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U(( دعــــــــوة )) 

 
 

 المحترمين رؤساء اتحادات الرماية العربية السادة / 
 

 تحية طيبه وبعد ،،،     
 

ة ، ـ���ـمجل���س إدارة االتح���اد الك���ويتي للرماي أس���رةه���ديكم تحي���ات أيس���عدني ان 
س�ينظم بمش�يئة هللا تع�الي  للرماي�ةالك�ويتي  االتح�ادب�ان  علم�ا تكمبإح�اطوأتشرف 

 2013م��ارس  07 - 01م�ن  خ�الل الفت�رةس�لحة الخرط�وش أل البطول�ة العربي�ة
 األحم��ددول��ة الكوي��ت الش��يخ ص��باح  أمي��رتح��ت رعاي��ة حض��رة ص��احب الس��مو 

 . " حفظه هللا ورعاه " الجابر الصباح
 

 :ـ فيدعوة اتحادكم الموقر لالشتراك  للرمايةالكويتي  االتحادويسعد 
 

Uسيدات( رجال ـ سلحة الخرطوش أل البطولة العربية ( 
U0132 مارس 07 - 01ويت من : ـــالك 

 
 األولمبي للرماية . األحمدميادين الشيخ / صباح مجمع وذلك على 

إقام�ة مع العلم انه سيتزامن م�ع  هذه البطولة . فيونأمل موافقتكم على المشاركة 
الدولي��ة الس��نوية الكب��رى لحض��رة ص��احب الس��مو أمي��ر ال��بالد منافس��ات البطول��ة 

 الجابر الصباح " حفظه هللا ورعاه ". الشيخ صباح األحمد
 

 .11/2012/ 01استمارة المشاركة المبدئية قبل يوم  بإرسالبرجاء التكرم 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،،
 

 خوكمأ                                         
 عبيــد مناحي العصيمي                     

 أمين الســـر العــــام                                      
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U )) معلومات عامة (( 

 
المتعلقة بالبطولة وفقا لقوانين وأنظمة االتحاد الدولي لرياضة  واألنشطةستجرى كل المنافسات 

 ) واالتحاد العربي للرماية : ISSFالرماية ( 
 

 01/3/2013: وصول الوفود 
 07/3/2013 : مغادرة الوفود

 
حمد األولمبي للرماية ، عل�ى مجمع ميادين الشيخ / صباح األ : ستقام فيه البطولة الذيقع المو
 كيلومتر خارج مدينة الكويت . 30بعد

 
U) الموق��ع االلكترون��ي الرس��مي التح��اد الرماي��ة الك��ويتيwww.kssf.com.kw ويمك��ن (

 الحصول على استمارات المشاركة والمعلومات العامه من خالله .
 
 

 الميادين المحددة للمنافسات : أوال :
 
 

 ميادين رماية الخرطوش :
 

 

               مجه����زة بماكين����ات  دب����ل ت����راب ) –ت����راب  –خرط����وش ( س����كيت  ) مي����ادين6ع����دد ( •
 لألهداف . ماترللي ) –(ناستا 

 

 :   فحص المعدات :ثانيا 
 
 

 ي للرماية .سوف يتم طبقا لقوانين االتحاد الدولي لرياضة الرماية واالتحاد العرب •

 :  حالة الطقس:ثالثا 
 

 درجة مئوية.˚25إلي ˚15ما بين  الكويت فيتكون درجة الحرارة  أنمن المتوقع  •
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 : الخدمات الطبية :رابعا 

 
 

 .ستقوم اللجنة المنظمة بتوفير كافة الخدمات الطبية للوفود •
 
 

 )) المشاركـــــــة(( خامسا : 
 
 

 : أدناهالجدول  فيشاركين فيها على النحو المبين ستكون مسابقات البطولة وفئات الم •
 

 ينـــاركــــئات المشــف اتـــقـابــــالمس م
  رجال ـ سيدات سكيت 1
  رجال ـ سيدات تراب 2
  رجال دبل تراب  3

 

) 5كل مسابقة بع�دد خمس�ة ( فيكل المنافسات ستكون للفردي والفرق ، ويحق لكل دولة المشاركة  •
 أيم�ن  س�مهاابويمك�ن تش�كيل الفري�ق المتن�افس  ىالف�رد ىللتن�افس عل�ى المس�تورماة كح�د أقص�ي 

ويح��ق للرم��اة الم��ؤتمر الفن��ي ف��يتثبي��تهم بص��فة نهائي��ة ي��تم ) م��ن ه��ؤالء الرم��اة وس��وف 3ثالث��ة (
 .على بطولة المسابقة الكبرى  المنافسةجميعهم 

يحم��ل ال��رقم  ام��ي الر وأي، أن يك��ون الرم��اة المش��اركين بالبطول��ة يحمل��ون ال��رقم ال��دولي  •
 .نتائجهالدولي ويشارك بالمسابقة لن تحتسب 

 إع�الندقيق�ة م�ن  10تزيد ع�ن  احتجاج يقدم الى لجنة التحكيم خالل مدة ال يألالحتجاج : •
$ 100$ لالحتجاج و50نتائج المسابقة الرسمية ، ولتقديم االحتجاج يتم دفع رسوم قدرها 

 .االتحاد المستأنف إلىالستئناف يعاد المبلغ لالستئناف  وفى حال قبول االحتجاج أو ا
 

 الرجال :ـ   1
 

 

          ) دول 3) رم��اة م��ن ثالث��ة (10: يج��ب أن يك��ون الح��د األدن��ى للمش��اركين عش��رة ( مس��ابقات الف��ردي ـ��
 على األقل .
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ول ) د4) ف�رق م�ن أربع�ة(4:  يجب أن يكون الحد األدنى للفرق المشاركة عدد أربع�ة(مسابقات الفرق ــ
 على األقل. 

 
U2    السيداتـ   : 

 
) عل��ى 2م��ن دولت��ين (رامي��ات ) 6س��تة (ات : يج��ب أن يك��ون الح��د األدن��ى للمش��ارك مس��ابقات الف��ردي ـ��ـ

 األقل .
 
) دول 3) ف�رق م�ن ثالث�ة (3:  يجب أن يكون الحد األدنى للفرق المشاركة ع�دد ثالث�ة (مسابقات الفرق ـ

 على األقل.
 

رم�اة / الرامي�ات الح�دود ال�دنيا الم�ذكورة أع�اله س�تعتبر المنافس�ة مس�ابقة ودي�ة ب�ين ح�ال ل�م يبل�غ ع�دد ال في
 الدول المشاركة ولن يتم احتساب ميدالياتها ضمن اإلجمالي العام لميداليات البطولة .

 

 احتساب ميداليات البطولة :سادسا : 
 

 الفردى و ترتيب الفرق. مراكز االولى فى كل مسابقة فى الترتيب ثلثاللتسليم ميداليات سيتم  -
 سيتم احتساب ميداليات البطولة على النحو التالي : -

 الرجال •
 النساء •

 البطولة حسب الميداليات الحاصلة عليها. فيالمركز العام لكل دولة 
 

 تكريم الفرق :سابعا : 
 
 

يمه��ا بك��ؤوس والثاني��ة والثالث��ة ف��ى المجم��ل الع��ام للبطول��ة س��يتم تكر ىاألول��الف��رق الحاص��لة عل��ى المراك��ز 
 تذكارية.

 

 الحكام من الدول المشاركة :ثامنا : 
 
 

التحك�يم م�ع حك�ام البطول�ة  ف�يحكم واح�د لك�ل ن�وع م�ن مس�ابقات البطول�ة ليش�ارك  إحضاريمكن لكل دولة 
 الفندقية أثناء البطولة. وإقامتهمعلى نفقتها الخاصة بتذاكرهم يكون وبه على أن تتكفل 
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 )) ركــــةنمــاذج المشا(( تاسعا : 
 
 

 تعبئة وإعادة نماذج المشاركة التالية حسب المواعيد المبينة أمام كل منها :يجب 
 

 موعد أقصي الرمز وذجــــمـنــال
 A 01/11/2012 استمارة المشاركة المبدئية

 B 01/12/2012 االستمارة المبدئية لحجوزات الفندق والعدد المطلوب
 C 01/01/2013 دق والعدد المطلوباالستمارة النهائية لحجوزات الفن

 D-1 01/02/2013 ) استمارة المشاركة النهائية ( رجال
 D-2 01/02/2013 )سيدات استمارة المشاركة النهائية ( 

 E 01/02/2013 ( بدون رماة)  Officialsاستمارة المشاركة النهائية ( المدربين + اإلداريين ) 
 F 01/02/2013 استمارة األسلحة والذخيرة

 G 01/02/2013 بيان الوصول والمغادرة
 H 01/02/2013 طلب تأشيرة دخول ( غير الخليجيين )

 

 . بنهائياتو السيدات ستجرى المنافسات االولمبية للرجال  ـ
 حسب برنامج البطولة. قبل المسابقة تتم تدريبات ما ـ
 سيتم تتويج الفائزين يوميا بعد انتهاء مسابقات اليوم. ـ

 

 )) رسوم المشاركة(( را : عاش
 
 

 تكون رسوم المشاركة فى البطولة على النحو التالي :ــ 
االتح�اد العرب�ي للرماي�ة ع�ن ك�ل مس�ابقة $) رس�وم اش�تراك لص�الح 100( أمريك�يمبلغ مائة دوالر  •

 . سيداتتشترك فيها الدولة بصرف النظر عن عدد المشاركين وسواء كانت مسابقة رجال أو 
           أى مس�ابقة  $) رس�وم اش�تراك ع�ن ك�ل رام�ي / رامي�ة ف�ى75( أمريك�يعون دوالر مبلغ خمسة وسب •

 ( عن كل مسابقة يشارك / تشارك فيها).
ش�خص م�ن الرس�ميين : الم�درب ـ الط�اقم  أي$) رس�وم مش�اركة 50( أمريك�يمبلغ خمس�ون دوالر  •

 الطبي.
 طبق. 25لعدد  $)7(سعر جولة التدريب لرماية التراب و رماية السكيت  •
 طبق . 50لعدد  $)14(سعر جولة التدريب لرماية الدبل تراب  •
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U: مالحظ��ةU  ) الي��وم الت��الي  ف��يرس��وم مش��اركة الرم��اة / الرامي��ات تش��مل المس��ابقة والت��دريب الرس��مي

 للوصول الرسمي ) وتدريب اليوم السابق للمسابقة.
اك النه�ائي فإن�ه يص�بح اتحاد وطني يخفض عدد رماته أو اإلداريين بعد موع�د االش�تر أي •

ذل��ك رس��وم االش��تراك طبق��اً لع��دد الرم��اة  ف��يملزم��ا بس��داد ك��ل الرس��وم والتك��اليف بم��ا 
، ف�إذا ل�م  ات�م اس�تالمه الت�يقائم�ة االش�تراك النه�ائي األص�لية  ف�يوالمشتركون المس�جلون 

 ف��يعض��و م��ن ه��ذا االتح��اد باالش��تراك  ألييس��مح  تس��دد كاف��ة الرس��وم والمص��اريف ف��ال
 البطولة. مسابقات

ش��تراك النه��ائي يس��تلزم رس��وم اش��تراك  مت��أخر يقب��ل بع��د الموع��د النه��ائي المح��دد لال أي •
 وذلك حسب قوانين االتحاد الدولي لرياضة الرماية ، ويجب سدادها للجنة المنظمة إضافية

 

 حادى عشر : برنامج المسابقات : مرفق البرنامج
 

 ))الذخــــيرة (( ثانى عشر : 
 

 ذخيرة أسلحة الخرطوش:
 
 

 بالدينارالكويتىالقيمة  الكمية نوع الذخيرة
Olympia ) د.ك 3 طلقة ) 25علبة 

RC4 ) د.ك 3.500 طلقة )25علبة 
 

ش���خص أثن���اء المس���ابقة إال بع���د إب���رازه ج���وازه أو بطاقت���ه  أليي���تم بي���ع ال���ذخيرة  ال مالحظ���ة :
 الشخصية السارية المفعول.

 

المص�احبة  واألس�لحةي مشارك بالبطولة اإلعالن عن جمي�ع ال�ذخائر يجب على كل اتحاد وطن •
 وتكون ممهورة بختم االتحاد الوطني.  Fنموذج  فيللوفد 

االولمب�ي  األحم�دمخزن السالح بمجمع مي�ادين الش�يخ ص�باح  فيالوفود ستكون  أسلحةتخزين  •
 للرماية من تاريخ وصول الوفد حتى موعد المغادرة.

 )) اصـــــالتالمو(( ثالث عشر : 
 إل�ىتقوم اللجنة المنظمة للبطول�ة بت�وفير المواص�الت للوف�ود المش�اركة م�ن مط�ار الكوي�ت ال�دولي 

حس��ب البرن��امج الرس��مي عن��د مغادرته��ا  المط��ار إل��ىم��ن الفن��ادق و الفن��ادق الرس��مية عن��د الق��دوم 
جم��ع مي��ادين م إل��ىلوص��ولها ومغادرته��ا وك��ذلك س��تقوم بت��وفير المواص��الت م��ن الفن��ادق الرس��مية 

ي�تم وض�عها للترحي�ل  الت�ياالولمبي للرماية والعكس حسب برن�امج ال�رحالت  األحمدالشيخ صباح 
 أثناء البطولة .
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 )) االحتفاالت(( رابع عشر : 
 

يمثله�ا  الت�ي) أع�الم رس�مية للدول�ة 3ع�دد ثالث�ة ( إحض�ارالبطول�ة  ف�يمن كل وف�د مش�ارك  يرجى
مراس�م  أثن�اء) وذل�ك الس�تخدامها   CDهم عل�ى ق�رص م�دمج ( ل�دول ال�وطنيالس�الم  إلىباإلضافة 

 االحتفاالت .
 ))اإلقامة بالفنادق (( خامس عشر : 

 

 وفود المشاركة اثناء البطولة :لل تم تحديد الفنادق التالية كفنادق رسمية  •
 

Uالفندق Uنوع الغرفة Uافطار اليومي للغرف شاملة وجبة اإليجار   

 ** )فندق اجنحة كونتنينتال ( *
 دقيقة 30-20يبعد عن مجمع الميادين من 

 مع وجبة االفطاردينار كويتى  25  الغرفة المفردة
 مع وجبة االفطاردينار كويتى  30  الغرفة المزدوجة

 مع وجبة االفطاردينار كويتى  35  اشخاص   3سويت ديلوكس 
 مع وجبة االفطاردينار كويتى  40  اشخاص   4سويت ديلوكس 

 دينار كويتى  4 ة عشاءوجب

 فندق رمادا الكويت ( **** )
 دقيقة 30-20يبعد عن مجمع الميادين من 

 مع وجبة االفطاردينار كويتى  30 الغرفة المفردة
 مع وجبة االفطاردينار كويتى  40  الغرفة المزدوجة
 مع وجبة االفطاردينار كويتى  50  الغرفة الثالثية
 تى دينار كوي 6 وجبة عشاء

 فندق: ومنتجع كوبثورن الجهراء    ( **** )
 دقيقة 20-15مجمع الميادين من  يبعد عن

 مع وجبة االفطاردينار كويتى  30  الغرفة المفردة
 مع وجبة االفطاردينار كويتى   40  الغرفة المزدوجة
 دينار كويتى  5.500 وجبة عشاء

 
 

ع وجب��ة اإلفط��ار مجان��ا ، و عل��ى جمي��ع اإلتح��ادات االس��عار المدرج��ة للغرف��ة الواح��دة لك��ل ليل��ة م�� -
حت�ى ي�تم ت�أمين حج�ز  01/01/2013) حجز الفندق النهائى فى موع�د اقص�اه  Cإرسال نموذج ( 

 الغرف المطلوبة مع الفندق ، علما بان الدفع سوف يكون مباشرة مع الفندق .
 

 فود المشاركة مجانا .أما بالنسبة للغداء سيتم عمل بوفيهات بالميادين لجميع أعضاء الو -
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 )Aنموذج (

 

 01/11/2012برجاء إعادة االستمارة قبل  )(بالعددالمشاركة المبدئية  استمارة
  البلد

  الشخص المطلوب االتصال به
  تلفون
  فاكس

  العنوان البريدي
 

 اتحاد الرماية الكويتي الرياضي
 24670061/2– 1840040- 00965هاتف :
 24670055 - 00965 فاكس :

 kssf@kssf.com.kw: العنوان البريدي
 

 برجاء وضع عدد الرماة مقابل كل مسابقة:
 

 عدد المشاركين المسابقات
 نساء رجال

   سكيت
   تراب

   دبل تراب 
 

  مجموع عدد الرماة
  مجموع عدد المدربين +  اإلداريين

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توقيع ( األسم والصفة )                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :التاريخ
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 )Bنموذج (

 

 01/12/2012برجاء إعادة االستمارة قبل االستمارة المبدئية لحجوزات الفندق والعدد المطلوب 
  البلد

  بهالشخص المطلوب االتصال 
  تلفون
  فاكس

  تروني البريد االلك
 

 اتحاد الرماية الكويتي الرياضي 
 24670061/2 – 1840040- 00965 هاتف :
 24670055 - 00965 فاكس :

 kssf@kssf.com.kw:  العنوان البريدي
 

U اختيار الفنـــــادق 
 برجاء اختيار الفندق كما أدناه :

 أسم الفندق
  لاالختيار األو

  االختيار الثاني
  االختيار الثالث

 
U( الفندق ) اختيار الغرف 

 
 عدد الغرف نوع الغرفة

  مفردة
  مزدوجة

 

 ــــــــــــــــــــــــــ:توقيع                                                                                                                              ـــــــــــــــــــــــالتاريخ :

 ) ( الرئيس أو أمين السر العام                                                       
 

 



 

  السلحة الخرطوش  البطـولة العـربيـة

 ) سيدات( رجـــال ـ 

 2013مارس  07 - 01الكــويت :           
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 )Cنموذج (
 

 01/01/2013برجاء إعادة االستمارة قبل االستمارة النهائية لحجوزات الفندق والعدد المطلوب 
  البلد

  الشخص المطلوب االتصال به
  تلفون
  فاكس

  البريد االلكتروني 
 

 اتحاد الرماية الكويتي الرياضي 
 24670061/2 – 1840040- 00965 هاتف :
 24670055 - 00965 فاكس :

 kssf@kssf.com.kwالعنوان البريدي : 
 

Uالفنــدق الرسمــــي 
 

 دقـــــــــــنــم الفــــــأس
  األول االختيار

  االختيار الثاني
 

 تاريخ المغادرة اريخ الوصولت عدد الليالي عدد الغرف نوع الغرفة
     مفردة

     
     

     مزدوجة
     
     

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقيع:                                                          ــــــــــــــــــــــــــالتاريخ :

) لرئيس أو أمين السر العام( ا      



 

  السلحة الخرطوش  البطـولة العـربيـة

 ) سيدات( رجـــال ـ 

 2013مارس  07 - 01الكــويت :           
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 )Gنموذج (
 

 

 01/2/2013برجاء إعادة االستمارة قبل  بيانات الوصول والمغادرة
 اتحاد الرماية الكويتي الرياضي  البلد

 P.O.Box 8 .Dasmah 35151 Kuwaitص.ب :
 24670061/2 – 1840040- 00965هاتف :
 00965- 24670055 فاكس :

  kssf@kssf.com.kwالعنوان البريدي : 

الشخص المطلوب 
 االتصال به

 

  تلفون
  فاكس

  البريد االلكتروني 
 

 ـ بيانات الوصول والمغادرة :  1
  تاريخ المغادرة :  تاريخ الوصول:

  توقيت المغادرة :  توقيت الوصول :
  شركة الطيران :  شركة الطيران :

  رقم الرحلة:  رقم الرحلة :
  عدد االشخاص :  اص:عدد االشخ

    
 ـ بيانات الوصول والمغادرة :  2

  تاريخ المغادرة :  تاريخ الوصول:
  توقيت المغادرة :  توقيت الوصول :
  شركة الطيران :  شركة الطيران :

  رقم الرحلة:  رقم الرحلة :
  عدد االشخاص :  عدد االشخاص:

    
 ـ بيانات الوصول والمغادرة :  3
  تاريخ المغادرة :  اريخ الوصول:ت

  توقيت المغادرة :  توقيت الوصول :
  شركة الطيران :  شركة الطيران :

  رقم الرحلة:  رقم الرحلة :
  عدد االشخاص :  عدد االشخاص:

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) االسم والصفة( توقيع                                                              ــــــــــــــــــــــــــالتاريخ :
 
 


	أخوكم

