  مزدوج  رشاش  مدفع  منو  حركةال  حالة  في  دبابة  مدفع

 .النار

 .الوقت نفس الطريق في دبابات على  أربع من أكثر يكون أن يمكن ال

  بواسطة  تعيينه تم  الذي  للخيار  وفقًا"  التتابع"  مسافة  تجاوز  عند  النار  إطالق  تسلسل  تنفيذ  يتم

 .قرعة عسكرية

الجناح  النار  طلق إ  -  الثانية  في  ؛ السرعة  شوط   -  األولى  دائرةال  في  .األول  الخيار من   من 

  رقم   بهدفين  لطائرات  مضاد  رشاش  من  النار  إطالق  -ة  الثالث  في  تحركاً؛  12  رقم  أهداف   3بـ  المدفع

  .9 رقم أهداف  3بـ متزود رشاش من النار إطالق - الرابعة في ؛11 ورقم 25

الجناح  النار  طلقإ  -  األولى  دائرةال  في  .الثاني  الخيار المدفع  من    12  رقم  أهداف  3بـ  من 

 - ثالثةال في ؛11 ورقم 25 رقم بهدفين لطائرات مضاد رشاش من النار  إطالق -نية الثا في تحركاً؛

 . السرعة سباق - رابعةال ؛ في9 رقم أهداف  3بـ متزود رشاش من النار إطالق

  25  رقم  بهدفين  لطائرات  مضاد  رشاش  من  النار  إطالق  -  األولى  دائرةال  في  .لثالثا  الخيار

  سباق   -  ثالثةال  في   ؛9  رقم  أهداف   3بـ  متزود  رشاش  من  النار  إطالق  -نية  الثا  في؛  11  ورقم

 تحركاً. 12 رقم أهداف  3بـ من المدفع من الجناح النار طلقإ - رابعةال في؛ السرعة

 في  ؛9  رقم  أهداف   3بـ  متزود  رشاش  من   النار  إطالق  -  األولى  دائرةال  في  .رابعال  الخيار

ً   12  رقم  أهداف   3بـ  من المدفع  من الجناح  النار  طلقإ  -ثالثة  ال  في؛  السرعة  سباق  -نية  الثا   تحركا

 . 11 ورقم  25 رقم بهدفين لطائرات مضاد رشاش من النار إطالق - رابعةال في

التتابع  ايةبدال  بخط  التتابع  طريق  تجهيز  يقوم نقل  وخط   ةمستقيمال  حركةال  قسمو  والنهاية 

  مضاد   خندقومخاضة و  خندقال  منحدروتل و  المسار  جسر  نموذج)  باتعقوال  (السرعة  عالي  قسم)

و  ممر  مع  لدبابات  تحميل  وأماكن(  النارشريط  و  راتوحدو  متفجرال  لغاماأل  حقل  في  رممومشط 

التفريغ  (عميرت)  ائرالذخ متزود   النار  طالقإ  وأقسام  ومنصة  رشاش  من  النار  إلطالق  )قسم 

  تيمساف  2-1و  عقوبة ال  وقت  واقعم  9ورشاش مضاد لطائرات وقسمين إلطالق النار من الجناح( و

 .المالحق في اتعقبمقاسات الو المسابقة طريق عرض  يتم. عقوبةال دائرة

ومواقف   مواقف   تجهيز  تم ي لذخائر  برفوف  النار  النار  إطالق  الجناح  إطالق    بخط   من 

المدفع بإتجاه حقل األهداف وخطوط إطالق النار ووقف النار ومواقع إطالق النار وحقل   ف انعطإ

الذخائر  إستهالك  حتى  الرماية  إكمال  أجل  من  إضافي  وخندق  مناسبة  بألوان  الملونة  األهداف 

 بالكامل )منصة التفريغ( أيضاً.

بـ  تجهيز  تمي المدفع  النار من  األهداف إلطالق  الحقول(    12أهداف رقم    3حقول  )كل من 

المسافة   بلون مناسب على  الرماية حتى    1800-1600ملونة  إكمال  أجل  متر وهدف إضافي من 

 إستهالك الذخائر بالكامل أيضاً.

بـ  تجهيز  تمي لطائرات  مضاد  رشاش  من  النار  إلطالق  األهداف  رقم    2حقل    25هدفين 

 متر. 1000-800 )مدفع مضاد لدبابات( بكل لون على المسافة 11( ورقم هليكوبتر)

بـ  تجهيز  تم ي متزود  من رشاش  النار  األهداف إلطالق  رقم    3حقل    قنابل   قاذفة)  9أهداف 

 متر.  800و 700و 600( بكل لون على المسافات لدبابات مضادة يدوية

  تها دباب  أمام  ف الص  فيتقع دبابات الفرق أمام خط البداية واألطقم األلى     سباقال  بداية  قبل

يتم وضع دبابات التناوب على المواقع التي تم تعيينها    .وتتواجه موقع المتفرجين  الرأس  أغطية  في

 . التتابع نقل خط من بالقرب آمنة مسافةعلى  الفرق منخاصةً. يقع الطقم الثاني والثالث 

للمحكم   بلغوي  تصالاإل  ويدخل  المحرك   دور وي   شارةباإل  دبابةال  في  أماكنه  األول  الطقم  يأخذ
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 . العام للمسابقة عن اإلستعداد
للمسابقة ي.  وقتال  نفس  في  سباقال  من  كل  في  لألطقم  الحركة  بدايةيتم   العام  المحكم  عطي 

 .( أمراً لبداية السباقعملية إجراءاتب المحكم العام مساعد)

ً تحرك  الدبابات  تبدأ  عملية  إجراءاتب   المحكم العام  مساعد  مرأ  على  بناءً    الطريق  طول  على   ا

لقسمها    التحميل  وقعم   على  وقف   العقبات  بإجتياز  قمطاأل  قوم ت  السباق  خالل  . خيار المعينوال  المحدد

وتغطية  و  المحرك   يقاف بإ  يقومون  التحميل  موقع  في  .النار  طالقإ الدبابة  من  األبواب  إخراج 

صف  في  الذخائرو   الدبابة  خلف   خطوات  4-2ـب  ووضع    تدويرو  أماكنهمفي    تركيبو  تحميل 

النارستعدادإ  عن   تبليغو  المحرك  إلطالق  بوضع    محكم  بأمر  .بالسلكية  هم  األطقم  تقوم  المسابقة 

وتراقب   السباق  لخيار  وفقاً  المعركة  طريق  إلى  ذهاب  أو  الرماية    ون لب  المحددة  األهداف مواقع 

 . تدمرهاو

  على   يتغلبو  يتحرك الطقم على طول الطريق بال إطالق النار  السرعة  عالي  السباق  خالل

المركبة  يتم  عقبات  على   تغلب  عدمب  . صطناعيةإو  طبيعية  عقبات   العقوبة   وقت   موقع   لىإ  إرسال 

نظام إجتياز    المالحق  يضم  .1رقم    لملحقل  وفقًا"  مراجعة المركبة"  التمرين   بتنفيذ  الطقم  يقوم   أينما

 . القيادة طبع  على حساب وقت العقوبة ودوائر العقوبةو العقبات

 عن  بلغوت  كامل  بدوام  مدفعية  طلقات  ثالث  قمطاأل   تحمل  الجناح  من  النار  إلطالق  بالنسبة

  تبدأ  (عملية  إجراءاتب  المحكم العام  مساعدمحكم المسابقة )  بأمر  .بالسلكية  النار  طالقستعداد إلاإل

  نحو   المدفع  ف انعطإ ب  الطقم   يقوم  صفراء  بعالمات  إليه  المشار  الخط  إلى  لخروجبا  .األطقم حركةً 

خط إطالق النار المشار   تقاطعب للمسابقة المحكم العام بأمر األول الهدف  عرض يبدأ .ف اهداأل حقل

قبل  .دبابةال  جسم  خالل  من  راءحم  بعالمات  إليه من  النار  إطالق  أثناء   مستقل  بشكل  طقماأل  يتم 

  من الجناح   اإلجمالي  الرماية  وقت   دقيقة   1  إلى  يصل  ف اهدمن األ  كلالعرض ل  وقت.  الهدف كشف  

  إزالة   على  طقمال  دير إمكانيةبتق  الدبابة  قائد  يقوم  النار  إطالق  تأخر  حالة  في.  دقائق  4  من  أكثر  ال

عدم وجود    حالة  وفي   التأخر  عنالقائد   ويبلغ  .المحدد  الوقت  في  النار  إطالق  مهمة  كمالستوإ  التأخر

منصة    اإلمكانية إلى  الدبابة  إرسال  يتم  العام  المحكم  أمر  على  بناًء  الطقم  قبل  من  التأخر  إلزالة 

يتو   وتجاوز   الدبابة  قائدمن    اإلبالغ  وجود  عدم  حالة  في  .الطريق  إستكمال  وقت  قف التفريغ حيث 

العقوبة لكل   دائرة  1ناح يتم زيادة العقوبة للطقم بـفترة حضور الدبابة على قسم إطالق النار من الج

(  إخالؤها  أو  إخراجها)  قسراً   دبابةال  إرسال  يتم  المحكم العام  بقرار  .اإلجمالي  وقتلا  فوق  ثانية  30

  يتم   أينما  التفريغ  نصةم  إلى  الطوارئ  حاالت  في  اإلخالء  لمجموعة  وسائلالو  قواتال  بواسطة

 . إلستكمال الطريق لهذا الطقم وقتوقف الوال يتم   التأخر من التخلص

  كل   فيدبابة    1  يكون  أن  يمكن.  السابق  الهدف  قصف   بعد   والثالث  الثاني  الهدف   عرض  يتم

النار من  من أقسام   إنتهاء  نع   بليغبت  الدبابة  قائد  يقوم  نارال  إطالق   إنتهاء  بعد  فقط.  الجناح  إطالق 

 المدفع.وتفريغ  ائرالذخ ستهالك وإ النار إطالق

 في  النار  إلطالق  موقعًاائر بالكامل خالل الحركة تضع الدبابة  ك الذخستهالفي حالة عدم إ

التفريغ  أو  بالكامل  ائرالذخ  ستهالك إ  حتى  النار  وتطلق(  التفريغ  على منصة)  الخندق   بتوجيه   تنفذ 

العام العام  بأمر(  تفريغ)  ائرالذخ  ستهالك إ  بعد.  المحكم  ً تحرك  الدبابة  واصلت  المحكم   طول  على  ا

أجل  المستغرق   الوقت  ضمي.  الطريق   ساعة   تتوقف   وال  اإلجمالي  الوقت  في  دبابةال  تفريغ  من 

 .اإليقاف 

برصاصات    منها  6و  طقمل  طلقة  20  قديمت  يتم  لطائرات  مضاد  رشاش  من  النار  طالقإل

  11ورقم    (هليكوبتر)  25  رقم  ينالهدف  رفع  يتم  النار  إلطالق  ستعداداإل  عن  الطقم  إبالغ  بعد.  كاشفة

  الدبابة   قائد  يراقب.  المحكم العام للمسابقة  بأمر  ( على الخطين في نفس الوقت لدبابات  مضاد  )مدفع
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 .بكشفه الهدف  يدمرو

  بعد .  برصاصات كاشفة  منها  10و  طقمل  طلقة  30  قديمت   يتم  متزود  رشاش  من  النار  طالقإل

  مضادة  يدوية  قنابل  قاذفة)  9  رقم  أهداف   3  رفع   يتم   النار  إلطالق  ستعداداإل  عن  الطقم  إبالغ

الوقت  3على    11ورقم    (لدبابات نفس  في  للمسابقة  بأمر  خطوط  العام   الرامي  يراقب.  المحكم 

 .بكشفه الهدف  يدمرو

  خط   في  للطائرات  والمضادة  زدوجالم  للرشاشات   المستخدمة  غير  الذخائر  تظل  أن  يجب

  تفريغ   عن  التقرير  قبل  المستهلكة  غير  الخراطيش  مع  األشرطة  بإخراج  الطاقم  ألفراد  يُسمح.  النار

 .األسلحة

 الذخيرة  واستهالك   النار  إطالق  بوقف   للمنافسة  حكامال  للجنة   الدبابة  قائد  قرري  رماية  كل  بعد

 .األسلحة وتفريغ

  في   هيكلها  يكون أن  يجب  حين  في  البداية  خط  أمام  الدبابة  توقف ت  دوائرال  جميع  إستكمال  بعد

  الرأس  سماعات  رفعوي  الدبابة  ويترك   المحرك   إيقاف ب  طقمال  يقوم.  بأعمدة  إليه  مشارال  ظرفال

 . أبواب ويغطي  قبعات ويضع

 : التتابع نقل نظام

  طقم ال  يقوم   شوطالبعد إستكمال  .  الثاني  شوطال  طقم   إلى   الدبابة  بنقل  األول  شوطال  طقم   يقوم 

 . الثالث طاقمال إلى الدبابة نقلب  الثاني

  نقل   خط  على   بأمر المحكم بوضع  التالي  الطقميقوم    النهاية  خط  عند  لدبابة كامالً ا  توقف   بعد

 واصلةال  دبابة ال  طقم  يقوم   .حركةال  اتجاه   في  البداية   خط  من   متر  100-70  مسافةال  على  التتابع

في ظرف ب   ووضع   الرأس  سماعات  رفعو  الدبابة  وترك   المحرك   يقاف وإ  البداية  خط  أمام  توقفها 

ً و قبعات   باليد  التتابع  نقل   يتم  .خط نقل التتابع  على   ع يق  الذي  التالي   الطقم  إلى  األمام   إلى   ذهاب ركضا

 قبل  القادم  الطقم  أعضاء  من  البدء  يحظر.  التالي  الطقم  عضو  جسم  من  جزء  أي  لمس  طريق  عن

ً محرك السائق دوروي  دبابةال في هأماكن التالي الطقم يأخذ التتابع نقل بعد .التتابع ستقبالإ   القائد ويبلغ ا

ً تحرك  مستقل  بشكل  دبابةال  بدأتو   ستعداداإل  عن    الطقم   يخرج  .بتالمث  والخيار  الطريق   طول  على  ا

ً الواصل من الطريق   .فريقه مدرب إلى  ويعود مناأل لمتطلبات وفقا

  وجوائز الفائزين   الفائزين  يينوتع  النتائج  بملخص  "تتابعال  سباق"  من  العملية  المرحلة  تنتهي

 . بالمسابقة

 

IV . بالمسابقة وجوائز الفائزين الفائزيننظام تعيين 

 

الفائزين   الفائزين   عيين ت  يتم   .1   لمسابقة ل  لجنة المحكمين  قرار  على  بناءً   بالمسابقة  وجوائز 

 ستبعاد. إل هايلعالطقم  يتعرض التي وعدم وجود المخالفات المسابقة لطريق المرور وقت أقصرب

  هو   الدبابة  طقم  وتحدد  النتائج  للمسابقة  ين حكملما  لجنة  تلخص"  الفردي  السباق"  نهايةب.   2

 ".الفردي السباق" في الفائزونجوائز  هم الدبابات وأطقم الفائز

المختلفة   طقم ألالوقت    نفس  بلوغ   حالة  في   أقل   لديه  الذي  الطقم  فإن  السباق  خالل  الدبابات 

 . التصنيف  في مكان أعلى يأخذ العقوبة ومواقع وقت العقوبة دوائر  من عدد

  والنهائي   النهائي  نصف   الدور)  لمسابقةل   التالية  المرحلة  في  دخلت  التي  الفرق  عيينلت   .3

  ك   يينهاتع  يتم  يتال  السباقات  نتائج  ملخصل(  تصنيف )  جدولال  حضيرت يتم"(  سباق التتابع"  لمرحلةل

 .لمسابقةل" الفردي سباقال" مرحلةال في مشاركة أطقم 3 لجميع( إجماليوقت ) النتائج مجموع

 على  حصلت  التي  الفرق  تتلقى.  فريقال  ( إجمالي)  وقت  قلأل  ناسبت(  تصنيف )  نتيجةال  أعلى
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 . لموضوعة المسابقة وفقًا"  سباق التتابع"  مرحلةال في مشاركةب الحق( تصنيف ) نتيجةال أعلى

ً   12  أفضل  تحديد  يتم"  الفردي  السباق"  لنتائج  ووفقًا  النهائي   نصف   الدور  في  للمشاركة  فريقا

التتابع"  مسابقةال  من   النتائج  للمسابقة  ينحكممال  لجنة  تلخص  النهائي  نصف   الدور  نتهاءبإ  ".سباق 

 . "سباق التتابع" النهائية المرحلة في ةمشاركلل فرق 4 وتحدد

التتابع"  بإنتهاء   .4  الفائز  الفريق  وتحدد  النتائج  لمسابقةل  ينحكممال  لجنة  تلخص"  سباق 

 .المسابقة في الفائزةجوائز  وفرق

  األسلحة   ونقل"  الدولية  الجيش  ألعاب"لـ  ختامال  حفل  المسابقة  من  األخيرة  المرحلة  تتضمن

 . الدائم نتشاراإل نقط إلىالفرق  أفراد وعودة الروسي الجانب إلى العسكري العتادو

 

V .  خالل المسابقة  من التي يتم إستعمال العقوبات عليهااأل متطلباتقائمة مخالفات 

 

 :لـ عقوبةال دائرة 1 ينيعت  يتم  األمن متطلبات مخالفة حالة في.  1

 مفتوحة؛  أبواب )باب( مع حركة

 . األسلحة تفريغ مخالفة نظام

 :لـ عقوبةال يدائر 2 ينيعت  يتم  األمن متطلبات مخالفة حالة في

 المحكم العام للمسابقة؛ أمر دونب النار إطالق أو الحركة بداية

  أماكن   من  الطريق  أقسام   ستثناءإب)وذخائر محملة    معمرة  بأسلحة  الطريق  طول  على  حركة

 ؛ ( إطالق النار خط إلى خائرالذ تحميل

 ؛إطالق النار خط إلى دبابةال لوصو حتى تعمير األسلحة

 مضاد رشاش من النار  إطالق عند الدبابة قائد باب ستثناءإب) مفتوحة أبواب مع  النار إطالق 

 ؛ (لطائرات

 ؛الجانبية الحماية مناطقإلى خارج  النار طالقإ

 النار؛ وقف  خط  تقاطع وبعد النار إطالق خط على الدبابة خروج قبل النار إطالق

 أماكنهم؛ الطقم أفراد يتخذ لم عندما  الدبابات حركة

العام  تعليماتتنفيذ    عدم والعمال و  المحكم  الميدانيين  والمحكمين  بإجراءات عملية  مساعده 

 ؛ ابةبالد طقم من قبل الفنيين

 .الدبابة الموصول محرك  عندما الذخائر تحميل

المتفرجين  تجاهإ  في  رشاشال  أو  مدفعال  لتوجيه  طريقال  على  الطقم  أفراد  جوخرو  موقع 

  المرحلة   هذهل  لتصنيف ا  في  األخير  المكانوضعه على  و  الطقم  ستبعادإ  يتم  أمر المحكم العام  دونب

 .المسابقة من

  األخير   وضعه على المكانو   يتم إستبعاده  الطريق  على  الدبابات  تصادم  لىع  المسؤول  الطقم

 .المسابقة من المرحلة هذهل لتصنيف ا في

 

VI . تسلسل حل المسائل متنازع عليها 

 

يتم    .لجنة المحكمين  إلى  فيها  للنظر  مسألةال  تقديمب  الحق  المسابقة  في  شارك م  فريق  لكل.   1

 (. 7 رقم الملحق)المحكم العام  قرارب ستثنائياإل أو التالي جتماعاإل في نظر المسألة

عليها  المسائل  حل  يتم    .2 المحكمين  بقرار  متنازع    التصويت   طريق  عن  لمسابقةل  لجنة 

  نقسمت إ  إذا .  الحاضرين  المحكمين   من  بسيطةال  غلبيةاأل  صوتت  إذا  قبوالً م  القرار  يعتبر.  المفتوح
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  وفي   لمسابقة ل  المحكم العام  قبل  من  التصويت   بنتيجة   النهائي  القرار  تخاذ إ   يتم  بالتساوي   األصوات

 . الحسبان في تصويته يؤخذ ال أخرى حاالت

 ة. الدولي الجيش المحكم العام أللعاب أمام لمسابقةل لجنة المحكمين قرار ستئناف إ يجوز . 3
 

 



 

 1الملحق رقم 

 

 إجراءات )معايير( مراجعة المركبة التي ينفذها الطقم على موقع وقت العقوبة 

 

 رقم 
 ظروف وتسلسل تنفيذ اإلجراءات )معايير(

 سائق  رامي  قائد الدبابة

دبابة  ال من طقمال يتم إخراج. المحرك  بإيقاف  السائق يقوم" مركبةال إلى" الدبابة قائد بأمر. الدبابة. األبواب مقفولة بسداداتيقع الطقم في  1

 . الدبابة من بالقرب تشكيلهو

   هيكل السفليال عقد فيال حالةل خارجي فحصب لسائقل مهمة يحدد 2

  عنصيانتها  عند الضرورة) للرامي بفحص أجهزة التنشين

 (.منها والغبار األوساخ  إزالة طريق

 على يخرج. تفتيش وسائط اإلتصالب يقوم.  يركب في الدبابة

يا برج  : "المثال سبيل على. )المراقبة نقطة في المحكم مع تصالإ

. ردال نتظري(. في اإلستقبال (أزرق  أو أخضر أو أحمر) أصفر أنا

 . التفتيش نتائج عن  تقارير  ويتلقى هطقم ويشكل  دبابةال من خرجي

  دبابةال في يركب الدبابة قائد بأمر

ألجهزة  خارجي يقوم بفحصو

صيانتها   عند الضرورة) التنشين

 والغبار األوساخ إزالة طريق عن

  نتائج  عن الدبابة قائديبلغ ل(. منها

 . التفتيش

  فحصيقوم ب الدبابة قائد بأمر

هيكل ال عقد فيال حالةل خارجي

  قائديبلغ ل. )أيمن وأيسر(السفلي 

 . التفتيش نتائج عن الدبابة

  السائق يقوم. السدادات على األبواب إغالق يتم. يركب الطقم في الدبابة" األماكن إلى" دبابة ال قائد أمرب . دبابةال من بالقرب الطقم تشكيل يتم 3

 .للحركة ستعداداإل  عن للمحكم العام الدبابة قائديبلغ . المحرك  تدويرب

 



 

 2الملحق رقم 

 

 قائمة 

 تعطالت المركبات التي حدثت بذنب من مشاركين المسابقة  

 ويتم إستبعاد الطقم عليها ووضعه على المكان األخير في تصنيف المسابقة

 

 . كسر أو إنحناء المرفق لعجلة التوجيه؛ 1

 . إنحناء محور الموازن؛ 2

 إنحناء أسفل الجسر؛ . 3

 ؛*. تسخين المحرك الفوقي4

 . تدوير المحرك في إتجاه عكسي؛ 5

 الكوكبية؛ ف انعط. إشعال وتشوه القرص اإلحتكاكي أو قابض التثبيت اإلحتكاكي آللية اإل 6

 أو فرملة الوقف؛  ف انعط. إشعال األشرطة لفرملة اإل7

 . إنحناء الرفوف والخزانان اإلضافية؛8

 لبرج أو مثبت المدفع؛. كسر مثبت ا9

 . إنحناء المدفع؛10

 . ضربة المحرك الهيدروليكية؛11

 . غرق المركبة القتالية )دبابة(.12

____________________________________________________________ 

ً سخنم المحرك  يعتبر * ً ا  الحرارة درجة من أعلى التبريد سائلل حرارةال درجة  كانت إذا  فوقيا

  إستخدامو المادي للجزء( تعليمات) ائبالكت في ذكورةالم القصير المدى على بها ةالمسموح

.ةناسبالم اتركبالم



 

 المطالبة على المشاركة في المسابقة "بياثلون الدبابات" 
______________________________________ 

 )دولة(

 رقم  وظيفة  رتبة عسكرية  إسم  رقم البطاقة الشخصية مالحظة

 .1 المسابقة فريق رئيس    

 مدربينال مجموعة

 .2 مدرب     

 .3 مدرب     

 طقم الدبابة األول

 .4 قائد الدبابة     

 .5 رامي     

 .6 سائق    

 الثاني طقم الدبابة  

 .7 قائد الدبابة     

 .8 رامي     

 .9 سائق    

 طقم الدبابة الثالث 

 .10 قائد الدبابة     

 .11 رامي     

 .12 سائق    

 طقم الدبابة اإلحتياطي

 .13 قائد الدبابة     

 .14 رامي     

 .15 سائق    

 قسم الدعم الفني

 .16 مدير القسم    

 .17 مهندس    

 .18 مهندس    

 .19 فني    

 .20 فني    

 .21 فني    

 ______________________________________  رئيس )كبير المدربين( الفريق

 )دولة(                                        
          م                            ___________________________                                 __________________________           20     "__" ________

)رتبة عسكرية(                             )توقيع(                                 )إسم(                                                                                                       

 3الملحق رقم 



 

 الرسم التخطيطي  4الملحق رقم 

   لطريق المرحلة "السباق الفردي" للمسابقة "بياثلون الدبابات"

 خط النهاية 

 خط البداية 

 العالمات
 موقع وقت العقوبة 
 منصة التفريغ 

 تحميل الذخائر )تعمير(  موقع



 

 

 5الملحق رقم 
 

 قائمة 

 القيادة  طبع على  العقوبات تطبيقمقاساتها ونظام إجتيازها وو العقبات

 

 المخاضة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  وتراجع  حادة  فاتانعطوإ  توقف   دونب  عقبةال  على  التغلب  يتم  الشاطئ   أثناء خروج 

 .المقابل

  طوافها   أو  المقابل  الشاطئ  أثناء خروج في  تراجعو(  المحرك   إيقاف )على العقبة    لتوقف 

 . موقع وقت العقوبة إلى قسراً  الدبابة إرسال يتم
 

 نموذج جسر المسار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العكسية  ستخدامإ  دونب  المسار  جسر  نموذج  إلى  الخروجيتم   الحركة   على وذهاب    آلية 

 سقط. و توقف   دونب طولها

  منطقة   إلى  بالقوة  دبابةال  إرسال  يتم  تجاوزه  أو  منعال  من  التعثر  أو  يخلف   رجوععند  

 .الجزائية الوقت

0,8-1,2 м 
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 قسم المناورات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وإيقاف المحرك.  لمس األعمدة دونب يتم إجتياز العقبة

أو طوافها  ل(  مخدوش)  مقلوب(  محدد)  عمود  لكل  بالنسبة   قسراً   الدبابة  إرسال  يتملعقبة 

 . موقع وقت العقوبة إلى

 

 التل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيقاف المحرك وتراجع.  دونب يتم إجتياز العقبة

موقع    إلى  قسراً   الدبابة  إرسال  يتمالعقبة )إيقاف المحرك( وتراجع وطوافها    لتوقف على

 . وقت العقوبة

 

 



19 

 منحدر الخندق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيقاف المحرك وتراجع.  دونب يتم إجتياز العقبة
  على   وتوقف   عقبةال  قبل  أمتار  10-5  قبل  ساعة /كم   5  إلى  السرعة  تخفيض  دون ب  لحركة

 . موقع وقت العقوبة إلى قسراً  الدبابة إرسال يتم وطوافها وتراجع( المحرك  إيقاف ) عقبةال
 

 الخندق مضاد لدبابات مع الممر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتراجع.  ولمس الجدر الجنبية واألعمدة المحرك  إيقاف  دونب يتم إجتياز العقبة

عقبة الذي أدى إلى  لل  الجانبي  الجدار  ولمس  لعقبةل(  مخدوش)  مقلوب(  محدد)  عمود  لكل

 على توقف حركة بدون تخفيض السرعة وو حركة المركبة القتالية )دبابة(  على ؤثرت التعطالت 

ً   تراجع  أو(  المحرك   إيقاف )  عقبةال موقع   إلى  قسراً   العقبات  دبابة  إرسال  يتم  وطواف العقبة أيضا

 . وقت العقوبة
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 المشط 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلية الحركة العكسية. ستخدامولمس المحددات وإ المحرك  إيقاف  دونب يتم إجتياز العقبة

  إلى   قسراً   العقبات   دبابة   إرسال  يتموطواف العقبة  (  مخدوش)  مقلوب(  محدد)  عمود  لكل

 . موقع وقت العقوبة
 

 متفجر ال لغاماأل حقل فيالممر  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في   الحركة  العالمات    المحرك   إيقاف   دونب  متفجرال   لغاماأل  حقل   فيالممر  يتم  ولمس 

 آلية الحركة العكسية. ستخداموالمحددات )أعمدة داخلية( وإ

  دبابة  إرسال يتموطواف العقبة وتوقف ولمس اللغم ( مخدوش) مقلوب( محدد) عمود لكل

 . موقع وقت العقوبة إلى قسراً  العقبات
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 الحدور 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولمس المحددات والتراجع. توقف  دونب يتم إجتياز العقبة

 إرسال  يتمللعقبة وتوقف وتراجع وطواف العقبة  (  مخدوش)  مقلوب(  محدد)  عمود  لكل

 موقع وقت العقوبة  إلى قسراً  العقبات دبابة

 

 شريط النار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلية الحركة العكسية.  ستخدامولمس المحددات وإ توقف  دونب شريط الناريتم الحركة في 

 يتمللعقبة وحركة عكسية وتوقف وطواف العقبة    (مخدوش)  مقلوب(  محدد)  عمود  لكل

 . موقع وقت العقوبة إلى قسراً  العقبات دبابة إرسال
 

 



 

 

 الرسم التخطيطي  6الملحق رقم 

  " للمسابقة "بياثلون الدبابات"التتابعسباق المرحلة "لطريق 

 العالمات
 موقع وقت العقوبة 
 منصة التفريغ 

 تحميل الذخائر )تعمير(  موقع
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 7الملحق رقم 

 اإلحتجاج 

 بالتنظيم والتنفيذ وتعيين النتائج للمسابقة
_________________________________________________  

 )إسم المسابقة(

______________________________________________________________    من

 )محكم/رئيس الفريق(                                 )إسم(                                    )فريق(
_______________________________________________________________ 

 )تأريخ(                                        )زمن(                 )مرحلة(                   
  

 تلخص اإلدعاء.  نتائج المعالجة

ما هي مواد القواعد أو موضوعة المسابقة  

 تم إخاللها.

 حل المسألة المفروض وتدعيمه.  

 القرار المتخذ وتدعيمه. 

توقيع الموظف الذي إتخذ  

 القرار. 

الموظف الذي نفذ  

 المعالجة. 

   

   

   

 

 مطلع مع قرار المحكمين

 "موافق"/"غير موافق" _______________________________________ 
 )تأريخ/وقت/توقيع الموظف الذي قدم اإلحتجاج( )شطب غير الزم(                                      

 

 قرار لجنة المحكمين

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 ___________________________المحكم العام 

 أعضاء لجنة المحكمين ___________________________

___________________________ 

 ___________________________ 
                     )تأريخ/زمن(

 

 __________________________________مطلع مع قرار لجنة المحكمين للمسابقة 
 )توقيع/إسم/تأريخ(                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 


