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قانون إجراء المسابقة "هجمة سوفوروف"
الباب األول .المادة العامة
 .1تعتبر "هجمة سوفوروف" مسابقاة ً يتم إجراءها في إطار األلعاب الدولية العسكرية (إختصارا ً
"المسابقة") بغية تمييز أفضل الطواقموالفرقوالمتخصصين في مجال استعمال عرباتالمشاة القتالية.
 . 2منظم المسابقة هووزارة الدفاع لروسيا اإلتحادية (القيادة العامة للقوات البرية الروسية).
 .3يمكن إجراء المسابقة في الدول األجنبية األخرى في حالة وجود فيها محور مجهز لمسابقة وفقا ً لقواعد
األلعاب الدولية العسكرية.
تتم مناقشة وتنسيق تسلسل التنظيم والتحضير وا إلجراء للمسابقة في دول أجنبية أثناء المؤتمرات
التخطيطية.
في حالة إخالل الشروطلهذا القانون من قبل الدولة المرشحة التي تنظم المسابقة في أراضها ،يمتلكلجنة
ممثلي الدول المشاركة بالحق في إتخاذ القرار عن تغيير مكان المسابقة وإجراءها في روسيا اإلتحادية أو في
دو لة أخرى بالتنسيق مع اللجنة التنظيمية لأللعاب العسكرية الدولية.
 . 4يصدق قائد القوات البرية الروسية قانون المسابقة "هجمة سوفوروف"
 . 5في حالة إجراء المسابقة في دولة أجنبية ،تقع السيطرة العامة على تحضير وإجراء المسابقة على
عاتق القيادة العامة للقوات البرية ا لروسية ،ولكن تقع السيطرة المباشرة على عاتق السلطات العسكرية الوطنية
لدولة تجري المسابقة فيها.
تعتبر اللغة الروسية واللغة اإلنجليزية لغتين رسميتينللمسابقة  ،وفي حالة الضرورة – اللغة الوطنية
للدولة تجري المسابقة فيها.
 .6ال تفوق عدد المشاركين لكل فريق 21شخص ومنهم:
 رئيس الفريق –شخص واحد المحكم –شخص واحد المدرب –شخص واحد أعضاء الفريق – 12شخصا ( 4طواقم 3 :طواقم رئيسية وطاقم واحد احتياطي) مفرزة الفنيين – 6اشخاصباإلضافة الى ذلك ،لتأمين أعمال الفريق في الدولة االجنبية ،يتم تخصيص مترجمين ونفساني وطبيب
أو ممرض.
لكل الفريق الحق في استخدام العربات للصناعة الذاتية عددها ال تفوق  4عربات ويحب عليها أن تطابق
الشروط المذكورة في الوصفات الفنية للقانون(الملحق رقم  1للقانون).
بطلب الفريق المشارك في المسابقة ،تعطي الدولة المضيفة لهذا الفريق ال اكثر من  4عربات المشاة
القتالية للصناعة الذاتية التي تطابق موصفاتها فنية شروط الملحق .1
 .7تضم المسابقة مرحلتين:
المرحلة األولى – "السباق الفردي"
المرحلة الثانية – "سباق التتابع"
 . 8األبطال (الحاصلون على الميدالية):
يتم تمييز أبطال المرحلة "السباق الفردي" وفقا ً ألقل الوقت الجتياز المحور من قبل الطواقم،
يتم تمييز أبطال المرحلة "سباق التتابع" وفقا ً ألقل الوقت الجتياز المحور من قبل الفريق.
يحتوي الوقت اإلجمالي للفريق وقت اجتياز المحور ووقت العقوبة .في حالة مساواة الوقت ،يفوز الفريق
يمتلكبأقل وقت العقوبة (أو لفات العقوبة).
 . 9لتحكيم المسابقة يتم إنشاء لجنة المحكمين ومفرزة المحكمين الميدانيين ولجنة الخبراء الفنيين
والمساعدين المختلفين.
تضم لجنة المحكمين محكمي الدول المشاركة ،لكل محكم الحق على صوت واحد ،تعتبر اصوات
المحكمين مساويةً.
يرأس لجنة المحكمين رئيس المحكمي للمسابقة .ال احد يشارك في مناقشة نتائج السباق إال محكمين
يشارك فريقها في مراحل أو سباقات.

3

 . 10في نهاية "السباق الفردي" يعممأعضاء لجنة المحكمين نتائج السباق وتفضى بالتصريخ :ابطال
المسابقة في المرتبة األولى والثانية والثالثة باإلضافة الى منح االبطال بديبلومة وهدايا وشهادات .على أساس
نتائج السباق الفردي يميز أفضل قائد الطاقم وأفضل الرامي وأفضل السائق .يعتبر الشخص الذي اصاب اكثر
عدد األهداف أفضل الرامي ،والشخص الذي اجتاز المحور في أسرع الوقت الممكن (في حالة اجتياز % 100
الموانع) أفضل السائق المكانيكي.
 .11في نهاية ا لمرحلة "سباق التتابع" يعمم المحكمون نتائج إجمالية ويمييزون أفضل الفرق فيالمرتبة
األولى والثانية والثالثة وكما افضل األطقم ،يمنحها باكواب وميدالية وديبلومة وهدايا.
 . 12يتم تعيين مفرزة الخبراء لسيطرة على االشكال واالهداف في ميدان الرماية .تضم المفرزة رئيس
الخبراء و 4مساعدين (ممثلي الدولة المضيفة).
نطاق المسؤوليةلمفرزة الخبراء:
 توفير باألشكال واألهداف وأجهزة ميدان الرماية، السيطرة على األشكال واألهداف في الميدان، المراقبة على إصابة األهدافوتصوير نتائج اصابة األهداف، عرض فيديو وصور نتائج الرمايات على شاشات المحكمين وشاشات المشاهدين. . 13تهي الدولة المضيفة تدريبفريقها في قطعة معينة من السباق والمسابقة في فترة ال أقل من  14يوما ً
قبل فتح االلعاب العسكرية الدولية في موسكو .في حالة اخالل هذه الشروط ،تعين لفة العقوبة الواحدة على
عاتق فريق الدولة المضيفة لكل يوم التمارين (بإستثناء ايام التمارين لفريق المشترك حسب جدول تدريب للفرق
المشاركة).
 . 14جميع الفرق وبينها فريق الدولة المضيفة ،تتناول الطعم وتتحركوتشارك في التمارين والتدريبوتحفظ
على عرباتها القتاليةفي نفس المكان مع الدول المشاركة األخرى .في حالة إخالل هذه الشروط ،اليعتبر هذا
الفريق مشاركا في المسابقة.
ممنوع مشاركة األطقم (والعساكر منها) في المسابقة اكثر من مرة واحدة في سنتين .في حالة إخالل هذه
الشروط ،تسجل على حساب الفريق لفة العقوبة.
للمراقبة على التزام هذه الشروط ،تدرس فرق قوائم االسماء والصور ( 12×9مم) ألعضاء الفرق.
القوائم مكتوبة باللغة الروسية واألنجليزية واللغة الرسمية للدولة المضيفة.
 . 15في يوم وصول الفريق األخير ،عند فرق الدول المشاركة الحق في تنفيذ التمارينفي المحور
الرئيسي للمسابقة بغية تدريب األطقم.
تؤفر الدولة المضيفة لفرق الدول المشاركة اآلتية:
 اجراء الدروس لمتطلبات األمن؛ معارفة محور المسابقة والموانع فيها واالشكال واألهداف (الملحق رقم  .)3يستغرق عرض األشكالواألهداف ساعة واحدة على األقل في كل منطقة التمرين باالضافة الى عرض اجتياز المحور؛
 التمارين التطبيقية على متن العرب ات في المحور الرئيسي (دون الرماية) ساعتين على االقل لكلفريق ،اما التمرين في المحور التدريبي فيستغرق  4ساعات على األقل لكل الفريق؛
 الرمايات في المحور التدريبي  3ساعات على األقل قبل كل مرحلة المسابقة بتسليم الذخائر الى الفرقالتي تشارك في المسابقة على حسابالدولة المضيفة ( 30طلقة المدفع  30مم و 70طلقة الرشاش  7.62مم على
االقل)؛
 تحضير وتدوين األسلحة قبل كل مراحل المسابقة (ساعتين على األقل) بتسليم الذخائر الى الفرق التيتشارك في المسابقة باستخدام اإلعتاد للدولة المضيفة ( 30طلقة المدفع  30مم و 70طلقة الرشاش  7.62مم
على االقل).
عند ممثلي الدول المشاركة الحق في حضورهم في التمارين وتحضير وتدوين األسلحة للعربات القتالية
ألي الفريق كمراقبين بدون التنسيق.
 .16ينظم تحضير الفرق للمسابقة ومشاركة فيها وفقا ً لخطة المسابقة.
تقدم الدولة المضيفة للفرق مشاركة خطة التمارين في المحور الرئيسي والمحور التدريبي أثناء المؤتمر
التنسيقي األخير .يعلن الوقت واالماكن لتحضير والتدوين للعربات القتالية وصيانة االسلحة واإلعتاد واماكن
إقامة االفراد وتخزين اآلليات في نفس المؤتمر.
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 . 17في حالة إخالل إرشادات لجنة المحكمين للمسابقة أو تنفيذ ا ألعمال غير القانونية من قبل أعضاء
الفريق ،يتم إقصاء الفريق من المنافسة.
الباب الثاني .المحور وميادين الرماية
 .18تجري المسابقة في قطعة األرض المحدودة ،يجهز فيها محور بطول  4300متر (الملحق رقم .)2
 .19محور المرحلة "السباق الفردي "يحددبخطين االنطالق واالنتهاء ،العالمات ""START
و" ."FINISHيضم المحور  11مانع:
قطعة المناورة ،مانع مائي ،معبر في حقل االلغام ،التل الترابي ،المانع الناري ،خندق مضاد للدبابات،
الجسر"،خشية الغسيل"  ،المنحدر رقم  ،1الجرف ("اسكارب") ،المنحدر رقم ( 2الملحق رقم ،)3
مكانان للرماية،
منطقة تفريغ االسلحة العربات القتالية.
األجهزة في مكان الرماية األول:
أ)  4مرابض النيران على خط فتح النيران (تقع نقطة التذخيروخطاطالق النار في مكان واحد)،
ب)  4مجموعات االهداف 5 ،اهادف في كل مجموعة (اشكال العربة ب م ب) على البعد من  1100حتى
 1500متر في قطاع  15درجة في كل االتجاه .كل مجموعة األهداف ملونة بااللوان التالية :االحمر ،االزرق،
االخضر واالصفر) (الملحق رقم .)4
األجهزة في مكان الرماية الثاني:
أ) 4مرا بض النيران على خط فتح النيران (تقع نقطة التذخير وخط اطالق النار في مكان واحد)،
ب) في ميدان األهداف:
 4اهداف (اشكال الطائرة العمودية) في مسافة  900متر ،في قطاع  15درجة .كل االهداف ملونة
بااللوان التالية :االحمر ،االزرق ،االخضر واالصفر.
 4مجموعات االهداف 3 ،اهادف في كل مجموعة (اشكال الرامي ر ب ج) على البعد من  500حتى
 800متر في قطاع  15درجة في كل االجاه  .كل مجموعة األهداف ملونة بااللوان التالية :االحمر ،االزرق،
االخضر واالصفر.
 .20محور المرحلة "سباق التتابع" محدد بخطي االنطالق واالنتهاء ،العالمات ""START
و" ."FINISHيضم المحور  10موانع:
الجسر" ،خشية الغسيل"،المنحدر رقم  ،1الجرف ("اسكارب") ،المنحدر رقم  ،2مانع مائي ،معبر في
حقل االلغام،التل الترابي ،مانع ناري ،خندق مضاد للدبابات.
 2مكاني الرماية،
منطقة تفريغ االسلحة العربات القتالية.
االجهزةفي مكان الرماية األول:
أ) 4مرابض النيران على خط فتح النيران (تقع نقطة التذخير وخط اطالق النار في مكان واحد)،
ب) في ميدان الرماية:
 4اهداف (اشكال الطائرة العمودية) على البعد  900متر ،في قطاع  15درجة .كل األهداف ملونة
بااللوان التالية :االحمر ،االزرق ،االخضر واالصفر،
 4اهداف (اشكال مدفع دون اإلرتداد فوق العربة "بيكاب") على البعد  900متر ،في قطاع  15درجة .كل
األهداف م لونة بااللوان التالية :االحمر ،االزرق ،االخضر واالصفر.
 4مجموعات االهداف 3 ،اهادف في كل مجموعة (اشكال الرامي ر ب ج) على البعد من  500حتى 800
متر في قطاع  15درجة في كل االجاه .كل مجموعة األهداف ملونة بااللوان التالية :االحمر ،االزرق ،االخضر
واالصفر.
األجهزة في ميدان الرماية (من الحركة) الثاني:
أ) نقطة التذخير في خط االنطالق،
ب) في محور إطالق النار:
 خط دوران المدفع اآللي باتجاه االهداف (العمود االصفر)، -خط اطالق النار (العمود االحمر)،
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 خط إيقاف النار (العمود االزرق) منطقة تفريغ المدفع (على البعد  50متر منخط إيقاف النار وهي محددة باربعة عمودات)األجهزة في ميدان الرماية:
أ)  4مجموعات االهداف 3 ،اهادف في كل مجموعة (اشكال العربة ب م ب) على البعد من  1300حتى
 1500متر في قطاع  15درجة في كل االجاه .كل مجموعة األهداف ملونة بااللوان التالية :االحمر ،االزرق،
االخضر واالصفر؛
ب) هدف لتفريغ المدافع اآللية على البعد  1100متر ،اتجاه الهدف يطابق على اتجاه الرماية الرئيسي.
 .21تقع محور التدريب في منطقة خاصة ،طول المحور  4300متر ،يجب ان تكون فيها الموانع التالية:
الخندق مضاد للدبابات ،الجرف ("اسكارب") ،الجسر ومعبر في حقل االلغام.
تقع في المحور التدريبي االهداف (اشكال العربة ب م ب ،هدف واحد في كل من مسافات1100 :
و 1200و 1300و 1400و 1500متر واشكال الرامي ر ب ج في مسافات  600و 700و 800متر ،كل
االشكال ثابتة).
من أجل ضبط اجهزة التسديد وتدوين مدافع عربات المشاة القتالية (ب م ب) توضع اربع الواح (اشكال)
على البعد  100متر من جط إطالق النار بمقاس  1.5 × 1متر.
 .22في ميادين الرمايةيتم تثبيت التالي (الملحق :)5
 رموز حدود قطاع الرماية (في الحد االيسر والحد االيمن لميدان الرماية على البعد  900متر للقطاعاالول على البعد  1500متر للقطاع الثاني)،
 رمز االتجاه الرئيسي للرماية (على البعد  900متر للقطاع االول وعلى البعد  1500متر للقطاعالثاني)،
  5عالمات مرجعية على االقل (اشكال المباني والمطحنة والبرج للخطوط الكهربائية والشجرةوالسيارة) وهي واضحة ومرئية جيدا ً من مرابض النيران بدون اية أجهزة الرؤية الخاصة.
 .23تجهزعدة فرضيات ونماذج االهداف مسبقا ً ويتم تقديمها للجنة المحكمين لتفتيشها ،توضع فيالظرف.
يحفظ الظرف في خزانة حديدية تابعة لرئيس المحكمين .قبل الرمايات يفتح رئيس المحكمين ظرفا ً ويعطيه
لمدير مفرزة السيطرة على ميدان الرماية.
 . 24يحدد محور لكل فريق نتيجة االقتراع المنفذ من قبل رئيس المحكمين لرؤساء الفرق.
 . 25تؤمن الدولة المضيفة عرض اجتياز المحور وموانع فيه واصابة االهداف من قبل األطقم على
شاشات غرفة قيادة المسابقة.
من أجل عرض إصابة االهداف (اشكال العربة ب م ب ومدفع دون االرتداد فوق العربة "بيكاب"
ورامي ر ب ج وطائرة عمودية) يتم تجهزها بأجهزة اطالق الدخان التي يتم تشغيلها بعد اصابة األهداف
بنجاح .يمكن صناع االشكال من مواد سهلة للتفتيت ،التي تتكسر بعد اصابتها بقذيفة المدفع أو الرصاص.
 . 26يتم عرض نتائج اصابة االهداف ووقت التحرك لال طقم في كل لفة والوقت االجمالي للسباق الفردي
ولسباق التتابع علىالشاشات على نحو متزامن.
الباب الثالث.إجراء المسابقة
 .27تبدأ المرحلة التمهيدية للمسابقة فورا ً بعد وصول المشاركين الى مكان المسابقة.
في المرحلة التمهيدية تقومالدولة المضيفة باإلجراءات التالية:
 تأمين اقامة أعضاء الفرق؛ تفريغ وسائل النقل من األعتاد التابعة للفريق الذي سيستخدم عرباته في المسابقة وتخزين االعتاد؛ فحص طبي ألعضاء الفرق؛ إستالم الطلبات من الدول المشاركة في المسابقة التييقدمهارؤساء الفرق وتسجيل الفرق؛ تسليم العربات ب م ب الى الفرق التي تريد استخدام العربات التابعة للدولة المضيفة؛ اإلصالح والصيانة الفنية للعربات والعتاد واالسلحة؛ دروس لمتطلبات األمن؛ تجريب سياقة العربات (بطلب الفرق)؛ -معارفة الفرق بمحور المسابقة؛
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 تنفيذ التمارين ألطقم الفرق؛ ضبط ادوات التسديد وتجريب اسلحة العربات؛ اإلقتراع لتحديد اسبقية تحرك األطقم ،الوان عربات المشاة القتالية واالهداف لمرحلة "السباق الفردي"، 7ايام قبل المسابقة يجمع رئيس المحكمين أعضاء لجنة المحكمين لمناقشة شروط التحكيم وتقييم اعمال
االطقم وفقا ً لهذا القانون.
تنتهي المرحلة التمهيدية بمراسم االفتتاح للمسابقة.
الباب الرابع .نظام اجتياز المحور
"السباق الفردي"
 .28يشارك في السباق  3اطقم من كل دولة .كل طاقم يركب عربة واحدة .في حالة تعطل العربة ،يمكن
تبديلها ،في هذه الحالة تعتبر العربة المعطلة عربةً احتياطيةً .يتم سحب العربة المعطلة الصالحها الى مكان
خاص .في حالة استحالة اصالح العربة المعطلة وتعطل العربات األخرى ،يتم إقصاء الفريق من المسابقة.
بعد أمر رئيس المحكمين يركب أعضاء الفرق عرباتهم ،يشغلون المحركات ،يبلغون رئيس المحكمين
عن إستعدادهم للسباق .بعد أمرلالنطالق ،تبدأ العربات تحركها في المحور (لفتين ونصف) .الفصل بين
عربتين دقيقة أو دقيقتين.
 .29اللفة األولى:
تجتاز اطقم قطعة المناورةوتتحرك حسب محورهم الى منطقة مربض النيران وتحتل المواقع الملونة وفقا ً
لنتيجة االقتراع .يخرج أعضاع الطاقم من العربة ويسكرون االبواب .يبلغ قائد الطاقم عن اإلستعداد برفع اليد.
بعد إشارة المحكم الميداني (رفع العلم االبيض) يحملون اعضاء الطاقم ذخائر الى العربة ( 25طلقة خارقة
للدروع وخطاطة للمدفع اآللي  30ملم) ،يركبون العربة ،وقائد الطاقم يبلغ عن اإلستعداد للرماية.
يبدأ عرض  5اهداف (عربات ب م ب) في االتجاه االول متزامنا ً مع بداية تحميل الذخائر ويستغرق
عرض االهداف  160ثانية.
ً
تطلق أطقم العربات النار وتصيب االهداف للون الخاص لهم مستقال (المسافة الى االهداف من 1100
حتى  1500متر) .بعد انتهاء الرماية يبلغ قائد الطاقم عن انتهاء الرماية واستهالك الذخائر.
في حالة عدم يستهالك كل الذخائر (بسبب عدم الكشف عن االهداف ،المشاكل أثناء الرماية أو
االسباباأل خرى) بعد أمر رئيس المحكمين تتحرك العربة الى منطقة التفريغ ويفرغ أعضاء الطاقم العربة من
الذخائر من العربة أو يطلق النار باتجاه االهداف الخاصة .يعتبر وقت التفريغ جزء من الوقت االجمالي للفريق.
بعد إستهالك (أو تفريغ) كل الذخائر،بعد أمر رئيس المحكمين تستمر العربة تحركها وتجتاز  10موانع:
المانع المائي ،المعبر في حقل االلغام ،التل الترابي ،الحواجز من اللهب ،الخندق مضاد للدبابات ،الجسر"،خشية
الغسيل" ،المنحدر رقم  ،1الجرف ("اسكارب") ،المنحدر رقم  .2بعد ذلك تتحرك العربة الى ميدان الرماية
الثاني وينتهي طاقم اللفة األولى.
 .30اللفة الثانية:
في اللفة الثانية يوقف طقم العربة في ميدان الرماية الثانية،تحتل عربات المواقع الملونة وفقا ً لنتيجة
االقتراع .يحمل اعضاء الطاقم العربة بالذخائر ( 10طلقات خارقة للدروع وخطاطة للمدفع اآللي  30ملم) .يبدأ
عرض الهدف الواحد (طائرة عمودية) في االتجاه االول متزامنا ً مع بداية تحميل الذخائر ويستغرق عرض
الهدف  80ثانية .يطلق أطقم العربات النار ويصيب الهدف للون الخاص لهم بعد تبليغ عن االستعداد وبعد تأكيد
رئيس المحكمين .بعد انتهاء الرماية يبلغ قائد الطاقم عن انتهاء الرماية واستهالك الذخائر.
في حالة عدم إستهالك كل الذخائر (بسبب عدم الكشف عن االهداف ،المشاكل أثناء الرماية أو االسباب
األخرى) بعد أمر رئيس المحكمين تتحرك العربة الى منطقة التفريغ ويفرغ أعضاء الطاقم العربة من الذخائر
أو يطلق النار باتجاه االهداف الخاصة .يعتبر وقت التفريغ جزء من الوقت االجمالي للفريق.
في حالة إستهالك (أو تفريغ) كل الذخائر بعد أمر رئيس المحكمين تستمر العربة تحركها وتجتاز 10
موانع :المانع المائي ،المعبر في حقل االلغام ،التل الترابي ،الحواجز من اللهب ،الخندق مضاد للدبابات،
الجسر"،خشية الغسيل" ،المنحدر رقم  ،1الجرف ("اسكارب") ،المنحدر رقم  .2بعد ذلك تتحرك العربة الى
ميدان الرماية الثالث وينهي طاقم اللفة الثانية.
 .31اللفة الثالثة:
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في اللفة الثالثة يوقف طقم العربة في ميدان الرماية الثالثة ،تحتل العربات المواقع الملونة وفقا ً لنتيجة
االقتراع .يحمل اعضاء الطاقم العربة بالذخائر–  30طلقة لرشاش  7.62مم ،منها  10طلقات خطاطة.
يبدأ عرض  3اهداف (رامي ر ب ج على البعد من  500حتى  800متر) في االتجاه االول متزامنا ً مع
بداية تحميل الذخائر ويستغرق عرض الهدف  120ثانية .تطلق أطقم العربات النار من الرشاش ويصيب
االهداف للون الخ اص لهم بعد تبليغ عن االستعداد وبعد تأكيد رئيس المحكمين .بعد انتهاء الرماية يبلغ قائد
الطاقم عن انتهاء الرماية واستهالك الذخائر.
في حالة عدم استهالك كل الذخائر (بسبب عدم الكشف عن االهداف ،المشاكل أثناء الرماية أو
االسباباألخرى) بعد أمر رئيس المحكمين تتحرك ال عربة الى منطقة التفريغ ويفرغ الطاقم العربة من الذخائر أو
يطلق النار باتجاه االهداف الخاصة .يعتبر وقت التفريغ جزء للوقت االجمالي للفريق.
في حالة إستهالك (أو تفريغ) كل الذخائر ،بعد أمر رئيس المحكمين تستمر العربة تحركها وتجتاز 5
موانع :المانعالمائي ،المعبر في حقل االلغام ،التل الترابي ،الحواجز من اللهب ،وخندق مضاد للدبابات ،ثم
تتحرك الى خط االنتهاء وينهي طاقم السباق.
بعد انتهاء السباق تتحرك العربات الى منطقة االنتظار وترجع الى منطقة التخزين بعد أمر رئيس
المحكمين.
في حالة استحالة تشغيل العربة االساسية ،يمكن است خدام العربة االحتياطية بعد مواقفة رئيس المحكمين.
تستعمل العربة االحتياطية وفقا ً لهذا القانون .في حالة تعطل العربة ليس بغلط الطاقم ،ينقص وقت االصالح أو
تبديل العربات من الوقت اإلجمالي للفريق (الملحق رقم .)7
"سباق التتابع"
 .32تشارك  4فرق في المرحلة "سباق تتابع" ذات أقل الوقت اإلجمالي المحصول عليه في المرحلة
"السباق الفردي"
ً
قبل بداية المسابقة تقف العربات عندخطتداية التحرك .يقف أعضاء األطقم التي تنطلق أوال مع سدارات
على رؤوسهم أمام عرباتهم باتجاه المدرجات .بعد األمر ،يركب األطقم عرباتهم ،يشغلون المحركات
ويفحصون وسائل االتصال ويبلغون رئيس المحكمين عن االستعداد .بعد أمر"االنطالق" ،تبدأ العربات حركتها.
ينطلق الطاقم األول والطاقم الثالث متزامناً ،بعد  30ثانية ينطلق الطاقم الثاني والطاقم الرابع متزامناً .يحتسب
وقت كل طاقم منذ الحظة انطالقهم بشكل منفصل.
يشارك في السباق  3اطقم من كل الدواللمشاركة .كل االطقم من الفريق الواحدتركب عربة واحدة .في
حالة تعطل العربة ،يمكن تبديلها ،في هذه الحالة تعتبر العربة المعطلة عربةً احتياطيةً .يتم سحب العربة
المعطلة الصالحها .ممنوع تبديل العربات االبال عربة االحتياطية .في حالة استحالة اصالح العربة المعطلة
وتعطل العربات األخرى ،يتم إقصاء الفريق من المسابقة.
 . 33تقع العربات االحتياطية في منطقة خاصة لها .ينتظر الطاقم الثاني والطاقم الثالث في منطقة اجراء
المرحلة "سباق التتابع" ،بعد عبور خط االنتهاء بالعربة ،يتم تبديل أعضاء الطاقم الثاني والحقا الثالث .تتحرك
في المحور ال اكثر من  4عربات المشاة القتالية في الوقت الواحد.
 .34نظام تسليم التتابع:
تقف العربة للفريق في بقعة قبل خط اإلنطالق ويطفى السائق محرك العربة .يخرج أعضاء الطاقم من
العربة ويقفلوناالبواب وينزعون خوذا ً ويرتدونالسدارات يجريون الى أعضاء الطاقم الثاني الواقفين على البعد
 100متر .يعتبر لمس جسم أي واحد من الطاقم الثاني بيد تسليم التتابع .ممنوع التحرك الى عربة للطاقم الثاني
قبل تسليم التتابع .بعد التسليم يركض الطاقم الثاني الى عربة المشاة القتالية ،يركب أعضاء الطاقم عربتهم.
يشغل السائق محرك العربة ويبلغ قائد الطاقم عن االستعداد ويتحرك العربة في محور وفقا ً للبرنامج.
بعد تسليم التتابع يرجع أعضاء الطاقم االول الى منطقة االنتظار.
 .35اسبقية اجتياز المحور في مرحلة "التتابع" تطابق البرنامج وفقا ً لنتائج االقتراع.
البرنامج األول:
في اللفة األولة –التحرك بأقصى السرعة بدون الرماية.
في اللفة الثانية – رماية الى  3اهداف (عربات ب م ب) من الحركة .االستهالك  15طلقة خارقة الدروع
وخطاطة للمدفع اآللي  30مم.
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في اللفة الثالثة – رماية الى هدفين (الهدف األول – طائرة عمودية ،الهدف الثاني – مدفع دون االرتداد
فوق عربة "بيكاب") .االستهالك  15طلقة خارقة الدروع وخطاطة للمدفع اآللي  30مم.
في اللفة الرابعة  -رماية الى  3اهداف (رامي ر ب ج) من رشاش  7.62مم .االستهالك  30طلقة ،منها
 10طلقات خطاطة.
البرنامج الثاني:
في اللفة األولى  -رماية الى  3اهداف (عربات ب م ب) من الحركة .االستهالك  15طلقة خارقة الدروع
وخطاطة للمدفع اآللي  30مم.
في اللفة الثانية  -رماية الى هدفين (الهدف األول – طائرة عمودية ،الهدف الثاني – مدفع دون االرتداد
فوق عربة "بيكاب") .االستهالك  15طلقة خارقة الدروع وخطاطة للمدفع اآللي  30مم.
في اللفة الثالثة  -رماية الى  3اهداف (رامي ر ب ج) من رشاش  7.62مم .االستهالك  30طلقة ،منها
 10طلقات خطاطة.
في اللفة الرابعة  -التحرك بأقصى السرعة بدون الرماية.
البرنامج الثالث:
في اللفة االولى  -رماية الى هدفين (الهدف األول – طائرة عمودية ،الهدف الثاني – مدفع دون االرتداد
فوق عربة "بيكاب") .االستهالك  15طلقة خارقة الدروع وخطاطة للمدفع اآللي  30مم.
في اللفة الثانية  -رماية الى  3اهداف (رامي ر ب ج) من رشاش  7.62مم .االستهالك  30طلقة ،منها
 10طلقات خطاطة.
في اللفة الثالثة  -التحرك بأقصى السرعة بدون الرماية.
في اللفة الرابعة  -رماية الى  3اهداف (عربات ب م ب) من الحركة .االستهالك  15طلقة خارقة
الدروع وخطاطة للمدفع اآللي  30مم.
البنامج الرابع:
في اللفة األولى  -رماية الى  3اهداف (رامي ر ب ج) من الرشاش المزدوج  7.62مم .االستهالك 30
طلقة ،منها  10طلقات خطاطة.
في اللفة الثانية  -التحرك بأقصى السرعة بدون الرماية.
في اللفة الثالثة  -في اللفة األولى  -رماية في  3اهداف (عربات ب م ب) من الحركة .استهالك  15طلقة
خارقة الدروع وخطاطة للمدفع اآللي  30مم.
في اللفة الرابعة  -رماية الى هدفين (الهدف األول – طائرة عمودية ،الهدف الثاني – مدفع دون االرتداد
فوق عربة "بيكاب") .االستهالك  15طلقة خارقة الدروع وخطاطة للمدفع اآللي  30مم.
 . 36تنفذ التمرين "رماية من الحركة" بعربة واحدة فقط.
يقف السائق عربةً في المكان المعين (مربض النيران) .يقفل الطاقم االبواب ويخرج من العربة ويقف
وراء عربة المشاة القتالية .يبلغ قائد الطاقم عن االستعداد للمحكم الميداني برفع يده .بعد أمر المحكم (رفع العلم
األبيض) يحمل أعضاء الطاقم الذخائر الى العربة ( 15طلقة خارقة الدروع وخطاطة للمدفع اآللي  30مم)
ويركبون العربة ويبلغون عن االستعداد للقتال باالجهزة الالسلكية .بعد أمررئيس المحكمين تبدأ العربة تحركها.
بعد عبور الحد المؤشر بالعمود االصفر ،يدور الرامي مدفع العربة باتجاه االهداف .يتم عرض الهدف
األول عندما عبرت العربة الخط المحدد بالعمود األصفر.
ال يفتح الرامي النار اإال بعد عبور الخط المحددبالعمود األحمر.
يتم اطالق النار اثناء الوقفات قصيرة األجل ويفتح الطقم النار بشكل مستقل عند كشف الهدف .يتم
عرض الهدف التالي بعد إ صابة الهدف األول (أو إطالق النار باتجاهها) .وقت عرض كل االهداف–  20ثانية.
ال تجاوز وقت الرماية من الحركة دقيقتين لعربة واحدة.
في حالة وجود العربة في منطقة التمرين اكثر من دقيقة واحدة أو في حالة تأخير الرماية ،يتخذ رئيس
المحكمين قرارا ً لنقل العربة الى منطقة التفريغ لحل المشكلة ،في هذه الحالة ال يوقف التوقيتاثناء االصالح.
يتم عرض األهداف في ميدان الرماية الثاني وميدان الرماية الثالث متزامناً.
يستغرق عرض األهداف في ميدان الرماية الثاني (طائرة عمودية ومدفع دون االرتداد فوق العربة
"بيكاب")  100ثانية.
يستغرق عرض األهداف في ميدان الرماية الثالث ( 3أهداف "رامي ر ب ج)  120ثانية.
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 . 37بعد نهاية الرماية يبلغ قائد الطاقم عن تنفيذ التمرين وتفريغ األسلحة واستهالك الذخائر .في حالة
عدم استهالك كل الذخائر ،بعد أمر رئيس المحكمين تروح العربة الى منطقة التفريغ لتفريغ كل الذخائر .يعتبر
وقت تفريغ الذخائر جزء من الوقت اإلجمالي للفريق.
 .38بع د استهالك كل الذخائر (أو تفريغها) تستمر العربة تحركها بعد أمر رئيس المحكمين .في حالة
إطالق النار من الحركة من قبل رامي العربة المتقدمة ،تقف العربة المتأخرة في منطقة التذخير ويبلغ قائد
الطاقم عن ذلك لرئيس المحكمين فيقفالتوقيت لهذا الطاقم .بعد انتهاء الرماية للعربة المتقدمة ،بعد أمر رئيس
المحكمين تستمر العربة المتأخرة تحركها ويستمر التوقيت.
الباب الخامس .قواعد إجتياز الموانع
" .39منطقة المناورة":
تتحرك العربة دخل الممر بدون لمس االعمدة ،تدخل الباب وتخرج منه.
"المانع المائي":
تقتحم العربة المانع المائي بدون وقوف ومنعطفات حادة والتزحلق الى الخلف بعد خروج العربة من الماء.
"عبور في حقل االلغام":
ممنوع الوقوف وحركة الى الخلف ولمس االعمدة أو األلغام.
"التل الترابي":
ممنوع إيقاف المحرك تزحلق العربة الى الخلف.
"خندق مضاد للدبابات":
ممنوع إيقاف المحرك ولمس االعمدة والجدر تزحلق العربة الى الخلف.
"الحواجز من اللهب":
ممنوع إيقاف المحرك ولمس االعمدة وحركة العربة الى الخلف.
"الجسر":
ممنوع لمس االعمدة وإيقاف المحرك تزحلق العربة الى الخلف و"إقالع" العربة فوق سطح الجسر (ال
تجاوز سرعة العربة  25كم في الساعة عند اجتيازه).
"خشية الغسل":
ممنوع إيقاف المحرك ولمس االعمدة وحركة العربة الى الخلف.
"المنحدر":
ممنوع إيقاف المحرك ولمس االعمدة والتزحلق وحركة العربة الى الخلف.
"الجرف" ("اسكارب"):
ممنوع إيقاف المحرك ولمس االعمدة والتزحلق وحركة العربة الى الخلف.
الباب السادس .التحكيم
 . 40لتحكيم وتنظيم تأمين المسابقة يتم تعيينمجموعة المحكمين بقوامها:
 رئيس المحكمين، نائب رئيس المحكمين،ا
 معاون رئيس المحكمين للمسابقة – خبير في مجال التصوير وبث الفيديو، لجنة المحكمين، مفرزة المحكمين الميدانيين، لجنة الخبراء الفنيين، مفارز الفنيين والمساعدين.باالضافة الى ذلك من الممكن المشاركة في نشاط لجنة المحكمين نؤاب ومساعدين آخرين ولكن ليس
عندهم حق التصويت أثناء إجتماعات لجنة المحكمين.
يرأس رئيس المحكمين كل إجتماعات وجلسات المحكمين ،تعتبر اصوات المحكمين مساويةً.
يقوم المحكمون بمعالجة نتائج سباقات الذين تشارك فرقهم فيها فقط.
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رئيس المحكمين مسؤول عن تنظيم التحكيموتحديد نتائج المسابقة ،يتم انتحاب رئيس المحكمين بطريقة
التصويت العلني .كالعادة هذا ممثل الدولة المضيفة؛
نائب رئيس المحكمين هو ممثل إحدى من الدول المشاركة .يتم انتخاب رئيس المحكمين بطريقة
التصويت المفتوح وكما العادة من ممثلي الدولة المضيفة.
نائب رئيس المحكمين ينتخب من الفرق المشاركة في المسابقة .يجب عن يكون رئيس المحكمين ونائب
رئيس المحكمين ممثلي الدول المختلفة .تعتبر رئاسة إجتماعات لجنة المحكمين ومناقشة المسائل المتنازعة
عليها واجبالنائب رئيس المحكمين.
ا
وبث الفيديو هو ممثل الدولة المضيفة
معاون رئيس المحكمين للمسابقة الذي هو خبير في مجال التصوير
هو مسؤول عنحل المسائل المتنازعة عليها بشأن إصابة االهداف وإقتحام الموانع من قبل مشاركي المسابقة.
يجب عليه جمع الصور والفيديوهات في غرفةالقيادة ويعرض الفيديو بطلب رئيس المحكمين.
تضم لجنة المحكمين ممثلي الدول المشاركة – محكم واحد لكل دولة .تعتبر اصوات المحكمين مساويةً.
تضم مفرزة الخبراء الفنيين (مجموعات الخبراء)ممثلي الصناعة العسكرية ،ممثل واحد من كل الدولة.
يعتبر تحديداسباب تعطل االسلحة واالعتاد و حل المسائل المتنازعة عليها بشأن استخدام االسلحة واالعتاد
واجبالمفرزة الخبراء .تؤكد لجنة المحكمين تشكيل المفرزة اثناء االجتماع األول.
عند محكم الدولة المشاركة الحق في تعيين المراقبين على أعمال المحكمين الميدانيين بعدد مطلوب.
 . 41في حالة وجود المسائل المتنازعة عليها ،يسمع رئيس المحكمين تقارير المحكمين ويدرس الصور
والفيديوهات ويسمع التسجيالت ،بعد ذلك يعلن قراره .في حالة استحالة حل الموضوع فوراً ،ينظم رئيس
المحكمين تصويت المحكمين المفتوح .ليس عند رئيس المحكمين ونؤابه (ممثلي الدولة المضيفة) الحق
فيالمشاركة في هذا التصويت .يتخذ القرار النهائي وفقا ً لنتيجة التصويت باغلبية األصوات ،ولكن في حالة
سوية عدد االصوات ،عند رئيس المحكمين الحق في إتخاذ القرار النهائي.
 . 42في كل مراحل المسابقة ،يفحص المحكمين صحة تنفيذ اإلجراءات ونتائج المراحل.
 . 43يراقب المحكمون الميدانيون تحرك العربات في المحور واجتياز الموانع ويساعدهم الفنيون .يتم
تصوير تحرك العربات واجتياز الموانع بكامرات .يبلغ المحكمون الميدانيون لرئيس المحكمين نتائخ اجتياز
المحور والموانع من قبل األطقم.
 .44يتم تسجيل نتائج إصابة االهداف ب استخدام الوسائل الفنية وبعيون مجرد وتفتيش االشكال في ميدان
الرماية شخصيا ً في حالة الضرورة .ال يمكن تبديل االشكال واالهدافحتى حل المسائل المتنازعة عليها بشأن
اصابة االهداف ورجوع المحكمين من ميدان الرماية بعد التفتيش.
 .45تقييم إصابة االهداف.
تعتبر خرق الش كل بقذيفة أو بديلها بشكل واضح في جسم الهدف .ال يعتبر لمس حد الشكل بقذيفة إصابة
الهدف.
في حالة تحريب الشكل يتم تقييم اصابتها بطريقة بحث عن أثار اإلصابة بقذيفة في أجزاءها.
في حالة عدم وجود أثار االصابة المباشرة أو تحريب الهدف بنتيجة االنفجار االرتدادي ،ال يعتبر ذلك
اصابة الهدف.
في حالة المسائل المتنازعة عليها ،عند كل فريق الحق في تفتيش الشكل من قفل أعضاء لجنة المحكمين
في نهائة السباق.
 . 46عند كل مشارك المسابقة الحق في تقديم إستئناف إذ كانت هي غير موافقة مع نتائج المسابقة
(الملحق رقم .)6
يقدم فريق إستئنافا في في يوم المسابقة في فترة ال تتجاوز  4ساعات بعد انتهاء المسابقة .يقدم رئيس
الفريقباستئناف كتابيا ً ويقام الداللة المناسبة.
ينظم رئيس المحكمين اجتماع خاص لمناقشة االستئناف وفقا ً لقواعد حل المسائل المتنازعة عليها .أثناء
اإلجتماع يفحص رئيس المحكمين داللة و ينظر الصور والفيديوها ويسمع تسجيالت المسابقة ،يسمع تقارير
المحكمين الميدانيين للمرحلة ويتخذ قراره على أساس كل المعلومات والمعطيات .في حالة استحالة إتخاذ القرار
من قبل لجنة المحكمين باإلجماع ،يرسل رئيس المحكمين هذا االستئناف الى لجنة التحكيم.
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الباب السابع .العقوبات
 .47اثناء المسابقة يرفع المحكم الميداني علما ً أحمر في حالة إخالل القواعد من قبل الطاقم ويبلغ عن ذلك
لرئيس المحكمين ويسجل ذلك فيالبروتوكول .يتخذ رئيس المحكمين قراره عن تسجيل وقت العقوبة على حساب
الفريق.
 . 48يسجل وقت العقوبة إلخالل في محور وعند إجتياز الموانع ولفات العقوبة :لمس أو سقوط العمود في
دخول أو خروخ المانع أو عند الرماية –  10ثواني لكل عمود.
 .49يضيف لفة العقوبة إلخالل متطلبات األمن اآلتية:
 التحرك العربة مع باب (ابواب) مفتوح، إخالل قواعد وتسلسل تفريغ األسلحة.يضيف لفتي العقوبة إلخالل متطلبات األمن اآلتية:
 التحرك في المحور مع مدفع أو رشاش مذخر ومع ذخائر ضمن العربة (باستثناء قطعات المحور منمكان التذخير الى خط اطالق النار)؛
 تذخير المدفع أو الرشاش قبل وصول العربة الىخط إطالق النار؛ إطالق النار من العربة عندما ابوابها مفتوحة؛ إطالق النار خارج قطاع الرماية؛ إطالق النار قبل وصول العربة الىخط إطالق النار وبعد عبور خط إيقاف النار؛ بداية تحرك العربة قبل ركوبهابكل أعضاء الفريق؛ عدم تنفيذ أوامر وتعليمات لرئيس المحكمين أو نائبه أو المحكمين الميدانيين أو الخبراءالفنيين؛ تحميل الذخائرعلى متن العربة عندما يشتغل المحرك.في حالة تو جيه سبطانة المدفع أو الرشاش بإتجاه المدرجات أو خروج أعضاء الطاقم الى الطريق او
المحور دون إذنرئيس المحكمين ،يتم إقصاء الطاقم من المسابقة في هذه المرحلة ويعتبر الطاقم في المرتبة
األخيرة لهذه المرحلة للمسابقة.
يعتبر الطاقم في المرتبة األخيرة لهذه المرحلة للمسابقة وال تشارك في المرحلة الحقا إذاأدى أعماله الى
إصطدام العربات.
الباب الثامن .قائمة األعطال ونظام كشف عنها
 .50في حالة كشف العطل توجد عند طاقم العربة  3دقائق التخاذ القرار (إصالح العربة األساسية بأنفسهم
ومواصلة المشاركة في المسابقة أو تبديلها بالعربة اإلحتياطية).
 . 51في حالة تعطل العربة األساسية يمكن تبديلها بالعربة االحتياطية (طاقم العربة االحتياطية واقف قربها
وجاهز لتشغيلها أثناء السباق) .يتم تبديل العربات من قبل الطاقم االحتياطي الذي يقتحم كل الموانع ويصل الى
مكان تواجد العربة المعطلة .بعد تبديل العربات يبلغ الطاقم عن استعداده للحركة .بأمر رئيس المحكمين يستمر
الطاقم الرئيسي تنفيذ التمارين ،يتم سحب العربة المعطلة باستخدام دبابة النجدة.
في حالة تعطل العربة ليس نتيجة غلط الطاقم ،ينقص وقت االصالح أو تبديل العربة من الوقت االجمالي
للمسابقة (الملحق رقم  .) 7في حالة التعطل بغلط الطاقم ،يعتبر وقت االصالح أو تبديل العربة جزء للوقت
االجمالي.
تتخذ لجنة المحكمين قرارا ً بشأن تعطل العربة على أساس تقييم التعطل من قبل الخبراء الفنيين في مكان
تعطل العربة .يوافق رئيس المحكمين نتائج التقييم وبطلب الفريق يقدمون الخبراء قرارهم كتابياً.
 .52نظام تقييم أعطال العربة.
بعد طلب تبديل العربة يسجل في مسجل وقت وسبب التعطل ،بعد ذلك يتخذ القرار المناسب.
الباب التاسع .متطلبات األمن
 . 53من أجل منع إخالل متطلبات األمن ،عند رئيس المحكمين الحق في إيقاف المسابقة حتى حل
المشكلة .ال يعتبر هذا الوقت جزء الوقت االجمالي للفريق .يستمر التوقيت بعد حل المشكلة بأمر رئيس
المحكمين.
قائمة متطلبات األمن:

12

❖ للسائق المكانيكي بالعربة للمشاة القتالية:
 . 1فحص مستوى الزيت وسائل التبريد في محرك العربة قبل تشغيله ،يعتبر مستوى عادي لزيت المتور
بين  30و 40لتر ،ال يتجاوز مستوى عادي لسائل التبريد  52لتر.
 .2قبل تشغيل المحرك يجب أن يرتدى خوذة ً ويفحص الفوتيس (التأكد من تواجد الفوتيس في وضع ")"N
 .3في حالة كشف االعطال ممنوع بداية تحرك قبل إصالحها.
 . 4اثناء تشغيل المحرك يراقب السائق عدادات العربة .يجب ان يكون ضغط زيت المتور  MPa 0.3على
األقل ،ضغط الزيت لصندوق السرعات  MPa 0.2على األقل .في حالة مستوى ضغط الزيوت ادنى من
المستوى المطلوب ،من الضروري إيقاف العربة وتنفيذ الفحوص الالزمة.
 .5في حالة تفوق درجة الحرارة لزيت المتور  40درجة مائية ،يمكن زيادة السرعة ولكن التأكد من عدم
تفوق درجة الحرارة لزيت المتور  120درجة مائية.
 .6أث ناء حركة العربة القتالية يجب ان تكون ستائر المحرك مفتوحة؛
 . 7يوجد احتمال توقف محرك العربة عندما تتحرك العربة الى قمة التل .في هذه الحالة يجب تشغيل
السرعة "نورمال" لكي توقف العربة بالكامل وذلك لمنع إشعال الحريق .في حالة إشعال الحريق منالضروري
إطفائه.
❖ لرامي مدفع عربة المشاة القتالية:
 .1ممنوع وجود االشياء الزائدة في غرفة المدفع للعربة؛
 .2الركوب والخروج من العربة حذرا ً لكي منع االصابات أو الجرح؛
 .3لبس الخوذة دخل العربة.
 . 4ممنوع إطالق النار بدون أمر قائد الطاقم في حالة رؤية ضعيفة أو تعطل وسائل االتصال الالسلكية؛
 . 5بعد إيقاف النار منالضروري تفتيش المدفع (الرشاش) والتأكد من عدم وجود الذخائر دخل السبطانة.
 .6ممنوع توجيه المدفع (الرشاش) الى غرفة القيادة أو المدرجات؛
 .7استخدام االسلحة وفقا ً لمتطلبات اإلرشادات.
 .8التأكد من عدم وجود األشخاص على جسم العربة عند فحص اجهزة التوجيه األفقي والعمودي للمدفع.
 . 9التأكد من عدم وجود األشخاص امام سبطانة المدفع أو الرشاش قبل الرماية.
تشوه الشريطة ،في حالة
 .10قبل تحميل الذخائر الى العربة يجب ان يفحص الشريطة الطلقات .ممنوع ّ
توقفها ،يمكن استخدام الشريطة  5مرات فقط.
 . 11في حالة االعطال أو أضرار داخل السبطانة ،من الضروريتبديل السبطانة.
❖ لقائد العربة للمشاة القتالية
 . 1ممنوع سحب الخوذة أو السلك على الصدر ،نزول الجسم الى الزيت عند التفتيش لكي منع االضرار.
 . 2ممنوع استخدام االجهزة الالسلكية بدون الهوائي أو مع الهوائي المعطل.
 .3يجب أن يكون مفتاح حماية من اإلرهاق في وضع " ،"ONممنوع تحويله الى الوضع "."OFF
 .4ممنوع تفكيك االجهزة الالسلكية إلصالح األعطال.
الباب العاشر .األسلحة واإلعتاد القتالي
 . 54يستخدم في المسابقة عربات المشاة القتالية من طراز "ب م ب  "2أو العربات المشبهة لها .في حالة
إختالف الوصفات الفنية للعربة المشاركة في المسابقة من وصفات فنية لعربة المشاة القتالية "ب م ب  "2جدياً،
يستخدم معدالت زمانية لهذه العربات وفقا ً لتصويت لجنة المحكمين.
 . 55في حالة تسليم الطلب إلستخدام اإلعتاد للدولة المضيفة من قبل أطقم الفريق األجنبي ،تنظم الدولة
المضيفة دورات تعليم وتدريب األطقم للدولة المشاركة في طريقة اإلستعمال والصيانة الفنية لهذا اإلعتاد .كل
دولة مشاركة تحمل مسؤوليةً عن صيانة اإلعتاد الفنية للدولة المضيفة وتتم الصيانة من قبل أطقم الدولة
المشاركة مستقالً .توفر الدولة المضيفة خدمات ضرورية بطلب المشاركين (تزويد بالوقود وإصالح اإلعتاد)
وتأمن الظروف لصيانة فنية واإلعتاد :مكان التخزين والصيانة الفنية.
 .56يستخدم لرماية من مدافع آلية  30مم طلقات (قذائف) خارقة الدروع وخطاطة .ممنوع إستخدام
القذائف ذات عيار مصغر والقذائف ذات عيار مصغر خطاطة لرماية من مدافع آلية  30مم .يتم تخزين كل
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الذخائر المستخدمة من قبل الفرق في مستودع الذخائر ،يعد الذخائر في المستودع أيضا .قبل  2أو  3ساعات
من بداية المسابقة يوضع أعضاء الفريق الذخائر في الصندوق وينقلون الصندوق الى نقطة التذخير في المحور.
يمكن تخزين الذخائر بشكل منفصل أو في قومة وفقا ً إلرشادات تخزين الذخائر لكل دولة .قبل ساعة واحدة من
بدائة السباق يفتش المحكمون وممثلو الطرف ا لثالث الذخائر ويعدو الذخائر في نقطة التذخير في المحور،
يبلغون عن نتيجة التفتيش لرئيس المحكمين الذي ينفذ إجراءات لحل المشاكل المكشوفة.
 . 57بعد توزيع اإلعتاد بين الفرق ،يتم تخزين هذا اإلعتاد في منطقة التخزين الخاصة لها وممنوع
الدخول فيها ألشخاص غير أعضاء الفرق ،ممنوع تغيير تصميم العربات أو ضبطها بدون تنسيق مع المحكمين
أو ضرر اإلعتاد .في حالة كشف األضرار أو التغيرات غير القانونية ،لن يسمح استخدام اإلعتاد في المسابقة
ويتم إقصاء أعضاء الفرق من المسابقة  .يقوم رئيس المحكمين مع الفنيين بفحوص اإلعتاد حسب البرنامج
وفجائياً.
 .58في فترة المسابقة ينفذ كل فريق الفحوص والصيانة الفنية اإلعتاد يوميا ً وينفذ اإلجراءات لصيانة
األسلحة واإلعتاد بعد كل مرحلة المسابقة وتجهيزها للمرحلة المقبلة.
 . 59يجب على الدولة المضيفة تنفيذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذا القانون.
 .60ممنوع إدخال التعديالت واإلضافات الى هذا القانون إال بعد تحليلها في إجتماع اللجنة التنظيمية
الدولية وإعتمادها من قبل قائد القوات البرية الروسية.

14

قائمة الملحقات
 . 1الوصفات الفنية األساسية لعربات المشاة القتالية ب م ب
 .2رسم (مخطط) المنطقة إلجراء المسابقة
 .3رسوم السدود والموانع
 .4رسوم االهداف
 .5رموز (عالمات) في ميدان الرماية
 .6اإلستئناف (إستمارة)
 .7قائمة االعطال لغلط الطاقم
الملحق رقم 1

الوصفات الفنية األساسية للعربة "ب م ب "2
العدد

الوصفات

الرقم

290-300
65
460-510
مدفع ىلي  30مم
رشاش  7.62مم
2500～4000
15,8

قوة المحرك ()kWt

1
2
3
4
5
6
7

أقصى السرعة
مدى العربة (كم)
األسلحة األساسية
األسلحة اإلضافية
مدى الفعل للمدفع (متر)
قوة المحرك ّ
لطن واحد ()kWt/tonn
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الملحق رقم 2
مخطط منطقة إجراء المسابقة
رسم المنطقة للمرحلة "السباق الفردي"

»Графическое изображение площадки этапа «Эстафета
رسم المنطقة للمرحلة "التتابع"
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الملحق رقم 3
رسوم السدود والموانع
المانع المائي

17

مقلد الجسر

"منطقة المناورة"

18

التل الترابي

الجدر ("اسكارب")

19

خندق مضاد

20

"خشية الغسل"

21

عبور في حقل األلغام

22

المنحدر

الحواجز النارية
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الملحق رقم 4
رسوم االهداف
"الطائرة العمودية"

"العربة ب م ب"

24

"مدفع دون االرتداد على العربة "بيكاب"

"رامي ر ب ج"
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الملحق رقم 5
رموز (عالمات) في ميدان الرماية
"حد قطعة الرماية"
تتشكل مثلث لون أحمر مع حدود بيضاء .تم تركيب المبات
تضيئ بلون احمر في زوايا المثلث .إرتفاع حد اسفل العالمة فوق
األرض  4متر على األقل.
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"اإلتجاه الرئيسي للرمائة"
مريع لون احمر ،قياس كل طرف  1.5متر ،معه
حد لون اصفر بعرض  3سم ومربع اصفر (كل طرف
 )1.3في منتصف المربع االحمر .تم تركيب المبات
تضيئ بلون احضر في منتصف المربع االصفر .إرتفاع حد
اسفل العالمة فوق األرض  4متر على األقل.

الملحق رقم 6

االستئناف (إستمارة)
نوع المسابقة:
من قدم باإلستئناف (قائد الفريق):

اإلسم:

مرحلة المسابقة:

التأريخ والوقت:

تقرير النتائج النهائية للمسابقة
المفتش
المقترح لحل المشكلة؛ السبب؛
التوقيع

مضمون اإلستئناف .السبب واألدلة
للشكو .المقترحات لحل المشاكل.
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تعرفتُ بقرار المحكم" .أنا موافق""/أنا غير موافق"
(إسم الشخص الذي قدم باإلستئناف ،التأريخ ،الوقت)

قرار لجنة المحكمين:

رئيس المحكمين:
عضو لجنة المحكمين:
التأريخ والوقت:

تعرفتُ بقرار لجنة المحكمين
(التوقيع ،اإلسم ،التأريخ)

الملحق رقم 7
قائمة األعطال لغلط الطاقم
 .1ضرر أو تشوه كرنك عجلة التوجيه
 .2تشوه محور الموازن
 .3منخفض ضغطي في قاع العربة
 .4تشغيل المحرك بدوران باالتجاه المعاكس
 . 5احتراق األقراص للفاصل واصل الرئيسي أو لفاصل واصل في جهاز االنعطاف الفلكي
 .6احتراق القشاط في جهاز فرامل اإلنعطاف
 .7كسر مثبت البرج أو المدفع
 .8تشوه سبطانة المدفع
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 .9ضربة هيدروليكية المحرك
 .10غرق الغربة القتالية
 .11تسخين زيادي المحرك (تفوق درجة الحرارة لسائل التبريد اقصى المستوى (المكتوب في إرشادات
إلستخدام العربات)).
 .12عطل الجنزير.

_________________________________________________

