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لعاب الرياضية الثالثة لدول مجلس التعاون الخليجي األ دورة  

 2022  مايو 31الى  15من   الكويت 
 

 الكتيب الفني 
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 مقدمة:

األتقام   الخليجي  دورة  التعاون  مجلس  لدول  الثالثة  الرياضية  من    ،الكويتبدولة  لعاب   مايو  31إلى  مايو    15ابتداًء 

الخليجي،  2022 التعاون  مجلس  دول  أعضاء  يجتمع  الخليجيين   ،حيث  الرياضيين  قدرة  التفاهم    ،لتدعيم  وتعزيز 

 سنوات.   4نه احتفال متعدد الرياضات داخل المنطقة الخليجية التي تعقد كل إ ،المتبادل من خالل المنافسة العادلة

اجراؤها المفترض  من  أنه  باعتبار  استثنائية  األلعاب  هذه  تم    2020خالل سنة    تعد  كورونا  جائحة  تفشي  بسب  لكن 

 ة. مة الرياضيين والدول المشاركضمانا لصحة وسال  2022سنة تأجيلها الى 

بدول مجلس    الرياضية واللجنة المنظمة لدورة األلعاب  يقدم هذا المنشورمعلومات عامة عن اللجنة األولمبية الكويتية

 . 2022الكويت   –دورة األلعاب الخليجية كما يشمل نظرة عامة عن  ،التعاون الخليجي 

الخليجية    الرياضية  األلعاب  لدورة  المسابقات  لجميع  الفنية  المعلومات  على  أيًضا  المنشور  هذا  الكويت    –يحتوي 

 عالم. ل لى جميع الوفود المشاركة ووسائل اإوسيتم تقديمه ، 2022

I.  :معلومات عامة 

 : 2022الكويت   –اون الخليجي . األلعاب الرياضية الثالثة لدول مجلس التع1

 نظرة عامة عن األلعاب:  1.1

 .2022 مايو 31 – مايو 15: المدة

 مدينة الكويت  الكويت، :المضيفالبلد 

  موقعا 14: إجمالي عدد المالعب الرياضية

   حدث رياضي 111: عدد الفعاليات الرياضية

 دول التعاون الخليجي: مجلس  الراعي

2022الكويت  ياضية الخليجية الثالثةلعاب الردورة االب الرياضات المدرجة •

 كرة القدم -1

 رجال 

 

 كرة الطائرة  -4

 رجال  

 المبارزة -7

 رجال  

  الهوائيةالدراجات  -10

 رجال وسيدات

  الهوكي على الجليد -13

 رجال 

 كرة اليد -2

 رجال 

 الجودو -5

 رجال  

 الرماية -8

 رجال  

  العاب القوى -11

 رجال وسيدات

  ونيةالرياضات االلكتر -14

 رجال وسيدات

 الكاراتيه -6 رجال  5*5 كرة السلة -3

 رجال  

األرضي التنس  -9

 رجال 

 السباحة -12

 رجال  

 الطاولةتنس  -15

 رجال وسيدات 

كرة القدم الصاالت  -16

 سيدات

 3*3كرة السلة  -17

 سيدات
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   :البلد المضيف

 

 الكويت في سطور:  

دًا في الركن الشمالي الغربي  سط من جنوب غرب القارة اآلسيوية، وتحدي لكويت هي دولة عربية تقع في الشرق األو ا

حيث   الشرق،  من  يحدها  الذي  العربي  المملكة  للخليج  الجنوب  ومن  العراق  جمهورية  والغرب  الشمال  من  يحدها 

 .العربية السعودية

 الرياضة في الكويت: 

األخ الخليج  دول  ثقافة  مثل  الكويت،  في  الرياضية  الثقافة  البدوي  تجمع  العربي  للمجتمع  التقليدية  الرياضة  بين  رى، 

 ضات المعاصرة ذات األصل الغربي. وبين الريا 

الهجن والخيولتشمل   الدائمة سباقات  الشعبية  التقليدية ذات  العربية من بين األفضل في   ،الرياضات  الخيول  وتعتبر 

 العالم. 

من    ،الذي يركز على المساواة والمنافسة العادلة والسالم   ، ا لرؤساء المجلس األولمبي اآلسيوي تعد الكويت أيًضا مقر  

 خالل الرياضة في جميع أنحاء آسيا. 

 

 :الدورةشعار  1.2

 

على صورة   2022: يحتوي شعار دورة األلعاب الرياضية الخليجية الثالثة الكويت الشكل

 .أثناء قيامه بنشاط بدنيلرياضي  

 بدول مجلس التعاون الخليجي: لقد تم استعمال األلوان الخاصة األلوان

 واالنجليزية: لقد تمت كتابة اسم الدورة باللغتين العربية الكتابة
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 . الهجرة والتأشيرة: 2

 وتسهيل اجراءات الدخول الى دولة الكويت. ستقوم اللجنة األولمبية الكويتية باصدار تأشيرات للوفود المشاركة 

 النقل: . 3

 ة: خدمات النقل للوصول والمغادر 3.1

معلومات   على  بناًء  الفريق،  ومسؤولي  والمغادرين  القادمين  للرياضيين  المكوكية  الحافالت  خدمات  توفير  سيتم 

 خدمة الحافالت المكوكية من خالل الحجز المسبق.  تُطلبالوصول والمغادرة وجدول الرحلة قبل المغادرة، 

 خدمة السيارات المخصصة:  3.2

بي مخصصة  مركبات  خدمات  توفير  قسيتم  )الفندق(  ن  الرياضيين  الرياضيةرية  أحداث  والمواقع  على  اعتمادًا   ،

 . المخصصة الحجز المسبق ومسابقات الفريق وحجم المشاركين وتتطلب خدمات المركبات

 ات الرياضية: خدمات النقل للمنافس 3.3

المكوكية الحافالت  خدمات  توفير  الفر  سيتم  ومسؤولي  في  للرياضيين  المشاركين  قرية   ،الرياضية  المسابقاتق  بين 

 وفقًا لجدول المسابقة.  ،الرياضيين )الفندق( وأماكن المنافسة

 : خدمات النقل للتدريب 3.4

في   المشاركين  الفريق  ومسؤولي  للرياضيين  المكوكية  الحافالت  خدمات  توفير  الرياضيين    التدريبسيتم  قرية  بين 

 )الفندق( وأماكن التدريب وفقًا لجدول التدريب. 

 من أجل مشاهدة المنافسات: ت النقل خدما 3.5

خ  توفير  الرياضية  سيتم  المواقع  إلى  النقل  الفريقدمة  ومسؤولي  مشاهدة  ا   ، للرياضيين  في  يرغبون  أحداث  لذين 

الخدمة متاحة أيًضا لجميع الرياضيين ومسؤولي الفريق المشاركين في نفس األحداث    ، المسابقات الرياضية األخرى 

 وية للرياضيين ومسؤولي الفريق المشاركين في األحداث الخاصة بهم.ومع ذلك، سيتم منح األول

 خدمات النقل لألمتعة:  3.6

وإذا لم يكن   ، أساسي، تحميل األمتعة الخاصة بالرياضيين ومسؤولي الفريق على الحافلة التي يستقلونهاينبغي، بشكل  

 ذلك ممكنًا بسبب عدم كفاية مساحة التخزين، سيتم توفير مركبة أخرى. 

 . السكن: 4

ريبة من المواقع  قون  على أن تكطبقا لللوائح المعتمدة لالتحادات الدولية  سيتم توفير فنادق خاصة بالوفود الرياضية  

 الرياضية التي ستحتضن المنافسات. 
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 . وسائل اإلعالم: 5

 المنطقة المختلطة:  5.1

 مجرد مغادرتهم مجال اللعب.  المنطقة المختلطة هي منطقة يمكن فيها إجراء مقابالت مع الرياضيين ب

في منطقة مخصصة بالقرب من    ،تم تصميم المنطقة المختلطة للسماح للهيئات الذاعية والصحافة بمقابلة الرياضيين

اللجنه المنظمة لدول مجلس التعاون الخ  ،ميدان اللعب  ليجي، ويجب على جميع الرياضيين المرور عبر وفقًا لقواعد 

  : للسماح لكل من  ،راء مقابالت في المنطقة المختلطة في غضون فترة زمنية محدودةح بإجويُنص  ،المنطقة المختلطة

 المذيعين والصحافة بفرصة متساوية للتحدث إلى الرياضيين. 

 المؤتمر الصحفي:  5.2

إذا كانت الظروف    –  وكذلك المدربين  ،ا في المكانا صحفيً الميداليات مؤتمرً بعد كل حدث رياضي، سيحضر أصحاب  

ذلكتمل يرا  –  ي  أن  الصحفيةينبغي  المؤتمرات  قاعة  إلى  تقديم    ،فقوا  مراسم  فور  للفائزين  مؤتمر صحفي  عقد  سيتم 

   .الميداليات وسيرافق موظفو العمليات الرياضية الرياضيين إلى قاعة المؤتمرات الصحفية

تمرات الصحفية في  اصة بعقد المؤاالجراءات الخيجب التنسيق بين اللجنة المنظمة واللجان التنظيمية الخليجية بشأن  

 .  مختلف األلعاب الرياضية

 . الخدمة الطبية: 6

التدريب  المنافسة ومرافق  للرياضيين في جميع أماكن  الطبية  المحطات  تثبيت  العالج    ،سيتم  كما سيتم توفير خدمات 

)الفندق( العالج واالستشاره    وستوفر العيادة في قرية الرياضيين  ،الطبي ونقل الطوارئ في الموقع خالل فترة التشغيل 

 . ه من قبل الطاقم الطبي المحترفالطبي

مدار   على  تفتح  طوارئ  غرفة  على  ستحتوي  احتياطية  24كما  إسعاف  سيارات  مع  مريض    ،ساعة  أي  نقل  وسيتم 

 يحتاج إلى مزيد من التشخيص والعالج إلى مستشفيات مخصصة لأللعاب. 

من األمراض    ،، ضيوف اللجنه المنظمةVIPعتمدون، بما في ذلك ضيوف  حاالت التي يعاني فيها األشخاص المفي ال

أو   العيادات  مستوصفات  في  العالج  تلقي  يمكنهم  الحادة،  الصابات  أو  المزمنة  لألمراض  الحاد  التفاقم  أو  الحادة 

استشارة    الداخليين،وقد تشمل الخدمات العالج في حاالت الطوارئ، خدمة المرضى    ،المستشفيات المخصصة مجانًا 

 .إسعاف، إذا لزم األمر خاصة ونقل سيارة 
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 : 19للوقاية من كوفيد   . البروتوكول الصحي7

 

 ضرورة تطبيق جميع التدابير الوقائية والصحية التالية:

 .المسابقات الرياضيةت ومواد التعقيم في مقرات توفير أجهزة ومحطا -

عن    19قبل وزارة الصحة للتأكد من سالمتهم من كوفيد  يجب فحص العمال )الذين يقدمون خدمات التنظيف( من    -

 . بالمنشئات الرياضيةطريق وزارة الصحة لجميع العمالة الموجودة  

 وكذلك األدوات والمعدات الرياضة. الرياضية ومرفقاتها تتعقيم وتجهيز المنشئا -

لى أن يتم التعقيم باستخدام المعقمات  التنظيف اليومي بمواد معقمة للصاالت والمالعب وأدوات التدريب ومرفقاتها ع  -

 مباشرة.  المنافسات الرياضيةالمعروفة بعد 

 المواقع الرياضية.توفير أجهزة فحص حرارة في  -

ل  - يوميا  الحرارة  درجة  أخذ  جهاز يجب  المالعب عن طريق  أو  الصالة  دخولهم  قبل  واالداريين  المدربين  العبين، 

الص دخول  شخص  ألي  ويمنع  الحرارة  وزارة  قياس  إبالغ  يتم  و  المعتاد  عن  الحرارة  ارتفعت  اذا  المالعب  أو  الة 

 رتفاع درجة حرارته عن المعتاد. ألي رياضي تثبت ا 19الصحة لجراء فحص كوفيد 

 قفازات توفير كمامات و -

 الرياضية والمالعب ضرورة احترام التباعد االجتماعي داخل الصاالت  -

 . في جميع األوقات باستثناء فترة تواجدهم في الملعب الكمامات (المشاركون )العبين ومدربينيرتدي  -

 . المواقع الرياضيةلقفازات واألقنعة في جميع األوقات عندما يكونون في  اسيرتدون   العاملينالداريين و  -

 فرض تدابير النظافة مثل:

 غسل اليدين واستخدام مطهر اليدين؛ تجنب لمس عينيك / الفم / األنف  -

 . رمي المناديل في سلة المهمالت المغلقةفي حال السعال والعطس ومنديل ال استخدام  -

كل شخص يستخدم فقط أدوات    (، العصير....الخ)مثل زجاجات المياه  باستخدام المشروباتالالعبين  مشاركة  عدم    -

 المشروبات أو األكل الخاصة به.

 المصافحة باليد وغيرها من االتصال الجسدي.   عدم  -
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 : الى دولة الكويت الدخول اجراءات •
 

 أخذ درجة الحرارة جميع أعضاء الوفد بيوم السفر   -3

 يمنع سفر أي شخص من الوفد إذا ثبت عليه حرارة تفوق المعدل المطلوب.  -4

سلبية تثبت خلوه من   ( (PCRعدم قبول أي راكب قادم الى دولة الكويت اال بعد حصوله على شهادة فحص )  -5

 ( ساعة72ة أن تكون سارية المفعول )فايروس كورونا المستجد شريط

 ة:تقديم شهادة التطعيم معتمد  -4

 إما من خالل منصة )كويت مسافر( -

 أو عن طريق تقديم االثباتات الورقية المعتمدة من الجهات الرسمية الخارجية -

 المشاركين: 

 المطار داخل PCRعمل مسحة فحص  ➢

 البقاء داخل غرفة الفندق حتى صدور نتيجة الفحص  ➢

وفي حالة النتيجه اليجابيه للفحص    أنشطته،حال سلبية نتائج الفحص يسمح للمشارك الخروج لممارسة    يف ➢

 .يتم عزل المشارك في األماكن المخصصه للعزل الصحي المقرره من قبل وزارة الصحه

 ساعة.  48كين كل المشار لجميع PCR   سوف يتم عمل فحص ➢

 ين دولة الكويت  ونك على الهواتف المحموله وذلك حسب قوان يجب على جميع المشاركين تحميل تطبيق إشل ➢

 اللقاحات المعتمدة بدولة الكويت و عدد الجرعات المطلوبة:  ➢

 لقاح فايزر/ بايونتيك )جرعتين( * 

 لقاح استرازينيكا / أكسفورد )جرعتين( * 

 لقاح موديرنا )جرعتين( * 

 لقاح جونسون&جونسون )جرعة واحدة( * 

اإلجراءات واالشتراطات الصحية وفقا للقرارات التي تصدر   ديثهام جدا: سيتم تح

 من وزارة الصحة بدولة الكويت. 
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 كرة القدم

 

 

 : اريخ المسابقةت (1

   2022 مايو 25إلى  12من 

 مكان المسابقة:  (2

 / استاد نادي النصر الرياضي  استاد جابر األحمد الدولي -

 : قةالمسابإدارة  (3

 : األمور التنظيمية •

من  تيال  المختصةاللجنة   - تشكيلها  العربية  يتم  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  العامة   األمانة 

الثالثة الخليجية  الرياضية  األلعاب  لدورة  المنظمة  اللجنة  مع  الكويت   بالتنسيق  بتنظيم   بدولة  وتقوم 

 ومتابعة الدورة وفقا للوائح االتحادات الدولية.  

 : األمور الفنية •

تشكيلالرياضية  اللجنة   - يتم  التعاون  منها  التي  لمجلس  العامة  لألمانة  التنفيذي    الخليج   لدول  المكتب 

 وتقوم باالشراف الفني للدورة وفقا للوائح االتحادات الدولية.  العربية

 ماالتحاد الكويتي لكرة القد -

 :أحداث المسابقة( 4     

 . كرة القدم قانون االتحاد الدولي ل حسب  ،األولمبيالفريق  القدم بمشاركة  ستعقد مسابقة كرة 
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   :جدول المسابقة  (5

 الملعب المباريات  التوقيت  التاريخ  م

1 
 الخميس

12/05/2022 

 استاد نادي النصر الرياضي  (A6*A1) 1مباراة  17.00

 استاد نادي النصر الرياضي  (A5*A2) 2مباراة  20.00

 استاد جابرالدولي  (A4*A3) 3مباراة  20.00

 ـــــــــــــــة راحـــــــــــــــــــــــ 2

3 
 السبت

14/05/2022 

 استاد نادي النصر الرياضي  (A5*A1) 4مباراة  17.00

 استاد نادي النصر الرياضي  (A4*A6) 5مباراة  20.00

 استاد جابرالدولي  (A3*A2) 6مباراة  20.00

 راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  4

5 
 االثنين

16/05/2022 

 استاد نادي النصر الرياضي  (A1*A4) 7 راةمبا 17.00

 استاد نادي النصر الرياضي  (A3*A5) 8مباراة  20.00

 استاد جابرالدولي  (A2*A6) 9مباراة  20.00

 راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  6

7 
 األربعاء

18/05/2022 

 استاد نادي النصر الرياضي  (A1*A3) 10مباراة  17.00

 استاد نادي النصر الرياضي  (A2*A4) 11مباراة  20.00

 استاد جابرالدولي  (A5*A6) 12مباراة  20.00

 راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  8

9 
 الجمعة

20/05/2022 

 استاد نادي النصر الرياضي  (A2*A1) 13مباراة  17.00

 ضي استاد نادي النصر الريا (A6*A3) 14مباراة  20.00

 استاد جابرالدولي  (A4*A5) 15مباراة  20.00

  راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                     10

11 
 األحد 

22/05/2022 
 استاد نادي النصر الرياضي  6و5مباراة تحديد المركزين  17.00

12 
 االثنين

23/05/2022 

 استاد جابرالدولي  ع(*الراب)األول 1نصف نهائي  17.00

 استاد جابرالدولي  )الثاني*الثالث( 2نصف نهائي  20.00

 راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  13

14 
 األربعاء

25/05/2022 

 استاد نادي النصر الرياضي  مباراة ترتيبية المركز الثالث 17.00

 استاد جابرالدولي  المباراة النهائية 20.00
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 :أحكام عامة (6

 . FIFAالدولي لكرة القدم تحاد اال وفقًا لقواعد ، 2022الكويت  - األلعاب الخليجيةبدورة    ة كرة القدم ستعقد مسابق

 : قواعد المسابقة (7

منتخبات )دولة الكويت، دولة قطر، االمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان،   6تم تأكيد مشاركة    -

 الرياضات. السعودية( من خالل استمارة المشاركة حسب المملكة العربية 

المنتخبات    - واحد  المشاركة  تلعب  دور  يصعدونالمنتخباومن  األولى  األربعة  يلعب    ت  فيما  النهائي  قبل  للدور 

 مباراة المركزين الخامس والسادس. المتبقيان المنتخبان  

مع    - المجموعة  أول  يلتقي  النهائي  قبل  الدور  مع    وثانيعة  المجمو  رابعفي  والف  ثالثالمجموعة  ائزان  المجموعة 

 يلعبان المباراة النهائية أما الخاسران يلعبان على المركزين الثالث والرابع. 

في حالة انتهاء جميع مباريات األدوار النهائية بالتعادل، تحسم المباريات بالركالت الترجيحية مباشرة دون الحاجة    -

 للعب وقتا اضافيا. 

 لتحديد المتأهل:أو أكثر يتم اللجوء الى التالي  ل فريقاناذا تعاد -

 أكبر عدد من النقاط في مباريات المنتخبات المعنية )المواجهة( •

 فارق األهداف الناتجة عن مباريات المنتخبات المعنية  •

 أكبر عدد مسجل من األهداف في مباريات المنتخبات المعنية  •

 فارق األهداف في كامل مباريات البطولة  •

 مباريات البطولة بر عدد مسجل من األهداف في كأ •

 يتم اللجوء الى ضربات الترجيح مباشرة في حال ان كان الفريقين المعنيين على أرضبة الملعب  •

 الفريق األقل عددا في االنذارات •

 القرعة  •

 نقاط.   0نقاط / تعادل = نقطة واحدة / خسارة =  3يحصل الفريق الفائز بالمباراة على  -

 ات: التدريب (8

قبل    المشاركة  للمنتخبات  التدريبجداول    عدادإسيتم   بالتنس من  المنظمة  القد اللجنة  لكرة  الكويتي  االتحاد  مع  م  يق 

 وتعرض على اللجنة الفنية العتمادها.
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   ين:يالرياضتسجيل ( 9

 :األهلية 9.1

في   كرة القدم في مسابقة  اركة  للمش  ،إرسال الرياضيين  يةالخليج   اللجان األولمبية  ن المسجلين من قبلعبياليحق فقط ل

 م. حسب قوانين االتحاد الدولي لكرة القد  ،2022  مايو 27لى إ  19من  ،الخليجيه الثالثة بالكويتدورة األلعاب 

، مع السماح لثالثة العبين مما فما فوق   1999من مواليد    كرة القدم منافسات  في    يجب أن يكون الالعبون المشاركون

 . التواجد في المنافسات النهائيةالمشاركة وهذا السن بأعمارهم تفوق 

 : التالي النحو على الدورة  في وفد كل تشكيل يتكون

 8 والفني  اإلداري الجهاز

 23 الالعبون 

 درجة أولى )حكم ساحة + حكم مساعد(  أو دولي  2 عدد المرافقين  الحكام

 : يالزمن دخول الجدول  (10

 . 2022مارس  17الخميس ئي:  الموعد النها -  بالعدداستمارة المشاركة • 

 . 2022أبريل   14الخميس الموعد النهائي:    -باالسم استمارة المشاركة • 

 : الحكام (11

تذاكر    اللجان األولمبية تحمل  ت و  درجة أولى )حكم ساحة + حكم مساعد( أو دوليحكم    2  عددترشح كل لجنة أولمبية  

 السفر وكذلك المخصص اليومي.

 

الدولي عدد التعاون  حكم مساعد(  2حكم ساحة و  2)  حكام دوليين محايدين  4  يرشح االتحاد   من خارج دول مجلس 

 ويتحمل البلد المنظم تذاكر السفر وكذلك المخصص اليومي.

 قرعة الفرق:   (12

 : يحدد الحقاالتاريخ  •

 األولمبية الكويتية بمدينة جابر األحمد مقر اللجنة  : المكان •

 : يفنالجتماع الا (13

 . الحقايحدد • التاريخ: 

 . يحدد الحقا• المكان: 
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 : مراقبة المنشطات  (14

تحت اشراف الوكالة الكويتية لمكافحة   ،2022الكويت    -سيتم إجراء مكافحة المنشطات خالل دورة األلعاب الخليجية  

 . WADA  لمكافحة المنشطات ةالعالميالوكالة وفقًا لقواعد  المنشطات

 توزيع الميداليات:   (15

   FIFAتحاد الدولي لكرة القدم اال وفقًا لشروط   كرة القدم  مسابقة جوائزتُمنح 

 . البطولة إضافة إلى كأس ميدالية ذهبيةالمنتخب الفائز بالمركز األول منح ي •

   .ميدالية فضيةالمنتخب الفائز بالمركز الثاني منح ي •

   .برونزية ميداليةالمنتخب الفائز بالمركز الثالث منح ي •

 الجوائز التشجيعية: 

 ية على النحو التالي:ئز تشجيعتمنح جوا 

 جائزة اللعب النظيف   -1

 جائزة هداف البطولة  -2

 جائزة أفضل العب بالبطولة  -3

 جائزة أفضل حارس مرمى بالبطولة -4
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 كرة اليد 

 

 : تاريخ المسابقة (1

 . 2022 مايو 30إلى  24من  -

 مكان المسابقة:  (2

   (B)صالة   ،الصباحمجمع الشيخ سعد العبد هللا  -

 المسابقة: إدارة  (3

 : األمور التنظيمية •

بالتنسيق مع   - العربية  الخليج  التعاون لدول  العامة بدول مجلس  يتم تشكيلها من األمانة  التي  المختصة  اللجنة 

الكويت بدولة  الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب  لدورة  المنظمة  وفقا   اللجنة  الدورة  ومتابعة  بتنظيم  وتقوم 

 للوائح االتحادات الدولية.  

 : فنيةاألمور ال •

الرياضية   - تشكيلها  اللجنة  يتم  العربيةالتي  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العامة  لألمانة  التنفيذي  المكتب    من 

 وتقوم باالشراف الفني للدورة وفقا للوائح االتحادات الدولية.  

 االتحاد الكويتي لكرة اليد -

 :أحداث المسابقة (4

 لكرة اليد حسب قانون االتحاد الدولي  اليدستعقد مسابقة كرة  -
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 : جدول المسابقة (5

 المباريات  التوقيت  التاريخ  م

1 
 الثالثاء 

 24/05/2022 

15.00 

17.00 

19.00 

 (A6*A1) 1مبارة 

 (A5*A2) 2مباراة 

 (A4*A3) 3مباراة 

2 
 األربعاء

 25/05/2022 

15.00 
17.00 
19.00 

 (A3*A2) 1مبارة 

 (A5*A1) 2مباراة 

 (A4*A6) 3مباراة 

 ـــــــــــــــــــــة ــــــــــراحـــــــ 3

4 
 الجمعة

 27/05/2022 

15.00 
17.00 
19.00 

 (A1*A4) 1مباراة 

 (A2*A6) 2مباراة 

 (A3*A5) 3مباراة 

5 
 السبت

 28/05/2022 

15.00 
17.00 
19.00 

 (A2*A4) 1مباراة 

 (A1*A3) 2مباراة 

 (A5*A6) 3مباراة 

 ــة راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6

7 
 االثنين

 30/05/2022 

15.00 
17.00 
19.00 

 (A6*A3) 1مباراة 

 (A2*A1) 2مباراة 

 (A4*A5) 3مباراة 

 

 :أحكام عامة (6

 IHFاليد تحاد الدولي لكرة اال وفقًا لقواعد  ،2022الكويت    - بدورة األلعاب الخليجية اليدة كرة ستعقد مسابق -

 : قواعد المسابقة (7

تأكيد مشاركة   - ات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة  ولة الكويت، دولة قطر، االمارمنتخبات )د  6تم 

 المملكة العربية السعودية( من خالل استمارة المشاركة حسب الرياضات. عمان، 

ويكون الفائز بالبطولة صاحب أكبر عدد من  واحدة   مجموعة وفي واحد دور من الدوري  بنظام  البطولة تقام  -

 اط. النق

 . طنقا  0نقاط / تعادل = نقطة واحدة / خسارة =  2اة على لفائز بالمباريحصل الفريق ا -

-  
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 ات: التدريب (8

  اللجنة المنظمة بالتنسيق مع االتحاد الكويتي لكرة اليد من قبل  للمنتخبات المشاركة    إعداد جداول التدريبسيتم    -

 وتعرض على اللجنة الفنية العتمادها.

   ن:بيالرياضتسجيل  ( 9

 : األهلية 

 من  للتثبت الرسمية الوثيقة هو السفر جواز ويكون المذكورة  الخليجي التعاون مجلس دول العبين بالدورة  يشارك

 . الشخصية البطاقة أو واألعمار الجنسية

 :التالي النحو على الدورة  في وفد كل تشكيل يتكون

 6 والفني  اإلداري الجهاز

 18 الالعبون 

 دولي  / طاقم  01 /عدد المرافقين  الحكام

 

 :ي دخول الجدول الزمن (. 10

 . 2022مارس  17الخميس الموعد النهائي:   -  استمارة المشاركة بالعدد• 

 . 2022أبريل   14الخميس الموعد النهائي:    -باالسم استمارة المشاركة • 

 الحكام: ( 11

 مخصص اليومي. تذاكر السفر وكذلك ال اللجان األولمبيةتحمل ت و دوليطاقم تحكيم    1 عددترشح كل لجنة أولمبية 

ويتحمل البلد المنظم تذاكر    حكام دوليين محايدين من خارج دول مجلس التعاونطاقم    02يرشح االتحاد الدولي عدد  

 السفر وكذلك المخصص اليومي.

 : المالبس ( 12

 أساسيا  أحدهما األقل على فاتح األخر و غامق احدهم  مختلفين  بلونين المالبس من طقمان فريق لكل يكون أن يجب

ً  والثاني  . واحد بيوم  المنافسات انطالق قبل للدورة  الفني االجتماع اثناء الفرق ألوان تحديد ويتم  احتياطيا

 موحدا.  والجوارب  والشورتات الفانيالت وتصميم  لون يكون أن يجب
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 قرعة الفرق:   (13.

 : يحدد الحقاالتاريخ 

 د األحم مقر اللجنة األولمبية الكويتية بمدينة جابر : المكان

 الفني: جتماع الا( 14

 يحدد الحقا• التاريخ: 

 يحدد الحقا والمكان:  التوقيت• 

 : مراقبة المنشطات  (15

تحت اشراف الوكالة الكويتية لمكافحة   ،2022الكويت    -سيتم إجراء مكافحة المنشطات خالل دورة األلعاب الخليجية  

 . WADA  لمكافحة المنشطات ةالعالميالوكالة وفقًا لقواعد المنشطات 

 توزيع الميداليات: (  16

   IHF اليد التحاد الدولي لكرة وفقًا لشروط   اليدكرة تُمنح ميداليات مسابقة 

 إضافة إلى الكأس.  سيتم منح المركز األول ميدالية ذهبية

   .المركز الثاني ميدالية فضيةسيتم منح  

   .برونزية ميداليةسيتم منح المركز الثالث 

 

 الجوائز التشجيعية: 

 ئز تشجيعية على النحو التالي:جوا  تمنح

 جائزة هداف البطولة 

 جائزة أفضل العب 

 جائزة أفضل حارس مرمى
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 كرة السلة

 

 
 : تاريخ المسابقة (1

 . 2022 مايو 24إلى  16من  -

 المسابقة: مكان  (2

   (A)صالة   ،مجمع الشيخ سعد العبد هللا الصباح -

 : قةالمسابإدارة  (3

 األمور التنظيمية:  •

المختص - يتم تشاللجنة  التي  بالتنسيق مع  ة  العربية  الخليج  التعاون لدول  العامة بدول مجلس  كيلها من األمانة 

بدولة   الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب  لدورة  المنظمة  وفقا   الكويتاللجنة  الدورة  ومتابعة  بتنظيم  وتقوم 

 للوائح االتحادات الدولية.  

 األمور الفنية:  •

الرياضية   - ت اللجنة  يتم  العربيةشكيلها  التي  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العامة  لألمانة  التنفيذي  المكتب    من 

 الفني للدورة وفقا للوائح االتحادات الدولية.   وتقوم باالشراف

 .االتحاد الكويتي لكرة السلة -

 : أحداث المسابقة  (4

 FIBAة السلة حسب لوائح االتحاد الدولي لكر ،ستعقد مسابقة كرة السلة بمشاركة الفريق األول -
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 : جدول المسابقة )5 

 المالحظات  المباريات  التوقيت  التاريخ  م

1 
 االثنين

 16/05/2022 

17.00 

20.00 

 (A5*A2) 1مباراة 

 (A4*A3) 2مباراة 

 A1راحة: 

2 
 الثالثاء 

 17/05/2022 

17.00 

20.00 

 (A5*A1) 1مباراة 

 (A3*A2) 2مباراة 

 A4راحة: 

3 
 األربعاء

18/05/2021 

17.00 

20.00 

 (A1*A4) 1مباراة 

 (A3*A5) 2مباراة 

 A2راحة: 

  راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  4

5 
 الجمعة

 20/05/2022 

17.00 

20.00 

 (A1*A3) 1مباراة 

 (A2*A4) 2مباراة 

 A5راحة: 

6 
 السبت

 21/05/2022 

17.00 

20.00 

 (A2*A1) 1مباراة 

 (A4*A5) 2مباراة 

 A3راحة: 

  راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  7

8 
 االثنين

 23/05/2022 

17.00 

20.00 

 )األول*الرابع( 1نصف نهائي 

 )الثاني*الثالث( 2نصف نهائي 

 

9 
 الثالثاء 

 24/05/2022 

17.00 

20.00 

 مباراة ترتيبية المركز الثالث

 المباراة النهائية

 

 

 :أحكام عامة )6

 . FIBAتحاد الدولي لكرة السلة االوفقًا لقواعد ، 2022الكويت   - لأللعاب الرياضية الخليجية سلةلا ة كرة ستعقد مسابق

 . FIBAاالتحاد الدولي لكرة السلة  ولوائح تم حلها وفقًا لقواعدي• المسائل الفنية: 

 : المسابقة قواعد   )7

المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية    منتخبات )دولة الكويت، دولة قطر، االمارات العربية  5تم تأكيد مشاركة  

 ( من خالل استمارة المشاركة حسب الرياضات. السعودية

المنتخبات    - واحدة  المشاركة  تلعب  مجموعة  واحد  في  دور  يصعدونالمنتخباومن  األولى  األربعة  قبل    ت  للدور 

 النهائي. 

مع    - المجموعة  أول  يلتقي  النهائي  قبل  الدور  مع    انيثوالمجموعة    رابعفي  والفائزان    ثالثالمجموعة  المجموعة 

 يلعبان المباراة النهائية أما الخاسران يلعبان على المركزين الثالث والرابع. 
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 ات: التدريب  )8.

المشاركة  ل  التدريب  جداولعداد  إسيتم   قبللمنتخبات  مع  من  بالتنسيق  المنظمة  السلة  اللجنة  لكرة  الكويتي   االتحاد 

 الفنية العتمادها.وتعرض على اللجنة 

   ين:يالرياضتسجيل  )9

 :أهلية الالعبين المشاركين  9.1

 بملفات المودعة  الوثائق  الى الرجوع الضرورة حالة فى ويجوز  االعمار من للتثبت  رسمية وثيقة السفر جواز يعتمد

 . ذلك من تثبتلل  السابقة المشاركات

 : التالي النحو على الدورة  في وفد كل تشكيل يتكون

 6 والفني  اإلداري هازالج

 12 الالعبون 

  دولي / حكم  01 /عدد المرافقين  الحكام

 : دخول الجدول الزمني  )10

 . 2022مارس  17الخميس الموعد النهائي:   -  استمارة المشاركة بالعدد• 

 . 2022أبريل   14الخميس الموعد النهائي:    -باالسم استمارة المشاركة • 

 : الحكام - )11

 تذاكر السفر وكذلك المخصص اليومي. اللجان األولمبيةتحمل تو دوليحكم   1 عددولمبية ترشح كل لجنة أ

ويتحمل البلد المنظم تذاكر السفر    حكام دوليين محايدين من خارج دول مجلس التعاون  02يرشح االتحاد الدولي عدد  

 وكذلك المخصص اليومي.

 قرعة الفرق:  -12

 التاريخ: يحدد الحقا

 مبية الكويتية بمدينة جابر األحمد نة األولمقر اللج المكان: 

 : جتماع فنيالا (13

 يحدد الحقا  •

 : مراقبة المنشطات (14

تحت اشراف الوكالة الكويتية لمكافحة   ،2022الكويت    -سيتم إجراء مكافحة المنشطات خالل دورة األلعاب الخليجية  

 . WADA  لمكافحة المنشطات ةالعالميالوكالة وفقًا لقواعد المنشطات 

 توزيع الميداليات: ( 15

   FIBA السلةتحاد الدولي لكرة واال ةدورة األلعاب الخليجيوفقًا لشروط  السلةكرة تُمنح ميداليات مسابقة 

 إضافة إلى الكأس.  سيتم منح المركز األول ميدالية ذهبية

 فضية. سيتم منح المركز الثاني ميدالية 

 برونزية.  ميداليةسيتم منح المركز الثالث 

 جوائز تشجيعية على النحو التالي: نحتم

البطولة كأس هداف   

نقاط   3كأس هداف   

 كأس أفضل العب 
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 كرة الطائرة

 

 : تاريخ المسابقة (1

 . 2022 مايو 26إلى  20من  -

 مكان المسابقة:  (2

   (C)مجمع الشيخ سعد العبد هللا الصباح صالة  -

 : إدارة المنافسة (3

 األمور التنظيمية:  •

ت  - يتم  التي  المختصة  العامة  اللجنة  بالتنسيق مع  بدول مجلس  شكيلها من األمانة  العربية  الخليج  التعاون لدول 

الكويت بدولة  الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب  لدورة  المنظمة  وفقا   اللجنة  الدورة  ومتابعة  بتنظيم  وتقوم 

 للوائح االتحادات الدولية.  

 األمور الفنية:  •

الرياضية   - تشكيلها  اللجنة  يتم  الالتي  العامة  مكتب  من  لألمانة  العربيةالتنفيذي  الخليج  لدول  التعاون    لمجلس 

 وتقوم باالشراف الفني للدورة وفقا للوائح االتحادات الدولية.  

 الطائرةاالتحاد الكويتي لكرة  •

 :أحداث المسابقة (4

 ائرةحسب لوائح االتحاد الدولي للكرة الطبمشاركة الفريق األول  الطائرة كرة  الستعقد مسابقة       

 

 

 

 

 

 



  

 
21 

 : المسابقةجدول  (5

 المباريات  التوقيت  التاريخ  م

1 
 الجمعة

 20/05/2022 

15.00 

17.00 

19.00 

 (A6*A1) 1مباراة 

 (A5*A2) 2مباراة 

 (A4*A3) 3مباراة 

2 
 السبت

 21/05/2022 

15.00 

17.00 

19.00 

 (A3*A2) 1مباراة 

 (A5*A1) 2مباراة 

 (A4*A6) 3مباراة 

ــ راحـــــــــــــــ 3  ـــــة ــــــــــــــــ

4 
 االثنين

 23/05/2021 

15.00 

17.00 

19.00 

 (A1*A4) 1مباراة 

 (A2*A6) 2مباراة 

 (A3*A5) 3مباراة 

5 
 الثالثاء 

 24/05/2022 

15.00 

17.00 

19.00 

 (A2*A4) 1مباراة 

 (A1*A3) 2مباراة 

 (A5*A6) 3مباراة 

 راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  6

7 
 الخميس

 26/05/2022 

15.00 

17.00 

19.00 

 (A6*A3) 1مباراة 

 (A2*A1) 2مباراة 

 (A4*A5) 3مباراة 

 :أحكام عامة (6

 ،  FIVBلكرة الطائرة ل التحاد الدولي وفقًا لقواعد ، 2022الكويت  - الطائرة  األلعاب الخليجية لكرة ة ستعقد مسابق

 .   FIVB الطائرةكرة لاالتحاد الدولي ل  حولوائ تم حلها وفقًا لقواعدي• المسائل الفنية: 

 : المسابقةقواعد   (7

مشاركة   تأكيد  سلطنة    6تم  البحرين،  مملكة  المتحدة،  العربية  االمارات  قطر،  دولة  الكويت،  )دولة  منتخبات 
 السعودية( من خالل استمارة المشاركة حسب الرياضات. عمان، المملكة العربية 

 يكون ترتيب الفرق حسب التفصيل التالي: ومن دور واحد  في مجموعة واحدة  تقام مباريات البطولة بنظام الدوري

 عدد مرات الفوز  -

 عدد النقاط المتحصلة من الفوز والخسارة -

 مجموع األشواط التي عليه(. قسمة مجموع األشواط التي له على نسبة األشواط ) -

 موع نقاط األشواط التي عليه(. نسبة نقاط األشواط )قسمة مجموع نقاط األشواط التي له على مج -

 ات: التدريب  (8

التدريب عداد  إسيتم   المشاركة    لجميع  جداول  قبلالمنتخبات  مع  من  بالتنسيق  المنظمة  ل  اللجنة  الكويتي  كرة  لاالتحاد 

 وتعرض على اللجنة الفنية العتمادها. الطائرة 

   ن:ييالرياضتسجيل ( 9

 : األهلية 9.1

 . السفر جواز بموجب يمثلها التي لةالدو  جنسية الالعب يحمل أن يجب
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 ري سا يكون أن وعلى الظروف كانت مهما الجماعي السفر بجواز يعتد وال لالعب رسمية وثيقة السفر جواز يعتبر

 .البطولة إقامة وقت المفعول

 : التالي النحو على الدورة  في وفد كل تشكيل يتكون

 6 والفني  اإلداري الجهاز

 12 الالعبون 

  دولي / حكم  01 /عدد قين رافالم الحكام

  1عدد بتسجيل الحرية  للفريق تكون النهائية التسجيل استمارة  في العب 12 عدد المشارك الفريق  تسجيل حالة في  -

 .ليبرو العب بدون أو ليبرو العب  2 عدد أو ليبرو العب

 : يدخول الجدول الزمن   (10 .
 . 2022مارس  17 ميسالخالموعد النهائي:   -  استمارة المشاركة بالعدد• 

 . 2022أبريل   14الخميس الموعد النهائي:    -باالسم استمارة المشاركة • 

  :الحكام  (11

 تذاكر السفر وكذلك المخصص اليومي. اللجان األولمبيةتحمل تو دوليحكم   1 عددترشح كل لجنة أولمبية 

ويتحمل البلد المنظم تذاكر السفر    لتعاونحكام دوليين محايدين من خارج دول مجلس ا  02يرشح االتحاد الدولي عدد  

 وكذلك المخصص اليومي.

 قرعة الفرق:   -12
 التاريخ: يحدد الحقا

 بمدينة جابر األحمد مقر اللجنة األولمبية الكويتية المكان: 

 : الفنيجتماع الا (13
 يحدد الحقا• التاريخ: 

 يحدد الحقا • الزمان والمكان: 

 : مراقبة المنشطات  (14 
تحت اشراف الوكالة الكويتية لمكافحة   ،2022الكويت    -منشطات خالل دورة األلعاب الخليجية  مكافحة ال  سيتم إجراء

 . WADA  لمكافحة المنشطات ةالعالميالوكالة وفقًا لقواعد المنشطات 

 توزيع الميداليات: (  15
   FIVBولي الد تحادواال  ةدورة األلعاب الخليجيوفقًا لشروط   الكرة الطائرة تُمنح ميداليات مسابقة 

 إضافة إلى الكأس.  سيتم منح المركز األول ميدالية ذهبية

 .  سيتم منح المركز الثاني ميدالية فضية

 .  برونزية ميداليةسيتم منح المركز الثالث 

 الجوائز التشجيعية: 
 تمنح جوائز تشجيعية على النحو التالي:

معد   العب أفضل  

ليبرو  العب أفضل  

  3أفضل العبين اثنين مركز 

  4أفضل العبين اثنين مركز  

  2أفضل ضارب في مركز 

  أفضل العب شامل بالبطولة
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 الجودو 

 

 : تاريخ المسابقة (1

   2022 مايو 25إلى  23من   -

 مكان المسابقة:  (2

 نادي النصر الرياضي )صالة قشيعان المطيري(  -

 المسابقة: إدارة  (3

 األمور التنظيمية:  •

يتم تشكيلها من   - التي  المختصة  بالتنسيق مع  انة  األماللجنة  العربية  الخليج  التعاون لدول  العامة بدول مجلس 

الكويت بدولة  الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب  لدورة  المنظمة  وفقا   اللجنة  الدورة  ومتابعة  بتنظيم  وتقوم 

 للوائح االتحادات الدولية.  

 األمور الفنية:  •

الرياضية   - تشكيلها  اللجنة  يتم  التنفيذي  التي  المكتب  لمجلمن  العامة  العربيةلألمانة  الخليج  لدول  التعاون    س 

 وتقوم باالشراف الفني للدورة وفقا للوائح االتحادات الدولية.  

 االتحاد الكويتي للجودو

 : أحداث المسابقة  (4

 : ( أحداث للرجال7ستتألف مسابقة الجودو من سبعة )

 كجم 81- كجم، 73- كجم، 66- كجم، 60-

 كجم 100+  كجم، 100- كجم، 90-
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 : جدول المسابقة (5

 المباريات  التوقيت  التاريخ  م

1 
 االثنين

23/05/2022 

15.00 

17.00 

18.00 

 لجنة الحكام  –اجتماع اللجنة الفنية 

 القرعة 

 ميزان العبي منافسات اليوم األول

2 
 الثالثاء 

24/05/2022 

12.00 

18.00 

 (73-66-/60-منافسات اليوم األول )

ات اليوم الثاني ميزان العبي منافس  

(-81/-90/-100+/100 ) 

3 
 األربعاء

25/05/2022  
12.00 

 ( 100/+100-/ 90-/81-منافسات اليوم الثاني )

 

 حفل الختام 

 

 

 :أحكام عامة (6

   IJFالتحاد الدولي للجودو وفقًا لقواعد  ،2022الكويت  -ستعقد مسابقة الجودو أللعاب دول مجلس التعاون الخليجي 

 

 ات: التدريب  (7

المشاركة    لجميع  جداول التدريبعداد  إسيتم     االتحاد الكويتي للجودو اللجنة المنظمة بالتنسيق مع  من قبل  المنتخبات 

 وتعرض على اللجنة الفنية العتمادها.

 

   ن:ييالرياضتسجيل  (8

 :األهلية 8.1

للمشاركة   ،يجي إرسال الرياضييناألعضاء في دول مجلس التعاون الخل  ةيالخليج  ةاللجان األولمبيعبي  ال• يحق فقط ل

 . 2022 مايو 25لى إ 23الثالثة بالكويت من الخليجيه في مسابقة الجودو في دورة األلعاب 

 أوزان(   7يحق لكل لجنة أولمبية المشاركة بالعب واحد على أقصى تقدير في كل فئة ووزن. )

  ربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية منتخبات )دولة الكويت، دولة قطر، االمارات الع  5  تم تأكيد مشاركة
 السعودية( من خالل استمارة المشاركة حسب الرياضات. 

 

 : يدخول الجدول الزمن  (9

 . 2022مارس  17الخميس الموعد النهائي:   -  استمارة المشاركة بالعدد• 

 . 2022أبريل   14الخميس الموعد النهائي:    -باالسم استمارة المشاركة • 
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 :الحكام  (10

 تذاكر السفر وكذلك المخصص اليومي. اللجان األولمبيةتحمل تو دوليحكم   1 عددترشح كل لجنة أولمبية 

ويتحمل البلد المنظم تذاكر السفر    حكام دوليين محايدين من خارج دول مجلس التعاون  02يرشح االتحاد الدولي عدد  

 وكذلك المخصص اليومي.

 

 : الفنيجتماع الا (11

 . يحدد الحقا: • التاريخ

 . يحدد الحقا• الزمان والمكان: 

 

 : مراقبة المنشطات  (12

تحت اشراف الوكالة الكويتية لمكافحة   ،2022الكويت    -سيتم إجراء مكافحة المنشطات خالل دورة األلعاب الخليجية  

 . WADA  لمكافحة المنشطات ةالعالميالوكالة وفقًا لقواعد المنشطات 

 

 : توزيع الميداليات(  13

   دورة األلعاب الخليجيه والتحاد الدولي للجودومنح ميداليات مسابقة الجودو وفقًا لشروط  تُ 

 . ألول ميدالية ذهبيةسيتم منح المركز ا

 . منح المركز الثاني ميدالية فضيةسيتم 

 . الثالثين الميداليات البرونزية سيتم منح المركزين
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 راتيهالك

 

 : المسابقةتاريخ  (1

 . 2022 مايو 31إلى  29من  -

 مكان المسابقة:  (2

 نادي النصر الرياضي )صالة قشيعان المطيري(  -

 المسابقة: إدارة  (3

 األمور التنظيمية:  •

بالتنسيق مع   - العربية  الخليج  التعاون لدول  العامة بدول مجلس  يتم تشكيلها من األمانة  التي  المختصة  اللجنة 

لدورة   المنظمة  الخليجيةاللجنة  الرياضية  الكويت  األلعاب  بدولة  وفقا   الثالثة  الدورة  ومتابعة  بتنظيم  وتقوم 

 للوائح االتحادات الدولية.  

 األمور الفنية:  •

الرياضية   - تشكيلها  اللجنة  يتم  العربيةالتي  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العامة  لألمانة  التنفيذي  المكتب    من 

   الفني للدورة وفقا للوائح االتحادات الدولية. وتقوم باالشراف

 االتحاد الكويتي للكراتيه  -

 : أحداث المسابقة (4

 :المسابقات التاليةمن  راتيهالكستتألف مسابقة  -

 :  الفردي  الكوميتيه -1

 كجم 84وزن + ، كجم  84-وزن كجم،  75-وزن  ،كجم 67-وزن  ،كجم 60-وزن  ،كجم  55-وزن 

 كاتا فردي  -2

 كاتا فرق  -3
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 : جدول المسابقة (5

 المباريات  التوقيت  التاريخ  م

1 
 األحد

 29/05/2022  
 صباحا 10.00

 كاتا فردي

 كاتا فرق

2 

 االثنين

30/05/2022  

 

 صباحا 10.00

 مساء  16.00

 كجم(  67-، 60-، 55-منافسات قتال فردي وزن )

 كجم(  84، +84-، 75-منافسات قتال فردي وزن )

3 

  الثالثاء

31/05/2022  

 

 مساء  16.00

 

 

 مساء  17.00

 األوزان   جميعي لفردنهائيات قتال 

 (كجم 84+  ،84- ،75- ، 67- ،60- ،55-)

 نهائيات كاتا فردي وكاتا فرق 

 والجوائز الميداليات توزيع

 :أحكام عامة (6

 ،  WKFللكاراتيه تحاد الدولي اال وفقًا لقواعد ، 2022الكويت    - بدورة األلعاب الخليجية الكاراتيهستعقد مسابقة 

 . AKFاالتحاد الدولي للكاراتيه  ولوائح قًا لقواعدتم حلها وفي• المسائل الفنية: 

 ات: التدريب  (7

  االتحاد الكويتي للكاراتيه   اللجنة المنظمة بالتنسيق مع  من قبلالمنتخبات المشاركة    لجميع  جداول التدريباعداد  سيتم  

 وتعرض على اللجنة الفنية العتمادها.

   ن:ييالرياضتسجيل  (8

 : األهلية 8.1

  ، األعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي إرسال الرياضيين   ةالخليجي  ةان األولمبيلجال عبي  اليحق فقط ل  •

 . 2022 مايو 31لى إ  29الخليجيه الثالثة بالكويت من في دورة األلعاب   الكاراتيهللمشاركة في مسابقة 

 الكاتا الفردي يسمح لكل دولة المشاركة بالعب واحد فقط في مسابقة  •

 كل وزن من مسابقة الكوميتيه الفردي   فقط فيبالعب واحد يسمح لكل دولة المشاركة  •

 العبين فقط في مسابقة الكاتا الجماعي ةثالثيسمح لكل دولة المشاركة بفريق مكون من  •

 الفئات السنية:  8.2

 سنة فما فوق  16الكاتا:  •

 سنة فما فوق 18الكوميتيه:  •

مشاركة   تأكيد  ا   6تم  االمارات  قطر،  دولة  الكويت،  )دولة  سلطنة عمان،  منتخبات  البحرين،  مملكة  المتحدة،  لعربية 

 المملكة العربية السعودية( من خالل استمارة المشاركة حسب الرياضات. 
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 : يدخول الجدول الزمن  (9

 . 2022مارس  17الخميس الموعد النهائي:   -  استمارة المشاركة بالعدد• 

 . 2022يل أبر   14الخميس الموعد النهائي:    -باالسم استمارة المشاركة • 

 

 : الحكام  (10

 تذاكر السفر وكذلك المخصص اليومي. اللجان األولمبيةتحمل تو دوليحكم   1 عددترشح كل لجنة أولمبية 

ويتحمل البلد المنظم تذاكر السفر    حكام دوليين محايدين من خارج دول مجلس التعاون  02يرشح االتحاد الدولي عدد  

 وكذلك المخصص اليومي.

 

 : فنيلا جتماع الا (11

 يحدد الحقا• التاريخ: 

 يحدد الحقا • الزمان والمكان: 

 

 : مراقبة المنشطات (12

تحت اشراف الوكالة الكويتية لمكافحة   ،2022الكويت    -سيتم إجراء مكافحة المنشطات خالل دورة األلعاب الخليجية  

 . WADA  لمكافحة المنشطات ةالعالميالوكالة وفقًا لقواعد المنشطات 

 

 الميداليات: توزيع (  13

 . للكاراتيهتحاد الدولي واال ةدورة األلعاب الخليجيوفقًا لشروط   الكاراتيه تُمنح ميداليات مسابقة 

 . منح المركز األول ميدالية ذهبيةسيتم 

 . منح المركز الثاني ميدالية فضيةسيتم 

 . الثالثين الميداليات البرونزية سيتم منح المركزين
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 المبارزة

 
 : ابقةالمس تاريخ (1

 2022 مايو 31إلى  29من   -

 مكان المسابقة:  (2

 مركز شباب جابر األحمد  -مقر اللجنة األولمبية األولمبية  -

 المسابقة: إدارة  

 األمور التنظيمية:  •

العامة   - يتم تشكيلها من األمانة  التي  المختصة  بالتنسيق مع  اللجنة  العربية  الخليج  التعاون لدول  بدول مجلس 

المنظمة   الكويتاللجنة  بدولة  الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب  وفقا   لدورة  الدورة  ومتابعة  بتنظيم  وتقوم 

 للوائح االتحادات الدولية.  

 األمور الفنية:  •

الرياضية   - تشكيلها  اللجنة  يتم  العالتي  لألمانة  التنفيذي  المكتب  العربيةمن  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس    امة 

 ية.  وفقا للوائح االتحادات الدول  وتقوم باالشراف الفني للدورة 

 للمبارزة االتحاد الكويتي   -

 : أحداث المسابقة (4

 : التالية المسابقات منللرجال   المبارزة  رياضةستتألف 

  (sabre)العربي   سالح السيف،   (epee)سالح سيف المبارزة ، Fleuret سالح الشيش 

 مبارزة فرق 

 

 

 

 

 



  

 
30 

 2022/ 05/ 28 السبت 

 18:00/ الساعة   17:00الساعة  الحكام اجتماع اللجنة الفنية و اجنماع رؤساء الوفود / 

 2022/ 05/ 29 األحد 

 الفعاليات  الساعة السالح 

 ايبيه رجال فردي 
 

 التصفيات   -بداية االدوار االوىل  10:00

 (   32بداية دور خروج المغلوب ) دور  11:30

 (   16بداية دور خروج المغلوب ) دور  12:00

 (   8ر خروج المغلوب ) دور ة دو بداي 12:40

 (   4بداية دور خروج المغلوب ) دور  13:00

14:00   
 النهائ 

 فردي  رجالسابر 

 التصفيات   -بداية االدوار االوىل  14:00

 (   32بداية دور خروج المغلوب ) دور  15:00

 (   16بداية دور خروج المغلوب ) دور  15:30

 (   8لوب ) دور بداية دور خروج المغ  15:45

 (   4بداية دور خروج المغلوب ) دور  16:00

16:30   
 النهائ 

 مراسم التتوي    ج وتسليم الجوائز   17:00

 2022/ 05/ 30 االثني   

 الفعاليات  الساعة السالح 

 فلوريه رجال فردي 

 التصفيات   -بداية االدوار االوىل  13:00

 (   32بداية دور خروج المغلوب ) دور  14:30

 (   16بداية دور خروج المغلوب ) دور  15:00

 (   8بداية دور خروج المغلوب ) دور  15:30

 (   4بداية دور خروج المغلوب ) دور  16:00

16:30   
 النهائ 

 مراسم التتوي    ج وتسليم الجوائز   17:00

 2022/ 05/ 31  الثالثاء

 الفعاليات  الساعة السالح 

 ايبيه رجال فرق 
 رق فلوريه رجال ف

 (   8دور خروج المغلوب ) دور  10:00

 (   4دور خروج المغلوب ) دور  11:30

13:00    
 مباراة تحديد المركز الثالث  / النهائ 

 الفعاليات  الساعة السالح 

 سابر رجال فرق 

 (   8دور خروج المغلوب ) دور  14:00

 (   4دور خروج المغلوب ) دور  15:00

   مباراة تحديد المركز ال  16:00
 ثالث  / النهائ 

 أسلحة  3التتوي    ج وتسليم الجوائز مراسم  17:00
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 : أحكام عامة (5

   FIE  للمبارزة تحاد الدولي اال وفقًا لقواعد  ،2022الكويت    - لدورة األلعاب الخليجية المبارزة ستعقد مسابقة 

 ات: التدريب  (6

وتعرض على اللجنة الفنية   د الكويتي للمبارزة تحااالمن قبل  المنتخبات المشاركة    لجميع  جداول التدريبعداد  إسيتم  

 العتمادها.

   ن:يي الرياضتسجيل  (7

 : األهلية 7.1

األعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي إرسال الرياضيين للمشاركة   ةالخليجي  ةاللجان األولمبيعبي  ال• يحق فقط ل

 .2022 مايو 31 إلى 29ن الخليجيه الثالثة بالكويت مفي دورة األلعاب  المبارزة في مسابقة 

 مسايقات الفردي. كل مسابقة من العبين على أقصى تقدير في  04يحق لكل لجنة أولمبية المشاركة بعدد 

 العبين على أقصى تقدير.  04بعدد  الفرقفي مسايقات بفريق واحد يحق لكل لجنة أولمبية المشاركة 

ين، المملكة العربية  مارات العربية المتحدة، مملكة البحرمنتخبات )دولة الكويت، دولة قطر، اال  5تم تأكيد مشاركة  
 السعودية( من خالل استمارة المشاركة حسب الرياضات. 

 : يدخول الجدول الزمن  (8

 . 2022مارس  17الخميس الموعد النهائي:   -  استمارة المشاركة بالعدد• 

 . 2022أبريل   14الخميس الموعد النهائي:    -باالسم استمارة المشاركة • 

 : الحكام   (9

 تذاكر السفر وكذلك المخصص اليومي. اللجان األولمبيةتحمل تو دوليحكم   1 عددترشح كل لجنة أولمبية 

ويتحمل البلد المنظم تذاكر السفر    حكام دوليين محايدين من خارج دول مجلس التعاون  02يرشح االتحاد الدولي عدد  

 وكذلك المخصص اليومي.

 : الفنيجتماع الا (10

 يحدد الحقاريخ: لتا• ا

 يحدد الحقا • الزمان والمكان: 

 : مراقبة المنشطات (11

تحت اشراف الوكالة الكويتية لمكافحة   ،2022الكويت    -سيتم إجراء مكافحة المنشطات خالل دورة األلعاب الخليجية  

 . WADA  لمكافحة المنشطات ةالعالميالوكالة وفقًا لقواعد المنشطات 

 توزيع الميداليات: ( 12

   للمبارزة تحاد الدولي واال ةالخليجيدورة األلعاب وفقًا لشروط   المبارزةتُمنح ميداليات مسابقة 

 . منح المركز األول ميدالية ذهبيةسيتم 

 . منح المركز الثاني ميدالية فضيةسيتم 

 . يات البرونزيةسيتم منح المركزين الثالثين الميدال
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 الرماية       

 

 : تاريخ المسابقة (1

 2022 مايو 20إلى  16من  -

 مكان المسابقة:  (2

  األولمبي للرماية صباح األحمدميادين الشيخ مجمع  -

 : المسابقةإدارة  (3

 األمور التنظيمية:  •

بالتنسيق مع   - العربية  الخليج  التعاون لدول  العامة بدول مجلس  يتم تشكيلها من األمانة  التي  المختصة  اللجنة 

الخل الرياضية  األلعاب  لدورة  المنظمة  الكويتاللجنة  بدولة  الثالثة  وفقا   يجية  الدورة  ومتابعة  بتنظيم  وتقوم 

 للوائح االتحادات الدولية.  

 األمور الفنية:  •

الرياضية   - تشكيلها  اللجنة  يتم  العربيةالتي  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العامة  لألمانة  التنفيذي  المكتب    من 

 لية.  وتقوم باالشراف الفني للدورة وفقا للوائح االتحادات الدو

 الكويتي للرماية االتحاد  -

 : أحداث المسابقة (4

 التالية: المسابقات  من الرماية رياضةستتألف 

(،  م )رجال10مسابقة رماية المسدس ضغط هواء  (،  مسابقة رماية السكيت )رجال(،  مسابقة رماية التراب )رجال

 للرجال  م 25مسدس رماية ال، أوضاع 3م 50البندقية   ة(، رمايلم )رجا10مسابقة رمي البندقية ضغط هواء 
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 : جدول المسابقة(5

 المباريات  التوقيت  التاريخ  م

1 

 االثنين
16/05/2022  

 

 لجميع المسابقات تدريب غير رسمي  15.00-صباحا 09.00

   فحص معدات الرصاص 15.00-صباحا 09.00 

2 
 الثالثاء 

 17/05/2022 

 الخرطوش  أسلحة  فحص معدات  12.00-صباحا 09.00

 الرصاص أسلحة  فحص معدات  12.00-صباحا 09.00

 طبق(  75)  تراب تدريب رسمي  09.00

 متر 10تدريب رسمي بندقية هواء   09.00-10.00

 متر 10تدريب رسمي مسدس هواء   11.00-12.00

 االجتماع الفني 12.30

3 
 األربعاء

 18/01/2022 

 طبق(  75) تدريب رسمي سكيت  09.00

 طبق(   75)  تراب مسابقة  ا صباح 09.00

 الرصاص  أسلحة  فحص معدات  13.45-صباحا 09.00

 متر  10مسابقة بندقية هواء   صباحا  09.00-10.15

 متر هواء  10  هواء نهائي بندقية صباحا  11.30

 متر  10مسابقة مسدس هواء   11.15-12.30

 متر 10نهائي مسدس هواء   13.45

 أوضاع  3تر  م 50بندقية  تدريب رسمي  13.00-14.00

4 
 الخميس

 19/05/2022 

 الرصاص  أسلحة  فحص معدات  09.00-12.00

 طبق(  50رجال )  تراب مسابقة  صباحا  09.00

 طبق(  75رجال )  سكيت مسابقة  صباحا  09.00

 فحص معدات أسلحة الرصاص  09.00-13.00

 أوضاع  3متر   50مسابقة بندقية   09.00-11.45

 متر 25تدريب رسمي مسدس سريع  10.00-12.30

 أوضاع  3متر   50بندقية نهائي  13.00
 نهائي تراب   14.15

5 
 الجمعة

20/05/2022 

 طبق(  50مسابقة سكيت رجال )  09.00
 فحص معدات أسلحة الرصاص  09.00-11.30

   1جولة  متر  25 سريع  مسدس مسابقة 09.00-11.00

   2جولة  متر  25 عسري   مسدس مسابقة 12.00-14.00

 نهائي سكيت رجال  14.15

 متر   25نهائي مسدس سريع  15.00

 :أحكام عامة (6

 . ISSF للرمايةتحاد الدولي االوفقًا لقواعد   2022الكويت    - لدورة األلعاب الخليجية الرمايةستعقد مسابقة 

 أقصى في كل مسابقة.  كحد العبين( 5) بعددالمشاركة ويحق لكل دولة   الفردي،رماية بنظام لل  الفردي  تقام منافسات
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يتكون الفريق من  يحق لكل لجنة أولمبية المشاركة بفريق واحد في كل مسابقة على أن  الفرق    إضافة منافساتفي حال  

 . للمسابقةيتم ادراجهم جميعا في التصنيف العام كحد أقصى والعبين  (3)

 .مسابقة لفي ك األقل ىعل فرق  4عدد ن يشارك أ حتساب نتائج الفرق ال يشترط 

  ات: التدريب  (7

وتعرض على   االتحاد الكويتي للرمايةاللجنة المنظمة ومن قبل  المنتخبات المشاركة    لجميعالتدريب  عداد جداول  إسيتم  

 اللجنة الفنية العتمادها. 

   ن:ييالرياضتسجيل  (8

 :األهلية 9.1

التعاون الخليجي إرسال الرياضيين للمشاركة   ي دول مجلساألعضاء ف  ةالخليجي  ةاللجان األولمبيعبي  اليحق فقط ل•  

على أن يكون الالعبون    2022  مايو  20  إلى  16الخليجيه الثالثة بالكويت من  في دورة األلعاب    ،الرمايةفي مسابقة  

 مسجلون باالتحاد الدولي للرماية.

تأكيد مشاركة   ا  6تم  لمتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان،  منتخبات )دولة الكويت، دولة قطر، االمارات العربية 
 المشاركة حسب الرياضات. استمارة  المملكة العربية السعودية( من خالل

 : يدخول الجدول الزمن  (9

 . 2022مارس  17الخميس الموعد النهائي:   -  استمارة المشاركة بالعدد• 

 . 2022أبريل   14الخميس الموعد النهائي:    -باالسم استمارة المشاركة • 

 :الحكام  (01

 تذاكر السفر وكذلك المخصص اليومي. األولمبيةاللجان تحمل تو دوليحكم   02 عددترشح كل لجنة أولمبية 

 يقوم االتحاد الكويتي للرماية بتعيين حكام محليين حسب اللوائح والقوانين الدولية للرماية. 

 : الفنيجتماع الا (11

 .يحدد الحقا

 : مراقبة المنشطات  (12

تحت اشراف الوكالة الكويتية لمكافحة   ،2022الكويت    -منشطات خالل دورة األلعاب الخليجية  مكافحة ال  سيتم إجراء

 . WADA  لمكافحة المنشطات ةالعالميالوكالة وفقًا لقواعد المنشطات 

 توزيع الميداليات: (  13

   ISSFللرماية تحاد الدولي  اال وفقًا لشروط   الرمايةتُمنح ميداليات مسابقة 

 لفردي: أوال: ا

 المركز األول: ميدالية ذهبية + كأس

 .المركز الثاني: ميدالية فضية

 المركز الثالث: ميدالية برونزية

 ثانيا: الفرق: 

 ( ميدالية ذهبية  3المركز األول: عدد )

 ( ميدالية فضية3المركز الثاني: عدد )

 ميدالية برونزية( 3المركز الثالث: عدد )
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 التنس األرضي          

 

   :مسابقةخ التاري (1

 . 2022 مايو 31إلى  22من  -

 مكان المسابقة:  (2

 مجمع الشيخ جابر العبدهللا الجابر الصباح الدولي للتنس 

 : المسابقةدارة إ (3

 األمور التنظيمية:  •

التعاون لدول   - العامة بدول مجلس  يتم تشكيلها من األمانة  التي  المختصة  بالتنسيق مع  اللجنة  العربية  الخليج 

ا لدورة  المنظمة  الكويتاللجنة  بدولة  الثالثة  الخليجية  الرياضية  وفقا   أللعاب  الدورة  ومتابعة  بتنظيم  وتقوم 

 للوائح االتحادات الدولية.  

 األمور الفنية:  •

الرياضية   - تشكيلها  اللجنة  يتم  لدول  التي  التعاون  لمجلس  العامة  لألمانة  التنفيذي  المكتب  العربيةمن    الخليج 

 لوائح االتحادات الدولية.  وتقوم باالشراف الفني للدورة وفقا ل

 . االتحاد الكويتي للتنس األرضي -

 : أحداث المسابقة (4

 التالية:  المنافسات من التنس األرضيستتألف مسابقة      

 التنس الفردي منافسات  -

 التنس الزوجي منافسات -

 منافسات الفرق  -
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 : المسابقةجدول  (5

 المباريات  التوقيت  التاريخ  م

 مباريات الدور األول فردي  17.00 –صباحا  09.30 22/05/2022 األحد 1

 23/05/2022 االثنين 2
 13.00 –صباحا  09.30

15.00-19.00 

 مباريات الدور الثاني فردي 

 مباريات الدور األول زوجي 

 24/05/2022 الثالثاء 3
 13.00 –صباحا  09.30

15.00-19.00 

 مباريات الدور الثالث فردي 

 مباريات الدور الثاني زوجي 

 25/05/2022 األربعاء 4
 11.30 –صباحا  09.30

15.00-17.00 

 مباريات دور األربعة فردي 

 مباريات دور األربعة زوجي 

 26/05/2022 الخميس 5
 12.00 –صباحا  09.30

15.00-17.00 

 المباراة النهائية للفردي 

 المباراة النهائية للزوجي 

 ول لمنافسات الفرق اليوم األ 15.00 –صباحا  09.30 2022/ 27/05 الجمعة 6

 اليوم الثاني لمنافسات الفرق  15.00 –صباحا  09.30 28/05/2022 السبت 7

 اليوم الثالث لمنافسات الفرق  15.00 –صباحا  09.30 29/05/2022 األحد 8

 اليوم الرابع لمنافسات الفرق  15.00 –صباحا  09.30 30/05/2022 االثنين 9

 ( النهائي)  الفرق لمنافسات  األخير  اليوم 16.00 –باحا ص 09.30 31/01/2022 الثالثاء 10

 : أحكام عامة (6

   ITF للتنستحاد الدولي اال وفقًا لقواعد  2022الكويت  - لدورة األلعاب الخليجية الثالثة  التنس األرضيستعقد مسابقة 

 . ITF للتنساالتحاد الدولي   ولوائح • المسائل الفنية: تم حلها وفقًا لقواعد

  ات: دريبالت  (7

وتعرض    االتحاد الكويتي للتنس  اللجنة المنظمة بالتنسيق مع  من قبللمنتخبات المشاركة  ل  جداول التدريب عداد  إسيتم  

 على اللجنة الفنية العتمادها. 

   ن:يي الرياضتسجيل  (8

 : األهلية 8.1

إرسال الرياضيين للمشاركة   األعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي  ةالخليجي  ةاللجان األولمبيعبي  ال• يحق فقط ل

 . 2022 مايو 31 إلى 22الخليجيه الثالثة بالكويت من في دورة األلعاب  ،التنس األرضي في مسابقة 

تأكيد مشاركة   المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان،    6تم  منتخبات )دولة الكويت، دولة قطر، االمارات العربية 
 ارة المشاركة حسب الرياضات. المملكة العربية السعودية( من خالل استم
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 العبين على أقصى تقدير في مسايقات الفردي.  05يحق لكل لجنة أولمبية المشاركة بعدد 

 .الزوجي العبين على أقصى تقدير في مسايقات   04يحق لكل لجنة أولمبية المشاركة بعدد 

 . فرقالعلى أقصى تقدير في مسايقات    فريق 01يحق لكل لجنة أولمبية المشاركة بعدد 

 : يدخول الجدول الزمن  (9

 . 2022مارس  17الخميس الموعد النهائي:   -  استمارة المشاركة بالعدد• 

 . 2022أبريل   14الخميس الموعد النهائي:    -باالسم استمارة المشاركة • 

 : الحكام  (10

 ص اليومي.تذاكر السفر وكذلك المخص اللجان األولمبيةتحمل تو دوليحكم   1 عددترشح كل لجنة أولمبية 

 يقوم االتحاد الكويتي للتنس األرضي بتعيين حكام محليين حسب اللوائح والقوانين الدولية لمسابقات التنس األرضي. 

 : الفنيجتماع الا (11

 يحدد الحقا• التاريخ: 

 يحدد الحقا • الزمان والمكان: 

 : مراقبة المنشطات (12

تحت اشراف الوكالة الكويتية لمكافحة   ،2022الكويت    -ليجية  سيتم إجراء مكافحة المنشطات خالل دورة األلعاب الخ 

 . WADA  لمكافحة المنشطات ةالعالميالوكالة وفقًا لقواعد المنشطات 

 توزيع الميداليات: -13

   للتنس األرضيتحاد الدولي االوفقًا لشروط  التنس األرضيتُمنح ميداليات مسابقة 

 .(وفرق وزوجي )فردي منح المركز األول ميدالية ذهبيةسيتم 

 .(وفرق وزوجي فردي) منح المركز الثاني ميدالية فضيةسيتم 

 .(وفرق وزوجي  فردي) سيتم منح المركز الثالث الميداليات البرونزية
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 الدراجات الهوائية                                               

 : تاريخ المسابقة

 2022 مايو 21لى إ 19 من: السيدات -

 2022مايو   25الى   23: من الرجال -

 مكان المسابقة:  .1

 . جسر الشيخ جابر الصباح -

 : المسابقةإدارة  .2

 األمور التنظيمية:  •

يتم تشكيلها من األمانة   - التي  المختصة  بالتنسيق مع  اللجنة  العربية  الخليج  التعاون لدول  العامة بدول مجلس 

الكويت بدولة  الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب  لدورة  المنظمة  وفقا  وتقوم   اللجنة  الدورة  ومتابعة  بتنظيم 

 للوائح االتحادات الدولية.  

 األمور الفنية:  •

الرياضية   - تشكيلها  اللجنة  يتم  المكتب  التي  العربيةمن  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العامة  لألمانة    التنفيذي 

 وتقوم باالشراف الفني للدورة وفقا للوائح االتحادات الدولية.  

 هوائية النادي الكويتي للدراجات ال -

 : أحداث المسابقة (4

 سباقات الرجال: * 

 التالية: المنافسات  منرجالل  الدراجات الهوائيةستتألف مسابقة 

 كم  40 - 35ضد الساعة فردي سباق  -
 كم  70 - 65ضد الساعة   فرق سباق -
 كم  160 - 140 العام الساعة فرديالسباق  -

 : السيداتسباقات * 

 التالية:  المنافسات منت سيدا الدراجات الهوائيةستتألف مسابقة 

 كم 15ضد الساعة فردي سباق  -
 كم  50ضد الساعة فرق  سباق  -
 كم  120الطرق الفردي على  سباق  -
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 : جدول المسابقة (5 

 رجال/سيدات  المباريات  التوقيت  التاريخ  م

1 

 الخميس

19/05/2022 
 ضد الساعةفرق  سباق  صباحا 07.00-10.00

  كم  50

 2 ســـيـــدات 

 الجمعة

 20/05/2022 
 ضد الساعة فردي سباق  صباحا 07.00-10.00

  كم  15

3 

 السبت

 21/05/2022 
 الطرق الفردي على  سباق  صباحا 07.00-10.00

  كم  120

4 

 االثنين

23/05/2022 
 ضد الساعةفرق  سباق  صباحا 07.00-10.00

  كم  35-40

 5 رجــــــال 

 الثالثاء 

 24/05/2022 
 الساعة  ضدفردي سباق  صباحا 07.00-10.00

  كم  65-70

6 

 األربعاء

 25/05/2022 
 العام الساعة الفردي سباق  صباحا 07.00-10.00

  كم  140-160

 

 :أحكام عامة (6

الهوائيةستعقد مسابق الدراجات  الخليجي    ة  التعاون  ً وفق  2022الكويت    -أللعاب دول مجلس  الدولي  اال لقواعد    ا تحاد 

 . UCIللدراجات الهوائية 

 ت: االتدريب  (7

وتعرض على اللجنة  الكويتي للدراجات الهوائية النادي من قبل المنتخبات المشاركة  لجميعالتدريب  عداد جداول إسيتم 

 الفنية العتمادها. 
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   ن:يي الرياضتسجيل  (8

 :األهلية 8.1

للمشاركة   ،ناألعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي إرسال الرياضيي  ةالخليجي  ةاللجان األولمبيعبي  ال• يحق فقط ل

 . 2022 مايو 25لى إ 19الخليجيه الثالثة بالكويت من دورة األلعاب ل  رجال وسيدات الدراجات الهوائيةفي مسابقة 

تأكيد مشاركة   المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان،    6تم  منتخبات )دولة الكويت، دولة قطر، االمارات العربية 
 ارة المشاركة حسب الرياضات. المملكة العربية السعودية( من خالل استم

 

 الدراجات لكل دولة مشاركة على النحو التالي: يتشكل وفد  

 7 ن:االداريي  ( أ

 .أخصائي عالج طبيعي  –ميكانيكي  –طبيب  –مساعد مدرب   –مدرب  –داري( يق )إ مدير فر  –رئيس وفد  

 كاآلتي: لمسابقات الطريقسيدات  10رجال وعدد  10 عدد: الرياضيين (ب

 : الفردي -

 ( كحد أقصى لكل حدث. 2) العباتإدخال  لجنة أولمبيةللسيدات: يجوز لكل  ضد الساعةفردي سباق 

 ( كحد أقصى لكل حدث. 2إدخال العبين ) لجنة أولمبية: يجوز لكل للرجال ضد الساعةفردي سباق 

 كحد أقصى.  العبات( 4إدخال أربعة ) لجنة أولمبيةسباق الطريق الفردي للسيدات: يجوز لكل 

 ( رياضيين كحد أقصى. 4إدخال أربعة ) لجنة أولمبيةطريق الفردي للرجال: يجوز لكل سباق ال

 الفرق:  -

 كحد أقصى لكل حدث. العبين ( 4) أي زوج( 2إدخال )جنة أولمبية  لسيدات: يجوز لكل   الفرق سباق

 كحد أقصى لكل حدث.العبين ( 4) أي   زوج( 2إدخال ) NOCرجال: يجوز لكل  سباق الفرق

 مجموع: ال -

 كحد أقصى.  العبات للسيدات( 10وعشر )  العبين للرجال( 10إدخال ما ال يزيد عن عشرة )  لجنة أولمبيةجوز لكل ي

 

 : يدخول الجدول الزمن  (9

 . 2022مارس  17الخميس الموعد النهائي:   -  استمارة المشاركة بالعدد• 

 . 2022أبريل   14الخميس الموعد النهائي:    -باالسم استمارة المشاركة • 
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 : الحكام  (10

 تذاكر السفر وكذلك المخصص اليومي. اللجان األولمبيةتحمل تو دوليحكم   1 عددترشح كل لجنة أولمبية 

 الكويتي للدراجات الهواية بتعيين حكام محليين طبقا للوائح والقوانين الدولية لرياضة الدراجات الهوائية.  النادييقوم  

 

  : الفنيجتماع الا (11

ً يحد • التاريخ:   . د الحقا

ً • الزمان والمكان:   . يحدد الحقا

 : مراقبة المنشطات (12

تحت اشراف الوكالة الكويتية لمكافحة   ،2022الكويت    -سيتم إجراء مكافحة المنشطات خالل دورة األلعاب الخليجية  

 . WADA  لمكافحة المنشطات ةالعالميالوكالة وفقًا لقواعد المنشطات 

 توزيع الميداليات: ( 13

ً وفق الدراجات الهوائيةميداليات مسابقة تُمنح   للدراجات الهوائية: تحاد الدولي  اال لشروط  ا

 . (وفرق)فردي  سيتم منح المركز األول ميدالية ذهبية -

 . (وفرقفردي ) سيتم منح المركز الثاني ميدالية فضية -

 . (وفرقفردي ) لميداليات البرونزيةاسيتم منح المركز الثالث  -
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    ب القوىألعا   

 : تاريخ المسابقة (1

 2022مايو  14لى إ 12 : منالسيدات

 2022مايو   17الى   15: من الرجال

 مكان المسابقة:  (2

 مضمار وميدان أحمد الرشدان )كيفان(  -

 : المسابقةإدارة  (3

 األمور التنظيمية:  •

العر - الخليج  التعاون لدول  العامة بدول مجلس  يتم تشكيلها من األمانة  التي  المختصة  بالتنسيق مع  اللجنة  بية 

لدورة   المنظمة  الكويتاللجنة  بدولة  الثالثة  الخليجية  الرياضية  وفقا   األلعاب  الدورة  ومتابعة  بتنظيم  وتقوم 

 للوائح االتحادات الدولية.  

 األمور الفنية:  •

الرياضية   - تشكيلها  اللجنة  يتم  العرالتي  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العامة  لألمانة  التنفيذي  المكتب    بيةمن 

 الفني للدورة وفقا للوائح االتحادات الدولية.   وتقوم باالشراف

 االتحاد الكويتي أللعاب القوى -

 : أحداث المسابقة (4

القوى  ستتألف مسابق  - ألعاب  الطويل  التالية:   المنافسات  منات  العالي،  الثالثي، الوثب    ، الوثب  بالزانة  الوثب  ،  القفز 

 . ي المطرقةرم الرمح،رمي  القرص،رمي  الجلة،رمي 

 م400*4م،  100*4م، 10000 م،5000م، 1500م ،800م،  400م ، 200م، 001 

)رجال(، السباعي  العشاري  )السيدات(، م موانع2000 ،)رجال( م موانع3000م حواجز، 400م حواجز، 110

 )سيدات(. 
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 : جدول المسابقة (5 

 المباريات  التوقيت  التاريخ  م

 الـــسيدات 

1 
 الخميس

 12/01/2022  

 متر )نصف نهائي(  100   10.00

 متر حواجز )نصف نهائي(  100   10.15

 متر )نصف نهائي(  400   10.30

 القفز بالزانة )نهائي( 17.00

 متر حواجز )نهائي( 100 17.00

 دفع الجلة )نهائي(  17.00

 الوثب الطويل )نهائي(  17.15
 رمي الرمح   17.20
 متر )نهائي(  10000 17.30

 متر )نهائي( 100 18.10

 (متر )نهائي 400 18.25

2 
 الجمعة

 13/01/2022  

 ( نهائي1  سباعي)  حواجز  متر 100   09.00

 )نصف نهائي(   حواجزمتر   400 09.15

 )نصف نهائي( متر   800 09.30

 نهائي الوثب الطويل  
 ( نهائي 2سباعي) الجلة  

 )نهائي(  قرص رمي ال 17.00
 )نهائي(   (3سباعيالوثب العالي ) 17.00

 )نصف نهائي(   حواجزمتر   400 17.00

 )نهائي(  (4)سباعي  الوثب الثالثي 17.15

 نهائي( 5)سباعي متر 800 17.30

 (نهائي)موانع  متر  2000 18.00

 (نهائي)  متر 100*4 18.20

 متر نهائي 400 

3 
 السبت

14/01/2022 

 نهائيحواجز م  100 09.00

 ( نهائي متر )نصف 200 09.15

 رمي القرص نهائي 
 (نهائيبالزانة )القفز  

 ( نهائي6سباعيرمي الرمح ) 17.00

 الوثب العالي )نهائي(  17.00

 نهائي (7سباعيمتر ) 200 17.10

 اطاحة المطرقة )نهائي(  17.30

 تر )نهائي( م 1500 17.30

 متر )نهائي(  5000 18.05

 متر نهائي 1500 

 متر )نهائي( 400*4 19.10
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 المباريات  التوقيت  التاريخ  م

 الرجــــال

1 
 األحد

15/05/2022  

 متر )نصف نهائي(  100   10.00

 نهائي( متر حواجز )نصف  110   10.15

 متر )نصف نهائي(  400   10.30
 ز بالزانة )نهائي(القف 17.00

 متر حواجز )نهائي( 110 17.00

 دفع الجلة )نهائي(  17.00

 الوثب الطويل )نهائي(  17.15
 رمي الرمح )نهائي( 17.20
 متر )نهائي(  10000 17.30
 متر )نهائي( 100 18.10

 (متر )نهائي 400 18.25

2 
 االثنين 

16/05/2022  

 ( نهائي1)عشاري  متر ح 110   09.00

 )نصف نهائي( ح  متر   400 09.15
 )نصف نهائي( متر   800 09.30

 ( نهائي2)عشاري  الوثب الطويل  

 ( نهائي3)عشاري   الجلة  
 )نهائي(  رمي القرص  17.00
 )نهائي(  ( 4)عشاري  الوثب العالي  17.00

 )نصف نهائي( ح  متر   400 17.00
 )نهائي(  الثالثيالوثب  17.15
 نهائيمتر 800 17.30

 (نهائي)موانع  متر  3000 18.00

 (نهائي)  متر 100*4 18.20

 ( نهائي5متر عشاري )  400 

3 
 الثالثاء

17/05/2022 

 ( نهائي 6م ح )عشاري 110 09.00
 ( نهائي متر )نصف 200 09.15

 ( نهائي7رمي القرص )عشاري   

 ( نهائي8لزانة )عشاري  القفز با 
 ( نهائي 9رمي الرمح )عشاري  17.00

 الوثب العالي )نهائي(  17.00

 متر )نهائي( 200 17.10

 اطاحة المطرقة )نهائي(  17.30
 متر )نهائي(  1500 17.30

 متر )نهائي(  5000 18.05

 ( نهائي10متر )عشاري  1500 

 ئي(متر )نها 400*4 19.10

 



  

 
45 

 : المسابقةقواعد  (6

تحاد الدولي أللعاب  اال وفقًا لقواعد    2022الكويت    -أللعاب دول مجلس التعاون الخليجي    ات ألعاب القوى ستعقد مسابق

   World Athleticsالقوى  

 World Athletics أللعاب القوىاالتحاد الدولي   ولوائح الفنية: تم حلها وفقًا لقواعد• المسائل  

 ات: بالتدري   (7

التدريبعداد  إسيتم   المشاركة  ل  جداول  قبللمنتخبات  بالتنسيق مع  من  المنظمة  القوى   اللجنة  الكويتي أللعاب    االتحاد 

 وتعرض على اللجنة الفنية العتمادها.

   :نالرياضييتسجيل  (8

 :األهلية 8.1

عاما ميالديا كامال   16عب  أن يكون سن الال   ويجبالعمومي  وما دون المشاركة في سباقات    2005مواليد  يسمح ل*  

وفق بدأ فعاليات الدورة ويحق لهم المشاركة في جميع المسابقات عدا اآلتي )سباقات الرمي، سباق العشاري، سباق  

 م، سباق النصف ماراثون، سباق المشي(. 10.000

العبين    6يتكون من    بعتتا   واحد لكل مسابقة  بكل مسابقة وفريق العبين    2بعدد  الحق في المشاركة    لجنة أولمبية* لكل  

 احتياط.  2منهم عدد 

تأكيد مشاركة   المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان،    6تم  منتخبات )دولة الكويت، دولة قطر، االمارات العربية 
 المملكة العربية السعودية( من خالل استمارة المشاركة حسب الرياضات. 

 : يدخول الجدول الزمن  (9

 . 2022مارس  17الخميس الموعد النهائي:   -  داستمارة المشاركة بالعد• 

 . 2022أبريل   14الخميس الموعد النهائي:    -باالسم استمارة المشاركة • 

 : الحكام  (10

 تذاكر السفر وكذلك المخصص اليومي.  اللجان األولمبيةتحمل ت وحكم  02 عددترشح كل لجنة أولمبية 

 المحليين طبقا للوائح والقوانين الدولية أللعاب القوى.  يقوم االتحاد الكويتي أللعاب القوى بتعيين الحكام

 : جتماع فنيالا (11

 يحدد الحقا• التاريخ: 

 يحدد الحقا • الزمان والمكان: 

 : مراقبة المنشطات (12

تحت اشراف الوكالة الكويتية لمكافحة ،  2022الكويت    -سيتم إجراء مكافحة المنشطات خالل دورة األلعاب الخليجية  

 . WADA  لمكافحة المنشطات ةالعالميالوكالة وفقًا لقواعد  المنشطات

 توزيع الميداليات: ( 13

 . أللعاب القوىالدولي االتحاد  وفقًا لشروط ألعاب القوى   اتتُمنح ميداليات مسابق

   سيتم منح المركز األول ميدالية ذهبية

   سيتم منح المركز الثاني ميدالية فضية

  يات البرونزيةسيتم منح المركز الثالث الميدال 
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 حة السبا       

 

 : تاريخ المسابقة (1

 2022 مايو 28إلى  25من  -

 مكان المسابقة:  (2

   لأللعاب المائيةالشيخ ناصر المحمد سمو مجمع أحواض  -

 المسابقة: إدارة  (3

 األمور التنظيمية:  •

الخليج   - التعاون لدول  العامة بدول مجلس  يتم تشكيلها من األمانة  التي  المختصة  بالتنسيق مع  اللجنة  العربية 

الكويت بدولة  الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب  لدورة  المنظمة  وفقا   اللجنة  الدورة  ومتابعة  بتنظيم  وتقوم 

 للوائح االتحادات الدولية.  

 األمور الفنية:  •

الرياضية   - تشكيلها  اللجنة  يتم  الخليج  التي  لدول  التعاون  لمجلس  العامة  لألمانة  التنفيذي  المكتب    العربيةمن 

 الفني للدورة وفقا للوائح االتحادات الدولية.   وتقوم باالشراف

 االتحاد الكويتي للسباحة -

 : أحداث المسابقة (4

 التالية: المنافسات من السباحةات ستتألف مسابق -

م  100  م فراشة،200م فراشة،100  م حرة،1500  م حرة، 800  م حرة، 400م حرة،  200م حرة،  100م حرة،  50

تتابع حرة،    200*4تتابع حرة،    100*4متنوع،    400متنوع،    200م صدر،  200م صدر،  100  ظهر،م  200ظهر،  

 .تتابع متنوع 100*4
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 : جدول المسابقة (5

 المباريات  التوقيت  التاريخ  م

1 
 األربعاء

 25/05/2022  

 حره متر   200 17.00

 متر فراشه  200 17.10

 متر متنوع  400 17.30

 حره متر  1500 17.45

18.40 4X100  متنوعتتابع متر 

2 
 الخميس

 26/05/2022 

 فراشه متر   100 17.00

 متر حره  800 17.20

 متر ظهر  100 17.40

18.10 4X100  متر حرة 

3 
 الجمعة

 27/05/2022 

 متر حرة  50 17.00

 متر متنوع  200 17.10

 متر صدر  100 17.30

18.00 4X200   حره متر 

4 
 السبت

 28/05/2022 

 متر حرة  100 17.00

 صدر متر   200 17.10

 ظهر متر   200 17.35

 حرة   متر 400 18.00

 :أحكام عامة (6

   ، FINA للسباحةالدولي االتحاد وفقًا لقواعد   2022الكويت   - لدورة األلعاب الخليجية الثالثة السباحةات ستعقد مسابق

   . FINA للسباحةاالتحاد الدولي   ولوائح اعدلقو• المسائل الفنية: تم حلها وفقًا  

 ات: التدريب  (7

  االتحاد الكويتي للسباحة   اللجنة المنظمة بالتنسيق مع  من قبلالمنتخبات المشاركة    لجميع  جداول التدريبعداد  إسيتم  

 ويتم عرضها على اللجنة الفنية العتمادها.
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   ن:ييالرياضتسجيل  (8

 : األهلية 8.1

األعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي إرسال الرياضيين للمشاركة   ةالخليجي  ةاللجان األولمبيي  عبال• يحق فقط ل

 .2022 مايو 28 إلى 25يت من الثالثة بالكو  ةالخليجيفي دورة األلعاب   ،السباحة اتفي مسابق

 سباحين.  4متكون من  بعلتتا( ل1( سباح في كل سباق على األكثر وبفريق )2يسمح لكل اتحاد وطني باالشتراك بعدد )

مشاركة   تأكيد  سلطنة عمان،    6تم  البحرين،  مملكة  المتحدة،  العربية  االمارات  قطر،  دولة  الكويت،  )دولة  منتخبات 

 المملكة العربية السعودية( من خالل استمارة المشاركة حسب الرياضات. 

 : يدخول الجدول الزمن  (9

 . 2022مارس  17الخميس :  الموعد النهائي -  استمارة المشاركة بالعدد• 

 . 2022أبريل   14الخميس الموعد النهائي:    -باالسم استمارة المشاركة • 

 :الحكام  (10

 تذاكر السفر وكذلك المخصص اليومي. اللجان األولمبيةتحمل تو دوليحكم   1 عددترشح كل لجنة أولمبية 

 القوانين الدولية للسباحة. محليين طبقا للوائح ويقوم االتحاد الكويتي للسباحة بتعيين حكام 

 : جتماع فنيالا (11

 يحدد الحقا• التاريخ: 

 يحدد الحقا • الزمان والمكان: 

 : مراقبة المنشطات  (12

تحت اشراف الوكالة الكويتية لمكافحة   ،2022الكويت    -سيتم إجراء مكافحة المنشطات خالل دورة األلعاب الخليجية  

 . WADA  لمكافحة المنشطات ةيالعالمالوكالة وفقًا لقواعد المنشطات 

 توزيع الميداليات: (  13

  .للسباحة الدولياالتحاد  وفقًا لشروط  السباحة  اتتُمنح ميداليات مسابق

 .  سيتم منح المركز األول ميدالية ذهبية

 .  سيتم منح المركز الثاني ميدالية فضية

 .  البرونزية ةلميدالياسيتم منح المركز الثالث 

 

 



  

 
49 

 

 لى الجليد الهوكي ع       

 

 

 : تاريخ المسابقة (1

 2022 مايو 27إلى  23من  -

 مكان المسابقة:  (2

  النادي الكويتي لأللعاب الشتوية -

 المسابقة: إدارة  (3

 األمور التنظيمية:  •

بالتنسيق مع   - العربية  الخليج  التعاون لدول  العامة بدول مجلس  يتم تشكيلها من األمانة  التي  المختصة  اللجنة 

األ  لدورة  المنظمة  الكويتاللجنة  بدولة  الثالثة  الخليجية  الرياضية  وفقا   لعاب  الدورة  ومتابعة  بتنظيم  وتقوم 

 للوائح االتحادات الدولية.  

 األمور الفنية:  •

الرياضية   - تشكيلها  اللجنة  يتم  العربيةالتي  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العامة  لألمانة  التنفيذي  المكتب    من 

 ائح االتحادات الدولية.  وتقوم باالشراف الفني للدورة وفقا للو

 اب الشتوية النادي الكويتي لأللع -

 : أحداث المسابقة (4

 منافسات الرجال فقط.  من الهوكي على الجليدات ستتألف مسابق -
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 : جدول المسابقة(5

 

 المباريات  التوقيت  التاريخ  م

1 
 االثنين

23/05/2022 

16.00 

19.00 

ية السعودية المملكة العرب-المارات العربية المتحدة ا  

 البحرينمملكة  -دولة الكويت

2 
 الثالثاء 

24/05/2022 

16.00 

19.00 

مملكة البحرين -المملكة العربية السعودية  

دولة الكويت  -االمارات العربية المتحدة   

3 
 األربعاء

25/05/2022 

16.00 

19.00 

مملكة البحرين  –االمارات العربية المتحدة   

 دولة الكويت  -المملكة العربية السعودية 

 راحــــــــــــــــــــــة  4

5 
 الجمعة

27/05/2022 
18.00 

 مباراة استعراضية

All Stars 

 

المملكة العربية السعودية(    4تم تأكيد مشاركة   منتخبات )دولة الكويت، االمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، 

 من خالل استمارة المشاركة حسب الرياضات. 

 اط. ويكون الفائز بالبطولة صاحب أكبر عدد من النقواحدة  مجموعة وفي واحد دور من الدوري بنظام  ةالبطول تقام 

 أحكام عامة: (6

  (IIHF) للهوكياالتحاد الدولي وفقًا لقواعد  2022 بدورة األلعاب الخليجية الهوكي على الجليدات ستعقد مسابق

 ات: التدريب ( 7

  النادي الكويتي لأللعاب الشتوية اللجنة المنظمة بالتنسيق مع  من قبل  بات المشاركة  لمنتخل  جدول التدريباتإعداد  سيتم  

 وسيتم عرضها على اللجنة الفنية العتمادها.

   يين:الرياضتسجيل  (8

 : األهلية 8.1

الهوكي   اتمشاركة في مسابقالاألعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي    اللجان األولمبية الخليجيةعبي  اليحق فقط ل

 . 2022 مايو 27إلى  23الخليجية الثالثة بالكويت من في دورة األلعاب   ، الجليد على

 يتكون الفريق على األقل من خمسة متزلجين وحارس مرمى واحد في بداية المباراة. 
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 استبدال الالعبين:  8.2

اكل طبية عاجلة  قد يسمح باستبدال الالعب بشكل دائم بعد التشاور مع الخبراء الطبيين المناسبين في حالة ظهور مش

 ، وتقديم شهادة من الطبيب. 

إذا أراد فريق استبدال العب لم يعد قادًرا على اللعب في المنافسة لهذه األسباب مع العب آخر ، فيمكن فقط لالعب  

 الخاصة به وتم تسجيله في "الدخول باالسم" البديل.  ADلب للحصول على بطاقة الذي تقدم بالفعل بط 

إكما الفريق  الفني يجب على  االجتماع  قبل  واحد  يوم  يتجاوز  موعد ال  في  لالستبدال  الضروري  النموذج  وتقديم  ل 

 للبطولة.

 الزي الرياضي: (9

 . قفص والواقييمكن إرفاق نوعين من الحماية المناسبة في مقدمة خوذة المتزلج: ال 

 ف. يتم إرفاق قناع بالخوذة ويجب أن يمتد ألسفل لتغطية العينين والحافة السفلية لألن

 يجب على جميع الالعبات ارتداء خوذة بقفص 

بغض النظر عن الحدث أو البطولة التي يشاركون   عاًما أو أقل ، 18يجب على جميع الالعبين الذين يبلغون من العمر 

 فيها ، ارتداء قفص ُمصمم بحيث ال يتمكن القرص أو شفرة العصا من اختراقه.

 ملون ال يُسمح للمتزلجين بارتداء قناع أو قفص 

الوجه    يُسمح للمتزلج الذي يتشقق قفصه بالمغادرة ، ولكن عند مغادرة الجليد ، يجب عليه إصالح أو استبدال حماية

 التالفة قبل السماح له بالعودة إلى الجليد. 

بغض النظر عن الحدث أو البطولة التي يشاركون   عاًما أو األصغر سنًا ،   18يجب على جميع الالعبين البالغ عددهم  

 فيها ، ارتداء واقي للرقبة والحنجرة. 

 ي: دخول الجدول الزمن  (10

 . 2022مارس  17الخميس الموعد النهائي:   -  استمارة المشاركة بالعدد• 

 . 2022أبريل   14الخميس الموعد النهائي:    -باالسم استمارة المشاركة • 

 الحكام: ( 11

 تذاكر السفر وكذلك المخصص اليومي. ولمبيةاللجان األتحمل تو دوليحكم   1 عددترشح كل لجنة أولمبية 

ويتحمل البلد المنظم تذاكر السفر    حكام دوليين محايدين من خارج دول مجلس التعاون  02يرشح االتحاد الدولي عدد  

 وكذلك المخصص اليومي.
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 : جتماع فنيالا( 12

 يحدد الحقا• التاريخ: 

 يحدد الحقا • الزمان والمكان: 

 : اتمراقبة المنشط  (13

تحت اشراف الوكالة الكويتية لمكافحة   ،2022الكويت    -سيتم إجراء مكافحة المنشطات خالل دورة األلعاب الخليجية  

 . WADA  لمكافحة المنشطات ةالعالميالوكالة وفقًا لقواعد المنشطات 

 الميداليات: ( توزيع 14

 .  للهوكي على الجليد واالتحاد الدولي دورة األلعاب الخليجيةوفقًا لشروط  السباحة  اتتُمنح ميداليات مسابق

 .  سيتم منح المركز األول ميدالية ذهبية

 .  سيتم منح المركز الثاني ميدالية فضية

 . لميداليات البرونزيةاسيتم منح المركز الثالث 
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 االلكترونية  األلعاب

 : تاريخ المسابقة (1

 2022  مايو 21إلى  19من : سيدات -

 2022مايو  25الى  23: من رجال -

 مكان المسابقة:  (2

 قاعة البركة  –فندق كراون بالزا  -

 المسابقة: إدارة  (3

 األمور التنظيمية:  •

التعاون لدول   - العامة بدول مجلس  يتم تشكيلها من األمانة  التي  المختصة  بالتنسيق مع  اللجنة  العربية  الخليج 

بدول الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب  لدورة  المنظمة  الكويتاللجنة  وفقا   ة  الدورة  ومتابعة  بتنظيم  وتقوم 

 للوائح االتحادات الدولية.  

 األمور الفنية:  •

الرياضية   - تشكيلها  اللجنة  يتم  لمجلس  التي  العامة  لألمانة  التنفيذي  المكتب  العربيةمن  الخليج  لدول    التعاون 

 وتقوم باالشراف الفني للدورة وفقا للوائح االتحادات الدولية.  

 يتية لأللعاب االلكترونية اللجنة الكو -

 : أحداث المسابقة (4

 التالية: المنافسات منرجال وسيدات  االلكترونية  الرياضاتات ستتألف مسابق -

League of Ledgends (PC) 

FIFA HD (Console) - 1v1 
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 : جدول المسابقة(5

 منافسات السيدات:* 

 المباريات  التوقيت  التاريخ  م

1 

 الخميس

19/05/2022 

13.00 

13.00 

14.30 

14.30 

16.00 

17.30 

League of Ledgends (Game2) 

League of Ledgends (Game6) 

League of Ledgends (Game1) 

League of Ledgends (Game3) 

League of Ledgends (Game5) 

League of Ledgends (Game4) 

2 

 الجمعة

20/05/2022 

13.00 

13.00 

14.30 

14.30 

16.00 

18.00 

LOL Loaser Bracket 4 

LOL Loaser Bracket 1 

LOL Loaser Bracket 2 

LOL Loaser Bracket 3 

Loosers  

Winners  

3 

 السبت

21/05/2022 

13.00 

13.00 

14.00 

14.00 

15.00 

16.00 

17.00 

17.00 

18.00 

18.00 

19.00 

20.00 

FIFA HD (Game5) 

FIFA HD (Game6) 

FIFA HD (Game1) 

FIFA HD (Game2) 

FIFA HD (Game4) 

FIFA HD (Game3) 

Loosers Game 3 

Loosers Game 4 

Loosers Game 1 

Loosers Game 2 

Loosers  

Winners  
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 * منافسات الرجال:

 المباريات  التوقيت  التاريخ  م

1 

 االثنين 

23/05/2022 

13.00 

13.00 

14.30 

14.30 

16.00 

17.30 

League of Ledgends (Game2) 

League of Ledgends (Game6) 

League of Ledgends (Game1) 

League of Ledgends (Game3) 

League of Ledgends (Game5) 

League of Ledgends (Game4) 

2 

 الثالثاء

24/05/2022 

13.00 

13.00 

14.30 

14.30 

16.00 

18.00 

LOL Loaser Bracket 4 

LOL Loaser Bracket 1 

LOL Loaser Bracket 2 

LOL Loaser Bracket 3 

Loosers  

Winners  

3 

 األربعاء 

25/05/2022 

13.00 

13.00 

14.00 

14.00 

15.00 

16.00 

17.00 

17.00 

18.00 

18.00 

19.00 

20.00 

FIFA HD (Game5) 

FIFA HD (Game6) 

FIFA HD (Game1) 

FIFA HD (Game2) 

FIFA HD (Game4) 

FIFA HD (Game3) 

Loosers Game 3 

Loosers Game 4 

Loosers Game 1 

Loosers Game 2 

Loosers  

Winners  
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 أحكام عامة: (6

االتحاد  وفقًا لقواعد    2022الكويت    األلعاب الخليجية الثالثةرجال وسيدات بدورة    األلعاب االلكترونيةات  ستعقد مسابق

 .IESF لأللعاب االلكترونيةالدولي 

   .IESF للرياضات االلكترونيةي االتحاد الدول  ولوائح • المسائل الفنية: تم حلها وفقًا لقواعد

   يين:الرياضتسجيل  (7

 : األهلية 7.1

 صى من كل دولةق كحد أالعبات سيدات  02رجال وعدد  العبين  02عدد  FIFAيشارك في مسابقة  -

  05في منافسات الرجال وعدد    02أو    01أساسيين +العبين    05عدد    League of Ledgendsيشارك في مسابقة    -

 في منافسات السيدات.   02أو   01+ أساسيات  العبات

تأكيد مشاركة   المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان،  منتخبات )دولة الكويت، دولة قطر، االمارات    6تم  العربية 

 المملكة العربية السعودية( من خالل استمارة المشاركة حسب الرياضات. 

 ي: دخول الجدول الزمن ( 8

 . 2022مارس  17الخميس د النهائي:  الموع -  استمارة المشاركة بالعدد• 

 . 2022أبريل   14الخميس الموعد النهائي:    -باالسم استمارة المشاركة • 

 الحكام:  ( 9

 تذاكر السفر وكذلك المخصص اليومي. اللجان األولمبيةتحمل تو دوليحكم   1 عددترشح كل لجنة أولمبية 

 : جتماع فنيالا( 10

 يحدد الحقا• التاريخ: 

 يحدد الحقا كان: • الزمان والم

 : مراقبة المنشطات  (11

تحت اشراف الوكالة الكويتية لمكافحة   ،2022الكويت    -سيتم إجراء مكافحة المنشطات خالل دورة األلعاب الخليجية  

 . WADA  لمكافحة المنشطات ةالعالميالوكالة وفقًا لقواعد المنشطات 

 ( توزيع الميداليات: 12

 دورة األلعاب الخليجية واالتحاد الدولي.  وفقًا لشروط  االلكترونية الرياضات  اتتُمنح ميداليات مسابق

 .  سيتم منح المركز األول ميدالية ذهبية

 .  سيتم منح المركز الثاني ميدالية فضية

 .  البرونزية ةلميدالياسيتم منح المركز الثالث 
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 الطاولة  كرة

 

 : تاريخ المسابقة (1

 2022 مايو 19إلى  15من : السيدات -

 2022مايو   27الى   23من  :الرجال -

 مكان المسابقة:  (2

   مركز شباب جابر األحمد -مقر اللجنة األولمبية الكويتية 

 المسابقة: إدارة  (3

 األمور التنظيمية:  •

بالتنسيق مع   - العربية  الخليج  التعاون لدول  العامة بدول مجلس  يتم تشكيلها من األمانة  التي  المختصة  اللجنة 

األلعاب  لدورة  المنظمة  الكويتالرياضية    اللجنة  بدولة  الثالثة  وفقا   الخليجية  الدورة  ومتابعة  بتنظيم  وتقوم 

 للوائح االتحادات الدولية.  

 األمور الفنية:  •

الرياضية   - تشكيلها  اللجنة  يتم  العربيةالتي  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العامة  لألمانة  التنفيذي  المكتب    من 

 االتحادات الدولية.  الفني للدورة وفقا للوائح  وتقوم باالشراف

 لكرة الطاولة الكويتي  االتحاد -

 : أحداث المسابقة (4

 التالية:  المنافسات منللرجال والسيدات  تنس الطاولةات ستتألف مسابق -

 مسابقات الفردي 

 الزوجي مسابقات  

 مسابقات الفرق
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 : جدول المسابقة(5

 * منافسات السيدات:

 8طاولة  7طاولة  6طاولة  5طاولة  4طاولة  3 طاولة 2طاولة  1طاولة  التوقيت  التاريخ  م

1 
 األحد

15/05/2022 
10.00-12.00 

15.30-17.30 

1فرق ج  

2فرق ج  

1فرق ج  

2فرق ج  

1فرق ج  

2فرق ج  
    

 

 

 

2 
 االثنين

16/05/2022 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

15.00-17.30 

18.00-18.30 

18.30-19.00 

1فردي ج  

1فردي ج  

3فرق ج  

2فردي ج  

2فردي ج  

1فردي ج  

1فردي ج  

3فرق ج  

2فردي ج  

2فردي ج  

1فردي ج  

1فردي ج  

3فرق ج  

2فردي ج  

2فردي ج  

1فردي ج  

1فردي ج  

 

 

 

1فردي ج  

1فردي ج  

 

 

 

1فردي ج  

1فردي ج  

 

 

 

1فردي ج  

1فردي ج  

 

 

 

1فردي ج  

1فردي ج  

 

 

 

3 
 الثالثاء 

17/05/2022 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

11.30-12.00 

15.30-17.00 

3فردي ج  

3ي جفرد  

 زوجي  

4فرق ج  

3فردي ج  

3فردي ج  

 زوجي  

4فرق ج  

3فردي ج  

3فردي ج  

 زوجي  

4فرق ج  

3فردي ج  

3فردي ج  

 زوجي  

 

3فردي ج  

3فردي ج  

 

 

3فردي ج  

3فردي ج  

 

 

3فردي ج  

3فردي ج  

 

 

3فردي ج  

3فردي ج  

 

 

4 
 األربعاء

18/05/2022 

10.00-10.40 

10.40-11.20 

11.00-11.30 

15.00-15.40 

16.00-18.00 

1/8دي فر  

1/8فردي   

 زوجي ¼ 

 فردي ¼ 

5فرق ج  

1/8فردي   

1/8فردي   

 زوجي ¼ 

 فردي ¼ 

5فرق ج  

1/8فردي   

1/8فردي   

 زوجي ¼ 

 فردي ¼ 

5فرق ج  

1/8فردي   

1/8فردي   

 زوجي ¼ 

 فردي ¼ 

 

    

5 
 الخميس

19/05/2022 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

11.30-12.10 

12.10-12.50 

16.30-17.00 

17.00-17.30 

17.45-18.20 

18.20-19.00 

 زوجي ½ 

 زوجي ½ 

 فردي ½ 

 فردي ½ 

 زوجي ترتيب 

 زوجي نهائي

 فردي ترتيب 

 فردي نهائي
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 :الرجال* منافسات 

 8طاولة  7طاولة  6طاولة  5طاولة  4طاولة  3طاولة  2طاولة  1طاولة  التوقيت  التاريخ  م

1 
 االثنين

23/05/2022 
10.00-12.00 

15.30-17.30 

1فرق ج  

2ق جفر  

1فرق ج  

2فرق ج  

1فرق ج  

2فرق ج  
    

 

 

 

2 
 الثالثاء 

24/05/2022 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

15.00-17.30 

18.00-18.30 

18.30-19.00 

1فردي ج  

1فردي ج  

3فرق ج  

2فردي ج  

2فردي ج  

1فردي ج  

1فردي ج  

3فرق ج  

2فردي ج  

2فردي ج  

1فردي ج  

1فردي ج  

3فرق ج  

2فردي ج  

2فردي ج  

1فردي ج  

1فردي ج  

 

 

 

1فردي ج  

1فردي ج  

 

 

 

1فردي ج  

1فردي ج  

 

 

 

1فردي ج  

1فردي ج  

 

 

 

1فردي ج  

1فردي ج  

 

 

 

3 
 األربعاء

25/05/2022 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

11.30-12.00 

15.30-17.00 

3فردي ج  

3فردي ج  

 زوجي  

4فرق ج  

3فردي ج  

3فردي ج  

 زوجي  

4فرق ج  

3فردي ج  

3فردي ج  

 زوجي  

4فرق ج  

3فردي ج  

3فردي ج  

ي  زوج  

 

3فردي ج  

3فردي ج  

 

 

3فردي ج  

3فردي ج  

 

 

3فردي ج  

3فردي ج  

 

 

3فردي ج  

3فردي ج  

 

 

4 
 الخميس

26/05/2022 

10.00-10.40 

10.40-11.20 

11.00-11.30 

15.00-15.40 

16.00-18.00 

1/8فردي   

1/8فردي   

 زوجي ¼ 

 فردي ¼ 

5فرق ج  

1/8فردي   

1/8فردي   

 زوجي ¼ 

 فردي ¼ 

5فرق ج  

1/8فردي   

1/8فردي   

ي ¼ زوج  

 فردي ¼ 

5فرق ج  

1/8فردي   

1/8فردي   

 زوجي ¼ 

 فردي ¼ 

 

    

5 
 الجمعة

27/05/2022 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

11.30-12.10 

12.10-12.50 

16.30-17.00 

17.00-17.30 

17.45-18.20 

18.20-19.00 

 زوجي ½ 

 زوجي ½ 

 فردي ½ 

 فردي ½ 

 زوجي ترتيب 

 زوجي نهائي

 فردي ترتيب 

 فردي نهائي

       

 

 أحكام عامة: (6

وفقًا لقواعد    2022الكويت    -للرجال والسيدات بدورة األلعاب الرياضية الخليجية الثالثة    تنس الطاولةات  ستعقد مسابق

   ITTF لتنس الطاولةاالتحاد الدولي  

   . ITTF لتنس الطاولةاالتحاد الدولي  ولوائح تم حلها وفقًا لقواعدي• المسائل الفنية: 

   يين:الرياضتسجيل  (7

 : األهلية 7.1

األعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي إرسال الرياضيين للمشاركة   اللجان األولمبية الخليجيةعبي  ال• يحق فقط ل

 . 2022 مايو 27إلى  15الخليجية الثالثة بالكويت من في دورة األلعاب  ،تنس الطاولة اتفي مسابق
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ة البحرين، المملكة ، االمارات العربية المتحدة، مملكمنتخبات )دولة الكويت، دولة قطر  5تم تأكيد مشاركة   -

 العربية السعودية( من خالل استمارة المشاركة حسب الرياضات. 

 كل من منافسات السيدات والرجال.  في دولة كل من صىقأ كحد العبين 05 عدد :يالفرد مسابقة •

 نافسات السيدات في كل من ملكل دولة بحد أقصى   العبين( 4) زوجي 2عدد  :مسابقة الزوجي •

 والرجال. 

 العبين لكل فريق. 5فريق سيدات مع حد أقصى  01 عددفريق رجال و 01: عدد  مسابقة الفرق •

 العبات للسيدات كحد أقصى.  05العبين للرجال وعدد  5يحق لكل لجنة أولمبية المشاركة بعدد   :المجموع •

 ي: دخول الجدول الزمن ( 8

 . 2022مارس  17الخميس النهائي:  الموعد  -  استمارة المشاركة بالعدد• 

 . 2022أبريل   14الخميس الموعد النهائي:    -باالسم استمارة المشاركة • 

 الحكام:  ( 9

 تذاكر السفر وكذلك المخصص اليومي. اللجان األولمبيةتحمل تو دوليحكم   1 عددترشح كل لجنة أولمبية 

 قا للوائح والقوانين الدولية لتنس الطاولة.بتعيين حكام محليين طب يقوم االتحاد الكويتي لكرة الطاولة 

 : جتماع فنيالا( 10

 يحدد الحقا• التاريخ: 

 يحدد الحقا • الزمان والمكان: 

 : مراقبة المنشطات  (11

تحت اشراف الوكالة الكويتية لمكافحة   ،2022الكويت    -سيتم إجراء مكافحة المنشطات خالل دورة األلعاب الخليجية  

 . WADA  لمكافحة المنشطات ةالعالميالوكالة د وفقًا لقواع المنشطات 

 ( توزيع الميداليات: 12

 .  لتنس الطاولة  الخليجية واالتحاد الدوليدورة األلعاب وفقًا لشروط  تنس الطاولة  اتتُمنح ميداليات مسابق

 : )رجال وسيدات( جوائز مسابقة الفردي •

  .وذلك لجميع فئات البطولةعلى كأس و ميدالية ذهبية  األولالفائز بالمركز  الالعبيحصل  -

  .الفائز بالمركز الثاني على ميدالية فضية وذلك لجميع فئات البطولة الالعبيحصل  -

 .الفائز بالمركز الثالث على ميدالية برونزية وذلك لجميع فئات البطولة الالعبيحصل  -

 : )رجال وسيدات( جوائز مسابقة الزوجي •

  .وذلك لجميع فئات البطولة تينذهبي تينس و ميداليعلى كأ األولالفائز بالمركز  الزوجييحصل  -
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  .وذلك لجميع فئات البطولةتين  فضي تينالفائز بالمركز الثاني على ميدالي الزوجييحصل  -

 .وذلك لجميع فئات البطولة تينبرونزي   تينالفائز بالمركز الثالث على ميدالي  الزوجييحصل  -

 : )رجال وسيدات( جوائز مسابقات الفرق •

 .البطولة فئات لجميع وذلك ذهبية ميداليات 7 و كأس على األول بالمركز الفائز يقالفر يحصل -

 .البطولة فئات لجميع وذلك فضية ميداليات 7 على الثاني بالمركز الفائز الفريق يحصل -

 .البطولة فئات لجميع وذلك برونزية ميداليات 7 على الثالث  بالمركز الفائز الفريق يحصل -

 :وسيدات(   )رجالمسابقات الفردي
 . دولة كل من صىق أ كحد العبين خمس الفردي  مسابقة في يشارك -

 أربع على المشاركين  الالعبين توزيع يتم  العب  16 يتجاوز ال المشاركين الالعبين عدد كان إذا  -

 SNAKE SYSTEM الحية طريقة على الجداول اصدار ويتم  األول الدورفي  مجموعات

 من أشواط  3 نظام  وفق واحدة  مرحلة من المجزأ الدوري يقةبطر مجموعة كل ضمن المباريات تجري -

 . مجموعة كل من والثاني األول الفائزان الثاني الدور الى يصعد. أشواط  5 أصل

 من  أشواط  4 نظام وفق واحدة  مرحلة من المغلوب  خروج بطريقة المباريات تجري  الثاني الدور في -

 . أشواط  7 أصل

 الطريقة  بنفس التعادل كسر يتم  الواحدة  المجموعة ضمن مركز أي ىعل أكثر أو العبين تعادل حال في -

 5  البند  الفرق بطولة في المذكورة 

 مرحلة من المغلوب  خروج بطريقة البطولة تقام العب 16 من أكثر  المشاركين الالعبين عدد كان إذا  -

 . أشواط 7 أصل من أشواط 4 وبنظام  النهاية  وحتى البداية من واحدة 

 وجود حالة وفي السنية المرحلة لنفس بطولة آخر ترتيب أساس على الفردي في العبينال تصنيف يتم  -

 . بالقرعة إشغالها يتم  األولى للمراكزالثمانية القرعة في شاغرة  أماكن

 إلى البداية من المكان درق  القرعة في الواحدة  الدولة من الالعبين  تجنيب يتم الفردي  مسابقات في -

 .النهاية

 مترجم بوجود السماح العام  للحكم ويمكن الفردي مسابقات  في لالعبين فقط واحد  اصحن بجلوس  يسمح -

 .لذلك ضرورة  رأى ما إذا 

 . منسحبا يعتبر المباراة  موعد عن ائق قد 5 الالعب تأخر حال في -

 

 :)رجال وسيدات(   مسابقات الزوجي
 . صىق أ بحد دولة لكل زوجي 2 عدد الزوجي مسابقة في يشارك -

 .مختلفتين دولتين من زوجي ةبمشارك يسمح ال -

 .النهاية إلى البداية من المغلوب خروج بنظام  الزوجي مباريات تقام  -

 .الفئات لجميع خمسة من أشواط  ثالثة بنظام  الزوجي مباريات تقام  -
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 وجود حالة وفي السنية المرحلة لنفس بطولة آخر ترتيب أساس على الزوجي في الالعبين تصنيف يتم  -

 . بالقرعة إشغالها يتم  األولى الثمانية للمراكز رعةالق في شاغرة  أماكن

 منهما العب مشاركة حالة في حتى تصنيف بدون الزوجي يعتبر األولى للمرة  زوجي مشاركة لحا في -

 من الالعبين تجنيب يتم  الزوجي مسابقات في  ترتيب على وحصوله آخر العب مع السابقة البطولة  في

 .النهاية إلى البداية من مكانال درق القرعة في الواحدة  الدولة

 مترجم  بوجود السماح العام  للحكم  ويمكن الزوجي  مسابقات في لالعبين فقط  واحد  ناصح بجلوس يسمح -

 .لذلك ضرورة  رأى ما إذا 

 . موحد الزي يكون أن الزوجي فريق في يشترط -

 .منسحبا يعتبر المباراة  موعد عن ائققد 5 الزوجي فريق تأخر حال في -

 

 :)رجال وسيدات(  الفرق سابقات م           
 . واحدة  مرحلة من المجزأ الدوري بنظام وتتنافس واحدة  مجموعة في المشاركة الفرق وضع يتم  -

 المنتخب يحصل وال نقطة على الخاسر المنتخب و نقطتان على مباراة  كل في الفائز المنتخب يحصل -

 .نقاط أي على المتغيب أو  المنسحب

 .النقاط من عدد مجموع أكبر على يحصل الذي تخبالمن  فئة لكل بالبطولة يفوز -

 في الدوري مباريات في آخر مركز أي أو األول المركز على فئة أية في أكثر  أو فريقين  تعادل حالة في -

 : يلي وكما الدولية والتعليمات للقانون طبقا التعادل فيكسر المباريات  نقاط  عدد

 . فقط المتعادلين بين فيما خسارة  لقاءات من عليهم  ما على زالفو لقاءات من لهم  ما بقسمة / المراكز تتحدد -

 . منها عليهم  ما على الفردية المباريات من لهم  ما بقسمة المراكز تحدد1الفقرة تطبيق بعد التعادل استمر إذا  -

  ما على الفردية المباريات أشواط  من لهم  ما بقسمة المراكز فتتحدد 2  الفقرة تطبيق بعد  التعادل  استمر إذا  -

 . منها عليهم 

 منها  عليهم  ما على األشواط نقاط من لهم  ما بقسمة المراكز فتتحدد 1 الفقرة تطبيق بعد التعادل استمر إذا  -

 .بالقرعة فيكسر التعادل استمر واذا

  الفريقان لعبها التي  المباريات وحذفنتائج فقط المتبارين بين الملعوبة المباريات بنتائج االعتبار بعين يؤخذ -

 للتعليمات 12 ملحق  في ورد ما حسب وذلك  الحسابية العمليات  من األخرى  الفرق مع عادالن المت

 Technical Leaflet .الدولية

 مراحل   من مرحلة أي  أثناء مركزه  تحدد إذا الالحقة الحساب عملية  فى  فريق  أي مباريات تدخل ال -

 . السابقة الحسابات

 بينهم  يكون أن على المباراة  أثناء الفريق مقاعد  لىع بالتواجد وإداري ومدرب  العبين 5 لعدد يسمح -

 . المباراة  في المشاركين  األساسيين الالعبين
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 سيدات  3*3كرة السلة 

 

 : تاريخ المسابقة (1

 2022مايو  29إلى  28من  -

 المسابقة: مكان  (2

   (A)مجمع الشيخ سعد العبد هللا الصباح، صالة 

 المسابقة: إدارة  (3

 األمور التنظيمية:  •

بالتنسيق مع  اللجن - العربية  الخليج  التعاون لدول  العامة بدول مجلس  يتم تشكيلها من األمانة  التي  المختصة  ة 

بدولة   الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب  لدورة  المنظمة  وفقا   الكويتاللجنة  الدورة  ومتابعة  بتنظيم  وتقوم 

 للوائح االتحادات الدولية.  

 األمور الفنية:  •

الرياضية   - تشكيلها  ال اللجنة  يتم  العربيةتي  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العامة  لألمانة  التنفيذي  المكتب    من 

 وتقوم باالشراف الفني للدورة وفقا للوائح االتحادات الدولية.  

 لكرة السلةتي االتحاد الكوي -

 : أحداث المسابقة  (4

 FIBAالتحاد الدولي لكرة السلة بمشاركة الفريق األول، حسب لوائح اسيدات    3*3ستعقد مسابقة كرة السلة  -

 

 



  

 
64 

 : جدول المسابقة )5 

 المالحظات  المباريات  التوقيت  التاريخ  م

1 

 السبت

28/05/2022  

09.00 

10.00 

 (A5*A2) 1مباراة 

 (A4*A3) 2مباراة 
 A1راحة: 

2 
11.00 

12.00 

 (A5*A1) 3مباراة 

 (A3*A2) 4مبارة 
 A4راحة: 

4 
13.00 

14.00 

 (A1*A4) 5مبارة 

 (A3*A5) 6اراة مب
 A2راحة: 

5 
15.00 

16.00 

 (A1*A3) 7مباراة 

 (A2*A4) 8مبارة 
 A5راحة: 

6 
17.00 

18.00 

 (A2*A1) 9مباراة 

 (A4*A5) 10مباراة 
 A3راحة: 

8 
 األحد

29/05/2022  

10.00 

11.00 

 )األول*الرابع( 1نصف نهائي 

 )الثاني*الثالث( 2نصف نهائي 

 

9 
18.00 

19.00 

 يبية المركز الثالثمباراة ترت

 المباراة النهائية

 

 

 أحكام عامة: )6

االتحاد الدولي لكرة  وفقًا لقواعد  ،  2022الكويت    -  للسيدات لأللعاب الرياضية الخليجية  3* 3  ة كرة السلةستعقد مسابق

 . FIBAالسلة 

 .   FIBAاالتحاد الدولي لكرة السلة  ولوائح تم حلها وفقًا لقواعدي• المسائل الفنية: 

 المسابقة: قواعد   )7

المنتخبات   واحدة  تلعب  مجموعة  في  واحد  المشاركة  دور  يصعدونالمنتخباو من  األولى  األربعة  قبل    ت  للدور 

 النهائي. 

مع    - المجموعة  أول  يلتقي  النهائي  قبل  الدور  مع    وثانيالمجموعة    رابعفي  والفائزان    ثالثالمجموعة  المجموعة 

 لخاسران يلعبان على المركزين الثالث والرابع. يلعبان المباراة النهائية أما ا

 ات: التدريب  )8.

المشاركة  ل  التدريب  جداولإعداد  سيتم   قبللمنتخبات  مع  من  بالتنسيق  المنظمة  السلة  اللجنة  لكرة  الكويتي   االتحاد 

 وتعرض على اللجنة الفنية العتمادها.

   يين:الرياضتسجيل  )9

 أهلية الالعبين المشاركين: 9.1
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منتخبات )دولة الكويت، دولة قطر، االمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية    5تأكيد مشاركة  تم  

 السعودية( من خالل استمارة المشاركة حسب الرياضات. 

 : التالي النحو على الدورة  في وفد كل تشكيل يتكون

 4 والفني  اإلداري الجهاز

 4 الالعبات 

  دولي / حكم  01 /ددع المرافقين  الحكام

 : دخول الجدول الزمني  )10

 . 2022مارس  10الخميس الموعد النهائي:   -  استمارة المشاركة بالعدد• 

 . 2022أبريل   14الخميس الموعد النهائي:    -باالسم استمارة المشاركة • 

 الحكام:  - )11

 لسفر وكذلك المخصص اليومي.تذاكر ا  اللجان األولمبيةتحمل تو دوليحكم   1 عددترشح كل لجنة أولمبية 

ويتحمل البلد المنظم تذاكر السفر وكذلك    حكم دولي محايد من خارج دول مجلس التعاون  1يرشح االتحاد الدولي عدد  

 المخصص اليومي.

 قرعة الفرق:  -12

 التاريخ: يحدد الحقا

 مقر اللجنة األولمبية الكويتية بمدينة جابر األحمد المكان: 

 

 : جتماع فنيالا( 13

 يحدد الحقا  •

 : مراقبة المنشطات (14

تحت اشراف الوكالة الكويتية لمكافحة   ،2022الكويت    -سيتم إجراء مكافحة المنشطات خالل دورة األلعاب الخليجية  

 . WADA  لمكافحة المنشطات ةالعالميالوكالة وفقًا لقواعد المنشطات 

 ( توزيع الميداليات: 15

  FIBAاالتحاد الدولي لكرة السلة وفقًا لشروط للسيدات  3*3 كرة السلةتُمنح ميداليات مسابقة 

 إضافة إلى الكأس.  سيتم منح المركز األول ميدالية ذهبية

 فضية. سيتم منح المركز الثاني ميدالية 

 برونزية.  ميداليةسيتم منح المركز الثالث 
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 م الصاالت سيداترة القدك

 : المسابقةاريخ ت (1

   2022مايو  21إلى  12من 

 المسابقة: مكان  (2

   (B)صالة   ،الصباحمجمع الشيخ سعد العبد هللا 

 المسابقة: إدارة  (3

 األمور التنظيمية:  •

بالتنسيق مع   - العربية  الخليج  التعاون لدول  العامة بدول مجلس  يتم تشكيلها من األمانة  التي  المختصة  اللجنة 

لدورة   المنظمة  الكويتاللجنة  بدولة  الثالثة  الخليجية  الرياضية  وفقا   األلعاب  الدورة  ومتابعة  بتنظيم  وتقوم 

 للوائح االتحادات الدولية.  

 األمور الفنية:  •

الرياضية   - تشكيلها  اللجنة  يتم  العربيةالتي  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العامة  لألمانة  التنفيذي  المكتب    من 

 الفني للدورة وفقا للوائح االتحادات الدولية.   وتقوم باالشراف

 القدم االتحاد الكويتي لكرة -

 :أحداث المسابقة( 4     

 . قانون االتحاد الدولي لكرة القدم  حسب ،األولستعقد مسابقة كرة القدم بمشاركة الفريق  
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 : جدول المسابقة (5

 المالحظات  المباريات  التوقيت  التاريخ  م

1 
 الخميس

 12/05/2022 

17.00 

20.00 

 (A5*A2) 1مباراة 

 (A4*A3) 2مباراة 
 A1راحة: 

2 
 جمعةال

 13/05/2022 

17.00 

20.00 

 (A5*A1) 1مباراة 

 (A3*A2) 2مباراة 
 A4راحة: 

3 
 السبت

14/05/2021 

17.00 

20.00 

 (A1*A4) 1مباراة 

 (A3*A5) 2مباراة 
 A2راحة: 

  راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                                4

5 
 االثنين

 16/05/2022 

17.00 

20.00 

 (A1*A3) 1مباراة 
 (A2*A4) 2مباراة 

 A5راحة: 

6 
 الثالثاء 

 17/05/2022 

17.00 

20.00 

 (A2*A1) 1مباراة 
 (A4*A5) 2مباراة 

 A3راحة: 

  راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                               7

8 
 الخميس

 19/05/2022 

17.00 

20.00 
 )األول*الرابع( 1نصف نهائي 

 )الثاني*الثالث( 2نصف نهائي 

 

 راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  9

10 
 السبت

 21/05/2022 

17.00 

20.00 
 مباراة ترتيبية المركز الثالث

 المباراة النهائية

 

مشاركة   تأكيد  الكويت،    5تم  )دولة  عمانمنتخبات  االماراتسلطنة  المملكة   ،  البحرين،  مملكة  المتحدة،  العربية 

 استمارة المشاركة حسب الرياضات. العربية السعودية( من خالل 

 أحكام عامة: (6

الدولي لكرة  االتحاد  وفقًا لقواعد  ،  2022الكويت    -  بدورة األلعاب الخليجيةالصاالت للسيدات    ة كرة القدم ستعقد مسابق

 . FIFAالقدم 

 قواعد المسابقة:  (7

للدور قبل    األربعة األولى يصعدونت  المنتخباومن دور واحد  المشاركة في مجموعة واحدة  ب المنتخبات  تلع •

المجموعة   ثالثالمجموعة مع    وثانيالمجموعة    رابعفي الدور قبل النهائي يلتقي أول المجموعة مع  ،  النهائي 

 ن الثالث والرابع.والفائزان يلعبان المباراة النهائية أما الخاسران يلعبان على المركزي

 عدد الالعبات:  •

خمسة العبين أساسيين أي أربعة العبين بالضافة إلى   الصاالتيكون عدد العبي كل فريق في كرة القدم 

حارس المرمى، ويُسمح بوجود تسعة العبين على دك ة بدالء كل فريق، يُمكن تبديلهم بالالعبين األساسيين في  

بشرط أن تتم عملية االستبدال من خالل  ًء كانت اللعبة جارية أو ال ولكن أي وقٍت من أوقات الُمباراة، سوا



  

 
68 

المناطق المخصصة لهذه العملية، كما يُمكن استبدال العب بالعب آخر تم طرده من الُمباراة شريطة أن  

لهم  يدخل الالعب البديل بعد دقيقتين من وقت الطرد لالعب األول، أما فيما يتعلق بحراس المرمى فإنه يُمكن

 .زيد عن أربع ثوان، ويُسمح للحراس الوجود في أي منطقة على أرض الملعبأن يحتفظوا بالكرة لمدة ال ت

 4: رقم  حجم الكرة  •

 الحكام:   •

من قِبل حكٍم أول وحكٍم ثاٍن تكون لهما سلطة فرض قوانين اللعبة على   الصاالتيتم إدارة ُمباريات كرة القدم  

مهمة التأكد من سالمة الالعبين، واحتساب وقت الُمباراة، وإيقافها، ومنح   مجريات الُمباراة، وتوكل إليهم

ان في  ويتشارك الحكم الذن باستئنافها، بالضافة إلى احتساب االخطاء، ومعاقبة الالعبين على ارتكابها،

 . إدارة مجريات الُمباراة وفقاً لقواعد اللعبة

 : مدة المباراة  •

 دقيقة   20لمدة تتكون المباراة من شوطين كل شوط  -

 دقائق   5اذا تم الحتكام لألشواط الضافية فان مدة كل شوط  -

 لكل فريق الحق في طلب دقيقة واحدة كوقت مستقطع في كل شوط فقط  -

 دقيقة وال تتجاوزها.   15الراحة بين الشوطين  -

 ات: التدريب(8

التدريبسيتم   جداول  المشاركة    إعداد  قبل  للمنتخبات  بالتنمن  المنظمة  القد اللجنة  لكرة  الكويتي  االتحاد  مع  م  سيق 

 وتعرض على اللجنة الفنية العتمادها.

   يين:الرياضتسجيل (9

 :األهلية 19.

قبل  المسجالت   لالعبات يحق فقط   الخليجيةاللجان    من  الرياضيين   األولمبية  القدمللمشاركة في مسابقة    ،إرسال    كرة 

للسيدات األلعاب    الصاالت  دورة  بفي  الثالثة  االتحاد    ،2022مايو    21إلى    15من    ،الكويتالخليجيه  قوانين  حسب 

 م. الدولي لكرة القد 

 : التالي النحو على الدورة  في وفد كل تشكيل يتكون

 5 والفني  اإلداري الجهاز

 14 الالعبون 

 (ثان+ حكم  أولدرجة أولى )حكم  أو دولي 2عدد  المرافقين  الحكام
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 : يالزمن دخول الجدول  (10

 . 2022مارس  17الخميس الموعد النهائي:   -  اركة بالعدداستمارة المش• 

 . 2022أبريل   14الخميس الموعد النهائي:    -باالسم استمارة المشاركة • 

 الحكام:  (11

تذاكر السفر    اللجان األولمبيةتحمل  تو(  ثان+ حكم    أولدرجة أولى )حكم   أو دوليحكم    2  عددترشح كل لجنة أولمبية  

 وكذلك المخصص اليومي.

ويتحمل البلد المنظم تذاكر السفر    حكام دوليين محايدين من خارج دول مجلس التعاون  2رشح االتحاد الدولي عدد  ي

 اليومي.وكذلك المخصص  

 قرعة الفرق:   (12

 : يحدد الحقاالتاريخ  •

 : مقر اللجنة األولمبية الكويتية بمدينة جابر األحمد المكان •

 ي: فنالجتماع الا (13

 . ايحدد الحق• التاريخ: 

 . يحدد الحقا• المكان: 

 : مراقبة المنشطات  (14

تحت اشراف الوكالة الكويتية لمكافحة   ،2022الكويت    -سيتم إجراء مكافحة المنشطات خالل دورة األلعاب الخليجية  

 . WADA  لمكافحة المنشطات ةالعالميالوكالة وفقًا لقواعد المنشطات 

 توزيع الميداليات:   (15

   FIFAاالتحاد الدولي لكرة القدم وفقًا لشروط   القدم  كرة مسابقة  جوائزتُمنح 

 إضافة إلى كأس البطولة.  ميدالية ذهبيةالمنتخب الفائز بالمركز األول منح ي •

 .  ميدالية فضيةالمنتخب الفائز بالمركز الثاني منح ي •

 .  برونزية ميداليةالمنتخب الفائز بالمركز الثالث منح ي •

 الجوائز التشجيعية: 
 النحو التالي:شجيعية على تمنح جوائز ت 

 جائزة اللعب النظيف   -1

 البطولة  ةجائزة هداف -2

 بالبطولة  ةجائزة أفضل العب -3

 مرمى بالبطولة ةجائزة أفضل حارس -4

 


