الالئحة
حول المسابقة "بياثلون الدبابات"
أللعاب الجيش الدولية
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 .الموضوعات العامة
 .1مسابقة "بياثلون الدبابات" أللعاب الجيش الدولية (المشار إليها فيما بعد بالمنافسة) هي
المسابقة التطبيقية بين طواقم الدبابات في فن قيادة الدبابة ودقة إطالق النار من األلسلةة الموجودة
واإلضافية للدبابة بين القوات المسلةة في العالم.
 .2تقام المسابقة في إطار "ألعاب الجيش الدولية" على ألساس قرار وزير الدفاع لرولسيا
اإلتةادية بالتوفيق مع رؤلساء إدارات الدفاع في الدول األجنبية الذين أعربوا عن رغبتهم
بالمشاركة في المسابقة.
 .3يتم إجراء المنافسة على أراض رولسيا االتةادية وعلى أراض الدول األرخر .
 .4هذه الالئةة هي وثيقة تةدد ترتيب تنظيم التجهيز للمسابقة وإدارتها وتنص على التقيد
الصارم من قبل جميع المسؤولين المعينين لتنظيم المسابقة وإدارتها والمشاركة فيها.
 .5توضح الالئةة مفهوم مواضيع المسابقة وكما تةدد إجراءات وشروط المسابقة والةكم
عليها وتةدد هيكل وتبعية لجنة القضاة وحقوق أعضاء الهيئة وواجباتهم ومسائل أرخر تتعلق
بالنشاط القضائي رخالل المسابقة.
 .6يتم تعيين اإلدارة العامة إلعداد وإدارة المسابقة على القائد العام للقوات البرية للقوات
المسلةة لرولسيا االتةادية.
 .7تمت الموافقة على هذه الالئةة والتعديالت عليها من قبل القائد العام للقوات البرية
للقوات المسلةة لرولسيا إالتةادية.
 .8يتم اتخاذ القرار بشأن مكان المسابقة من قبل اللجنة المنظمة لدورة ألعاب الجيش الدولية
(المشار إليها فيما بعد .)OKARMI -
 .9يتم الموافقة على المقترحات الخاصة بتوقيت المسابقة من قبل رئيس OKARMI
ضمن شروط ألعاب الجيش الدولية (المشار إليها فيما يلي بالسم  .)ARMIإذا كان عدد الدول
المشاركة في المسابقة ال يسمح تنفيذ جميع اإلجراءات التي حددها برنامج المسابقة فيما يتعلق
 ARMIوفإنه يسمح ببدء المسابقة لعدد األيام المطلوبة (حتى رخمسة) قبل حفل افتتاح .ARMI
تمت الموافقة على هذا القرار من قبل رئيس .OKARMI
 .10يُعهد التجهيز المباشر ألهدأ القاعدة التعليمية والمواد والبنية التةتية مالزمة إلجراء
المسابقة (المشار إليها فيما يلي بالسم األهدا ) تعيين على القيادة االلستراتيجية المشتركة للقوات
المسلةة لرولسيا االتةادية (المشار إليها فيما يلي –  OSKالقوات المسلةة لرولسيا اإلتةادية)
والتي تُقام المسابقة من أجلها .في حالة إجراء المنافسة على أراض الدولة األجنبية يتم تعيين إعداد
األهدا بوزارة الدفاع في البلد المضيف.
 .11يتم تشكيل لجنة تنظيم المسابقة لفترة إعداد األهدا ومن أجل السيطرة عليها (المشار
إليها فيما يلي بالسم  )OKTBوالتي يجب أن يضم عض ًوا من االتةاد الدولي للمسابقة على األقل
ثالثة ممثلين من منظم المسابقة  OSKالقوات المسلةة لرولسيا اإلتةادية على القواعد التي
إجراءها.
ينظرالقائد العام للقوات البرية ويوافق على مقترحات بتكوين  OKTBوتعيين رئيسها.
تقوم  OKTBبرصد منتظمي إلعداد األهدا وامتثالها لهذه الالئةة على طول فترة
التجهيز بأكملها وتقدم تقارير عن نتائج العمل إلى رئيس .OKARMI
يجب االنتهاء من إعداد األهدا للمسابقة في موعد ال يتجاوز ألسبوعين قبل بدء المسابقة.
 .12لةل األلسئلة بالدعم الشامل وإجراء المسابقة تم إنشاء إدارة المسابقة .يتم تةديد تكوين
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إإلدارة ومواقت إنشائها وبدء العمل من رخالل التعليمات إلجراء دورة ألعاب الجيش الدولية في
السنة المنالسبة (المشار إليها فيما يلي بالسم "تعميمات") ويةدد رئيس إدارة المنافسة مع مةكم العام
واجبات المسؤولين إلدارة المنافسة.
تم تعيين رئيس ورئيس أركان إدارة المسابقة من القيادة الرئيسية للقوات البرية للقوات
المسلةة لرولسيا الالتةادية.
ينفذ رئيس اإلدارة مع اللجنة المنظمة للمسابقة إلستعالم األهدا مالزمة للمسابقة في الفترة
الزمنية التي تةددها التعليمات وفقًا لهذه الالئةة مع موظف المسؤول للقيادة االلستراتيجية
المشتركة التي تُقام المسابقة بصنديقها ومع تجهيز عقد القبول وتقرير لرئيس  OKARMIحول
جاهزية األهدا للمسابقة.
إذا لم تكن األهدا جاهزة تما ًما بةلول الموعد النهائي أو لم تمتثل لمتطلبات هذه اللوائح
يرلسل مكتب التصميم الخاص مقترحات من قائد القوات البرية إلقرارها إلتمام التجهيز.
بعد التوقيع على وثيقة القبول ألهدا المسابقة ويتم تعيين جميع المسؤوليات المتعلقة
بصيانتها وفقًا لهذه الالئةة وتنظيم الدعم الشامل للمسابقة إلى إدارة المسابقة.
في حالة المنافسة على أرض الدولة األجنبية يتم تعيين تكوين اإلدارة من قبل الطر
المتلقي باإلضافة إلى ذلك يتم تعيين منصب "نائب رئيس المسابقة" بتعيين شةص من القيادة
الرئيسية للقوات البرية لرولسيا االتةادية مخول بمراقبة تنفيذ جميع فقرات هذا البند رخالل المسابقة
وتقديم اعتراضات إلى رئيس  OKARMIبشأن التناقضات في التوفير الشامل للمشاركين في
المناقصات والتناقضات األرخر في إجراء المسابقة.
 .13تعتبر اللغات الرلسمية هي الرولسية واإلنجليزية أثناء إجراء المسابقة .يوفر الدولة التي
يتم تنفيذ المسابقة على أراضيها مترجمين عند الضرورة.
 .14يشمل فريق المسابقة:
رئيس فريق المسابقة؛
ممثلو فريق المسابقة ( 4أطقم الدبابة ( 3أطقم رئيسية و 1طقم إحتياطي) 12 ،شخصًا)؛
مجموعة المدربين ( 2شخصين)؛
قسم الدعم الفني ( 6أشخاص).
في حالة وصول الفرق في تركيبة أكبر من تلك المةددة في هذه الالئةة يتةمل الطر
القادم جميع نفقات التوفير الشامل ألعضاء التفويض التي تتجاوز العدد المةدد للمشاركين.
تصل الفرق إلى أراضي الدولة المضيفة ضمن الةدود الزمنية التي تةددها التعليمات .في
حالة وصول الفريق دون موافقة الطر المضيف قبل الموعد النهائي ويتةمل الطر القادم جميع
نفقات الدعم الشامل للوفد قبل بداية فترة معينة.
 .15يتم تنظيم وتنفيذ المسابقة بـ 3مراحل:
المرحلة األولى  -اإللستعدادية؛
المرحلة الثانية  -العملية ويتم تنفيذ لسباق األطقم وتةديد النتائج رخاللها؛
المرحلة الثالثة  -النهائية.
 .IIمشاركين المسابقة
.1

منظمو المسابقة هي:
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المنظمون:
تنفيذ اإلدارة العامة إلعداد المسابقة وإدارتها؛
تأكيد لجان التةكيم في المسابقة؛
توزيع المهام بين الةكام طبقًا لهذه الالئةة وترتيب إجراءات المسابقة.
الدول المشاركة:
تمثل الفرق للمسابقة .تعين البلدان قادة الفرق عند تمثيل الفرق المشاركة في المسابقة و هم
كن المسؤولين عن ضمان ظهور الفرق في حفل االفتتاح والختام والمراحل واالمتةانات الطبية
وكذلك االنضباط بين أعضاء الفريق في أماكن المسابقة واإلقامة والسيطرة على رخروج
العسكريين من فرقهم إلى البداية.
المنافسون:
األفراد العسكريون من الفرق والةكام والمدربين وقادة الفرق (الممثلين) واألطباء
وغيرهم من األشخاص الذين تم تةديدهم كمشاركين في الئةة المسابقة.
 .2العالقات بين مشاركين المسابقة الناشئة رخالل إجراءها تةكمها هذه الالئةة.
 .3مطلوب من مشاركين المسابقة معرفة هذه الالئةة وتنفيذها وإظهار االحترام للمنافسين
والةكام والمشاهدين.
 .IIIمسابقة التةكيم
.1

يتم تشكيل لجنة تةكيم للمسابقة.

لجنة الةكام هي مجموعة من المسؤولين ذوي المعرفة والمهارات فيما يتعلق بالمسابقة وضمان
لسير لسلوكها وفقًا لالئةة ورخلق ورقابة الظرو المتساوية للمشاركين وباإلضافة إلى تقييم
موضوعي للنتائج.
تشمل لجنة الةكام:
الةكم الرئيسي؛
نائب الةكم الرئيسي؛
نائب الةكم الرئيسي بالممارلسة؛
السكرتير األول مع لجنة السكرتير؛
الةكام؛
مساعد الةكم الرئيسي بفيديو  -الةكم الفني؛
الةكام الميدانيون؛
عمال تقنيون؛
اللجنة الفنية.
وتسترشد لجنة الةكام في أنشطتها بالئةة المسابقة.
 .2بعد وصول جميع الةكام من الفرق المشاركة في المسابقة يجري االجتماع األول
(التنصيب) لهيئة الةكام حيث يتم انتخابه بالتصويت المفتوح (بأغلبية األصوات كقاعدة من البلد
المضيف) الةكم الرئسي للمسابقة.
 .3يخضع الةكم الرئيسي للمسابقة للةكم الرئيسي  ARMIوهو مسؤول بضمان إجراء
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المسابقة بما يتفق تما ًما مع هذه الالئةة وبعمل لجنة حكام المسابقة وموضوعية ودقة في حساب
النتائج وكذلك شرعية قبول الفرق للمشاركة في المسابقة.
يترأس حكم رئيسي المسابقة في جميع اجتماعات الةكام .يشارك فقط الةكام في الستعراض نتائج
المسابقات الذين يشارك فرق في مراحل أو لسباقات المسابقة.
يلتزم الةكم الرئيسي للمسابقة بما يلي:
قيادة العمل للجنة حكام المسابقة وإدارة تنظيم المسابقة وإدارتها وفقًا لالئةة
بشأن إجراء المسابقة؛
مراقبة على إجراء المسابقات بشكل صةيح وتنفيذ الواجبات من قبل لجنة الةكام وإدارة المسابقة؛
إبالغ حكام المنافسة في الوقت المنالسب بجميع التغييرات في إدارة المسابقة؛
نظر احتجاجات واتخاذ قرارات شخصية بشأنها أو تقديمها للمناقشة إلى لجنة حكم المسابقة؛
توفيق نتائج المسابقة؛
إقامة اإلدارة على مسؤولين المسابقة أثناء تدريبهم؛
إجراء التدريس والندوات التدريبية مع لجنة حكام المسابقة؛
قيادة لسةب القرعة؛
إجراء اجتماعات لجنة الةكام؛
راقب تجهيز النتيجة على كل مرحلة المسابقة؛
ضمان تقديم الوثائق النهائية إلى .OKARMI
توفيق البروتوكوالت والوثائق األرخر التي تةدد ترتيب مشاركة الفرق في المسابقة وكذلك تةديد
نتائج مراحل المسابقة ونتائجها النهائية؛
عدم إعاقة قبول الةكام الى أهدا للسيطرة اإلضافية على نتائج الهزيمة بالنار؛
تقديم حكم موضوعي ونزيه رخالل المسابقة.
يةق الةكم الرئيسي:
تغيير جدول المسابقة؛
إزالة من األداء المستقبلي في مسابقة المشاركين الذين ارتكبوا انتها ًكا فادحًا لمتطلبات السالمة
ووجود الكةول في الواقعة والمواد المخدرة (المؤثرات العقلية) التي كانت في الدم أثناء الفةص
الطبي والعجرفة وكذلك إظهار عدم الستعداد المشاركين الواضح؛
تعليق الةكام الذين ال يتعاملون مع واجباتهم؛
مشاهدة إعادة عرض فيديو لةلقة من السباق (المرحلة) أثناء السباق أو اجتماع لجنة الةكام من
أجل البت في القضايا (المعقدة) المثيرة للجدل؛
نقض قرار أي حكم.
ال يجوز إجراء المسابقة لةكم رئيسي في غياب الدعم الطبي.
يوقع الةكم الرئيسي مع منظمين المسابقة عقد بشأن جاهزية قاعدة التدريب وأماكن التدريب
والمخزون والمعدات واأللسلةة والمعدات للمسابقة القادمة.
يجب السماح جميع األلسئلة الخالفية التي أثيرت أثناء إعداد الفرق للمشاركة في المسابقة قبل
بدايتها.
إذا نشأت نزاعات أثناء لسباقات المسابقة فإن الةكم الرئيسي للمسابقة يسمع أوالً تقرير الةكم
الميداني عن الوضع العام ويشاهد مواد الفيديو.
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يجوز الةكم الرئيسي إجراء تصويت مفتوح حيث يتم اتخاذ قرار من قبل لجنة الةكام
بأغلبية األصوات واما الةكم الرئيسي ونائب الةكم الرئيسي لإلجراءات العملية فهم ال يشاركو في
التصويت.
في حالة توزيع األصوات متساو يتم اتخاذ القرار في السؤال من قبل الةكم الرئيسي
للمسابقة.
 .3يتم انتخاب نائب الةكم الرئيسي للمسابقة من عدة الةكام للفرق المشاركة .يعهد إليه
بإجراء اجتماع لهيئة الةكام في حالة اتخاذ قرار بشأن القضايا الخالفية الناشئة فيما يتعلق بفريق
من الدولة وممثله هو الةكم الرئيسي للمسابقة أو بسبب غياب الةكم الرئيسي للمسابقة في االجتماع
بسبب وجيه .يسترشد نائب الةكم الرئيسي بةقوقه والتزاماته المةددة في هذه الالئةة أثناء القائم
بأعمال الةكم الرئيسي للمسابقة.
يجب أن يكون الةكم الرئيسي للمسابقة ونائبه ممثلين من الدول المختلفة.
 .4يتم تعيين نائب الةكم الرئيسي لألنشطة العملية من الطر المضيف وهو يتبع الةكم
الرئيسي للمسابقة وهو مسؤول عن عمل الةكام الميدانيين للمسابقة وااللستعداد الشامل ألهدا
مسار المنافسة أثناء إعداد المسابقة وإدارتها.
إن نائب الةكم الرئيسي للمسابقة باألنشطة العملية هو المسؤول عن:
تعر على الئةة المسابقة؛
تنظيم وصول وجمع وإرلسال في الوقت المنالسب إلى نقاط المنشأة الدائمة لألشخاص
المعينين كةكام ميدانيين للمسابقة؛
إجراء دروس مع الةكام الميدانيين وفقًا لقواعد المسابقة وإجراءات التغلب على الموانع
وتنفيذ مهام إطالق النار من قبل المشاركين وإعطاء إشارات الستنادًا إلى نتائج اجتياز عناصر
مسار المسابقة من قبل الفرق؛
حصول على إمتةانات من موظفي الةكام الميدانيين بمعرفة هذه الالئةة؛
مراقبة على مظهر الةكام الميدانيين وتزويدهم بالممتلكات الالزمة؛
تنظيم تجهيز أهدا المسار وفقا لالئةة المسابقة بعد كل أشواط؛
قبل  30دقيقة من بداية الشوط األول لكل يوم من أيام المسابقة و أرلسل لسيارة األمان
لفةص المسار إذا لزم األمر وبعد انتهاء فةص المسار يعمل تقرير إلى الةكم الرئيسي للمسابقة
حول الستعداده لبدء الشوط.
 .5يتم تعيين السكرتير األول للمسابقة ولجنة السكرتير لعمل مع وثائق للجنة الةكام.
السكرتير األول ملزم:
تسجيل بروتوكول االجتماعات للجنة الةكام؛
إجراء القرعة بترتيب مشاركة الفرق (الطواقم) ورخيارات األشواط مع تسجيل نتائج القرعة في
البروتوكول مع الةكم الرئيسي للمسابقة ؛
وضع ترتيب المشاركين؛
وضع أوامر وقرارات الةكم الرئيسي للمسابقة؛
تسلم الطلبات وتسجيلها ونقلها إلى الةكم الرئيسي للمسابقة؛
احتفاظ بجميع وثائق الةكام؛
إدارة عمل لجنة السكرتير؛
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نقل المعلومات من إذن الةكم الرئيسي للمسابقة الى ولسائل اإلعالم؛
تجهيز وثائق التقارير للمسابقة.
 .6تعيين الةكام بواحد ممثل من الفرق المشاركة وتكون أصوات جميع الةكام متساوية .تعيين
شخص على وظيفة الةكم الذي يملك بتدريب مهني في مجال المسابقة .هو يتابع للةكم الرئيسي
للمسابقة وهو مسؤول عن موضوعية التةكيم والةساب الصةيح لنتائج المسابقة.
تةديد تكوين الةكام في مؤتمر التخطيط األول والالحق ويجب تشكيلهما أرخيرًا من رخالل
مؤتمر التخطيط النهائي الذي يلتزم جانب المضيف إجراء درس نظري رخالله ودرس عملي مع
الةكام من أجل تنظيم التةكيم وفقًا لهذه الالئةة.
إصدار شهادات للةكام بمؤكد مؤهالتهم من قبل منظمين المسابقة في موعد ال يتجاوز رخمسة
أيام قبل بدء المسابقة وبعد أن يقوم الةكم الرئيسي للمسابقة بإجراء الدرس النهائي مع الةكام ويأرخذ
اإلمتةان منهم على معرفة االئةة للمسابقة في الوقت المنالسب التي حددتها رخطة إعدادها.
إذا تم تقديم طلب المشاركة للمسابقة في وقت متأرخر ولم يتمكن الفريق من حضور الى
مؤتمر التخطيط النهائي تجري الدروس مع حكام هذه الفرق بشكل منفصل عند الوصول إلى
المسابقة.
يجب على الةكم:
يجب أن يعر الئةة المسابقة.
يجب أن يراقب على إجراء المسابقة بطريقة صةة وموضوعية وتنفيذ واجبات الةكام
والةكام الميدانيين وإدارة المنافسة بالضبط وكذلك حساباتهم بنتائج المسابقة؛
تنفيذ واجبات الةكام بطريقة مؤهلة ونزيهة والستثناء األرخطاء التي قد تؤدي إلى تشويه نتائج
المسابقة وحل األلسئلة الناشئة بشكل موضوعي وفي الوقت المنالسب أثناء إجراء المسابقة؛
يجب أن يشارك في اجتماعات لجنة الةكام للمسابقة بقيادة الةكم الرئيسي للمسابقة؛
يجب أن ينظر النتائج واالحتجاجات ويتخذ قرارات جماعية بشأنها (بمساعدة اللجنة) أو
طرحها للتصويت العام على لجنة الةكام للمسابقة؛
يجب أن يةمل شارة الةكم (ضمادة) مع وضع شعار الةكم عليه؛
يجب توقيع على بيانات وبروتوكوالت نتائج مراحل (أشواط) المسابقة.
يةق الةكم:
تنفيذ التةكيم للمسابقة؛
إشتراك في مناقشات مشاريع القرارات بلجنة الةكام للمسابقة؛
جذب للموظفين اآلرخرين بةل المهام المسندة إليه باتفاق مع المشر المباشر؛
طلب والستالم المعلومات والوثائق الالزمة من قادة الفرق المشاركة؛
إشتراك في مناقشات األلسئلة المتعلقة بالواجبات الرلسمية؛
تنفيذ فةص األهدا ضمن لجنة الةكام بعد االشواط؛
يطلب من قيادة المسابقة للمساعدة في تنفيذ واجباتهم.
يجب أن يعملوا الةكام بطريقة مهنية طوال فترة المسابقة.
يقع الةكام في مركز القيادة رخالل األشواط وعلى مسافة مةددة من بعضهم البعض (يسمح
للمترجمين الفوريين) .يةظر على الةكام مناقشة األلسئلة المتعلقة بالةكم مع الغرباء.
ال يسمح الةكم الى نفسه أن يقول كلمات لسلبيًا فيما يتعلق بالةكام والمنظمين والمدربين
والمشاركين وما إلى ذلك.
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دائ ًما يجب أن يتصر بشكل أرخالقي.
ال يجب على الةكام مناقشة تقييماتهم أو مبادئ التقييم أو اآلراء حول هذا الموضوع قبل
الةدث أو أثناءه أو بعده.
أثناء التةكيم يجب إجراء جميع االتصاالت فقط من رخالل الةكم الرئيسي .يجب حل جميع
المشاكل اإلشكالية بلباقة فقط مع الةكم الرئيسي للمسابقة.
يجب اتباع جميع الةكام على اإلرشادات التالية أثناء عملهم:
ممنوع الستخدام معدات الفيديو والتسجيل الصوتي والصور غير المنصوص عليها في
الالئةة التنفيذية للمسابقة؛
الستخدام المواد المقدمة رلسميًا من قبل منظمين المسابقة عند النظر بمشاكل مثيرة للجدل؛
يمنع منعا باتا:
أي اتصاالت مع المنافسين والمدربين وأي شخص يستخدم األجهزة اإللكترونية؛
إعطاء أي إشارات للمشاركين اثناء المسابقة؛
أي مظهر من مظاهر المةاباة للمشاركين.
أي التصريةات غير المةترمة أو الوقاحة تجاه شخص أثناء عمل الةكام تستلزم اإلبعاد
الفوري من لجنة الةكام دون الةق في الستبدال شخص آرخر من الفريق.
 .7التخاذ قرارات فورية بشأن األلسئلة الخالفية فيما يتعلق بضرب األهدا والتغلب على
الموانع من قبل مشتاركين المسابقة فإن لجنة التةكيم يضم مساعد الةكم الرئيسي للمسابقة مةتو
الصور والفيديو الذي يسمح له يةكم مواضع رخالفية بصورة موضوعية بترتيب تجاوز الموانع
ونتائج الهزيمة بالنار.
يعمل األمر لعرض الفيديو اعادتها (عرض مواد الصورة) من قبل الةكم الرئيسي للمسابقة
وأيضا انه يأرخذ القرار بنتائج المشاهدة عن طريق التصويت العام.
مساعد الةكم الرئيسي للمسابقة بإعادة صورات الفيديو  -يجب الةكم الفني على:
يجب تعر الئةة المسابقة وااللسترشاد بها؛
بأمر من الةكم الرئيسي رخالل الشوط (المرحلة) للمسابقة يجب أن يشاهد إعادة تشغيل
صورة الفيديو أو صورة للةلقة المطلوبة واتخذ قرارًا بشأنها وفقًا لمتطلبات الئةة المسابقة؛
وفقا لطلب الةكم الرئيسي للمسابقة بتزويده إعادة صورة الفيديو (مواد صور) للةلقة وإتجذ
القرار عليها.
 .8يتم تعيين الةكم الميداني في الموقع (الخط والمنع) من الضباط .وهو يتابع لنائب الةكم الرئيسي
للمسابقة و مسؤول على تنفيذ المتطلبات األمنية بضبط من قبل مشاركين المسابقة وحفاظ على
النظام القائم بعبور الموقع (الخط والمنع) وفقًا لشروط الالئةة بالمسابقة وتواصل نتائج عبور
الموقع (الخط والمنع) من قبل المشاركين للمسابقة إلى لجنة حكام المسابقة في الوقت المنالسب.
 .9يجب الحكم الميداني على:
أ) قبل بداية المسابقة:
يجب درس البرنامج والئةة المسابقة؛
يجب فةص الموقع (الخط والمنع) من الجاهزية للمسابقة وموافقتها مع متطلبات الالئةة؛
يجب أن يكون لديه معدات اتصاالت اللسلكية وإشارة العلم ومعدات إشارة في حالة جيدة
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ويكون مستعدة لاللستخدام الفوري .يجب درس ومعرفة العالمات الهاتفية لمسؤولين المسابقة
ونظام العمل مع االتصاالت و تنظيم االتصاالت في شبكته الاللسلكية؛
تنظيم مراقبة على عمل الطواقم  -مشاركين المسابقة وترتيب تنفيذ تمارين الرماية والقيادة
وفقًا لالئةة المسابقة؛
فةص على وجود النموذج في المنع لوضع األعمدة والمؤشرات واألوتاد ووجود أعمدة
احتياطية (مؤشرات)؛
تقديم التقرير لنائب رئيس المسابقة بشأن اإلجراءات العملية عن االلستعداد لبداية المرحلة؛
ب) خالل المسابقة:
لسجل نتائج عبور الموانع من قبل مشاركين المسابقة رخالل مرحلته في منعه؛
تقديم التقرير في الوقت المنالسب إلى لجنة الةكام حول ولسائل االتصال (أو الستخدام
إشارات الملم ولسائل اإلشارة) نتائج عبور الموانع من قبل مشاركين المسابقة.
لسجل قائمة عبور الموانع من قبل مشاركين المسابقة؛
إصالح الموانع التالفة في الوقت المنالسب واألعمدة المةددة والمؤشرات (األوتاد)؛
في حالة مخالفة متطلبات السالمة من قبل مشاركين المسابقة يجب تقديم التقرير إلى لجنة
الةكام عن هذه الةقيقة وإنهاء مرحلة المسابقة فورا ويستمر عمله وفقًا للتعليمات الواردة؛
ج) عند انتهاء المسابقة (بعد عبور المنع بعربة قتالية):
تقديم التقرير من إلسم لجنة التةكيم بنتائج عبور الموانع من قبل مشاركين المسابقة؛
تنظيم اصالح المنع (مسار المنافسة) في حالة تلف المنع أو عناصره أو جزء من مسافة
المنافسة؛
في جميع األوقات أثناء تنفيذ الواجبات الرلسمية يجب أن يرتدون مالبس الةكام الميدانيين
وتجهيزهم وفقًا لالئةة المسابقة.
 .9من أجل تةديد ألسباب أعطال المعدات وإنكسارها وكذلك لةل االلسئلة الخالفية من قبل
رخبراء بالستخدام األلسلةة والمعدات العسكرية أثناء المنافسة يتم إنشاء لجنة فنية .ويضم رخبراء
عليها (مجموعات الخبراء) من مصنعين األلسلةة والمعدات العسكرية و بواحد ممثل من كل فريق
مشارك .تمت الموافقة على تشكيل اللجنة الفنية في االجتماع األول للجنة الةكام.
بتوجيه الةكم الرئيسي للمسابقة تتةقق اللجنة الفنية من امتثال األلسلةة والمعدات العسكرية
المشاركة في المسابقة لمتطلبات الالئةة بإجراء المسابقة.
في حالة حدوث العطل (الفشل والكسر والتلف والتأرخير) على عينة من المعدات وتسافر
اللجنة الفنية بإذن من الةكم الرئيسي للمسابقة إلى مكان الفشل في تةديد لسبب الخلل (الفشل
والكسر والضرر والتأرخير).
يوضع وثيقة الى اإلضبارة من قبل لسكرتير لجنة الةكام مع بروتوكول اجتماع لجنة الةكام.
بعد النظر في عمل اللجنة الفنية تتخذ لجنة الةكام قرارًا بشأن إشتراك الطاقم في حدوث
العطل (الفشل والكسر والتلف والتأرخير).
 .10لةساب االنتهاكات التي ارتكبتها طواقم الفرق رخالل األشواط يتم تعيين العاملين
الفنيين المسؤولين عن لسجل نتائج شوط الفرق الى البيان وتقديمها في الوقت المنالسب إلى لجنة
السكريتر للمسابقة.
 .11رخالل المسابقة في مركز القيادة يقعوا:
الةكم الرئيسي للمسابقة؛
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نائب الةكم الرئيسي للمسابقة ؛
نائب الةكم الرئيسي للمسابقة بشأن اإلجراءات العملية؛
مساعد الةكم الرئيسي للمسابقة بإعادة صورة الفيديو -
الةكم الفني؛
الةكام؛
العاملون الفنيون من عدد الفرق المشاركة في شوط؛
المترجمون (بإحتاج)؛
منتج اإلذاعة؛
مشغلون الفيديو (كما وافق منتج اإلذاعة مع الةكم الرئيسي المسابقة)؛
معلق المسابقة؛
رئيس إدارة المسابقة؛
مساعد رئيس المسابقة باتصاالت؛
مساعد رئيس المسابقة بألسلةة الصواريخ والمدفعية؛
مساعد رئيس المسابقة بةرب اإللكترونية؛
رئيس فرق اإلصالح واإلرخالء؛
ممثل اللجنة الفنية؛
مجموعة إدارة طيران الطائرات في لساحة الميدان؛
مدير إطالق النار؛
طبيب مناوب (مسعف)؛
رئيس مةطة األرصاد الجوية؛
رئيس الةرالسة؛
بواحد ممثل من وزارة الشؤون الدارخلية ووزارة الطوارئ لرولسيا االتةادية.
األشخاص اآلرخرون بقرار من الةكم الرئيسي ورئيس إدارة المسابقة.
 .IVشروط إجراء المسابقة
 .1تجري المسابقة ضمن كتيبتين .يتم تةديد تكوين الكتيبة حسب مكان الفريق في
الترتيب النهائي لنتائج المسابقة التي أجريت في العام السابق.
تنقسم الفرق المشاركة للمسابقة على كتيبتين .في حالة وجود عدد فردي من الفرق يدرخل
ضمن الكتيبة األولي معظمهم.
فريق الكتيبة الثانية الذي إحتل الوضع األول في المسابقة السابقة يشارك ضمن الكتيبة
األولي في العام الةالي.
فريق الكتيبة األولى الذي احتل الوضع األرخير حسب نتائج المسابقة السابقة يعمل ضمن
الكتيبة الثانية في العام الةالي.
 .2يتم تنفيذ المسابقة على دبابة طراز  T-72أو مركبة مماثلة (المشار إليها فيما بعد
بالدبابة) .يتم إلستخدام الذرخائر بسرعة المقذوفة المبدئية ال تزيد عن  1000م/ث عند إطالق النار
بإلستخدام المدفع.

11

لو كانت الخصائص التكتيكية والفنية للعينة المقدمة للمسابقة تختلف إرختالفا ً كبيراً عن
الدبابة  T-72فيتم أرخذ المعامالت المنالسبة.
يقوم صيانة وإصالح (عند الضرورة) وتزويد بالوقود وتشةيم العتاد بولسائط وقو أقسام
الدعم الفني لفرق المسابقة على ألساس رحبة المركبات القتالية للوحدة العسكرية .يسمح بمشاركة
ممثلي الصناعة وأعضاءهم اإلصالح .بعد إلستالم العتاد ووضع الوثيقة لةالة فنية تقع المسؤولية
عن حالة الدبابة الفنية على عاتق الفريق الذي تسلمها .إللستثناء الوصول إلى العتاد من بين
أشخاص غير مصرح لهم يتم تغطية الدبابات بقو الفرق وتختمها وتسليمها تةت الةماية .يةظر
تغيير إعدادات المصنع والتعديالت وكسر لسالمة األرختام وإجراء التغييرات الهيكلية بدون التنسيق
مع ممثل الشركة المصنعة والمةكم العام للمسابقة .ال يسمح بمشاركة في المسابقة الدبابة التي
توجد فيها المخالفات المذكورة أعاله ويتم إلستبعاد طقم الدبابة .من أجل تفتيش الةالة الفنية ينفذ
المةكم العام للمسابقة عمليات الفةص المقررة والمفاجئة .تتم مراجعة الدبابات وصيانتها الفنية
وتخضيرها إلجراءات اليوم القادم مقدما ً.
يتم تنظيم حركة المرور على الطريق السريع وفقًا لقواعد حركة المرور لرولسيا اإلتةادية
أو بنا ًء على توجيه المةكم العام للمسابقة .يتم نظر جميع المخالفات بمفتش شرطة المرور
العسكرية لوزارة الدفاع أو شرطة المرور لوزارة الشؤون الدارخلية لرولسيا اإلتةادية.
 .3يتم تعر أطقم الفرق المشاركة مع مسار المسابقة (المشار إليها فيما بعد بالطريق)
لسيراً على األقدام.
ال يسمح بتدريب عملي بإلستخدام العتاد على طرق المسابقة.
 .4يتم تدمير األهدا المةددة وفقًا لشروط مراحل المسابقة حتى إلستهالك الذرخائر
بالكامل .في حالة التأرخير أثناء إطالق النار أو في حاالت أرخر عندما ال يستهلك الطقم ذرخائره
ألي لسبب يتم تفريغ الدبابة بأمر المةكم العام للمسابقة على منصة رخاصة (منصة التفريغ) عن
طريق تفريغ الذرخائر أو إطالق النار على درع التفريغ.
يتم تةضير أشكال عرض األهدا ووضعها وتختمها مسبقا ً في المظاريف التي عند
المةكم العام للمسابقة .يسلم المةكم العام للمسابقة أحد من أشكال عرض األهدا في المظرو
المختوم إلى مساعد مدير األهدا مباشرةً قبل السباق.
 .5إن الموانع التي متزودة على طريق المسابقة واألهدا والمعدات التي يسارخدمها
ً
تسجيال
مشاركون المسابقة مزودة بولسائل تقنية للتثبيت (كاميرات فيديو وولسائل فنية أرخر ) توفر
في الوقت الفعلي وتسجيل صور لنتائج عبور الموانع وضرب األهدا وحركة الدبابات على طول
مسار المنافسة وإجراءات الطاقم .يتم تةديد نتائج تدمير األهدا بالستخدام هذه الولسائل التقنية
بطريقة بصرية وعن طريق التفتيش المباشر لألهدا في رحلة ميدانية .حتى انتهاء السؤال المثير
للجدل بتدمير الهد أو حتى عودة لجنة الةكام بعد فةص األهدا من الميدان ال يسمح تنفيذ
الستبدال األهدا .
يعتبر الهد مدمراً:
عند إطالق النار على الهد الذي يرمز إلى هد مدرع  -إذا توجد إصابات المقذوفات
(مقذو ) المباشرة أو بدائلها التي إرخترقت هدفا ً وتركت حفرة بما في ذلك أثر الموازن المميز .لو
يلمس المقذو (بديله) طر الهد فال يعتبر هذا الةدث إصابة وفي حالة رخراب الهد يتم
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تةديد وجود اإلصابات بآثار مرئية في األجزاء المتبقية .إذا لم تكن هناك آثار واضةة إلصابة
المقذوفة المباشرة أو تم تدمير الهد إرتداداً فيعتبر الهد غير مدمر.
عند إطالق النار على الهد الذي يرمز إلى هد غير مدرع  -إذا توجد الثقب من
رصاصة أو مقذوفة بما في ذلك أثر الموازن والشظايا.
لو كانت إصابة الهد في شك وال توجد األثر الواضةة إلصابة مباشرة عالمات فيتم أرخذ
عدم إصابة الهد كنتيجة نهائية.
لو يتم إطالق النار في الةركة وفقا لشروط المسابقة فيعتبر إطالق النار من موقع (بتوقف)
كعدم إصابة الهد .
لكل من األهدا غير مدمرة من قبل الطقم يتم تعيين دائرة العقوبة له .عند إطالق النار
بإلستخدام المدفع يتم تعيين دائرة العقوبة اإلضافية لكل من األهدا ال أطلقت عليها.
يتخذ المةكم العام للمسابقة قراراً بتعيين دوائر العقوبة لطقم بنا ًء على نتائج إطالق النار.
بالنسبة لمخالفات القواعد إلجتياز العقبات يتم إرلسال الطقم قسراً إلى موقع وقت العقوبة وبالنسبة
لمخالفة متطلبات السالمة يتم تعيين دوائر العقوبة.
عند موقع وقت العقوبة ينفذ الطقم التمرين "مراجعة المركبة" وفقًا للملةق رقم .1
من أجل مرور مسافة دائرة العقوبة والةضور في موقع وقت العقوبة يعطى األمر
المنالسب للطقم والمةكمين على الطريق مشيراً إلى عدد دوائر العقوبة المعينة.
بإلستالم األمر لدائرة العقوبة يرلسل الطقم دبابته إلى مسافة دائرة العقوبة بإشارة المةكم
الميداني.
إذا أثناء الفةص تم تبين أن لم يصب الطقم هدفا ولم يتم تعيين دائرة العقوبة فسيتم إضافة
الةد األدنى من الوقت الذي ينفقه الطقم إللستكمال دائرة العقوبة إلى الوقت اإلجمالي للمسار .إذا
رخالل المرور لم يتجاوز الطقم مسافة دائرة العقوبة فسيتم زيادة الوقت اإلجمالي بـ 1دقيقة.
إذا أثناء الفةص تم تبين إصابة الهد وتم تعيين دائرة العقوبة فيتم إلستبعاد وقت مرور
دائرة العقوبة من الوقت اإلجمالي للمسار.
عند الخروج من دائرة العقوبة يجب على الطقم أن يفسح المجال للدبابة التي تتةرك
مباشرةً .يتم تجهيز المخرج لدائرة العقوبة بعالمة "إفسح الطريق".
 .6يقوم الطقم بتةميل الذرخائر وفقا لمتطلبات إلستخدام العينة من األلسلةة التي يتم إلستعمالها
رخالل المسابقة.
 .7في حالة تعطل الدبابة الرئيسية يسمح بإلستبدال على دبابة إحتياطية .تتم عملية اإللستبدال
بأمر المةكم العام للمسابقة من قبل قو الطقم اإلحتياطي (لسائق) للفريق المشارك في المسابقة.
وتتةرك الدبابة اإلحتياطية من رخط البداية إلى نقطة تعطل الدبابة الرئيسية بقيادة الطقم اإلحتياطي
(لسائق) على مساره .بوصول إلى مكان توقف الدبابة ينقل الطقم الرئيسي إلى الدبابة اإلحتياطية
ويبلغ على إلستعدادهم وبأمر المةكم العام يواصل تنفيذ برنامج المسابقة .في حاالت إلستثنائية
وبقرار المكم العام يمكن تغيير مسار الدبابة اإلحتياطية.
إذا حدث تعطل الدبابة دون رخطأ من الطقم فال يكون وقت التوقف في الةسبان لوقت
المرور اإلجمالي .الخالصة بسبب تعطل الدبابة تقوم اللجنة الفنية بها على ألساس تقرير الفةص
(حالة فنية) ويوافق عليها المةكم العام للمسابقة .يجوز تسليم النسخة من التقرير بنا ًء على طلب
الفريق المعني إلى ممثله.
بغض النظر عن لسبب إلستبدال الدبابة الرئيسية باإلحتياطية يتم تعيين دائرة العقوبة
اإلضافية لهذا الفريق أو بقرار المةكم العام يضا الوقت إللستكمالها.
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يضم الملةق رقم  2قائمة األعطال الناجمة عن رخطأ المشاركين في المسابقة التي بسببها يتم
إلستبعاد الطقم ووضعه على مكان المسابقة األرخير.
 .IIIبرنامج المسابقة
 .1تبدأ المرحلة اإللستعدادية للمسابقة بوصول أفراد الفرق المشاركة في المسابقة.
رخالل المرحلة اإللستعدادية للمسابقة يتم تنفيذ اإلجراءات التالية:
وضع وتأمين أفراد الفرق الشامل؛
تفريغ العتاد (للفرق التي وصل لمشاركة في المسابقة مع عتادها)  ،ووضعه في رحبة
المركبات القتالية؛
الفةوصات الطبية ألفراد الفرق ؛
يتم قبول الطلبات من قادة الفرق (كبار المدربين) لمشاركة في المسابقات ويتم تسجيلها
(الملةق رقم )3؛
نقل العتاد العسكري إلى الفرق األجنبية التي ترغب بإلستخدام العينات الرولسية من األلسلةة
رخالل المسابقة؛
صيانة األلسلةة والعتاد العسكري؛
درالسة إحتياجات األمن؛
تعر األطقم بطريق المسابقة؛
ً
ضبط أجهزة التنشين وتفتيش األلسلةة قتاليا بالقوة وإعادة األلسلةة إلى حالتها القتالية
العادية.
 .2مع وصول أفراد الفرق المشاركة يجري الطاقم الطبي للبلد المضيف فةصا طبيا أوليا وفقا
لجدول الفةوصات الطبية وفي موعد أقصاه ثالثة أيام قبل بدء المسابقة .يشمل الفةص الطبي
ألفراد الفرق فةصًا عا ًما (إلستجواب شكاو حول الةالة الصةية وقيالسات درجة حرارة الجسم
وضغط الدم) وارختبار دم عام لألمراض الفيرولسية المنقولة إلى أشخاص آرخرين "؛
يتم تةديد تسلسل البداية ورقم الشوط ولون الدبابة واألهدا عن طريق القرعة العسكرية.
في يوم أداء الفريق قبل مغادرة موقف المركبات القتالية يتم إجراء فةص طبي إضافي
للةاالت الصةية العامة والكةول والمواد المخدرة (المؤثرات العقلية) في الدم .إذا تم الكشف عن
حالة صةية غير مرضية ألحد أعضاء الفريق يقوم المسؤول الطبي بإبالغ الةكم الرئيسي
للمسابقة بذلك والذي يمنع الفريق من مغادرة موقف المركبات حتى يتم الستبدال عضو الطاقم
المريض بعضو الطاقم المقابل في شريطة أن يتمكن الفريق من إكمال االلستبدال في موعد ال
يتجاوز قبل  30دقيقة من بداية الشوط .في حال تم كشف الكةول من دم المشارك (المخدرات
(المؤثرات العقلية)) في الدم يقدم عامل طبي التقرير الى الةكم الرئيسي للمسابقة الذي بدوره يزيل
الفريق من المشاركة في المسابقة حتى يتم تأكيد (دحض) هذه الةقيقة بنا ًء على نتائج الفةص
الطبي من قبل متخصصين عالج المخدرات .في حالة تأكيد الستخدام الكةول أو المواد المخدرة
(المؤثرات العقلية) أو رفض الفةص الطبي فإن الةكم الرئيسي للمسابقة لسو يستبعد الفريق
بأكمله.
تنتهي المرحلة اإللستعدادية للمسابقة بةفل اإلفتتاح الرلسمي.
 .3يبدأ الجزء العملي للمسابقة بالمرحلة "السباق الفردي".
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يتم تنفيذ "السباق الفردي" على طول الطريق مع موانع طبيعية وإصطناعية وطرق
المعركة والخنادق (منصات) إلطالق النار واألقسام إلطالق النار ومنصة تفريغ الذرخائر ومواقع
وقت العقوبة .وتشارك فيه  3أطقم الدبابات من الفريق المشارك في المسابقة .طول الدائرة على
طريق المسابقة هو  6-4كيلومترات ويتعلق باألرض (الملةق رقم .)4
يقوم تجهيز طريق المسابقة بخط البداية (نهاية) وقسم الةركة المستقيمة (قسم عالي
السرعة) والعقبات (مخاضة ونموذج جسر المسار وقسم المناورات وتل ومنةدر الخندق ورخندق
مضاد لدبابات مع ممر ومشط وممر في حقل األلغام المتفجر وحدورات وشريط النار) وأماكن
تةميل الذرخائر (تعمير) وأقسام إطالق النار ومواقع وقت العقوبة ومسافة دائرة العقوبة .يتم عرض
طريق المسابقة ومقالسات العقبات في المالحق.
بدء األطقم غير متزامنة مع فاصل زمني من  2-1دقيقة .يعطي المةكم العام للمسابقة أمرا ً
لبداية الةركة .ال يمكن أن يكون أكثر من أربع دبابات في نفس الوقت على الطريق.
يتم تجهيز قسم إطالق النار األول بخط البداية ور لذرخائر ورخط إطالق النار وحقل
األهدا مع أهدا ملونة ولكل من الدبابات لون معين ( 3أهدا رقم  12على المسافات 1600
و 1700و 1800متر) ورخط وقف النار ورخندق إكمال إطالق النار حتى إلستهالك الذرخائر بالكامل
(منصة التفريغ).
يتم تجهيز قسم إطالق النار الثاني بر لذرخائر ورخط إطالق النار وحقل األهدا مع
أهدا ملونة ولكل من الدبابات لون معين ر لذرخائر .إلطالق النار من رشاش مضاد لطائرات
والهد رقم ( 25هليكوبتر) على المسافة  1000-800متر .إلطالق النار من رشاش مزدوج
والهد رقم ( 9قاذفة قنابل يدوية مضادة لدبابات) على مسافة  800-600متر.
يتم إطالق النار من القسم األول من مدفع الدبابة وقفا ً من رخندق أو منصة وفي القسم الثاني
من رشاش مضاد لطائرات وقفا ً من رخندق أو منصة.
قبل بداية "السباق الفردي" تقع األطقم في الصف بعد دبابتها في أغطية الرأس وتتواجه
موقع المتفرجين.
باإلشارة يأرخذون أماكنهم في الدبابة ويدورون المةرك ويدرخلون اإلتصال ويبلغون للمةكم
العام للمسابقة عن إلستعدادهم للسباق.
يبدأ الطقم حركة بأمر المةكم العام للمسابقة (مساعد المةكم العام بإجراءات عملية)
بالطريق المعين .رخالل السباق تغلب األطقم على قسم المناورات وتقف على موقع التةميل في
الموقع إلطالق النار األول .في موقع التةميل يقومون بإيقا المةرك وإرخراج من الدبابة بمفردهم
وتغطية األبواب ووضع في صف بـ 3-2رخطوات رخلف الدبابة وتةميل  3طلقات مدفعية بدوام
كامل وتركيب في أماكنهم وتدوير المةرك وتبليغ عن إلستعدادهم باللسلكية.
بأمرالمةكم العام للمسابقة يبدأون حركةً إلى األمام ويأرخذون موقع إطالق النار في الخندق
(منصة) ويبلغون عن إلستعدادهم إلطالق النار ويراقبون ويدمرون  3أهدا (الهد رقم )12
بلون منالسب من المدفع على المسافات  1600و 1700و 1800متر .يتم رفع األهدا بالتناوب
وبعد قصف الهد األول يتم رخفضه ورفع الهد التالي في نفس الوقت .بإنتهاء إطالق النار يقوم
قائد الدبابة بإبالغ عن إنتهاء إطالق النار وتفريغ المدفع وإلستهالك جميع الذرخائر.
بأمر المةكم العام للمسابقة يواصل الطقم حركة على طول الطريق.
رخالل الةركة يتغلب الطقم على عقبات طبيعية وإصطناعية ويكمل الدائرة األولى ويذهب
إلى الدائرة الثانية من المسار "السباق الفردي" .بعدم تغلب على عقبات يتم إرلسال المركبة إلى
موقع وقت العقوبة أينما يقوم الطقم بتنفيذ التمرين "مراجعة المركبة" وفقًا للملةق رقم  .1يضم
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الملةق رقم  5قائمة العقبات وحجمها ونظام التغلب عليها وتطبيق العقوبات على طبع القيادة.
رخالل الدائرة الثانية تةمل األطقم ذرخائراً لرشاش مضاد لطائرات وتةتل موقعًا على رخط
إطالق النار .إلطالق النار من رشاش مضاد لطائرات يتم تقديم  15طلقة لطقم و 6منها
برصاصات كاشفة .بعد إبالغ الطقم عن اإللستعداد إلطالق النار يتم رفع الهد رقم 25
(هليكوبتر) بأمر المةكم العام للمسابقة .يراقب قائد الدبابة ويدمر الهد بكشفه.
رخالل الدائرة الثالثة تةمل األطقم ذرخائراً لرشاش متزود وتةتل موقعًا على رخط إطالق
النار .إلطالق النار من رشاش مزدوج يتم تقديم  15طلقة لطقم و 5منها برصاصات كاشفة .بعد
إبالغ الطقم عن اإللستعداد إلطالق النار يتم رفع الهد رقم ( 9قاذفة قنابل يدوية مضادة لدبابات)
بأمر المةكم العام للمسابقة .يراقب الرامي ويدمر الهد بكشفه.
يتم تنفيذ "سباق التتابع" على طول الطريق مع موانع طبيعية وإصطناعية وطرق
المعركة واألقسام والمنصات إلطالق النار ومواقع وقت العقوبة .وتشارك فيه بـ 3أطقم الدبابات
من كل فريق مشارك في المسابقة .طول واحد الدائرة هو  6-4كيلومترات ويتعلق بظرو
األرض (الملةق رقم .)4
يقوم تجهيز طريق التتابع بخط البداية والنهاية ورخط نقل التتابع وقسم الةركة المستقيمة
(قسم عالي السرعة) والموانع (نموذج جسر المسار وتل ومنةدر الخندق ومخاضة ورخندق مضاد
لدبابات مع ممر ومشط وممر في حقل األلغام المتفجر وحدورات وشريط النار) وأماكن تةميل
الذرخائر (تعمير) وأقسام إطالق النار ومواقع وقت العقوبة ومسافتي دائرة العقوبة .يتم عرض
طريق المسابقة ومقالسات العقبات في المالحق.
تبدأ أطقم الشوط ما في نفس الوقت بفاصل  2 - 1دقيقة .يتم إعطاء األمر لبداية الةركة من
قبل الةكم الرئيسي للمسابقة .في نفس الوقت يمكن أن يكون ال أكثر من أربع دبابات على الطريق.
يتم تجهيز نطاق الرماية األول بخط انطالق ور الذرخيرة ورخط إطالق النار وحقل
االهدا بهد ملون منالسب لكل دبابة و ( 3أهدا رقم  12في نطاقات  1600و 1700و1800
متر) ورخط وقف إطالق النار ورخندق إلكمال إطالق النار حتى الستخدام الذرخيرة كامالً (موقع
التفريغ).
يتم تجهيز نطاق الرماية الثاني لكل دبابة بموقع مع ر ذرخيرة وموقع النيران وحقل
االهدا بهد ملون منالسب لكل دبابة .إلطالق النار من مدفع رشاش مضاد للطائرات هو الهد
رقم ( 25طائرة هليكوبتر) على مسافة  1000-800متر .إلطالق النار من مدفع رشاش مزدوج
هو الهد رقم ( 9قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات (ر ب ج)) على مسافة  800-600متر.
يتم إطالق النار في النطاق األول من قبل مدفع دبابة من موقع ومن رخندق أو منصة اما
النطاق الثاني فيتم إطالق النار من مدفع رشاش مزدوج ومدفع مضاد للطائرات من موقع من
رخندق أو منصة.
قبل بداية "السباق الفردي" تقع األطقم في الصف بعد دبابتها في أغطية الرأس وتتواجه
موقع المتفرجين.
باإلشارة يأرخذون أماكنهم في الدبابة ويدورون المةرك ويدرخلون اإلتصال ويبلغون للمةكم
العام للمسابقة عن إلستعدادهم للسباق.
يبدأ الطقم حركة بأمر المةكم العام للمسابقة (مساعد المةكم العام بإجراءات عملية)
بالطريق المعين .رخالل السباق تغلب األطقم على قسم المناورات وتقف على موقع التةميل في
الموقع إلطالق النار األول .في موقع التةميل يقومون بإيقا المةرك وإرخراج من الدبابة بمفردهم
وتغطية األبواب ووضع في صف بـ 3-2رخطوات رخلف الدبابة وتةميل  3طلقات مدفعية بدوام

16

كامل وتركيب في أماكنهم وتدوير المةرك وتبليغ عن إلستعدادهم باللسلكية.
بأمرالمةكم العام للمسابقة يبدأون حركةً إلى األمام ويأرخذون موقع إطالق النار في الخندق
(منصة) ويبلغون عن إلستعدادهم إلطالق النار ويراقبون ويدمرون  3أهدا (الهد رقم )12
بلون منالسب من المدفع على المسافات  1600و 1700و 1800متر .يتم رفع األهدا بالتناوب
وبعد قصف الهد األول يتم رخفضه ورفع الهد التالي في نفس الوقت .بإنتهاء إطالق النار يقوم
قائد الدبابة بإبالغ عن إنتهاء إطالق النار وتفريغ المدفع وإلستهالك جميع الذرخائر.
بأمر المةكم العام للمسابقة يواصل الطقم حركة على طول الطريق.
رخالل الةركة يتغلب الطقم على عقبات طبيعية وإصطناعية ويكمل الدائرة األولى ويذهب
إلى الدائرة الثانية من المسار "السباق الفردي" .بعدم تغلب على عقبات يتم إرلسال المركبة إلى
موقع وقت العقوبة أينما يقوم الطقم بتنفيذ التمرين "مراجعة المركبة" وفقًا للملةق رقم  .1يضم
الملةق رقم  5قائمة العقبات وحجمها ونظام التغلب عليها وتطبيق العقوبات على طبع القيادة.
رخالل الدائرة الثانية تةمل األطقم ذرخائراً لرشاش مضاد لطائرات وتةتل موقعًا على رخط
إطالق النار .إلطالق النار من رشاش مضاد لطائرات يتم تقديم  15طلقة لطقم و 6منها
برصاصات كاشفة .بعد إبالغ الطقم عن اإللستعداد إلطالق النار يتم رفع الهد رقم 25
(هليكوبتر) بأمر المةكم العام للمسابقة .يراقب قائد الدبابة ويدمر الهد بكشفه.
رخالل الدائرة الثالثة تةمل األطقم ذرخائراً لرشاش متزود وتةتل موقعًا على رخط إطالق
النار .إلطالق النار من رشاش مزدوج يتم تقديم  15طلقة لطقم و 5منها برصاصات كاشفة .بعد
إبالغ الطقم عن اإللستعداد إلطالق النار يتم رفع الهد رقم ( 9قاذفة قنابل يدوية مضادة لدبابات)
بأمر المةكم العام للمسابقة .يراقب الرامي ويدمر الهد بكشفه.
يجب أن تظل الذرخائر غير المستخدمة للرشاش المزدوج ومدفع المضادة للطائرات في رخط
النار .يُسمح ألفراد الطاقم بإرخراج األشرطة مع الخراطيش غير المستهلكة قبل تنفيذ التقرير عن
تفريغ األلسلةة.
بعد كل رماية يقدم قائد الدبابة تقرير لةكم المسابقة بشأن وقف إطالق النار والستهالك
الذرخيرة وتفريغ األلسلةة.
بعد إنتهاء السباق يتم وضع الدبابات في منصة اإلنتظار وبأمر المةكم العام تغادر إلى
رحبة المركبات القتالية .بنا ًء على أمر ممثل لجنة المةكمين تذهب أطقم الدبابات التالية إلى رخط
البداية وفقا لنتائج القرعة العسكرية.
يتم تةديد نتائج المرحلة "السباق الفردي" من رخالل وقت المرور اإلجمالي.
 .4يتم تنفيذ "لسباق التتابع" لفرق الكتيبة األولي بالطريق مع موانع طبيعية وصنعية ومسارات
قتالية وحقل ومواقع إطالق النار وحقل زمنية جزائية (الملةق رقم  .)6يشارك فيه ثالثة أطقم
الدبابة من فريق على دبابة واحدة .يبلغ الطول اإلجمالي لدائرة واحدة  5-3كيلومترات ويعتمد على
ظورو األرض .يقدم كل طاقم  4لفات وللتغلب على المنع وضرب األهدا  .أثناء لسباق التتابع
يطلق النار من مدفع الدبابة في حالة حركة ومن مدفع الرشاش المزدوج ورشاش مضاد للطائرات
من موقع مكان إلطالق النار.
في نفس الوقت ال يمكن أن يكون أكثر من أربع دبابات على الطريق.
يتم تسلسل تنفيذ الرماية رخالل الذهاب بـ"لسباق التتابع" وفقا ً لخيار الذي قد حددته ضبط
القرعة العسكرية.
الخيار األول .في الدائرة األولى  -لسباق السرعة؛ في الثانية  -إطلق النار من الجناح من
المدفع بـ 3أهدا رقم  12تةركاً؛ في الثالثة  -إطالق النار من رشاش مضاد لطائرات بهدفين رقم
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 25ورقم 11؛ في الرابعة  -إطالق النار من رشاش متزود بـ 3أهدا رقم .9
الخيار الثاني .في الدائرة األولى  -إطلق النار من الجناح من المدفع بـ 3أهدا رقم 12
تةركاً؛ في الثانية  -إطالق النار من رشاش مضاد لطائرات بهدفين رقم  25ورقم 11؛ في الثالثة -
إطالق النار من رشاش متزود بـ 3أهدا رقم 9؛ في الرابعة  -لسباق السرعة.
الخيار الثالث .في الدائرة األولى  -إطالق النار من رشاش مضاد لطائرات بهدفين رقم 25
ورقم 11؛ في الثانية  -إطالق النار من رشاش متزود بـ 3أهدا رقم 9؛ في الثالثة  -لسباق
السرعة؛ في الرابعة  -إطلق النار من الجناح من المدفع بـ 3أهدا رقم  12تةركاً.
الخيار الرابع .في الدائرة األولى  -إطالق النار من رشاش متزود بـ 3أهدا رقم 9؛ في
الثانية  -لسباق السرعة؛ في الثالثة  -إطلق النار من الجناح من المدفع بـ 3أهدا رقم  12تةركا ً
في الرابعة  -إطالق النار من رشاش مضاد لطائرات بهدفين رقم  25ورقم .11
يقوم تجهيز طريق التتابع بخط البداية والنهاية ورخط نقل التتابع وقسم الةركة المستقيمة
(قسم عالي السرعة) والعقبات (نموذج جسر المسار وتل ومنةدر الخندق ومخاضة ورخندق مضاد
لدبابات مع ممر ومشط وممر في حقل األلغام المتفجر وحدورات وشريط النار) وأماكن تةميل
الذرخائر (تعمير) ومنصة التفريغ وأقسام إطالق النار (قسم إلطالق النار من رشاش متزود
ورشاش مضاد لطائرات وقسمين إلطالق النار من الجناح) و 9مواقع وقت العقوبة و 2-1مسافتي
دائرة العقوبة .يتم عرض طريق المسابقة ومقالسات العقبات في المالحق.
يتم تجهيز أقسام إطالق النار برفو لذرخائر وأقسام إطالق النار من الجناح بخط إنعطا
المدفع بإتجاه حقل األهدا ورخطوط إطالق النار ووقف النار ومواقع إطالق النار وحقل األهدا
الملونة بألوان منالسبة ورخندق إضافي من أجل إكمال الرماية حتى إلستهالك الذرخائر بالكامل (منصة
التفريغ) أيضاً.
يتم تجهيز حقول األهدا إلطالق النار من المدفع بـ 3أهدا رقم ( 12كل من الةقول)
ملونة بلون منالسب على المسافة  1800-1600متر وهد إضافي من أجل إكمال الرماية حتى
إلستهالك الذرخائر بالكامل أيضاً.
يتم تجهيز حقل األهدا إلطالق النار من رشاش مضاد لطائرات بـ 2هدفين رقم 25
(هليكوبتر) ورقم ( 11مدفع مضاد لدبابات) بكل لون على المسافة  1000-800متر.
يتم تجهيز حقل األهدا إلطالق النار من رشاش متزود بـ 3أهدا رقم ( 9قاذفة قنابل
يدوية مضادة لدبابات) بكل لون على المسافات  600و 700و 800متر.
قبل بداية السباق تقع دبابات الفرق أمام رخط البداية واألطقم األلى في الصف أمام دبابتها
في أغطية الرأس وتتواجه موقع المتفرجين .يتم وضع دبابات التناوب على المواقع التي تم تعيينها
رخاصةً .يقع الطقم الثاني والثالث من الفرق على مسافة آمنة بالقرب من رخط نقل التتابع.
يأرخذ الطقم األول أماكنه في الدبابة باإلشارة ويدور المةرك ويدرخل اإلتصال ويبلغ للمةكم
العام للمسابقة عن اإللستعداد.
يتم بداية الةركة لألطقم في كل من السباق في نفس الوقت .يعطي المةكم العام للمسابقة
(مساعد المةكم العام بإجراءات عملية) أمراً لبداية السباق.
بنا ًء على أمر مساعد المةكم العام بإجراءات عملية تبدأ الدبابات تةركا ً على طول الطريق
المةدد والخيار المعين .رخالل السباق تقوم األطقم بإجتياز العقبات وقف على موقع التةميل لقسمها
إطالق النار .في موقع التةميل يقومون بإيقا المةرك وإرخراج من الدبابة وتغطية األبواب
ووضع في صف بـ 4-2رخطوات رخلف الدبابة وتةميل الذرخائر وتركيب في أماكنهم وتدوير
المةرك وتبليغ عن إلستعدادهم إلطالق النار باللسلكية .بأمر مةكم المسابقة تقوم األطقم بوضع
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مواقع الرماية أو ذهاب إلى طريق المعركة وفقا ً لخيار السباق وتراقب األهدا
وتدمرها.
رخالل السباق عالي السرعة يتةرك الطقم على طول الطريق بال إطالق النار ويتغلب على
عقبات طبيعية وإصطناعية .بعدم تغلب على عقبات يتم إرلسال المركبة إلى موقع وقت العقوبة
أينما يقوم الطقم بتنفيذ التمرين "مراجعة المركبة" وفقًا للملةق رقم  .1يضم المالحق نظام إجتياز
العقبات وحساب وقت العقوبة ودوائر العقوبة على طبع القيادة.
بالنسبة إلطالق النار من الجناح تةمل األطقم ثالث طلقات مدفعية بدوام كامل وتبلغ عن
اإللستعداد إلطالق النار باللسلكية .بأمر مةكم المسابقة (مساعد المةكم العام بإجراءات عملية) تبدأ
األطقم حركةً .بالخروج إلى الخط المشار إليه بعالمات صفراء يقوم الطقم بإنعطا المدفع نةو
حقل األهدا  .يبدأ عرض الهد األول بأمر المةكم العام للمسابقة بتقاطع رخط إطالق النار المشار
إليه بعالمات حمراء من رخالل جسم الدبابة .يتم إطالق النار من قبل األطقم بشكل مستقل أثناء
كشف الهد  .وقت العرض لكل من األهدا يصل إلى  1دقيقة وقت الرماية اإلجمالي من الجناح
ال أكثر من  4دقائق .في حالة تأرخر إطالق النار يقوم قائد الدبابة بتقدير إمكانية الطقم على إزالة
التأرخر وإلستكمال مهمة إطالق النار في الوقت المةدد .ويبلغ القائد عن التأرخر وفي حالة عدم وجود
اإلمكانية إلزالة التأرخر من قبل الطقم بنا ًء على أمر المةكم العام يتم إرلسال الدبابة إلى منصة
التفريغ حيث يتوقف وقت إلستكمال الطريق .في حالة عدم وجود اإلبالغ من قائد الدبابة وتجاوز
فترة حضور الدبابة على قسم إطالق النار من الجناح يتم زيادة العقوبة للطقم بـ 1دائرة العقوبة لكل
 30ثانية فوق الوقت اإلجمالي .بقرار المةكم العام يتم إرلسال الدبابة قسراً (إرخراجها أو إرخالؤها)
بوالسطة القوات والولسائل لمجموعة اإلرخالء في حاالت الطوارئ إلى منصة التفريغ أينما يتم
التخلص من التأرخر وال يتم وقف الوقت إللستكمال الطريق لهذا الطقم.
يتم عرض الهد الثاني والثالث بعد قصف الهد السابق .يمكن أن يكون  1دبابة في كل
من أقسام إطالق النار من الجناح فقط .بعد إنتهاء إطالق النار يقوم قائد الدبابة بتبليغ عن إنتهاء
إطالق النار وإلستهالك الذرخائر وتفريغ المدفع.
في حالة عدم إلستهالك الذرخائر بالكامل رخالل الةركة تضع الدبابة موقعًا إلطالق النار في
الخندق (على منصة التفريغ) وتطلق النار حتى إلستهالك الذرخائر بالكامل أو تنفذ التفريغ بتوجيه
المةكم العام .بعد إلستهالك الذرخائر (تفريغ) بأمر المةكم العام تواصل الدبابة تةركا ً على طول
الطريق .يضم الوقت المستغرق من أجل تفريغ الدبابة في الوقت اإلجمالي وال تتوقف لساعة
اإليقا .
إلطالق النار من رشاش مضاد لطائرات يتم تقديم  20طلقة لطقم و 6منها برصاصات
كاشفة .بعد إبالغ الطقم عن اإللستعداد إلطالق النار يتم رفع الهدفين رقم ( 25هليكوبتر) ورقم 11
(مدفع مضاد لدبابات) على الخطين في نفس الوقت بأمر المةكم العام للمسابقة .يراقب قائد الدبابة
ويدمر الهد بكشفه.
إلطالق النار من رشاش متزود يتم تقديم  30طلقة لطقم و 10منها برصاصات كاشفة .بعد
إبالغ الطقم عن اإللستعداد إلطالق النار يتم رفع  3أهدا رقم ( 9قاذفة قنابل يدوية مضادة
لدبابات) ورقم  11على  3رخطوط في نفس الوقت بأمر المةكم العام للمسابقة .يراقب الرامي
ويدمر الهد بكشفه.
 .5يتم "شوط التتابع" على طول طريق به موانع طبيعية وصنعية ومسارات قتالية وحقل ومواقع
إطالق النار وحقل الزمنية الجزائية (الملةق رقم  .)6يشارك فيه ثالثة أطقم دبابات من فريق على
دبابة واحدة .يبلغ الطول اإلجمالي لدائرة واحدة  5-3كيلومترات ويعتمد على ظوروق األرض.
المةددة بلون
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يتةرك كل طاقم  4لفات و يتم عبور المنع وتدمير األهدا  .أثناء شوط التتابع يتم إطالق النار من
مدفع دبابة في حالة الةركة ومن مدفع رشاش مزدوج ومضاد للطائرات من مكان موقع إطالق
النار.
ال يمكن أن يكون أكثر من أربع دبابات على الطريق في نفس الوقت.
يتم تنفيذ تسلسل إطالق النار عند تجاوز مسافة "التتابع" وفقًا للخيار الذي تم تعيينه بوالسطة
قرعة عسكرية.
الخيار األول .في الدائرة األولى  -شوط السرعة؛ في الثانية  -إطلق النار من الجناح من
المدفع بـ 3أهدا رقم  12تةركاً؛ في الثالثة  -إطالق النار من رشاش مضاد لطائرات بهدفين رقم
 25ورقم 11؛ في الرابعة  -إطالق النار من رشاش متزود بـ 3أهدا رقم .9
الخيار الثاني .في الدائرة األولى  -إطلق النار من الجناح من المدفع بـ 3أهدا رقم 12
تةركاً؛ في الثانية  -إطالق النار من رشاش مضاد لطائرات بهدفين رقم  25ورقم 11؛ في الثالثة -
إطالق النار من رشاش متزود بـ 3أهدا رقم 9؛ في الرابعة  -لسباق السرعة.
الخيار الثالث .في الدائرة األولى  -إطالق النار من رشاش مضاد لطائرات بهدفين رقم 25
ورقم 11؛ في الثانية  -إطالق النار من رشاش متزود بـ 3أهدا رقم 9؛ في الثالثة  -لسباق
السرعة؛ في الرابعة  -إطلق النار من الجناح من المدفع بـ 3أهدا رقم  12تةركاً.
الخيار الرابع .في الدائرة األولى  -إطالق النار من رشاش متزود بـ 3أهدا رقم 9؛ في
الثانية  -لسباق السرعة؛ في الثالثة  -إطلق النار من الجناح من المدفع بـ 3أهدا رقم  12تةركا ً
في الرابعة  -إطالق النار من رشاش مضاد لطائرات بهدفين رقم  25ورقم .11
يقوم تجهيز طريق التتابع بخط البداية والنهاية ورخط نقل التتابع وقسم الةركة المستقيمة
(قسم عالي السرعة) والعقبات (نموذج جسر المسار وتل ومنةدر الخندق ومخاضة ورخندق مضاد
لدبابات مع ممر ومشط وممر في حقل األلغام المتفجر وحدورات وشريط النار) وأماكن تةميل
الذرخائر (تعمير) ومنصة التفريغ وأقسام إطالق النار (قسم إلطالق النار من رشاش متزود
ورشاش مضاد لطائرات وقسمين إلطالق النار من الجناح) و 9مواقع وقت العقوبة و 2-1مسافتي
دائرة العقوبة .يتم عرض طريق المسابقة ومقالسات العقبات في المالحق.
يتم تجهيز مواقف إطالق النار برفو لذرخائر ومواقف إطالق النار من الجناح بخط
إنعطا المدفع بإتجاه حقل األهدا ورخطوط إطالق النار ووقف النار ومواقع إطالق النار وحقل
األهدا الملونة بألوان منالسبة ورخندق إضافي من أجل إكمال الرماية حتى إلستهالك الذرخائر
بالكامل (منصة التفريغ) أيضاً.
يتم تجهيز حقول األهدا إلطالق النار من المدفع بـ 3أهدا رقم ( 12كل من الةقول)
ملونة بلون منالسب على المسافة  1800-1600متر وهد إضافي من أجل إكمال الرماية حتى
إلستهالك الذرخائر بالكامل أيضاً.
يتم تجهيز حقل األهدا إلطالق النار من رشاش مضاد لطائرات بـ 2هدفين رقم 25
(هليكوبتر) ورقم ( 11مدفع مضاد لدبابات) بكل لون على المسافة  1000-800متر.
يتم تجهيز حقل األهدا إلطالق النار من رشاش متزود بـ 3أهدا رقم ( 9قاذفة قنابل
يدوية مضادة لدبابات) بكل لون على المسافات  600و 700و 800متر.
قبل بداية السباق تقع دبابات الفرق أمام رخط البداية واألطقم األلى في الصف أمام دبابتها
في أغطية الرأس وتتواجه موقع المتفرجين .يتم وضع دبابات التناوب على المواقع التي تم تعيينها
رخاصةً .يقع الطقم الثاني والثالث من الفرق على مسافة آمنة بالقرب من رخط نقل التتابع.
يأرخذ الطقم األول أماكنه في الدبابة باإلشارة ويدور المةرك ويدرخل اإلتصال ويبلغ للمةكم
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العام للمسابقة عن اإللستعداد.
يتم بداية الةركة لألطقم في كل من السباق في نفس الوقت .يعطي المةكم العام للمسابقة
(مساعد المةكم العام بإجراءات عملية) أمراً لبداية السباق.
بنا ًء على أمر مساعد المةكم العام بإجراءات عملية تبدأ الدبابات تةركا ً على طول الطريق
المةدد والخيار المعين .رخالل السباق تقوم األطقم بإجتياز العقبات وقف على موقع التةميل لقسمها
إطالق النار .في موقع التةميل يقومون بإيقا المةرك وإرخراج من الدبابة وتغطية األبواب
ووضع في صف بـ 4-2رخطوات رخلف الدبابة وتةميل الذرخائر وتركيب في أماكنهم وتدوير
المةرك وتبليغ عن إلستعدادهم إلطالق النار باللسلكية .بأمر مةكم المسابقة تقوم األطقم بوضع
مواقع الرماية أو ذهاب إلى طريق المعركة وفقا ً لخيار السباق وتراقب األهدا المةددة بلون
وتدمرها.
رخالل السباق عالي السرعة يتةرك الطقم على طول الطريق بال إطالق النار ويتغلب على
عقبات طبيعية وإصطناعية .بعدم تغلب على عقبات يتم إرلسال المركبة إلى موقع وقت العقوبة
أينما يقوم الطقم بتنفيذ التمرين "مراجعة المركبة" وفقًا للملةق رقم  .1يضم المالحق نظام إجتياز
العقبات وحساب وقت العقوبة ودوائر العقوبة على طبع القيادة.
بالنسبة إلطالق النار من الجناح تةمل األطقم ثالث طلقات مدفعية بدوام كامل وتبلغ عن
اإللستعداد إلطالق النار باللسلكية .بأمر مةكم المسابقة (مساعد المةكم العام بإجراءات عملية) تبدأ
األطقم حركةً .بالخروج إلى الخط المشار إليه بعالمات صفراء يقوم الطقم بإنعطا المدفع نةو
حقل األهدا  .يبدأ عرض الهد األول بأمر المةكم العام للمسابقة بتقاطع رخط إطالق النار المشار
إليه بعالمات حمراء من رخالل جسم الدبابة .يتم إطالق النار من قبل األطقم بشكل مستقل أثناء
كشف الهد  .وقت العرض لكل من األهدا يصل إلى  1دقيقة وقت الرماية اإلجمالي من الجناح
ال أكثر من  4دقائق .في حالة تأرخر إطالق النار يقوم قائد الدبابة بتقدير إمكانية الطقم على إزالة
التأرخر وإلستكمال مهمة إطالق النار في الوقت المةدد .ويبلغ القائد عن التأرخر وفي حالة عدم وجود
اإلمكانية إلزالة التأرخر من قبل الطقم بنا ًء على أمر المةكم العام يتم إرلسال الدبابة إلى منصة
التفريغ حيث يتوقف وقت إلستكمال الطريق .في حالة عدم وجود اإلبالغ من قائد الدبابة وتجاوز
فترة حضور الدبابة على قسم إطالق النار من الجناح يتم زيادة العقوبة للطقم بـ 1دائرة العقوبة لكل
 30ثانية فوق الوقت اإلجمالي .بقرار المةكم العام يتم إرلسال الدبابة قسراً (إرخراجها أو إرخالؤها)
بوالسطة القوات والولسائل لمجموعة اإلرخالء في حاالت الطوارئ إلى منصة التفريغ أينما يتم
التخلص من التأرخر وال يتم وقف الوقت إللستكمال الطريق لهذا الطقم.
يتم عرض الهد الثاني والثالث بعد قصف الهد السابق .يمكن أن يكون  1دبابة في كل
من أقسام إطالق النار من الجناح فقط .بعد إنتهاء إطالق النار يقوم قائد الدبابة بتبليغ عن إنتهاء
إطالق النار وإلستهالك الذرخائر وتفريغ المدفع.
في حالة عدم إلستهالك الذرخائر بالكامل رخالل الةركة تضع الدبابة موقعًا إلطالق النار في
الخندق (على منصة التفريغ) وتطلق النار حتى إلستهالك الذرخائر بالكامل أو تنفذ التفريغ بتوجيه
المةكم العام .بعد إلستهالك الذرخائر (تفريغ) بأمر المةكم العام تواصل الدبابة تةركا ً على طول
الطريق .يضم الوقت المستغرق من أجل تفريغ الدبابة في الوقت اإلجمالي وال تتوقف لساعة
اإليقا .
إلطالق النار من رشاش مضاد لطائرات يتم تقديم  20طلقة لطقم و 6منها برصاصات
كاشفة .بعد إبالغ الطقم عن اإللستعداد إلطالق النار يتم رفع الهدفين رقم ( 25هليكوبتر) ورقم 11
(مدفع مضاد لدبابات) على الخطين في نفس الوقت بأمر المةكم العام للمسابقة .يراقب قائد الدبابة
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ويدمر الهد بكشفه.
إلطالق النار من رشاش متزود يتم تقديم  30طلقة لطقم و 10منها برصاصات كاشفة .بعد
إبالغ الطقم عن اإللستعداد إلطالق النار يتم رفع  3أهدا رقم ( 9قاذفة قنابل يدوية مضادة
لدبابات) ورقم  11على  3رخطوط في نفس الوقت بأمر المةكم العام للمسابقة .يراقب الرامي
ويدمر الهد بكشفه.
يجب أن تظل الذرخائر غير المستخدمة للرشاشات المزدوج والمضادة للطائرات في رخط
النار .يُسمح ألفراد الطاقم بإرخراج األشرطة مع الخراطيش غير المستهلكة قبل التقرير عن تفريغ
األلسلةة.
بعد كل رماية يقرر قائد الدبابة للجنة الةكام للمنافسة بوقف إطالق النار والستهالك الذرخيرة
وتفريغ األلسلةة.
بعد إلستكمال جميع الدوائر تتوقف الدبابة أمام رخط البداية في حين يجب أن يكون هيكلها في
الظر المشار إليه بأعمدة .يقوم الطقم بإيقا المةرك ويترك الدبابة ويرفع لسماعات الرأس
ويضع قبعات ويغطي أبواب.
نظام نقل التتابع:
يقوم طقم الشوط األول بنقل الدبابة إلى طقم الشوط الثاني .بعد إلستكمال الشوط يقوم الطقم
الثاني بنقل الدبابة إلى الطاقم الثالث.
بعد توقف الدبابة كامالً عند رخط النهاية يقوم الطقم التالي بأمر المةكم بوضع على رخط نقل
التتابع على المسافة  100-70متر من رخط البداية في اتجاه الةركة .يقوم طقم الدبابة الواصلة
بتوقفها في ظر أمام رخط البداية وإيقا المةرك وترك الدبابة ورفع لسماعات الرأس ووضع
قبعات وذهاب ركضا ً إلى األمام إلى الطقم التالي الذي يقع على رخط نقل التتابع .يتم نقل التتابع باليد
عن طريق لمس أي جزء من جسم عضو الطقم التالي .يةظر البدء من أعضاء الطقم القادم قبل
إلستقبال التتابع .بعد نقل التتابع يأرخذ الطقم التالي أماكنه في الدبابة ويدور السائق مةركا ً ويبلغ القائد
عن اإللستعداد وتبدأ الدبابة بشكل مستقل تةركا ً على طول الطريق والخيار المثبت .يخرج الطقم
الواصل من الطريق وفقا ً لمتطلبات األمن ويعود إلى مدرب فريقه.
تنتهي المرحلة العملية من "لسباق التتابع" بملخص النتائج وتعيين الفائزين وجوائز الفائزين
بالمسابقة.
 .IVنظام تعيين الفائزين وجوائز الفائزين بالمسابقة
 .1يتم تعيين الفائزين وجوائز الفائزين بالمسابقة بنا ًء على قرار لجنة المةكمين للمسابقة
بأقصر وقت المرور لطريق المسابقة وعدم وجود المخالفات التي يتعرض الطقم عليها إللستبعاد.
 .2بنهاية "السباق الفردي" تلخص لجنة المةكمين للمسابقة النتائج وتةدد طقم الدبابة هو
الفائز وأطقم الدبابات هم جوائز الفائزون في "السباق الفردي".
في حالة بلوغ نفس الوقت ألطقم الدبابات المختلفة رخالل السباق فإن الطقم الذي لديه أقل
عدد من دوائر العقوبة ومواقع وقت العقوبة يأرخذ أعلى مكان في التصنيف.
 .3لتعيين الفرق التي درخلت في المرحلة التالية للمسابقة (الدور نصف النهائي والنهائي
للمرحلة "لسباق التتابع") يتم تةضير الجدول (تصنيف) لملخص نتائج السباقات التي يتم تعيينها ك
مجموع النتائج (وقت إجمالي) لجميع  3أطقم مشاركة في المرحلة "السباق الفردي" للمسابقة.
أعلى النتيجة (تصنيف) تنالسب ألقل وقت (إجمالي) الفريق .تتلقى الفرق التي حصلت على

22

أعلى النتيجة (تصنيف) الةق بمشاركة في المرحلة "لسباق التتابع" وفقًا لموضوعة المسابقة.
ووفقًا لنتائج "السباق الفردي" يتم تةديد أفضل  12فريقا ً للمشاركة في الدور نصف النهائي
من المسابقة "لسباق التتابع" .بإنتهاء الدور نصف النهائي تلخص لجنة المةكمين للمسابقة النتائج
وتةدد  4فرق للمشاركة في المرحلة النهائية "لسباق التتابع".
 .4بإنتهاء "لسباق التتابع" تلخص لجنة المةكمين للمسابقة النتائج وتةدد الفريق الفائز
وفرق جوائز الفائزة في المسابقة.
تتضمن المرحلة األرخيرة من المسابقة حفل الختام لـ"ألعاب الجيش الدولية" ونقل األلسلةة
والعتاد العسكري إلى الجانب الرولسي وعودة أفراد الفرق إلى نقط اإلنتشار الدائم.
 .Vقائمة مخالفات متطلبات األمن التي يتم سستعمال العقوبات عليها خالل المسابقة
 .1في حالة مخالفة متطلبات األمن يتم تعيين  1دائرة العقوبة لـ:
حركة مع أبواب (باب) مفتوحة؛
مخالفة نظام تفريغ األلسلةة.
في حالة مخالفة متطلبات األمن يتم تعيين  2دائري العقوبة لـ:
بداية الةركة أو إطالق النار بدون أمر المةكم العام للمسابقة؛
حركة على طول الطريق بألسلةة معمرة وذرخائر مةملة (بإلستثناء أقسام الطريق من أماكن
تةميل الذرخائر إلى رخط إطالق النار)؛
تعمير األلسلةة حتى وصول الدبابة إلى رخط إطالق النار؛
إطالق النار مع أبواب مفتوحة (بإلستثناء باب قائد الدبابة عند إطالق النار من رشاش مضاد
لطائرات)؛
إطالق النار إلى رخارج مناطق الةماية الجانبية؛
إطالق النار قبل رخروج الدبابة على رخط إطالق النار وبعد تقاطع رخط وقف النار؛
حركة الدبابات عندما لم يتخذ أفراد الطقم أماكنهم؛
عدم تنفيذ تعليمات المةكم العام ومساعده بإجراءات عملية والمةكمين الميدانيين والعمال
الفنيين من قبل طقم الدبابة؛
تةميل الذرخائر عندما مةرك الدبابة الموصول.
لتوجيه المدفع أو الرشاش في إتجاه موقع المتفرجين ورخروج أفراد الطقم على الطريق
بدون أمر المةكم العام يتم إلستبعاد الطقم ووضعه على المكان األرخير في التصنيف لهذه المرحلة
من المسابقة.
الطقم المسؤول على تصادم الدبابات على الطريق يتم إلستبعاده ووضعه على المكان األرخير
في التصنيف لهذه المرحلة من المسابقة.
 .VIتسلسل حل المسائل متنازع عليها
 .1لكل فريق مشارك في المسابقة الةق بتقديم المسألة للنظر فيها إلى لجنة المةكمين .يتم
نظر المسألة في اإلجتماع التالي أو اإللستثنائي بقرار المةكم العام (الملةق رقم .)7
 .2يتم حل المسائل متنازع عليها بقرار لجنة المةكمين للمسابقة عن طريق التصويت
المفتوح .يعتبر القرار مقبوالً إذا صوتت األغلبية البسيطة من المةكمين الةاضرين .إذا إنقسمت
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األصوات بالتساوي يتم إتخاذ القرار النهائي بنتيجة التصويت من قبل المةكم العام للمسابقة وفي
حاالت أرخر ال يؤرخذ تصويته في الةسبان.
 .3يجوز إلستئنا قرار لجنة المةكمين للمسابقة أمام المةكم العام أللعاب الجيش الدولية.

الملةق رقم 1
سجراءات (معايير) مراجعة المركبة التي ينفذها الطقم على موقع وقت العقوبة
رقم
1
2

3

ظروف وتسلسل تنفيذ اإلجراءات (معايير)
سائق
رامي
قائد الدبابة
يقع الطقم في الدبابة .األبواب مقفولة بسدادات .بأمر قائد الدبابة "إلى المركبة" يقوم السائق بإيقا المةرك .يتم إرخراج الطقم من الدبابة
وتشكيله بالقرب من الدبابة.
يةدد مهمة للسائق بفةص رخارجي لةالة العقد في الهيكل السفلي بأمر قائد الدبابة يركب في الدبابة بأمر قائد الدبابة يقوم بفةص
رخارجي لةالة العقد في الهيكل
ويقوم بفةص رخارجي ألجهزة
للرامي بفةص أجهزة التنشين (عند الضرورة صيانتها عن
السفلي (أيمن وأيسر) .يبلغ لقائد
التنشين (عند الضرورة صيانتها
طريق إزالة األولساخ والغبار منها).
عن طريق إزالة األولساخ والغبار الدبابة عن نتائج التفتيش.
يركب في الدبابة .يقوم بتفتيش ولسائط اإلتصال .يخرج على
إتصال مع المةكم في نقطة المراقبة( .على لسبيل المثال" :يا برج منها) .يبلغ لقائد الدبابة عن نتائج
أنا أصفر (أحمر أو أرخضر أو أزرق) في اإللستقبال) .ينتظر الرد .التفتيش.
يخرج من الدبابة ويشكل طقمه ويتلقى تقارير عن نتائج التفتيش.
يتم تشكيل الطقم بالقرب من الدبابة .بأمر قائد الدبابة "إلى األماكن" يركب الطقم في الدبابة .يتم إغالق األبواب على السدادات .يقوم السائق
بتدوير المةرك .يبلغ قائد الدبابة للمةكم العام عن اإللستعداد للةركة.

الملةق رقم 2
قائمة
تعطالت المركبات التي حدثت بذنب من مشاركين المسابقة
ويتم سستبعاد الطقم عليها ووضعه على المكان األخير في تصنيف المسابقة
 .1كسر أو إنةناء المرفق لعجلة التوجيه؛
 .2إنةناء مةور الموازن؛
 .3إنةناء ألسفل الجسر؛
 .4تسخين المةرك الفوقي*؛
 .5تدوير المةرك في إتجاه عكسي؛
 .6إشعال وتشوه القرص اإلحتكاكي أو قابض التثبيت اإلحتكاكي آللية اإلنعطا الكوكبية؛
 .7إشعال األشرطة لفرملة اإلنعطا أو فرملة الوقف؛
 .8إنةناء الرفو والخزانان اإلضافية؛
 .9كسر مثبت البرج أو مثبت المدفع؛
 .10إنةناء المدفع؛
 .11ضربة المةرك الهيدروليكية؛
 .12غرق المركبة القتالية (دبابة).
____________________________________________________________
* يعتبر المةرك مسخنا ً فوقيا ً إذا كانت درجة الةرارة لسائل التبريد أعلى من درجة الةرارة
المسموحة بها على المد القصير المذكورة في الكتائب (تعليمات) للجزء المادي وإلستخدام
المركبات المنالسبة.

الملةق رقم 3

المطالبة على المشاركة في المسابقة "بياثلون الدبابات"

رقم
.1

وظيفة
رئيس فريق المسابقة

.2
.3

مدرب
مدرب

.4
.5
.6

قائد الدبابة
رامي
لسائق

.7
.8
.9

قائد الدبابة
رامي
لسائق

.10
.11
.12

قائد الدبابة
رامي
لسائق

.13
.14
.15

قائد الدبابة
رامي
لسائق

.16
.17
.18
.19
.20
.21

مدير القسم
مهندس
مهندس
فني
فني
فني

______________________________________
(دولة)
إلسم
رتبة عسكرية

رقم البطاقة الشخصية

مالحظة

مجموعة المدربين
طقم الدبابة األول

طقم الدبابة الثاني

طقم الدبابة الثالث

طقم الدبابة اإلحتياطي

قسم الدعم الفني

رئيس (كبير المدربين) الفريق ______________________________________
(دولة)

"__" ________
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___________________________
(رتبة عسكرية)

(توقيع)

__________________________
(إلسم)

الملةق رقم 4

الرسم التخطيطي
لطريق المرحلة "السباق الفردي" للمسابقة "بياثلون الدبابات"

رخط البداية
رخط النهاية

العالمات
موقع وقت العقوبة
منصة التفريغ
موقع تةميل الذرخائر (تعمير)

الملةق رقم 5
قائمة
العقبات ومقاساتها ونظام سجتيازها وتطبيق العقوبات على طبع القيادة
المخاضة

0,8-1,2 м

يتم التغلب على العقبة بدون توقف وإنعطافات حادة وتراجع أثناء رخروج في الشاطئ
المقابل.
لتوقف على العقبة (إيقا المةرك) وتراجع أثناء رخروج في الشاطئ المقابل أو طوافها
يتم إرلسال الدبابة قسراً إلى موقع وقت العقوبة.
نموذج جسر المسار

يتم الخروج إلى نموذج جسر المسار بدون إلستخدام آلية الةركة العكسية وذهاب على
طولها بدون توقف ولسقط.
عند رجوع رخلفي أو التعثر من المنع أو تجاوزه يتم إرلسال الدبابة بالقوة إلى منطقة
الوقت الجزائية.
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قسم المناورات

يتم إجتياز العقبة بدون لمس األعمدة وإيقا المةرك.
بالنسبة لكل عمود (مةدد) مقلوب (مخدوش) للعقبة أو طوافها يتم إرلسال الدبابة قسراً
إلى موقع وقت العقوبة.
التل

يتم إجتياز العقبة بدون إيقا المةرك وتراجع.
لتوقف على العقبة (إيقا المةرك) وتراجع وطوافها يتم إرلسال الدبابة قسراً إلى موقع
وقت العقوبة.
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منحدر الخندق

يتم إجتياز العقبة بدون إيقا المةرك وتراجع.
لةركة بدون تخفيض السرعة إلى  5كم/لساعة قبل  10-5أمتار قبل العقبة وتوقف على
العقبة (إيقا المةرك) وتراجع وطوافها يتم إرلسال الدبابة قسراً إلى موقع وقت العقوبة.
الخندق مضاد لدبابات مع الممر

يتم إجتياز العقبة بدون إيقا المةرك ولمس الجدر الجنبية واألعمدة وتراجع.
لكل عمود (مةدد) مقلوب (مخدوش) للعقبة ولمس الجدار الجانبي للعقبة الذي أد إلى
تعطالت ال تؤثر على حركة المركبة القتالية (دبابة) وحركة بدون تخفيض السرعة وتوقف على
العقبة (إيقا المةرك) أو تراجع وطوا العقبة أيضا ً يتم إرلسال دبابة العقبات قسراً إلى موقع
وقت العقوبة.
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المشط

يتم إجتياز العقبة بدون إيقا المةرك ولمس المةددات وإلستخدام آلية الةركة العكسية.
لكل عمود (مةدد) مقلوب (مخدوش) وطوا العقبة يتم إرلسال دبابة العقبات قسراً إلى
موقع وقت العقوبة.
الممر في حقل األلاام المتفجر

المةرك ولمس العالمات

يتم الةركة في الممر في حقل األلغام المتفجر بدون إيقا
والمةددات (أعمدة دارخلية) وإلستخدام آلية الةركة العكسية.
لكل عمود (مةدد) مقلوب (مخدوش) وطوا العقبة وتوقف ولمس اللغم يتم إرلسال دبابة
العقبات قسراً إلى موقع وقت العقوبة.
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الحدور

يتم إجتياز العقبة بدون توقف ولمس المةددات والتراجع.
لكل عمود (مةدد) مقلوب (مخدوش) للعقبة وتوقف وتراجع وطوا
دبابة العقبات قسراً إلى موقع وقت العقوبة

العقبة يتم إرلسال

شريط النار

يتم الةركة في شريط النار بدون توقف ولمس المةددات وإلستخدام آلية الةركة العكسية.
لكل عمود (مةدد) مقلوب (مخدوش) للعقبة وحركة عكسية وتوقف وطوا العقبة يتم
إرلسال دبابة العقبات قسراً إلى موقع وقت العقوبة.

الملةق رقم 6

العالمات
موقع وقت العقوبة
منصة التفريغ
موقع تةميل الذرخائر (تعمير)

الرسم التخطيطي
لطريق المرحلة "سباق التتابع" للمسابقة "بياثلون الدبابات"
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الملةق رقم 7
اإلحتجاج
بالتنظيم والتنفيذ وتعيين النتائج للمسابقة
_________________________________________________

(إلسم المسابقة)

من

______________________________________________________________

(مةكم/رئيس الفريق)

(فريق)

(إلسم)

_______________________________________________________________

(مرحلة)

(تأريخ)

(زمن)

نتائج المعالجة
تلخص اإلدعاء.
ما هي مواد القواعد أو موضوعة المسابقة الموظف الذي نفذ القرار المتخذ وتدعيمه.
تم إرخاللها.
توقيع الموظف الذي إتخذ
المعالجة.
حل المسألة المفروض وتدعيمه.
القرار.

مطلع مع قرار المةكمين
"موافق""/غير موافق" _______________________________________
(شطب غير الزم)

(تأريخ/وقت/توقيع الموظف الذي قدم اإلحتجاج)

قرار لجنة المةكمين
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
المةكم العام ___________________________
أعضاء لجنة المةكمين ___________________________
___________________________
___________________________
(تأريخ/زمن)

مطلع مع قرار لجنة المةكمين للمسابقة __________________________________
(توقيع/إلسم/تأريخ)

