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 / تاريخ المالكمةاألولالفصل 

 / تاريخ المالكمة في العراق القديماألولالمبحث 

 أجدادنا إنفي قطرنا عمى العديد من الشواىد التي تدل عمى  األثريةلقد عثرت التنقيبات 
قفاز لمنزال في المالكمة وكانوا يرتدون لباسا خاصا  أقدمقد مارسوا وزاولوا المالكمة واستعمموا  األوائل

 إلى األثرحيث يعود ىذا  أدناهالركبة كما في الصورة  إلىقصيرة تمتد  تنورهبالمالكمة يتكون من 
 سنة قبل الميالد. ألفين 2000

 2050وبحدود كما عثر عمى ختم اسطواني يمثل بداية نزال مالكمة في العيد السومري 
قبل  2000 إلىالفخاري الذي قدر تاريخو  األثرالمالكمة ذلك  آثارجرمل( ومن ابرز ق.م في )تل 

ارتدائيم الكفوف  إلى إضافةالميالد يمثل مشيد مالكمة لمالكمين اثنين يرتدون الذي خاص بالمعبة 
مرحمة متقدمة من حيث التدريب واالستعداد  إلىوصول المالكمة  اآلثاروالقفازات. وتؤكد كل ىذه 

تمثل مشيد بارز يجمع  أثريةوالمكتشفات التي عثر عمييا في مدينة )الرسا( عمى قطعة  اآلثاردلنا وت
الموسيقى كانت  إنالصنوج والطبول عند نزاالت المالكمة وىذا يدل عمى عمى  بين العزف الموسيقي

العيد البابمي  إلىيرجع تاريخيا  أثريةلوحة مصاحبو لممالكمة لدى العراقيين القدماء. كما عثر عمى 
الشخص يديو استعدادا لمنع  إحدىرجمين متقابمين احدىما رافع ق.م( والتي تمثل 2000 -3000)

في المالكمة الحديثة والتي تشبو الى حد كبير وضع االستعداد  األساسيةالمقابل وىي من الحركات 
الحالي في المالكمة. لذلك من جذور المالكمة قديمة في العراق )حضارة وادي الرافدين( التي تعد 

التي مارست ىذه المعبة حيث استخدميا البابميون والكمدانيون  اإلنسانيةاعرق الحضارات من 
لمقتال الفردي حيث استخدميا الجنود المقاتمين في المعارك الحربية  كفن واآلشوريونوالسومريون 

الرسومات التي وجدت  إلىاستنادا عصر الفراعنة المالكمة مورست في مصر  إن. كما األقوامليؤالء 
عمى معابد )بني حسن( في صعيد مصر حيث استخدميا الفراعنة في بناء الشباب لمدفاع وقت 

 الحرب.
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 المالكمة عند اليونان المبحث الثاني/

كفن لمدفاع عن النفس واتخذت المصريين وظيرت عن طريق  اإلغريق إلىانتقمت المالكمة 
المالكمين قديما  إناالولمبية القديمة. وتدلنا الشواىد  األلعابمكانة في شكل المباريات وصارت ليا 

ات بشحم الحيوان وكانوا يتدربون القفازات المصنوعة من الجمد وكانوا يدىنون القفاز يمبسون ما يشبو 
الجتري( قماش القالع ) أولمتدريب مصنوعة من الجمد  أكياسفي الصاالت لمتدريب. ويستخدمون 

بغطاء يسمى )امفوتيد  الرأسالحبوب. وقد استعمل المالكمين اليونان واقية  أوممموءة بالرمل 
Amphotyd ) قانون ولم تكن ىناك جوالت  بأيالمالكم ال يتقيد  إنكما  األسنانكذلك استعمموا واقي

قبل الميالد في  866محددة وال وقت محدد. وظيرت المالكمة في الدورات االولمبية القديمة عام 
لقب لمبطولة ويعتبر ىذا المالكم  أولالمالكم )اوتوباستوس( عمى  أحرزالدورة الثالثة والعشرين وقد 

من غصن  إكميالوكانت جائزتو ويعتبر الفائز بطال قوميا لممالكمة.  من وضع القوانين االولمبية أول
 ورق الزيتون.

 المبحث الثالث/ المالكمة في عهد الرومان

 إلعدادوالتحمل والصحة القوة والشجاعة  إكسابكذلك اىتم الرومان بالتربية الرياضية في 
لمشباب الروماني. وكانت المنافسات تشمل  األولىالمواطن ليكون محارب الن الحرب ىي المينة 

من خميط من المالكمة والمصارعة ونزال مع الحيوانات المفترسة. حيث كان المالكمين يتصارعون 
 ألغىحتى الموت. وظمت المالكمة تمارس بيذه الوحشية حتى  وأحيانااجل الحصول عمى الحرية 

 االولمبية التي كانت تقام فييا ىذه الطقوس. األعيادالرومان 

 الحديثة المبحث الرابع/ المالكمة في الدورات االولمبية

لم تكن رياضة المالكمة ضمن  1896عام  أثيناالحديثة في االولمبية  األلعاب بدأتلقد 
 األلعابتاريخ في الدورة الثالثة ل 1904والثانية ولكن دخمت عام  األولىالبرامج االولمبي في الدورة 

وكان القانون يسمح لممالكم بالمعب مدينة )سانت لويس( و  أمريكافي  أقيمتاالولمبية الحديثة التي 
 .أوزانسبعة  آنذاكالمشاركة  األوزانمن وزن واحد. وكان عدد  ألكثر
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 المالكمة في العصر الحديث/

لقد ظيرت المالكمة في العصر الحديث في انكمترا عمى يد )ضيج( الذي فتح مدرسة سماىا 
)ضيج( النابغين احد تالميذ  أصبحم 1740مدرسة وفي عام  12 إلىووصل عدد المدارس باسمو 

قانون  أولبتنظيم المعبة حيث اصدر المالكمة( وقام  أبوبطال يدعى )جاك بروتون( الذي لقب )
المواد وتضمن القانون  األرباحاىتم القانون بتنظيم المقاءات وتوزيع م وقد 1743لمعبة المالكمة عام 

 التالية:

عمى ضمعين ياردة واحدة يقف المالكمان وسط الحمبة طول ضمعو / رسم مربع األولىالمادة 
 متقابمين عند بداية المعب.

مالكمو لمحمبة عند مربع في مدة نصف دقيقة يعيد  أنيجب عمى المساعد المادة الثانية/ 
ال  اعتبر مالكمو بعد ذلك ميزوما. وا 

 فرد في مكان المعب فقط المساعدين. أيالمادة الثالثة/ ال يجوز تواجد 

يتمكن من الحضور عند مربع  أولم يرجع  إذا إالال يعتبر المالكم ميزوما المادة الرابعة/ 
 يحرضو عمى االنسحاب. أنالحمبة في الوقت المحدد وال يجوز لمساعده 

داريوىمالمادة الخامسة/ يختار المالكمون  ىيئة تحكيم المباراة )حكمين وثالث في حالة  وا 
 االختالف(.

 .األرضالواقع عمى  أوالمادة السادسة/ ال يجوز ضرب المالكم الراكع عمى ركبتيو 

 تحت الحزام.ضربو  أوجره  أوالمادة السابعة/ منع مسك المالكم 

 ويعتبر ىذا القانون خطوة تاريخية ىامة في لعبة المالكمة.
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 أن إلىالمالكمة  إلنقاذاستمر الحال عمى ىذا القانون حتى وفاة بروتون. ثم قامت محاولة 
والقفازات كما  باأليدينظم فيو المكم  آخرم قدم لمعبة قانون 1866جاء )الماركيز كوينزبيري( عام 
 بنود قانونو ىي: أىماوجد اليواية في المالكمة ومن 

 قدم. 24ال يسمح بالتالكم خارج حدود الحمبة المربعة الشكل التي طول ضمعيا  .1
 حدد المعب في جوالت وحدد زمن الجولة بثالث دقائق واستراحة دقيقة واحدة بين الجوالت. .2
 حكم وقاضيان. يدير النزاالت .3
 تحريم المصارعة والتشابك في النزال. .4
وقع احد المالكمين وجب عميو النيوض دون مساعدة وفي مدة عشرة ثوان تمنح لو وعمى  إذا .5

ذاركنو  إلىيرجع  أن اآلخرالمالكم  يعمن الحكم فوز  ألثوانلم يستطع النيوض خالل ىذه  وا 
 لعدم نيوض المالكم الثاني. األخرالمالكم 

الراكع  أوالذي تخرج قدمو خارج الحبال  أو إعياءكم الذي يتشبث بالحبال وىو في حالة المال .6
 .األرضساقط عمى  كأنوعمى ركبتو يعتبر 

 المكم. أثناءال يسمح لمساعدي المالكمين وال لغيرىم بالوقوف عمى الحمبة  .7
 جيد.قفازات المالكمة في حجم مناسب لممالكمين وان تكون من صنف تكون  أنيجب  .8
 المالكمة )بمندن(. ىيأةطبقا لقانون  األخرىتدار المنافسة بعد ذلك من كل نواحييا  .9

 في العراق ث الخامس/ تاريخ المالكمة الحديثالمبح

بعد انتياء الحرب العالمية  أيم 1924عام  إلىلعبة المالكمة في العراق يرجع تاريخ نشوء 
 إلىفي معسكراتيم. وبعد عودة الطيار حفظي عزيز  حيث نقميا الجنود االنكميز ومارسوىا األولى

في العراق قام بنشر المعبة بشكل عممي واشرف في الفترة من المالكمة(  أبو)العراق والذي يعتبر 
 أسسوالمتوسطة والصناعة والقوة الجوية. وقد  إلعداديةعمى تدريب طمبة المدارس  1937 -1933
يتم فيو تدريب تدريبي دوري  جلمالكمة ووضع منيافي ا 1932فريق لمجيش العراقي عام  أول

المتوسطة الغربية التي فازت بكاس المنتخبات والمدارس. وكانت ابرز مدرسة في ذلك الوقت ىي 
 أقيمتم 1938عام . وفي شباط 1936، 1935، 1934حفظي عزيز ثالثة سنوات متعاقبة الطيار 
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بين منتخب بغداد مع نادي بردى السوري الذي كان خميط من نزاالت دولية في العراق  أول
الرياضي بطولة لمجيش في النادي  أول أقيمت 1948والمبنانيين. وفي عام المالكمين السوريين 

ومؤقت ولكل مالكم وقاضيين الممكي وفاز فييا القوة الجوية وكانت ىذه النزاالت تدار بحكم واحد 
تم  1956بالمالكمة. وفي عام  األولىبطولة العراق  أقيمت 1955مساعدين اثنين. وفي عام 

كما قام االتحاد العراقي المركزي في المالكمة اتحاد عراقي مركزي لممالكمة لميواة.  أول تأسيس
ييدف جمع الشباب العربي في ميدان  1980اتحاد عربي لميواة عام  أول تأسيسبالمساىمة في 

تم اجتماع الجمعية العمومية في عمان والذي تم فيو  1/1/1985التنافس الرياضي وفي عام 
 االتحاد العربي.انتخاب السيد )فالح مرزا محمود( من العراق لرئاسة 

 الفصل الثاني/ مكونات المالكمة ومتطمباتها:

من قدرات بدنية  الرياضية التي تتميز بصعوبتيا نظرا لما تتطمبو األنشطةالمالكمة من  إن
عمى ضوء ما يمتمكو المالكم من ميارات فنية وخططية وفنية ونفسية وعقمية. ويمكن تحديد الصعوبة 

الصحيحة في المالكمة عن طريق المكمة الموقف وتحميمو وان الفوز  إدراكذىنية في سرعة وقدرات 
 المكمة الصحيحة وىي: ألداءوجمع نقاط الفوز وىناك شروط عامة وميمة 

 تكون المكمة مصحوبة بثقل الجسم والكتف. أن .1
 المسموح المكم بيا وىي الوجو والجذع. األىدافتصيب  أن .2
 .بأحكامتكون القبضة مغمقة  أن .3
 تكون المكمة بمقدمة القبضة. أن .4
 .األداء أثناءال يرتكب المالكم خطا  أن .5

 متطمبات المالكمة تعتمد عمى عنصرين مهمين وهي: إن

 المياري. األعداد .1
 الخططي. األعداد .2
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الدفاعية واليجومية التي تكون  األساسيةمجموع المبادئ  بأنوالمياري  األعدادويعرف 
ميارات وخبرات الالعب الحركية والتنافسية عن طريق تعمميم واستيعابيم واتفاقيم بطريقة عممية 

 المياري عمى: األعداديعتمد منظمة 

الميارات الفنية  أداءستطيع منو المالكم وقفة االستعداد/ وىو الوضع المناسب الذي ي .1
 اليجومية والدفاعية في وقت واحد.

تقانتعمم  .2 تقانجميع المكمات  وا   التوافق الحركي. أساسالحركات اليجومية والدفاعية عمى  وا 
 مكمات الفنية اليجومية والدفاعية بما يناسب وظروف المكم المختمفة.القدرة عمى ربط جميع ال .3

 األوضاعوىي الوضع االبتدائي الذي يستطيع منو الالعب من اتخاذ  وقفة االستعداد:
مالئمة والتي تسمح لو باالستعداد لمحركة اليجومية والدفاعية وفي نفس الوقت اكتشاف نوايا  األكثر

 المنافس.

 وتعتمد وقفة االستعداد عمى شروط ميمة وىي:

 االتزان. .1
 الرشاقة. .2
 االسترخاء. .3
 التغطية. .4

االتزان/ بواسطة االتزان يكون التحرك السميم وتسديد المكمات بصورة سميمة مستفيدا من االرتكاز  .1
)القاعدة( مناسبة والجانبية  األماميةالصحيح والنقل الحركي الجيد وان تكون المسافة بين القدمين 

 لحفظ الجسم باتزان دائم.
لمالكم الوضع الذي يسمح لو بسيولة يمنح ا أنالجيد يتميز  أالستعداديالوضع  إنالرشاقة/  .2

 الجانبين لسرعة تنفيذ الواجبات المطموبة. إلىالحركة في التقدم واالنسحاب والتحرك 
الجسم  بأجزاءاالسترخاء/ ويعتبر عنصرا ميما من عناصر وقفة االستعداد ويتطمب االحتفاظ  .3

لحظة المكم حيث  أي اإلييفقط لحظة الحاجة لمعضمة المطموبة غير متصمبة ويكون االنقباض 
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تسمح حالة االسترخاء بالعمل بسرعة وبقوة الن انجاز العضمة المسترخية يكون اكبر من انجاز 
 العضمة المشدودة.

بيا قانونا.  المكم منطقة ممكنة من المساحة المسموح ألكبرتكون التغطية  أنالتغطية/ يراعى  .4
لمذقن. والقبضة  األيسرالجانب  األيسروالكتف الكموعين الجانبيين وتغطي القبضة ويغطي 

 النزال. أثناءعمى التغطية  التأكيداليمنى تغطي مقدمة الذقن ويجب 

 الشائعة لوقفة االستعداد هي: األخطاء

 اإلخالل بالتوازن. إلىما بين القدمين مما يؤدي العرضية ضيق الفتحة  .1
 والخمفية مما يؤثر في سيولة الحركة. األماميةضيق الفتحة  .2
 حركات الرجمين وحركات المكم.الحركي بين عدم ضبط التوقيت  .3
 اليمين مما يكشف الوجو. أوانخفاض قبضة اليسار  .4
 كشف الجسم. إلىرفع الذراعين عاليا مما يؤدي  .5
 ويخل التوازن. لألمامسقوط مركز الثقل  إلىعدم ثني ركبة الساحة الخمفية مما يؤدي  .6
 و لمكم.قميال مما يعرض لألمام الرأسعدم ثني  .7
 الوقوف باستقامة. أوالتصمب في الوقوف  .8

 خطوات القدمين: أنواع

 في اتجاىات مختمفة. أساسيةتحركات  أربعة إلى/ الخطوات الفردية وتقسم أوال

 .لألمامالتحرك  .أ 
 التحرك لمخمف. .ب 
 التحرك جية اليسار. .ج 
 التحرك جية اليمين. .د 
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 في اتجاىات مختمفة. أساسيةتحركات  أربعة إلىثانيا/ الخطوات الزوجية/ وتقسم 

 .لألمامالتحرك  .أ 
 التحرك لمخمف. .ب 
 التحرك جية اليسار. .ج 
 التحرك جية اليمين. .د 

 إلىاتجاىين ىما المف  إلىوتتجو تحركات القدمين ثالثا/ الخطوات التي تغير اتجاه الجسم/ 
اليمنى حيث الجية  إلىفي حركات المف  ألدورانيجية اليمين ويعتمد التحرك  إلىجية اليسار والمف 

 يرتكز المالكم عمى مشط القدم اليسرى والعكس صحيح.

 رئيسية من المكمات ىي/ أنواعثالثة المكمات/ توجد  أنواع

 أوبشكل مستقيم مع مستوى النظر وتصيب الوجو  لألماملكمات مستقيمة/ وىي لكمات توجو  .1
 اليدف. إلىوبشدتيا وسرعة وصوليا  اإلصابةوتتميز بدقة الصدر+ البطن( ) األمامالجذع من 

 لكمات مستقيمة يسار لموجو، لمجسم، لمبطن. . أ
 لبطن.لموجو، الجسم، ا يمينلكمات مستقيمة  . ب

تؤدى من الجانب لتصيب الجانب الذي يواجييا من لكمات جانبية )خطافية(/ وىي لكمات  .2
يكون ىناك انثناء في مفصل  أي)الصدر+ البطن( وتؤدي بشكل منحني الوجو والجذع 

 فيو المكمة. دتسدف الذي ر المرفق ويكون االنثناء بحسب الظ
 خطاف يسار لموجو والجذع. . أ
 خطاف يمين لموجو والجذع. . ب

 أوالبطن  إلىوتوجو  األعمى إلى أسفللكمات صاعدة )القمع(/ وىي لكمات تؤدى من  .3
 الوجو. أوالصدر 

 قمع يسار البطن والصدر والوجو. . أ
 يمين البطن والصدر والوجو.قمع  . ب
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النزاالت وىي  أثناءالمكمات استخداما  أكثر/ تعتبر المكمات المستقيمة من المكمة المستقيمة
 .األداءفاعمية في  وأكثرىاالمكمات  وأدق أسيل

 مميزات المكمة اليسارية:

 لكمة تعمم وسيمة التعميم. أول .1
 قريبة من المنافس. .2
 كثيرة االستعمال وميمة بالمعب. .3
 تتميز بالدقة والسرعة والفاعمية. .4
 الخطر. إبعادتستعمل من بعد لدرء  .5
 تستعمل لقياس المسافة بين المالكم ومنافسو. .6
 تستعمل لجمع اكبر عدد ممكن من النقاط. .7
 .األخرىتستعمل لكمة تمييدية لمكمات  .8
 المنافس وتغيير خططو. إلرباكتستعمل  .9

 في دفاعو.تستعمل لتشتيت انتباه المنافس وفتح الثغرات  .10

 الشائعة لتعميم المستقيمة ىي: األخطاء أما

 مما يعرضو لمكم. األداء أثناء لألعمى الرأسارتفاع  .1
 مما يكشف الوجو. لألسفلانخفاض قبضة اليمين المدافعة  .2
 .األداء أثناءكشف الجسم من جانب اليمين الرتفاع المرفق  .3
 بنفس خط المكم. أيعدم عودة اليد الضاربة بصورة مستقيمة  .4
 يحذر المنافس.مما  األداءقبل  التأشير .5
 بطئ مد المكمة. .6
 عدم تقدير المسافة بين المالكم ومنافسو. .7
 .األداء أثناءعدم استغالل دفع الجسم والكتف  .8
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 .بأحكامعدم شد القبضة  .9
 الضرب بجانب القفاز. .10
 عدم دوران القبضة لمداخل. .11

 عميها عند التعميم هي: والتأكدالتي يجب مراعاتها  األسس أما

 خطورة لممنافس. الرأسيشكل حتى ال  األمام إلىعدم المبالغة بالميل  .1
 يجب االحتفاظ بتوازن الجسم.الحركة  أداءلتحقيق سيولة  .2
 وبخط مستقيم.تكون بامتداد كامل  أنعند تسديد المكمة يجب  .3
 .األداءلتحقيق سيولة ودقة  األداءاسترخاء المجموعات العضمية الغير عاممة في  .4

 الطرق لمدفاع عن المستقيمة اليسارية: أهم

اليسارية بتغير اتجاىيا بحذف المكمة المكمة  إلبعاد وأسيمياالدفاع طرائق  أولوىي الحذف/  .1
 محميا. إلىوبراحة اليد المقابمة وبسرعة لتعود اليد 

 وذلك بصد المكمة القادمة براحة اليد المقابمة.الصد/  .2
 سحب الجذع لمخمف. أوالجانبين  إلىوذلك بزدغان الجذع الزدغان )الميالن(/  .3
 الغطس/ وذلك بثني الركبتين تحت المكمة القادمة. .4
 باالبتعاد بالساقين لمخمف ا والى احد الجوانب لمتخمص من المكمة. .5
 الجذع. إلىالمكمات الموجية  وباألخصالمرفقين  بأحد بالصد .6

 الدفاع: أنواع

الوسائل التي يستخدميا المالكم لتفادي المكمات عن الدفاع السمبي/ وىو عبارة عن جميع  .1
دون الجواب لكمو بمكمو. حركات القدمين  أوبواسطة الغطس  أوطريق الصد والزدغان 

 من استخدام ىذا النوع من الدفاع السمبي. باإلخاللوينصح لممدربين 
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بمكمات مضادة وتعد جميع الدفاع االيجابي/ الدفاع االيجابي عبارة عن ربط وسائل الدفاع  .2
المالكم دفاعا عن نفسو ىي من وسائل الدفاع االيجابي فالمالكم المكمات التي يستخدميا 
 ويدافع حسب مقتضيات الظروف وفي الوقت المناسب.الناجح ىو الذي يياجم 

 الكم لتحقيق الدفاع الجيد هي:يتبعها الم أنيجب  أسسوهناك 

 المحافظة عمى وقفة االستعداد. .1
 مراعاة التوقيت السميم لمحركة الدفاعية مع الحركة اليجومية. .2
 الدفاع. أداءعدم المبالغة في  .3
 سرعة اختيار وسيمة الدفاع المناسبة لنوع لكمة الخصم. .4

 المكمات لمدفاع االيجابي هي: أنواع
وتسدد بعد عممية الدفاع الجوابية/ وىي لكمات تستخدم بكثرة من قبل المالكمين  ألمكمو .1

مباشرة من لكمة الخصم ويمكن استخدام ىذا النوع من المكمات بربطيا مع جميع وسائل 
 القصيرة(. -المتوسطة -الدفاع السمبي ومن كل المسافات )الطويمة

المكمات الجوابية وتسدد مع لكمة المنافس في الوقت  أشكالالمكمات المقابمة/ وىي شكل من  .2
 نفسو.

قيام خصمو بيجوم يؤدي المالكم والمنافس  أثناءالمكمات المتبادلة/ ويستخدميا المالكم  .3
 واحد. آنالسمبي وااليجابي في لكماتيما في ان واحد وتتضمن ىذه المكمات صفات الدفاع 

 المنافس اليجومية والمتوقعة. لكمات االسباق/ وىي لكمة مفاجئة تبعد لكمة .4
 الدفاع هي: أساليب

 الدفاع بواسطة الذراعين. .1
 الدفاع بواسطة الجذع. .2
 الدفاع بواسطة الساقين. .3
 الدفاع المزدوج )الدفاع الصندوقي(. .4
 دفاع المكم المضاد. .5
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 المكم من المسافات هي: أساليب

عمى سرعة حركات القدمين  أساسايعتمده المالكم  األسموبالمكم من المسافة الطويمة/ وىذا  .1
المكم من المسافات الطويمة تمكن المالكم من حرية  أنوغة كما التي تمكنو من حرية المرا

من االحتفاظ دائما بالمسافة الالزمة  أيضاوسيولة استخدام مختمف الطرق الخططية وتمكنو 
 المنافس. ألوضاعبينو وبين المنافس مع سرعة تغيير اتجاه الجسم طبقا 

كال المالكمين  إنيعني  األسموبىذا  إنالثاني )المكم من المسافة المتوسطة(/  األسموب .2
المكمات  ألداءىذه المسافة مناسبة بصورة مباشرة وتعد  األخرواقع في دائرة لكمات 

يقظ ويركز يكون  أن. يتحتم عمى المالكم ليذه المسافة لألمامبخطوة  األخذالمستقيمة دون 
 أىمفسو دوما وتعتبر المكمات الصاعدة )القمع( والجانبية )الخطف( من منا إلىانتباىو 

الدفاع الزوغان  أساليبمن المسافة المتوسطة كذلك المكمات المؤثرة والفعالة التي تسدد 
 والغطس والميالن.

يعتبر من  األسموبىذا  إنالثالث )المكم من المسافة القصيرة( )المالكمة الداخمية(/  األسموب .3
بعدم  األسموبحيث االلتحام واليجوم الداخمي يستخدم بقوة وفعالية ويتسم ىذا فنون المكم  أىم

الخططية التي تمكنو من  واألساليبيمتمك المالكم الطرق  أنضياع الوقت عميو يجب 
 اليجوم من المكم الداخمي. أساليباالقتراب لممنافس لتنفيذ 
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 (33المادة ) إلى( 1ة من المادة )شرح وتفسير القانون الدولي لمالكمة الهوا

 الحمبة: 1مادة 

 في جميع المسابقات: اآلتيةتكون لمحمبة المواصفات  أنيجب  - أ
 المساحة: .1

قدما  20وال تزيد عمى سم  490( قدما 16ال يقل طول ضميا عن )تكون مربعة الشكل  أن
سم في البطوالت  610قدما  20تكون مساحة الحمبة  أنويجب سم من داخل خطوط الحبال  610

 سم. 122 إلىسم  91 أي أقدام 4-3ارتفاع الحمبة فيكون من  أماالعالمية والدورة االولمبية 

 :األرضية .2

عائق وتركب بطريقة تضمن سالمة  أيالحمبة مستوية وخالية من  أرضيةتكون  أنيجب 
 أعمدة أربعةخارج خطوط الحبال ويكون ليا  األقلسم عمى  46بوصة  18الالعبين وتمتد لمسافة 

 .ألوانياوتكون  أذى بأيالالعبين  إصابةتغطي جيدا بوسائد بطريقة تمنع  األركانمن 

 األخرىالحكام )الجوري( احمر والركن الذي يقابمو من الجية  لييأةالركن اليسار المقابل 
الحكام فيكون ابيض والذي يقابمو من  لييأةبل المقا األيمنالركن  أماازرق وىذه ىي زوايا الالعبين 

 ابيض كذلك وتسمى زوايا الحياد. األخرىالجية 

 :األرضيةغطاء  .3
صالحة ومتوافرة وليا نفس مواصفات  أخرىمادة  أي أومطاط  أوالحمبة بمباد  أرضيةتغطي 

المراكب  أشرعةمن قماش  أوسم وتغطي ببساط من قماش سميك  1.9المرونة وال يقل سمكيا عن 
 المادة المشابية. أوبحيث يغطي المباد  بأحكاميشد 

 الحبال: .4
 11.8سم  3صفوف من الحبال ال يقل سمك الواحد منيا عن  أربعة أويكون لمحمبة ثالثة 

ويكون ارتفاعيا من ارض  األركان بأعمدة بأحكامبوصة تشد  1.97سم  5بوصة وال يزيد عمى 
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 إذا أمابوصة(  3قدم  4سم ) 130بوصة(  7.6قدم  2سم ) 80بوصة(  3.7سم )قدم و 40الحمبة 
 :األتيحبال فتكون االرتفاعات عمى الشكل  أربعةكانت 

 52سم  132.1بوصة(  40سم ) 101.6بوصة(  28سم ) 71.1بوصة(  16سم ) 40.6
وترتبط ببعضيا  أممستغطي الحبال بقماش ناعم  أنالوسائد ويجب  ألوانبنفس  أركانيابوصة تغطي 

 -1.2سم ) 4-3عرض كل منيا  األرضيةمن كل جانب بقطعتين من قماش يشبو قماش غطاء 
 ( بوصة وترتبط جيدا بحيث ال تنزلق عمى الحبال.1.6

 الساللم: .5

ساللم اثنان منيا في الركنين المتقابمين الستعمال الالعبين ومساعدييم  3تكون لكل حمبة 
 الستعمال الحكم والطبيب.والثالث في الركن المحايد 

 المدائن البالستيك: أكياس .6

يجب وضع كيس لدائن بالستيكي صغير في كل من الركنين المحايدين خارج الحمبة ليمقي 
 الشاش الذي استعمل في عالج الجروح. أوفيو الحكم قطع القطن 

 :اإلضافيةالحمبات  .7

 (.59يمكن استخدام حمبتين في البطوالت الميمة كما في الشكل )

 القفازات: 2مادة 

المنظمون والمعتمدة من قبل االتحاد الدولي يستعمل الالعبون القفازات التي يوفرىا  أنيجب  .أ 
 االتحادات الوطنية وال يسمح لممالكمين استعمال قفازاتيم الخاصة. أيممثمييا المعتمدين  أو

( 227) أياونسات  8غرام )الوسط( عمى كيمو  67يزيد وزن القفاز حتى وزن ال  أنيجب  .ب 
 10وزن خفيف المتوسط عمى كيموغرام  67من وزن  أكثروالالعبين غم لمفرد الواحد 

( غم لمفردة الواحدة. بحيث ال يزيد وزن الجمد عمى نصف وزن القفاز وال يقل 284اونسات )
وزن الحشو عن نصف وزن القفاز ويجب طالء الجزء المخصص لمكم من سطح القفاز بمون 
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 أييكون القفاز غير مخدش وغير ممزق وموزعة الحشوة فيو بانتظام  أنويجب  مميز واضح
 غير متخمخمة وان تكون عقدة رباط القفاز في ناحية ظير القفاز عند المعصم.

يضع االتحاد الدولي دائما شروطا ومواصفات لصناعة القفازات الخاصة باالتحاد الدولي  .ج 
المواصفات  ألخذلجنة القواعد والشؤون الفنية  إلىالمصانع بعيناتيم  أصحابويتقدم 
 .األصولية

ذا  لمييأةالمسؤولة باالتحاد الدولي استخدام قفازات من جية معينة فان  الييأةلم تطمب  وا 
 (.60صنف متوفر من القفازات المعتمدة شكل ) أيالحق في استخدام المنظمة 

 ن االتحاد معينين ليذا الغرض.مسؤولين م بأشرافيتم ارتداؤىا  أنجميع القفازات يجب  .د 

 )الباندج(: األربطة 3مادة 

سم  250من قبل المالكم لمف يده ال يزيد طولو عمى  أممساستخدام رباط ضاغط يجوز 
وال يجوز ( متر 2سم كما يجوز استخدام رباط ونوع )الفمبو( لمف اليد ال يزيد طولو عمى ) 5وعرضو 
المطاط  أوالمشمع  األشرطةنوع من  أيبتاتا. وال يجوز استعمال  األربطةمن  أخرنوع  أياستعمال 

لتثبيت المعصم  أعمىوضع قطعة واحدة من الضماد )البالستر( لميدين ويجوز  كأربطةالبالستر  أو
 سم. 2.5سم وعرضيا  7.5رباط اليد طوليا 

 المالبس: 4المادة 

 المالبس .1

خالية من المسامير  بأرضياتبدون رقبة  أوخفيفة برقبة  أحذيةالمباراة  أثناءيمبس المالكمون 
 أكماموبدون كعوب+ جواريب قصيرة+ سروال قصير )شورت( يغطي منتصف الفخذ+ فانيمة بدون 

 تغطي الظير والصدر.

يوضع خط الحزام بمون واضح )خط  أنالفانيمة والشورت من لون واحد فيجب وعندما تكون 
 .األرداف وأعمىالحزام ىو خط وىمي بين سرة البطن( 
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 األسنانواقي  .2

 أمانالخصيتين ويجوز ارتداء حزام ووضع واقي  األسنانلحفظ  األسنانيجب استعمال واقي 
وتوفره الدول المضيفة المنظمة  األسنانبحجم  األسنانيكون واقي  أنذلك ويجب  إلى باإلضافةرافع 

ذاخالل المعب  األسنانلمدورة مقابل ثمن. ويمنع خمع واقي  ذاشطبو  أو إنذارهفعل ذلك فيتم  وا  سقط  وا 
 ويأخذالزاوية المحايدة  إلى األخرالمعب ويبعد المالكم  بإيقاففيقوم الحكم الواقي خالل المعب 

 ذلك. أثناءيتحدث مع المالكم  أنركنو لغسل الواقي وال يجوز لممساعد  إلىالمالكم 

 :الرأسواقي  .3

يضع فوق مواصفات  ألنوالقفاز  إلجراءاتمشابية  الرأسلواقي المتبعة  اإلجراءات إن
 خالل المعب. الرأسويجب عمى كل العب ارتداء واقي معتمدة من قبل االتحاد الدولي 

 الممنوعات:

جزء من  أي أو األذرع أوخالل المباريات كما يمنع دىان الوجو  أخرشيء  أييمنع ارتداء  . أ
 يعترض عمييا. أومادة تؤذي المنافس  أي أوالغازولين  أوالجسم بالشحم 

 ال أو األسنانواقي  أومالكم ال يرتدي واقي الخصيتين  أيمن المعب يستبعد  أنلمحكم  . ب
المكم عمى  أثناءمالبس المالكم  أورباط القفاز وفي حالة فك يكون نظيفا وحسن المظير 

المالبس كما يالحظ الحكم عدم وجود عرق  أوالمباراة حتى يعاد ربط الرباط  إيقافالحكم 
 مياه كثيرة عمى المالكم. أومتصبب 

( واستعمال األسنان)كسور  اإلصاباتمن  األسنانىو لحماية  األسنانواقي استعمال  إن
 (.62الخطرة. وكما مبين في الشكل ) اإلصاباتا من واقي الخصيتين يحميي

خالل المعب عالوة عمى ما ذكر في المواد الرابعة والثالثة والثانية ان وتكون مالبس الالعب 
 .األزرق أو األحمر الرأسيستبدل بمون واقي  أويرتدي حزام المون المميز لو 
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 معدات الحمبة: 5المادة 

 الحمبة:المعدات الواجب توافرىا في  -
 قمفونية مطحونة. أوغير عميقين بيما مادة راتنجية  إناءان -1
 مقعدان متحركان لممالكمين وقت الراحة بين الجوالت. -2
 لمماء )دلو(. 2+ زجاجتا ماء+ وعاءان يحويان نشارة ناعمة+ سطل عدد 2عدد  إبريق -3
 والحكام. لإلداريينعدد من المناضد والكراسي  -4
 ناقوس مع مطرقة وجرس. -5
 تكون ساعتين. أنساعة توقيت ويفضل  -6
 دفاتر تسجيل الدرجات وفق النموذج المعتمد من االتحاد الدولي. -7
 .أولية إسعافحقيبة  -8
 جياز مكبر صوت. -9

 (.2زوجان من القفازات مصنوعان طبقا لممواصفات الواردة في المادة ) -10
 (.2عدد ) رأسواقية  -11
يجيز زجاجة ماء الستخدام  أنما يجب توافره سابقا فعمى كل مدرب  إلى باإلضافة -12

 إسعافوجود حقيبة  إلى إضافةالمالكم+ االسفنجة الخاصة+ المنشفة الخاصة بالمالكم 
 حالة طارئة لمالكمو. ألي أولي إسعاف أدواتصغيرة لدى المدرب فييا احتياجاتو من 

 المتبعة في جميع المسابقات الدولية: األوزان 6المادة 

 : خفيف الذبابة48وزن 

 : الذبابة49من  وزن

 : الديك52وزن من 

 : الريشة56وزن من 
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 : الخفيف60وزن من 

 : خفيف الوسط64وزن من 

 : الوسط69وزن من 

 : المتوسط75وزن من 

 : خفيف الثقيل81وزن من 

 : الثقيل91وزن من 

 : فوق الثقيل91وزن +

 الجوالت: 8المادة 

جوالت طول كل جولة  3في البطوالت العالمية والدورات االولمبية والقارية تكون المباراة من  . أ
سبب من  أليدقائق بينيما دقيقة استراحة وال يحتسب من ضمن الجولة توقف المباراة  3

 انقطاع التيار. أوفحص الطبيب  أوالمالبس  إصالح أوالتنبيو  أو كاإلنذار األسباب
يتم االتفاق عمى  أندولية تكون الجوالت مماثمة لما سبق ذكره ولكن يجوز في المباريات ال . ب

ست جوالت طول  أوخمس  أودقائق  3جوالت طول كل منيا  أربعتكون المباريات من  أن
 كل منيا دقيقتان وتكون فترة االستراحة دقيقة واحدة.

 المدرب: -التابع 9المادة 

 يعاونو وأخرلكل مالكم حق االستعانة بمساعد واحد 

في  إليياالحمبة ويسمح لواحد فقط بالدخول  إلىمعاونو بالصعود  أويسمح فقط لممساعد  -1
 (.63وقت الراحة بين الجوالت لمساعدة المالكم وكما مبين في الشكل )

يخموا الحمبة من  أنالمعب عمييما  أثناءمعاونو البقاء عمى الحمبة  أوال يجوز لممساعد  -2
 دلو الماء قبل بدء المعب. -المنشفة -المقعد
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اسفنجة  -وقوفيما في الزاوية المخصصة ليما منشفة أثناءيكون مع المساعد ومعاونو  -3
انو غير قادر  رأى إذاالستعماليا لتنظيف المالكم ويجوز لممساعد ومعاونو سحب مالكمو 

االسفنجة داخل الحمبة داللة  أوالمنشفة  انو في حالة صعبة برمي أوعمى متابعة المعب 
 العد عمى المالكم. أثناءعمى سحبو لمالكمو وىذا ال يجوز 

الحكام والقضاة اجتماعا لممساعدين يمقنيم فيو القواعد القانونية الواجب يعقد رئيس لجنة  -4
 بيذه القواعد ستسبب في ىزيمة المالكم. أخاللإن أي  إلىوتنبيييم  أتباعيا

التشجيع خالل  أومساعدة  أو إرشادات أونصائح  بإعطاءمعاونو  أوال يسمح لممساعد  -5
 إنذار. كما يجوز لمحكم إبعاده أو إنذاره أوالمعب وفي حالة مخالفة ىذه القواعد يمكن تنبييو 

 معاونو. أوشطبو بسبب ىذه المخالفة التي ارتكبيا المساعد  أوالمالكم 
 تتوافر بالمساعد. أندراية كاممة بمالكمو وليذا ىناك شروط يجب المساعد عمى  إنمن المعموم 

 بقانون المعبة. اإللمام -1
 بعمم التدريب وطرائق التدريب. اإللمام -2
 بعمم النفس. اإللمام -3
 يكون ذا اطالع وخبرة بمالكمو. أن -4
 لمعب وخطط المعب. األساسيةبالمبادئ  اإللمام -5
 من مستواه. أعمىال يدخل مالكمو في مباراة  -6
 مريض. أوال يدخل العبو في نزال وىو مصاب  -7
 في عممو. أمينايكون صادقا  -8

 الحكام والقضاة )الحياد(: 13المادة 

 الحكام: .أ 
والدورات االولمبية وبطولة كاس العالم والبطوالت القارية في البطوالت العالمية  .1

 يسجل النقاط. أنوالمباريات الدولية يقود المباراة حكم دولي يحكم المباراة فقط دون 
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يدير المباريات حكم  أنيمكن  أكثر أوفي المباريات الدولية التي تقوم بين دولتين  .2
وحسب االتفاق بين ممثمي الفرق الرسمية المشاركة وبما ال يتعارض مع المبادئ 

 لالتحاد الدولي. األساسية
 القضاة: .ب 

يحكم كل مباراة خمسة قضاة من االتحاد الدولي يجمسون بجوار الحمبة بعيدا عن الجميور 
الحكام  لييأةبحيث يجمس اثنان منيم في احد جوانب الحمبة وبينيما مسافة كافية في الجية المقابمة 

عندما الحمبة الثالثة الباقية في منتصف كل جانب و )الجوري( والثالثة الباقون موزعون عمى جوانب 
يكون عدد القضاة غير كاف فيمكن استخدام ثالثة قضاة بدال من خمسة وىذه ال تطبق في 

 وبطوالت العالم والدورات الدولية.المباريات االولمبية 

 الحياد: .ج 

الحكام والقضاة الخمسة لكل مباراة  أسماءتتولى لجنة الحكام والقضاة اختيار لضمان الحياد 
 -:اآلتيةوفق التوجييات 

 يكون كل الحكام والقضاة من اليواة. أنيجب  -1
وعن دولة  اآلخرينوالقضاة كل منيم تابع لدولة واتحاد يختمف عن يكون الحكم  أنيجب  -2

 واتحاد المالكمين المشتركين.
 إليياالمدينة التي ينتمي  أو اإلقميم أومقيما بالبمد  أومواطنا منيم  أيال يكون  أن -3

 المالكم.
يحكم في مباريات يشترك فييا  أنالقاضي فال يجوز  أوالحكم في حالة تغير جنسية  -4

 لو. األصميةالدولة  إلىمالكم ينتمي 
ممحقة لدولة  أومقيمين في دولة مستعمرة  أووالقضاة مواطنين ال يكون الحكم  أنيجب  -5

 احد المالكمين المشتركين في المباراة. إليياينتمي 
 من اثنين من الحكام من قارة واحدة في مباراة واحدة. أكثروال يجوز وجود 
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عمى  أمكنفي الدورات االولمبية والبطوالت العالمية كمما يكون تعين القضاة والحكام  -6
 :األتيالوجو 

 -أفريقيامن كل من القارات  األكثرفي كل مباراة تكون لجنة التحكيم مكونة من واحد عمى 
من ىذه القارات من استراليا، ويتم االختيار بالقرعة  -الجنوبية أمريكا -الشمالية أمريكا -أوربا -آسيا

 قبل لجنة الحكام والقضاة بجانب الحمبة قبل كل مباراة.

حالة من الحاالت تطبيق القواعد السالفة  أيتعذر عمى لجنة الحكام والقضاة في  إذا -7
وان تقدم تقريرا قدر ممكن من الحياد والعدل  بأقصىتقوم بتعين المحكمين  أنفيجب 
 المجنة التنفيذية. إلىبذلك 

ذا -8 المحكمين بالقرعة  أسماءتقوم باختيار  أنتعين القضاة والحكام فيجب  أيتعذر ذلك  وا 
 من ينوب عنو. أوبواسطة رئيس المجنة 

 :11المادة 

 -شروط وقواعد الترشيح لنيل الشيادة الدولية حكام وقضاة دولين:

حكام  أحسن أو ألعمىالحكم/ القاضي الدولي. القاضي الدولي ىو لقب رسمي يعطى  .أ 
الدولي شيادة معترف بيا من االتحاد الدولي القاضي  أواالتحاد الدولي كما يمنح الحكم/ 

 كما يمنح شارة االتحاد الدولي الخاصة بالمقب مع بطاقة شخصية. أصوالومصدقة 
 -يستوفي ما يمي: أنب يج الدولينالمرشح لمقيد في كشف  .ب 

 يرشحو اتحاده الوطني ويزكي من االتحاد القاري. أن .1
عممو  وأدى األقلعمى تسجيمو في االتحاد القاري سنتان عمى يكون قد مضى  أنيجب  .2

 بنجاح كحكم قاضي.
 طبية تثبت لياقتو الصحية والبدنية لمقيام بعممو المرشح لو.تكون لديو شيادة  أن .3
 سنة. 48يكون سنة اقل من  أن .4
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في  أعضاءمن ثمانية  أكثريسجل في كشف الحكام الدولين  أناتحاد  أليال يسمح  .5
ذاوقت واحد   .أكثر أويرفع اسم واحد  أنزاد العدد عمى ذلك فيجب  وا 

 -التسجل في الكشف الدولي لمحكام: . ج

ولتوحيد تفسيرات القانون وتطبيق قواعد المباريات والمسابقات الدولية لرفع مستوى التحكيم 
وقضاة جدد لمقيد في الكشف الدولي تقوم لجنة الحكام والقضاة تنظيم دورات  حكاماختيار  وألجل
 -:اآلتيعمى النحو  بأشرافيادراسية 

الطمب من السكرتير التنفيذي تنظيم دورة دراسية واختبارات  أكثر أويجوز التحاد وطني  .1
مكان يوافق عميو المكتب القاري الذي يتبع لو ىذا  أيلمحكام والقضاة التابعين ليم في 

 االتحاد.
لجنة الحكام والقضاة  أويشرف عمى ىذه الدورات واالختبارات عضوان من المجنة التنفيذية  .2

اونيما عند المزوم ممثل عن كل من االتحادات الوطنية المعينة المكتب القاري المعتمد ويع أو
 امتحان عضو من المجنة التنفيذية. ىيأة أييكون ضمن  أنويجب 

في الفقرة السابقة الذين يقومون بتنظيم الدورات احد والسفر لمسيدان  اإلقامةيتحمل نفقات  .3
 المكتب القاري. التي تنظم ليا الدراسة بمسؤولية أكثر أواالتحادات الوطنية 

االجتماع التالي لمجنة التنفيذية في  إلىالدراسات من قبل المشرفين ترفع نتائج  أنيجب  .4
 الجمسة القادمة بتقرير.

 في االجتماع. إلقرارىاتعرض نتائج االختبارات من قبل لجنة الحكام والقضاة  .5
المجنة التنفيذية الذين لم يسجموا في كشف االتحاد الدولي الذين يرغبون العمل  أعضاءعمى  .6

يجتازوا  أنفي لجنة مراقبة الحكام والقضاة في المسابقات المختمفة لالتحاد الدولي لممالكمة 
لمحصول عمى لقب  أعضائيااالختبارات التي يجرييا ليم رئيس لجنة مراقبة الحكام واحد 

 تحاد الدولي لممالكمة.حكم/ قاضي من اال
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 أربعكل  األقلالقاضي الدولي مرة عمى  -لجنة الحكام والقضاة من صالحية الحكم تتأكد .7
سنوات ومن ال يستطيع اجتياز ىذه االختبارات ال يكون مؤىال لقيادة مباريات الدورات 

 االولمبية والبطوالت العالمية.
 م يرفعون من القائمة الدولية.الحكام والقضاة الذين ال تثبت صالحيتيم وجدارتي .8
لياقتو البدنية والحصول عمى  إثباتسنة يطمب منو  65 إلىقاضي دولي بمغ  أوكل حكم  .9

 موافقة المجنة الطبية والمجنة التنفيذية لالستمرار بالتحكم.
 -قاضي مشرف: أولقب حكم   . د

قاضي دولي شرف لممالكمة لميواة مدى الحياة لمحكم  أويجوز لمجنة التنفيذية منح لقب حكم 
 الدولي المتقاعد الذي اثبت اكبر قدر من الكفاءة.

 الحكم: 14المادة 

 ىي المحافظة عمى سالمة الالعب. األساسيةميمة الحكم  .أ 
بنطرون ابيض، قميصا ابيض، ربطة الواجبات: يؤدي واجباتو عمى الحمبة ويرتدي )سروال(  .ب 

 -خفيفا بدون كعب ويتولى ما يمي: عنق صغيرة، حذاء
 مراعاة تطبيق القانون والمعب النظيف بكل دقة وحزم. .1
 السيطرة عمى سير المباراة. .2
 فحص القفازات والمالبس. .3
 واالستمرار بالمعب. األذىحماية المالكم الضعيف من نيل  .4
 يستعمل الحكم ثالثة اصطالحات. .5
 باالستمرار بالمعب. يأمرالمعب عندما  .أ 
 سبب. أليالمالكمين بالتوقف عن المعب  يأمرقف عندما  .ب 
المسك وعمى كل  أوفك االلتحام( الخاطئ  أيالمالكمين باالنفصال ) يأمرابتعد عندما  .ج 

 مالكم الرجوع خطوة لمخمف قبل المباشرة بالمعب.
 واضحة عن كل مخالفة قانونية. بإشارةينبو المالكم  أن .6
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في نياية المباراة يقوم بجمع بطاقات التحكيم من القضاة الخمسة وبعد مراجعتيا يسمميا  .7
 وعند عدم وجوده يسمميا لممذيع.لمرئيس لجنة الحكام 

 يعمن المذيع ذلك. أنبعد  إالالفائز برفع يده  إعالنال يجوز لمحكم  .8
 إخبارفيجب  آخرب سب ألي أو األىميةالمباراة واعتبار المالكم عديم  إيقاف أراد إذا .9

 التي دعتو التخاذ ىذا القرار. باألسبابرئيس لجنة مراقبة الحكام 

 سمطة الحكم

 من جانب واحد. أنياتبين لو  إذوقت  أيالمباراة في  إنياء .1
بالغة تمنعو من مواصمة  بإصابةاحد المالكمين  أصيب إذامرحمة  أيالمباراة في  إنياء .2

 المعب.
 أوالمالكمين غير جادين بالمعب ولو طرد احدىما  إن رأى إذوقت  أيالمباراة في  إنياء .3

 كمييما.
سبب كان يتعمق  ألي أوارتكبيا  ألخطاءالمالكم  إلنذارالمعب  إيقاف أوتنبيو المالكم  .4

 لضمان االلتزام بالقوانين. أوبنظافة المعب 
 وقت. أيعدوانيا تجاىو في يسمك سموكا  أوفورا  أوامرهشطب المالكم الذي ال يطيع  .5
لم يمتزم  إذاخالفا احدىما القوانين وطرد المالكم نفسو  إذاالمساعد المتابع  أوطرد المتابع  .6

 الحكم. بأوامرمساعده  أوالمتابع 
 الرتكابو مخالفة لقواعد المعب حسب تقديره. إنذاردون سابق  أوسبق  بإنذارشطب المالكم  .7
 في ذلك. تمكأ أوالزاوية المحايدة  إلىلم يذىب الخصم  إذاالعد عمى المالكم الساقط  إيقاف .8
الحاالت التي لم يرد ذكرىا  إلىاتخاذ القرار بالنسبة  أوتفسير القوانين حسب الظرف  .9

 بالقانون.
 اإلنذارات

يوقف المباراة  أنارتكب المالكم مخالفة ال يستحق عمييا الشطب فيجب عمى الحكم  إذا
كل قاضي  إلىوىدفو ويشير  اإلنذارمفيومة عن سبب من يده  بإشارةلممالكم المذنب  إنذاراويوجو 
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ثالثة  3 إنذارهالمالكم باالستمرار بالمعب ويشطب المالكم الذي تم  يأمرمن القضاة الخمسة وبعدىا 
 مرات خالل المعب.

 التنبيه )التحذير(

يجوز لمحكم تنبو المالكم ويكون ىذا التنبيو عبارة عن نصيحة يقدميا الحكم لممالكم ليذكره 
 المعب بل يتحين الفرصة المناسبة. إيقافوال يشترط في ذلك  باألخطاءبالقوانين وحتى ال يقع 

 الكشف الطبي:

بواجباتو عمى  البدنية التي تؤىمو لمقياممن لياقتو  ليتأكديجري الفحص الطبي  أنعمى الحكم 
وال يسمح بارتداء النظارة خالل المعب بل  األقلعمى  6/6الحمبة وكذلك فحص النظر الذي يكون 

 يجوز ارتداء العدسات الالصقة ويكون متواجد لمفحص الطبي في كل بطولة.

 ميزات الحكم

 الكامل بقانون المالكمة. اإللمام -1
 يكون ذا معرفة تامة بمبادئ وميارات المالكمة. أن -2
 يكون ذا خبرة عممية ونظرية دائمة في مجال التحكيم. أن -3
 يكون قاضيا جيدا. أن -4
 يكون ىادئا واثقا من نفسو. أن -5
 غير متردد يعطي قراراتو في الوقت المناسب. -6
 يكون عادال غير متحيز. أن -7
 الئقا بدنيا رشيقا الحركة قوي النظر. -8
 .األخالقيكون حسن  أن -9

 بالجميور. أومدربييم  بأسماء أوالمالكمين  بأسماء يتأثرال  -10
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 القضاة: 15المادة 

 الواجبات .أ 
 يؤدي كل قاضي عممو بصورة مستقمة ويحدد الفائز وفق القانون. -1
 أثناء أخرشخص  أي أوقاضي  أي أويتكمم مع احد المالكمين  أنال يحق لمقاضي  -2

شيء  أي إلىيمفت انتباه الحكم  أنالمباراة ويجوز في حالة الضرورة وفي نياية الجولة 
 ارتخاء الحبال ...الخ. آولم يالحظو الحكم مثل سوء سموك المساعد 

في بطاقة التحكيم في كل جولة فور انتياء يسجل النقاط التي يمنحيا لكل مالكم  -3
 الجولة.

في نياية المباراة يجمع الدرجات ويكتب اسم الفائز ويوقع عمى البطاقة ويعمن تقديره  -4
 لمجميور.

 الفائز لمجميور. إعالنك مكانو حتى يتم ال يجوز لمقاضي تر  -5

 الموقت: 16المادة 

 بجانب الحمبة مباشرة ألميقاتييجمس 

ىو ضبط عدد الجوالت وتحديد زمن كل منيا وفترات االستراحة  األساسي ألميقاتيعمل  أن .1
 التي مدتيا دقيقة.

 خارج الحمبة. الحمبة قبل بدء كل جولة بخمس ثوان بعبارة المساعدان بإخالء يأمر أنعميو  .2
 بدء الجولة ونيايتيا بواسطة الجرس. إلىينبو  أن .3
 مباشرة. تبدأ أنيعمن رقم كل جولة قبل  أن .4
 زمن الجولة. إلىمؤقتا ويضيفو  إيقافاالمباراة  إيقافيحسم الزمن المستغرق من  أن .5
 ضبط التوقيت بواسطة ساعة توقيت المباريات. .6
قيام الحكم  أثناءالمالكمين مبينا مرور الثواني عند كبو احد  بأصابعوالحكم  إلىيشير  أن .7

 بالعد.
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والحكم يعد عميو  األرضوكان المالكم في حالة كبو )ساقطا( عمى جولة  أيانتيت  إذا .8
نماانتياء الجولة  إلعالنيدق الجرس  أالفيجب  الحكم المالكمين  يأمريدق فقط فيما  وا 

باستئناف المعب وتحسب دقيقة لمراحة منذ دق الجرس ولكن ىذه القاعدة ال تطبق في الجولة 
 االولمبية وبطوالت العالم والدورات القارية. األلعابالنيائية في  األدوارفي  األخيرةالنيائية 

 :األحكام 17المادة 

 (.O. Pالفوز بالنقط ) -أوال

ذاالقضاة في نياية المباراة  أصوات أغمبيةحصل عمى  إذالنقاط يعد المالكم فائزا با حدث  وا 
المعب ففي ىذه  إكمالتمقيا ضربة قاضية في وقت واحد ولم يستطيعا من  أوالمالكمان  أصيب أن

يجمعا نقاط المالكمين حتى توقف المعب ويعد الفائز من حصل عمى  أنالحالة يجب عمى القضاة 
 .أكثرنقاط 

 (.Retالفوز باالنسحاب ) -ثانيا

عجزه عن استئناف المعب  أوسبب كان  ألي أو اإلصابةانسحب المالكم باختياره بسبب  إذا
 يعد فائزا. األخررمى مساعده المنشفة فان المالكم  إذا أوبعد فترة الراحة مباشرة 

 out class (R.S.C)الحكم المباراة  بإيقافالفوز  -ثالثا

 التكافؤ(تحت المستوى )عدم  .أ 

المالكم تحت مستوى خصمو بصورة واضحة او فقد مستواه وال يوجد  أنالحكم  رأى إذا
 ال يستطيع مجاراة منافسو فانو سيوقف المباراة ويعمن عن فوز المالكم المتفوق. أيتكافؤ بينيما 

 المالكم غير الئق أنتبين لمحكم  إذا . ب

فيجب وقف المباراة  آخرسبب بدني  ألي أوفي المباراة  إصابتوبسبب لالستمرار بالمعب 
عالن  الطبيب ممزما. رأيفوز المالكم السميم ويجوز استشارة الطبيب ويكون  وا 
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فالنقاط  األولىبطولة تعدت الجولة  أودورة  أليالمالكم في المباراة النيائية  إصابةفي حالة  .1
تجمع لحين توقف المباراة ويعد الفوز لممالكم الذي حصل عمى اكبر عدد من مجموع النقاط 

 فيعد المالكم السميم ىو الفائز. األولىفي الجولة  اإلصابةحدثت  إذا أما
استدعي الحكم الطبيب لفحص المالكم داخل الحمبة فال يجوز تواجد غيرىما عمى الحمبة  إذا .2

 داخل الحمبة. وحتى الوقوف خارج الحبال. إلىود المساعدين كذلك ال يجوز صع
 أعضاءولم يوقف المباراة فان اثنين من  إصابةلم يستشر الحكم الطبيب في حالة حدوث  إذا .3

يوقف  أنالنزال كان يجب  أنوجد  فإذاالمجنة الطبية سيفحصون المالكم في نياية المباراة 
 رئيس لجنة المراقبة. أورئيس لجنة الحكام والقضاة  إلىفيجب رفع تقرير  اإلصابةعند حدوث 

 اإلجباريحدود العد  . ج
مرات  أربع أوثالث مرات خالل جولة واحدة  اإلجباريعندما يحصل المالكم عمى العد 

 خالل المباراة.

 )الشطب( األىميةالفوز بعدم  -رابعا

تبين عدم  إذا أمااحد المالكمين غير مؤىل فنيا لمعب فيعد منافسو فائزا  إنتبين لمحكم  إذا
جائزة  أوميدالية فوز  أوجائزة  أيكال المالكمين فيعمن شطبيما ويحرم المالكم المشطوب من  أىمية

من يمثميا في حاالت استثنائية  أوالتنفيذية مرحمة. ويجوز لمجنة  أليدرجة تقديرية  أي أوتقديرية 
قرار يتخذ بغياب المجنة التنفيذية سوف يكون موضح  أيذ قرار مخالف لذلك وعمى العموم فان اتخا
 ويؤكد حاال بمجرد تسمم المجنة لمتقرير المرفوع. الشأنبيذا  إلييا

 K. Oالفوز بالضربة القاضية:  -خامسا

ثوان فيعد منافسو في  10كان المالكم في حالة سقوط )كبو( وعجز عن استئناف المعب  إذا
 ىذه الحالة فائزا بالضربة القاضية.

  



29 

 N. Cال مباراة:  -سادسا

 أوحدود سيطرة الحكم كحدوث تمف في الحمبة  أوالمالكمين  إرادةحدث طارئ خارج  إذا
المباراة نظرا لتمك  بإلغاءوغيرىا فان الحكم يتخذ قراره  بسبب رداءة الطقس أوانقطاع التيار الكيربائي 

الظروف وعند حدوث مثل ىذه الحالة في مباراة من مباريات البطولة فان لجنة مراقبة الحكام ستتخذ 
 الالزمة. اإلجراءات

 W. Oالفوز بعدم حضور الخصم:  -سابعا

لم يحضر  فإذااسمو  عةإذاظير المالكم عمى الحمبة مستعدا لمعب وتخمف خصمو بعد  إذا
وبعد انقضاء فترة ثالث دقائق ولم يحضر المالكم المنافس يدق المؤقت الجرس معمنا بدء الجولة 

 أوراقيمفي  لمتأشيريعمن عن فوز المالكم الحاضر بعدم حضور المنافس. وقبل ذلك يجب القضاة 
 .األوراقوبعد ذلك يجمع منيم 

 التعادل -ثامنا

بمدين فقط يجوز االتفاق عمى قرار التعادل  أوفي المباراة الثنائية الودية بين ناديين التعادل 
 األولىطارئة في الجولة  إصابةعند حدوث  أوليذه المباراة تعادال. القضاة  أكثريةكانت تقديرات  إذا

 التعادل. إلىفي المباراة الثنائية يؤدي 

 منح الدرجات )النقاط(: 18المادة 

يقوم كل قاضي بتقدير الدرجات التي يحصل عمييا كل مالكم بعد كل جولة وفقا لعدد  -1
اليدف والتي لم تصد ولم يدافع عنيا والتي تصيب مباشرة بالجزء  أصابتالمكمات التي 

من القبضة ويتم تقدير المكمات باالشتباك في نياية االشتباك لصالح المالكم الذي  األمامي
 تفوق في تسديد المكمات.
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 :األخطاء -2
فيسجمو في بطاقة التحكيم في خانة  باإلنذارانذر الحكم احد المالكمين واخذ القاضي  إذا . أ

منو درجة واحدة  المالحظات في نفس الجولة التي حدثت فييا المخالفة عالمة " " ليطرح
ذاما يعادل ثالث عالمات  بو يسجمو " " في نفس المكان حتى ال يطرح منو  يأخذلم  وا 

 شيء. أي
ال يراىا الحكم في زاويتو تشكل خطورة فمن  أخطاءالمالكم يرتكب  إنالقاضي  رأى إذا . ب

الجولة بعالمة " " مع بيان  أماميسجمو في خانة المالحظات  إنذارايعطي  أنحقو 
 بب بصورة مختصرة.الس

(( درجة ويمنح منافسو درجات اقل حسب 20في نياية كل جولة يمنح المالكم الفائز )) -3
ذاالنسبة   ( درجة.20تعادل االثنان فيمنح كل منيم ) وا 

 منح الدرجات

 كل لكمة صحيحة عالمة واحدة. .أ 
 كل دفاعين ناجحين عالمة واحدة. .ب 
 درجة واحدة. أيعالمات  3يمنح الخصم  إنذاركل  .ج 
 .عالمتين إلىاالشتباك من عالمة  أوالتفوق باليجوم  .د 

 كل ثالث عالمات تعادل درجة واحدة.

 تراوح فرق العالمات إذا

1  
2  
 درجة 1=  3
4  

5  
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 درجة 2=  6
7  
8  

 درجة 3=  9
10  
 درجة 4=   13، 12، 11

. األزرقعالمات عمى المالكم  6المتفوق ب األحمرفرق بين المالكم كان ىناك  إذامثال 
التي  األحمرعالمات لصالح  6الفرق  إندرجة ويرى  20 األحمرفيعطي القاضي مباشرة لممالكم 

 .3. وىكذا بطريقة تقسيم فرق العالمات عمى 18 لألزرقليكون  20من  2تعادل درجتين. فنطرح 

النقاط حسب تقدير القاضي فيعطي المالكمين متعادلين في  إنظير في نياية النزال  إذا
 الفوز.

من حيث تطبيق المبادئ  أفضللعبو  أسموبكان  أي، أفضللممالكم الذي كان عرضو  .1
ذاوخطط المعب  األساسية  تعادال. وا 

 .أفضللممالكم الذي اظير دفاعا  .2
الطرائق في تحكيم المالكمة من حيث الدقة واالنتباه وتعتمد في  أحسنىي  أعالهالطريقة  إن

 اختيارات االتحاد الدولي لمحكام المرشحين لنيل الشيادات التحكيمية.

 وطرائق التحكيم المعتمدة حاليا ثالث:

يضع القاضي درجات لكل مالكم حسب تقديره في نياية الجولة  إذطريقة تقدير الدرجات  -1
تذكر  أحيانابسبب عدم استطاعة القاضي  األخطاءلسير النزال. وىذه الطريقة عرضو لوقوع 

 دقائق الجولة.
دقة من  أكثرطريقة جيدة يستعمميا بعض القضاة وىي  باألصابعالعد  أوطريقة االختزال  -2

 الطريقة السابقة وذلك بتعين يد لكل مالكم.
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بان  وأدقياالطرائق  أحسنوىي  أعالهطريقة العالمات المساعدة وىذه التي جاء شرحيا  -3
ت خالل المعب ليعطي الدرجات المناسبة لكل يضع القاضي ورقة خاصة ليسجل فييا المكما

 مالكم في نياية كل جولة.

 :األخطاء 19المادة 

 أولم يطع تعميماتو  إذا إنذارشطب المالكم دون سابق  أو إنذار أولمحكم الحق في تنبيو 
 .أخطاءارتكاب  أوالكم بطريقة منافية لمروح الرياضية  أوخالف قوانين المالكمة 

خالل  مأمونةكانت ىناك فرصة  إنيوقف المعب  أنينبو المالكم دون  أنويجوز لمحكم 
 ذلك.

ذا المالكم المخالف  إلىالمعب ويوضح المخالفة ويشير  إيقافينذر مالكما فعميو  أن أراد وا 
 ولكل من القضاة الخمسة.

في فقط لممالكم  إنذاراتويجوز توجيو ثالثة  إنذار إعطاءيتطمب  الخطأالتنبيو الثالث لنفس 
 الثالث. اإلنذارالمالكم تمقائيا في المباراة الواحدة ويشطب 

 األخطاء أنواع

المسك تحت الحزام. الدوس عمى قدم الخصم ))االعثار(( الرفس، الضرب بالقدم  أوالضرب  -1
 الركبة. أو

عمى المرفق  أو/ بالكتف، بالساعد، بالمرفق، خنق الخصم، الضغط بالذراع بالرأسالضرب  -2
 لمخمف عمى الحبال. رأسوضغط  أووجو الخصم 

 بالمعصم بجانب اليد. أوبالقسم الداخمي في القفاز  أوالضرب بالقفاز المفتوح  -3
عمى  أو الرأس أوالضرب الموجو عمى ظير الخصم خصوصا تمك التي تقع خمف الرقبة  -4

 الكميتين.
 الضرب مع لف القبضة في جسم الخصم. -5
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 سوء استعماليا. أواليجوم مع مسك الحبال  -6
 .بإحكاممصارعتو ومسكو  أواالرتماء عمى المالكم  -7
 .األرضحين النيوض من  أو أرضااليجوم عمى الخصم الساقط  -8
 المسك. -9

 السحب مع الضرب. أوالمسك مع الضرب  -10
 المنافس. أبطيدفع ذراعو بشدة تحت  أو رأسو أوالخصم حبس ذراع  أومسك  -11
 الغطس بطريقة تعرض المنافس لمخطر. أوالنزول  -12
 تعمد الوقوع لتفادي المكمات. أوالدفاع السمبي بالتغطية المزدوجة  -13
 نابية سيئة خالل المعب. أوغير مجدية  بألفاظالتفوه  -14
 الحكم باالنفصال ابتعد. أمرعدم الرجوع لمخمف عند صدور  -15
 الحكم باالنفصال ))ابتعد((. أمرمحاولة ضرب الخصم بعد صدور  -16
 وقت كان. أيالحكم في السموك العدواني تجاه  أواالعتداء  -17
 (.65( و)64كما مبين في الشكل ) األسنانتعمد خمع واقي  -18

 الكبو: 23المادة 

 :اآلتيةيعد المالكم في حالة كبو في الحاالت  .أ 
 عدة لكمات. أوجزء من جسمو عدا قدميو نتيجة لكمة  بأيالحمبة  أرضيةلمس  إذا -1
 عدة لكمات. أوتعمق بيا من غير وعي نتيجة لكمة  أوارتمى عمى الحبال  إذا -2
 عدة لكمات. أوجزء من جسمو خارج الحبال نتيجة لكمة  أوكان كل  إذا -3
يتعمق بالحبال ولكنو لم يكن في كامل وعيو وانو غير  أو بتأثيرىاتمقى لكمة لم يقع  إذا -4

 (.8) إلى( 1( من )66الحكم وكما مبين في الشكل ) برأيقادر عمى المتابعة 
 العد: .ب 

 10 إلى 1الحكم عد الثواني بصوت مرتفع من  يبدأسقوطو مباشرة  أيعند كبو المالكم 
فارق ثانية واحدة مشيرا بيديو عمى مرور كل ثانية بطريقة تجعل المالكم يفيم  وأخرىوبين كل عدة 
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ذا. 1قبل النطق بالرقم العد وعمى الحكم مالحظة مرور ثانية  الركن  إلىلم يذىب المالكم المنافس  وا 
 يذىب ليكمل العد. أن إلىيوقف الحكم العد المحايد البعيد 

لمحكم  أمرالركن المحايد بناء عمى  إلىيذىب المنافس في الحال  أنعند كبو المالكم يجب  .ج 
الحكم بالمعب بكممة العب  أمربعد نيوض المالكم وصدور  إالوال يجوز استئناف المعب 

 )بوكس(.
 ( عد الثمانية:اإللزامي)العد  .د 

يصل الحكم بالعد  أنبعد  إالعند كبو المالكم نتيجة لكمة من منافسو ال يستأنف المباراة 
 حتى لو كان المالكم عمى استعداد الستئناف المعب. 8حتى رقم 

 الضربة القاضية: .ه 

 لمباراة منتيية بالقاضية.عندما يصل الحكم بالعد لمرقم عشرة تعد ا

 الكبو نياية الجولة .و 

 األلعابمن المباراة النيائية في دورة  األخيرةكبا المالكم في نياية الجولة باستثناء الجولة  إذا
العدة العاشرة يعد  إلىوصل  فإذاالبطوالت القارية يستمر الحكم بالعد  أواالولمبية وبطوالت العالم 

 األمركان مستعدا لمعب قبل العد العاشر يعطي الحكم  إذا أماىذا المالكم خاسرا بالضربة القاضية 
 في الحال باستئناف المعب.

كبا المالكم نتيجة لكمة واستؤنفت المباراة بعد العد الثامن ثم وقع المالكم نفسو مرة ثانية  إذا .ز 
 العد مرة من الرقم الثامن الذي توقف منو. يستأنفحكم يتمقى لكمة جديدة فان ال أندون 

 فإذافي وقت واحد يستمر الحكم بالعد ما دام احدىما ال يزال في حالة كبو كبا المالكمان  إذا .ح 
توقف المباراة بعدىا وتعمن النتيجة من واقع  10ظل المالكمان في حالة كبو لغاية الرقم 
 عب ولحين توقف المباراة.الدرجات التي منحيا القضاة من بدء الم



35 

ذامباشرة المعب بعد فترة الراحة  أكمالعجز المالكم عن  إذا .ط  المعب  إكمالكبا وعجز عن  وا 
 خالل عشر ثوان يعد ميزوما.

مرات  أربع أوفي نفس الجولة  إجباريةثالث عدات  إلىتعرض  إذاالمعب  بإيقافيقوم الحكم  .ي 
الحكم المباراة  بإيقاف أوالحكم المباراة  بإيقافخالل المعب وتكون النتيجة لصالح منافسو 

 .رأسنتيجة ضربة 

 :الرأسضربات  أوالتصرف بعد الضربة القاضية  21المادة 

فقد المالكم وعيو نتيجة ضربة قوية مؤثرة فال يحق لغير الحكم والطبيب التواجد فوق  إذا - أ
 .إضافيةمساعدة  إلىاحتاج  إذا إالالحمبة 

 إلى اإلداريينيصحبو احد  أنيكشف عميو طبيبا فورا ويجب تمقى المالكم ضربة قاضية  إذا - ب
ورعايتو ونفس الشيء يجري لممالكم الذي يخرج  إلقامتومكان مناسب  أي أو إلىمنزلو 

 .رأسوبسبب تمقي عدة ضربات مؤثرة في 

 فترات الراحة

 أربعةبعد مرور فترة  إال الرأسضربات  أو األولىبعد الضربة القاضية ال يسمح لو بالمعب  .1
 من تاريخ الحدث. األقلعمى  أسابيع

تجعمو غير قادر  الرأستوقف المباراة لضربات  أوالمالكم الذي يتمقى ضربة قاضية ثانية  .2
من تاريخ  األقلعمى  أشيربعد مرور ثالثة  إالعمى الدفاع عن نفسو فال يسمح لو بالمعب 

 .األخيرالحدث 
يخرج من المباراة لثالث مرات  الرأسنتيجة ضربات  أوى ضربة قاضية الذي يتمقالمالكم  .3

ضربة  أخرشيرا ال يسمح لو بالمعب قبل انقضاء سنة كاممة من تاريخ  12متتالية خالل 
 تمقاىا.

يخضع المالكم لفحص  أنفترة من فترات الراحة المبينة يجب  أيبعد السماح لو بالمعب بعد  .4
 ر صالحيتو لمعب.طبي خاص لدى طبيب معتمد يقر 
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 التصافح باليدين: 22مادة 

يتصافح المالكمان قبل بدء المباراة وبعدىا بطريقة جدية كرمز لمروح الرياضية  أنيجب 
النتيجة  إعالنوقبل بدء الجولة الثالثة وبعد  األولىالصحيحة وتكون المصافحة قبل بدء الجولة 

 (.67ويحظر خالف ذلك كما في الشكل )

تنافس ىذه العممية تؤكد االىتمام بالرياضة كوسيمة لمتعارف والعالقات الطيبة وتؤكد ال إن
 الشريف البعيد عن كل غاية.


