الالئحة التنظيمية لبطولة العين الرمضانية للجوجيتسو (رجال  -سيدات)
تحت رعاية معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان
العين2017 -
 .1البـاب األول :اللجنة المنظمة.
مـادة  : 1تقوم اللجنة العليا المنظمة بتعين لجنة لإلشراف على تنظيم بطولة الجوجيتسو و التي تقوم
بإصدار جداول المنازالت والبرنامج الزمني للبطولة.
ت
1

األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
األستاذ /حمدان فالح حمد النعيمي

الصفـــــــة
رئيس اللجنة

رقم المـــــــوبايل
0507710002

2
3
4

األستاذ /فــؤاد درويـــــــــــــــــــش
الدكتور /احمـــد اميـــــــــن محمد
األستاذ /اسكندر مــــــــراد البلوشي

عضو
عضو
عضو

0506682998
0501612464
0504666540

مـادة  : 2تقوم اللجنة المنظمة العليا بتشكيل لجنة استئنافية للنظر في الشكاوى واالحتجاجات المتعلقة
بالبطولة وتقارير المراقبين والحكام والبت فيها.
مـادة  : 3تختص اللجنة المنظمة العليا بتعيين الحكام إلدارة جميع المنعازالت ،ولهعا نن تسعتعين فعي
ذلك بالجهات المدنية المختصة .
.2

البـاب الثاني :المشاركة.
مـادة  : 4يجع علعى كعل العع
اللجنة المنظمة خالف ذلك .

تسعديد مبلع(  )100درهعم قيمعة اإلشعترا فعي البطولعة ،معالم تقعرر

مـادة  : 5تقتصر المشاركة في البطولة على المواطنين والمواطنات فقط.
مـادة  : 6يج
المحدد للتسجيل.

على كل الع

إحضار صورة من بطاقة الهوية نو جواز السفر قبل إنتهاء الموعد

مـادة  : 7يج على كل الع اإللتزام بالتعليمات التالية:
 )1نداء التحية لكل من الحكام ومصافحة المنافــــس قبل وبعد انتهاء المباراة.
 )2التواجد في المكان المخصص إلجراء عملية الوزن قبل ساعتيـن على األقل من بداية
المنافسات .
 )3يج غسل الزي الكيمونو) وتجفيفه حتى ال يكون له رائحة كريهة.
 )4يج تقليم األظافر اليدين والرجلين) والحفاظ على نظافتهـم.
 )5عدم إبرام ني تعاقدات خاصة بالرعاية إال بعد موافقة اللجنة المنظمة.
مـادة  : 8نن يكون الالعبعين المشعاركين الئقعين طبيعا وبعدنيا وعلعى معرفعة تامعة بالمهعارات الفنيعة و
القوانين واللوائح الخاصة بالجوجيتسو ،دون تحمل اللجنة المنظمة ندنى مسؤولية في حالة اإلصابة نو
الوفاه.

الالئحة التنظيمية لبطولة العين الرمضانية للجوجيتسو (رجال  -سيدات)
تحت رعاية معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان
العين2017 -
مـادة  :9يحق للجنة المنظمة تحديد عدد الالعبين المشاركين في البطولة ورفض قبول إى الع
دون إبداء األسباب.
.3

البــاب الثالث :التنظيمات والقوانين الخاصة بالبطولة.
مـادة  : 10يتم تطبيق التنظيمات والقوانين الخاصة باتحاد اإلمارات للجوجيتسو فــي تحكيم وإدارة
البطولة  ،عدا ما ورد في شأنه نص في هـذه الالئحة.

.4

البــاب الرابع :نظام البطولة.
مـادة  : 11تقعام البطولعة بنظعام خعروم الم لعوب معن معرة واحعدة للحعزام األبعيض فقعط  ،معا لعم تقعرر
اللجنة المنظمة خالف ذلك.
مـادة  : 12تشتمل بطولة العين الرمضانية للجوجيتسو على الفئات العمرية التالية:
ت

الفئـــــــــــــــة العمـــــــــــــــــرية

سنة الميالد

1
2

الشـــــــــــباب تحت  18ذكور/إناث)
العمومي من  29-18سنة رجال/سيدات)

 2000فاكثر
1999-1988

مـادة  : 13تشتمل بطولة العين الرمضانية للجوجيتسو لمرحلة العمومي على األوزان التالية:
أ .الرجال:
 56 - ) 1كجم .
 62 - ) 2كجم .
 69 - ) 3كجم .
 77 - ) 4كجم .
 85 - ) 5كجم .
 94 - ) 6كجم .
 105 - ) 7كجم .
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الالئحة التنظيمية لبطولة العين الرمضانية للجوجيتسو (رجال  -سيدات)
تحت رعاية معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان
العين2017 -
مـادة  : 14تشتمل بطولة العين الرمضانية للجوجيتسو لمرحلة الشباب نقل من  18سنة) على األوزان
التالية:
 50 - ) 1كجم .
 55 - ) 2كجم .
 60 - ) 3كجم .
 66 - ) 4كجم .
 73 - ) 5كجم .
 81 - ) 6كجم .
 94 - ) 7كجم .
مـادة  : 15تشتمل بطولة العين الرمضانية للجوجيتسو للسيدات نقل من  18سنة  +العمومي) على األوزان
التالية:
 52 - ) 1كجم .
 57 - ) 2كجم .
 63 - ) 3كجم .
 70 - ) 4كجم .
 82 - ) 5كجم .

مـادة  : 16يج نن يتواجـد جمي الالعبين في غرفة النداء قبل بدايــة المباراة بـ  )30دقيقة على
األقل وذلك لالحماء والتدقيق على المالبس.
مـادة  : 17مدة المباراة ثالثة  )3دقائقما لم تقرر اللجنة المنظمة خالف ذلك.
مادة  : 18يحق للجنة المنظمعة إل عاء ني وزن معن األوزان العواردة بعالمواد  )15 ،14 ، 13فعي حالعة
مشاركة نقل من  )8العبين  ،ويتم مشاركة الالعبين في الوزن األعلى.
مـادة  :19يسمح لكل الع بالمشاركة في وزن واحد فقط من األوزان المدرجة في البطولة.
مـادة  : 20يسمح لالعبين بالحركات التي تهدف إلى االخضاع والسيطرة على حركة المنافس وني
نوع من ممارسة الض ط عليه مثل إسقاطه عن طريق سحبه نحو األسفل .
مـادة  : 21يتم اإلنتهاء من عملية الوزن قبل ساعة واحدة على األقل من بداية المنازالت وال يسمح
لالعبين المتخلفين عن عملية الوزن بالمشاركة في البطولة
مـادة  : 22الحركات ال ير قانونية.
3

الالئحة التنظيمية لبطولة العين الرمضانية للجوجيتسو (رجال  -سيدات)
تحت رعاية معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان
العين2017 -
)1
)2
)3
)4
)5
)6

العض.
شد الشعر.
وض األصاب في العين نو األنف.
الضرب في المناطق الحساسة.
لوي األصاب .
ني حركة بأستخدام قبضة اليد نو الرجل نو المرفق نو الرنس .

.5

البــاب الخامس :احتساب النتائج.
مـادة  :23يتم تحديد الفائز في كل مباراة وفقا للتنظيمات الخاصة برياضة الجوجيتسو.

.6

البــاب السادس :الزي .
مـادة  .24يج نن يرتدي الالعبين الزي الخاص بالجوجيتســعـو الكيمونعو )KIMONO -علعى نن
تتوفر فيه المواصفات التالية:
 )1نن يكون من القطن نو ني مادة مشابه على نن يكون جيد الصن وال يحتعوي علعى ني
مواد تؤدي إلى عرقلة المنافس.
 )2نن يكون طول السترة كافيا بحيث يصعل حتعى الفخعذين ونن ت طعي األكمعام العذراعين
وتصل إلى المعصمين.
 )3يج نن يترواح عرض الحعزام معن  5-4سعم ويكعون معقعود معرتين ومشعدودا بحيعث
يبقى الزي مقفال.
 )4يج نن يكون لون الحزام الذي يرتدية الالع وفقا للدرجة الحاصل عليها.
 )5يجععع نن ال يكعععون العععزي ممزقعععا نو نن تكعععون االكمعععام نو البنطلعععون غيعععر مطعععابق
للمواصفات القانونية .
 )6يسمح بإرتداء قميص تحت الزي الكيمونو.)KIMONO -
 )7يج نن يحافظ الالع على نظـــافة الزي وإال اعتبر خاسـرا للمباراة.
مـادة  : 25يسمح بوض نسم /شعار الراعي على ظهر السترة الخاصة به بمعرفة اللجنة المنظمة.
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الالئحة التنظيمية لبطولة العين الرمضانية للجوجيتسو (رجال  -سيدات)
تحت رعاية معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان
العين2017 -
.7

البــاب السابع :الجزاءات.
مــــــــــادة  : 26للجنعععععععععة المنظمعععععععععة الحعععععععععق فعععععععععي إتخعععععععععاذ وتحديعععععععععد الجعععععععععزاءات المناسعععععععععبة
ضد الجهاز الفني  ،اإلداري  ،الطبي نو الالعبين في حالة القيام بأي تصرف نو سلو غير الئعق دون
إبدن األسباب.

.8

البــاب الثامن :الشكــاوى و اإلحتجاجــات.
مـادة : 27

 )1يجع تقععديم الشععكاوى واالحتجاجععات مكتوبععة و موقعععة مععن الالع ع نو مععن
ينوب عنه إلى اللجنة المنظمة مصحوبه برسم اإلحتجام وقدره  )500درهم تعرد
فععي حالععة صععحة اإلحتجععام ،علمععا بإنععه ال يععتم قبععول ني شععكوى نو احتجععام بشععكل
شفوي.
 )2يكون اإلحتجام على النتيجة نو تطبيق خاطئ ألحكعام القعانون خعـالل  )30دقيقعـة معن
ننتهاء المنازلة.
 )3تقدم الطعون في نهلية الالعبعين خعالل  )24سعاعة معن بدايعة البطولعة كحعد اقصعى مع
تقديم المستندات القانونية التي تؤكــد صحة الطعن.
 )4االحتجاجعات والشعكاوى التعي تععرد إلعى اللجنعة المنظمعة بعععد الوقعت المحعدد سعابقا ال يععتم
البت فيها.
.9

البــاب التاسع :الجوائـز.
مـادة  : 28تمنح الجوائز التالية لالعبين الفائزين بكل وزن من األوزان المدرجة في البطولعة ،معا لعم
تقرر اللجنة المنظمة خالف ذلك:
المراحـل
العمــرية
العمومي
الشباب
السيدات

المركز األول
ميدالية ذهبية
ميدالية ذهبية
ميدالية ذهبية

الميداليــــــــــــــــات
المركز الثاني
ميدالية فضية
ميدالية فضية
ميدالية فضية
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المركز الثالث
ميدالية برونزية
ميدالية برونزية
ميدالية برونزية

