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 التدريب في المصارعة

 يمكن ان نمخص القواعد العامة لممصارعة االغريقية )الرومانية( فيما يمي:

 الكتف(. -الظير -تعتبر الرمية صحيحة إذا سقط المنافس عمى اي جزء من الجسم )المقعد -1
 تحتسب نتيجة المباراة تعاداًل إذا سقط المصارعان عمى االرض معًا. -2
 طرح منافسو ثالث مرات صحيحة. يفوز المصارع إذا تمكن من -3
 يجوز استخدام العثار. -4
 يجوز استخدام مسكات الرجل. -5

كما عثرت البعثة عمى لوح نذري يحتوي عمى ثالث وضعيات تمثل الوضعية األولى فيو 
القسم التحضيري لممسكة والشكل الثاني كسر مركز ثقل الخصم في المصارعة الحرة والوضع الثالث 

 صار القائم بتطبيقيا وعدول خصمو بنظرة الى الخمف.انتياء المسكة وانت

سم وعميو  66اما االثر الثالث فيو جزء من لوح نذري من حجر كمس كسابقو عرضو 
مصارعان مسترسال الشعر ىما في وضع التحضير لممسكة وىذا يعود الى لوح نذري موجود في 

 ل موضوعو.شيكاغو كان قد عثر عميو في معبد سن في خقاجي وىو ينصو ويكم

كيمو  2اما آخر اثر في مسمة بدرة والتي وجدت في تل بيرم الواقع غرب مدينة بدرة بحوالي 
متر، ومدينة بدرة كما ىو معروف تقع في القسم الوسطي الشرقي من العراق وىي مرتبطة جغرافيًا 

لسالالت من حوالي في منطقة ديالى وكانت تابعة ليا سياسيًا احيانًا. ان ىذه المسمة ترجع الى فجر ا
ق.م بداللة شكل الصور السومرية المنحوتة عمييا ومن اسموب النحت وىي مكممة لما وجد  2666

في منطقة خفاجة وديالى ألنيا تمثل نفس الفترة الزمنية او انيا تمثل نياية فترة الساللة الثانية وبداية 
 الساللة الثالثة اي مرحمة االنتقال.

خام ابيض ذي عروق رمادية كثيرة وىي منشورية الشكل عمى كل ان المسمة معمولة من ر 
سم وال توجد عمييا  96جانب من جوانبيا االربعة مشيدان من صور بالنحت البارز وارتفاع المسمة 

سم  37كتابات ويفصل بين مشيد وآخر خط عريض بارز واربعة من ىذه المشاىد افقية عرضيا 
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ى الجانبين العريضين لممسمم واألربعة األخرى عمودية عرضيا سم تقريبًا منحوتة عم 22وارتفاعيا 
سم تقريبًا منحوتة عمى الجانبين الضيقين. ان المشيد الرئيسي فييا ىو  22سم وارتفاعيا  18

الخاص بالمصارعة وىو الذي ييمنا اواًل، وثانيًا ان ىذه المشاىد تكون فصواًل متصمة او اعمااًل 
مني حيث ارتبطت االلعاب الرياضية في عيد السومريين بالناحية الدينية متكاممة الحتفال ديني او ز 

وليذا سنأخذ شرح جانب المصارعة فييا بشكل تفصيمي متطرقين الى الجوانب األخرى بما يتصل 
 بالمشيد الرئيسي.

 تاريخ المصارعة في العراق حديثا

الحديث كالذي نالتو في التاريخ القديم فيي نالت المصارعة اىتمامًا كبيرًا في تاريخ العراق 
تعتبر من اول الرياضات التي مورست عمى نطاق شعبي فكانت الزورخانة تحتل اماكن عديدة في 
بغداد والمدن العراقية األخرى وظير ابطال عراقيون في ىذا الضرب من الرياضة تصارعوا مع 

ر الصراع الذي تم بين الحاج عباس الديك ابطال العالم حينذاك ونذكر عمى سبيل المثال ال الحص
 والير كريمر والذي فاز بو الحاج عباس الديك انذاك.

وكان لمدافع الديني اثرًا كبيرًا في ترويج ىذه المعبة التي كانت المعبة الشعبية في حينيا، إال 
اولمبية  ان التطور الذي حدث في العراق بعد الحكم األىمي وفتح المدارس ادى الى دخول رياضات

كثيرة مما قمل من شعبية ىذه المعبة بالتدريج والذي حدى بالمسؤولين عنيا لمتفكير الجدي بتطويرىا 
من قبل  1949بما ينسجم والقوانين الدولية وبذا قدم اول طمب لتأسيس اتحاد المصارعة العراقي 

والتي شارك  1948ي لندن المرحوم الحاج عباس الديك ورفاقو اي بعد الدورة االولمبية التي اقيمت ف
وشكمت اول ىيئة ادارية وانتخب  1956العراق فييا ألول مرة، وصدرت اجازة تأسيس االتحاد سنة 

الحاج عباس الديك رئيسًا لالتحاد، وبعدىا بدأ توجيو المعبة حسب القوانين الدولية وشكمت الفرق 
يث شارك العراق في اول دورة عربية المتعددة وبدأت االستعدادات لممشاركة بمنتخبات باسم القطر ح

في جميورية مصر العربية )االسكندرية(، بعدىا شارك القطر ألول مرة  1953بفريق مصارعة سنة 
ثم اقيمت الدورة العربية الثانية في  1955في البطولة العالمية التي اقيمت في ايران )طيران( عام 
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 2اوسمة ذىبية وستة  6في المصارعة عمى ، وحصل فييا ابطال القطر 1957لبنان )بيروت( سنة 
 .1959اثنان فضية. بعدىا شارك العراق لممرة الثانية في بطولة العالم لممصارعة عام 

وألول مرة في تاريخ العراق األولمبي يرسل فريق مصارعة ضمن الوفد االولمبي العراقي 
مرحمة جديدة أال وىي اجراء  وبعد ىذه الفترة بدأت 1966المشارك في الدورة االولمبية في روما 

مباريات ودية دولية حيث بدأت مع فرق االتحاد السوفيتي وايران والمانيا الديمقراطية وتركيا وغيرىا، 
بفريق مصارعة متكامل وحصل  1965بعدىا شارك العراق في الدورة العربية الرابعة في القاىرة عام 

بعدىا بعام واحد شارك القطر العراقي في دورة فضية وواحدة برونزية و  2عمى خمسة اوسمة ذىبية و
في كمبوديا حيث شارك بالبعثة الرياضية خمسة مصارعون وفي صوفيا عام  1966الكانيفو عام 

 اقيمت بطولة العالم لممصارعة الحرة والرومانية وشارك العراق فييا ايضًا. 1971

ة بالمصارعة الحرة في نظم االتحاد العراقي لممصارعة اول بطولة عربي 1973وفي عام 
بغداد وحاز القطر العراقي عمى المركز األول فييا. وبعد عام نظم االتحاد بطولة دولية باسم بطولة 

، كما شارك فريق المصارعة العراقي في 1977 -1976 -1975بغداد الدولية والتي اعيدت عام 
اتجو االتحاد العراقي  1971 وبعد عام 1974الدورة اآلسيوية السابعة التي اقيمت في طيران عام 

لممصارعة الى تطوير القاعدة حيث بدأ بوضع اسس خاصة وقوانين معينة لألشبال ونظم بطوالت 
القطر والمناطق وتييأ لمبطوالت حيث شارك في اول بطولة آسيوية لألشبال والتي اقيمت في الفمبين 

فضة واحدة  2سمة ذىبية واو  16واحرز المركز األول فييا وفاز اشبال القطر ب 1975عام 
برونزية كما شارك العراق في بطولة العالم لطمبة المدارس التي اقيمت في الواليات المتحدة االمريكية 

دولة واحرز الفريق العراقي المركز الثالث فييا حيث  15وكان عدد الدول المشاركة  1976عام 
نظم االتحاد العراقي بطولة آسيا  برونزية. كما 3فضية و 2اوسمة ذىبية و 3حصل اشبالنا عمى 

دول آسيوية واحرز اشبال القطر المركز األول في ىذه البطولة،  6لطمبة المدارس التي شاركت فييا 
وآخر بطولة عالمية شارك القطر فييا ىي بطولة العالم لممصارعة الحرة التي اقيمت في سويسرا 

حصل العراق  1979ركز الرابع وفي عام كغم الم 57واحرز فييا المصارع كمال عبدو وزن  1977
عمى المركز الثاني لبطولة العالم العسكرية في المصارعة الرومانية التي جرت في بغداد حيث حصل 
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حصل العراق عمى  1986كغم وفي عام  166المصارع فرحان جاسم المدالية الذىبية بوزن فوق 
في السويد حيث حصل  ة التي جرتالمركز األول في بطولة العالم لألشبال بالمصارعة الحر 

حصل  1986المصارعون العراقيون خمسة اوسمة ذىبية ومثميا فضية ووسامين نحاسيين. وفي عام 
كغم في المصارعة الحرة في الدورة اآلسيوية التي  166فرحان جاسم الوسام الفضي في وزن فوق 

 اقيمت في سيئول.

االتحادات الرياضية بتوسيع قاعدتيا وتكوين كادرىا وبدعم وتشجيع القيادة السياسية بدأت 
ومن ضمن ىذه االتحادات اتحاد المصارعة حيث ارسل مدربين الى دورات دولية واقام دورات تدريبية 
قطرية وعربية ودولية ونأمل ان نحتل قريبا مكانا مرموقا في ىذا المجال يتناسب وموقع ومكانة 

 القطر العراقي قديما وحديثا.

 تعني التمارين التحضيرية العامة في المصارعة ماذا

لكل نوع من االلعاب الرياضية تمارين تحضيرية عامة الى جانب التمارين التحضيرية 
الخاصة وتمارين المنافسات وان الفرق بينيما ىو من ناحية ىدف وواجب التمرين، وبذا يثبت شكل 

التحضيرية العامة لممصارعة عمى احدى التمرين ونوعو ويحتوي تقريبا كل تمرين من التمارين 
التي تقول، من الضروري عند  Romoanovovaحركات تكنيك المصارعة ونحن نتفق ىنا مع رأي 

اختيارنا لمتمارين التي تعمل عمى البناء العام ان نأخذ بنظر االعتبار نوع المعبة المراد تعميميا. وقد 
 خاص لو تأثير عمى البناء العام لممصارع. ذلك وبالعكس فإن كل تمرين تحضيري Matweewايد 

التحضيرية العامة في المصارعة ىو عدم ارتباطيا تكنيك المسكات ان متطمبات التمارين 
حيث يكون واجبيا رفع المستوى العام لألعضاء واألجيزة الداخمية لممصارع الى درجة معينة. وعمى 

لكن درجة استعماليا تكون مختمفة، فعمى ىذا األساس يمكن ان تختار التمارين من العاب اخرى 
سبيل المثال يؤكد راكض المسافات القصيرة وكذلك قافز العالي عمى السرعة وقوة الرجمين باالضافة 
الى التمارين االخرى ويؤكد قافز الزانة والمصارع وبنفس القوة عمى قوة الذراعين والمطاولة. وكذلك 

مصارعة عمى بناء الصفات الجسمية وبنفس الوقت تبنى تعمل التمارين التحضيرية العامة في ال
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الميارة الحركية لممصارع بشكل عام. وىنا يؤكد القول بأن الصفات الجسمية والميارات يطوران 
بعضيما البعض. ونختار التمارين التحضيرية العامة في المصارعة غالبة من االلعاب األخرى 

ىناك حاجة ألن تتشابو حركاتيا من حركات مسكات  واحيانا من المصارعة نفسيا وعند ذلك ليست
معينة ومعنى ذلك ان التكنيك في ىذه الحالة ال يأتي بالدرجة األولى وانما الصفات الجسمية وكذلك 

 فإن ىذه التمارين تكون في اكثر االحيان بسيطة ونحاول ان نوضح رأينا بالمثال التالي:

 :تمارين باالثقال -1
 تمارين بجياز رفع االثقال ولمرفعات النظامية. -أ 
 تمارين باالثقال لمسحب والدبني والبنج بريس. -ب 
 تمارين القفز بحمل االثقال. -ج 
 تمارين بالكرة الطبية: -2

 رمي الكرة بين زميمين مع مالحظة زيادة المسافة تدرجيا. -أ 
 تقصير المسافة واالسراع بتبادل الرمي بين الزميمين. -ب 
ائرة ويقف مصارعان باتجاه معاكس حيث تعطى لكل واحد منيم يجمس المصارعون بد -ج 

كرة طبية ويطمب منيم دحرجتيا بالرجل ومحاولة كل واحد منيما المحاق باآلخر ثم تعاد 
الدحرجة باليد اليسرى فاليمنى واخيرًا بالذراعين سوية بعد ان تعطى لكل واحد منيم 

 كرتان وبنفس الشرط السابق.
حرجة الكرة بالرجمين والمحاق بيا ويمكن ان نعين مسافة الدحرجة الجموس عمى الورك ود -د 

 إلجراء سباق بين مصارعين او اكثر.
يستمقي احد المصارعان عمى الظير واآلخر يمسك بكرة طبية ويرمييا باتجاه المصارع  -ه 

 المستمقي الذي عميو ارجاع الكرة بضربيا برجمية.
امام رأسو ويدحرج الكرة عمى ظيره الى  ينبطح احد المصارعان عمى البطن والزميل يقف -و 

 ان تصل الى القدمين وعمى المصارع المبطوح ضرب الكرة بقدميو لرجاعيا الى الزميل.
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 تمارين مع الزميل: -3
المتعاكس والميل باتجاه البعض ماسكين ايدي بعضيما بحيث يشكل المصرعان الوقوف  -أ 

اليمنى لذراع الزميل اليسرى الذي عميو قاعدة ارتكاز واحدة، ويبدأ التمرين بدفع الذراع 
مقاومة ذلك بشكل يتناسب وقوتو وبالتبادل بين الذراعين، كذلك يتبادل المصارعان 

 الدفع.
 السابق ولكن الدفع يتم بكمتي الذراعين.نفس التمرين  -ب 
يقف احد المصارعان وذراعاه ممدودتان بجانبيو ويحاول رفعيما الى األعمى في حين  -ج 

 مقاومة ذلك بما يتناسب وقوة خصمو. يحاول الزميل
 نفس التمرين السابق ولكن الزميل يقاوم خفض الذراعين الى االسفل. -د 
االستمقاء عمى الظير ووضع الرجمين مقابل بعضيما ويحاول كل منيم مقاومة دفع  -ه 

 زميمو بحيث تكون الحركة كحركة الدراجات.
الالعب المستمقي رفع جسمو اماما االستمقاء عمى الظير وبمسك الزميل القدمين ويحاول  -و 

 وتحركو عمى شكل دائرة الى الجانب واالمام والخمف.
 نفس التمرين السابق ولكن القائم بالتمرين ينبطح عمى البطن. -ز 
 مسك رأس الزميل ومقاومة سحب رأسو الى االمام والخمف والجانبين. -ح 
 تمارين سويدية -4

 ثني ومد الذراعين –االستناد االمامي  -أ 
 ثني ومد الذراعين –الخمفي االستناد  -ب 
مد الذراعين والرجمين بنترة عاليا وبأن واحد لمس مشطي  -االستمقاء عمى الظير -ج 

 القدمين بالكفين.
 االنبطاح عمى البطن وتشابك الكفين خمف الرقبة ثم وضع الصدر عاليا وخفضو. -د 
ثقل الجسم الجموس عمى قدم واحد ووضع الثانية ممدودة الى الجانب ويبدأ التمرين بنقل  -ه 

 الى الرجل األخرى.
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 تمارين ثابتة باالجيزة وبدونيا -5
 دفع الحائط -أ 
 الوقوف بين عمودين ثابتين ودفعيما الى الجانب  -ب 
 الوقوف بين عمودين وسحبيما الى الجسم -ج 
 االستمقاء عمى الظير ودفع عمود ثابت الى االعمى بالرجمين -د 
سم عن االرض والثبات 15االستمقاء عمى الظير، ودفع الصدر والرجمين لمسافة  -ه 

 بالوضع
 تمارين التسمق -6

 تسمق الحبال بالذراعين وبمساعدة الرجمين -أ 
 تسمق الحبال بالذراعين فقط -ب 
 وضع حبمين جنب بعضيما ومسك كل حبل بذراع واحدة والتسمق بالتناوب -ج 
 تسمق الساللم الجمناستيكية -د 

 امثمة لمتمارين التحضيرية العامة لمسرعة

 الركض  -1
 متر. 86-36القصيرة ولمسافة تتراوح بين ركض المسافات  -أ 
ثانية والعودة الى اليرولة بعد  16اليرولة بدائرة وعند االشارة الركض السريع لمدة  -ب 

 االشارة الثانية وتعاد لمدة خمس مرات.
 سباق البريد بين الفرق. -ج 
 تمارين مع الزميل -2

الذراعين مع وضع االستناد االمامي والزميل يحمل الرجمين والتسابق بالسير عمى  -أ 
 اآلخرين.

 التماسك مع الزميل والركض عمى قدم واحدة والتنافس مع اآلخرين. -ب 
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 تمارين العاب الكرة -3
 لعبة كرة السمة -أ 
 لعبة البيسبول -ب 
 لعبة التنس -ج 
 االلعاب الصغيرة -4

يقسم الالعبين الى قسمين يفصميما خط وسطي وتعطي لكل العب  -لعبة رمي الكرات -أ 
يحاول كل فريق رمي الكرات الى ساحة الفريق اآلخر وبعد كرة، وبعد اشارة المدرب 

 دقيقة يعمن اشارة التوقف والفريق الفائز ىو الذي يممك اقل عددا من الكرات في ساحتو.
يقف الالعبين في احد جوانب البساط ويختار المدرب احد الالعبين لموقوف في الوسط،  -ب 

بساط، وكل العب يمس خالل عممية وعمى الالعبين االنتقال الى الجية الثانية من ال
 االنتقال من قبل الالعب الوسطي يصبح معو ويساعده عمى مس اآلخرين وىكذا.

يرسم المدرب مربعات عمى جانب البساط بقدر عدد الالعبين ويختار احدىم ليقف في  -ج 
وسط البساط حاماًل كرة يحاول الالعبون االنتقال من مربع الى آخر وخالل ذلك يحق 

ذا وجد العبان في مربع واحد حق لالعب ا لوسطي مس الالعبين بالكرة تحت الحزام وا 
لالعب الوسط رمييما بالكرة ويعتبر الالعب فائزا عند عدم مساسو شرط ان يكون قد 

 تنقل كثيرا.

 ماذا تعني التمارين التحضيرية الخاصة في المصارعة

ان التمارين التحضيرية الخاصة ىي تمك التمارين التي ترتبط بشكل ونوع المسكة )الشغل( 
ولكن ونظرا لسعة تكنيك المصارعة وتعدد الصفات الجسمية التي يحتاجيا المصارع اصبح من 
العسير تحديد وعزل التمارين التحضيرية الخاصة عن العامة وىذا ال ينطبق عمى المصارعة فقط 

 ىذه النظرة بالقول التالي: (Nagornyl)انواع كثيرة من االلعاب الرياضية ويؤكد  وانما عمى

نحن ننظر الى التمارين التحضيرية الخاصة والعامة عمى انيا ناحيتان مشتركتان في عممية 
 التطور الرياضي وانيما مرتبطتان وال يمكن الفصل بينيما.
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تمك التمارين التي تعمل عمى بناء ان التمارين التحضيرية الخاصة في المصارعة ىي 
المصارع الفني وتزيد من ميارة حركاتو وانيا تؤثر بصورة خاصة عمى الصفات الجسمية لديو كما 

 وانيا تمارين معقدة ليا ىدف معين يخدم احدى المسكات او مجموعة مسكات.

ع الى انيا تكون صعبة قياسا بالتمارين التحضيرية العامة وسبب ذلك يرجان ىذه التمارين 
مرتبطة بشروط تكنيكية معينة والذي يكون اداؤىا ليس سيال عمى المتمرن كما ان ىذه التمارين 

 تؤدي باالجيزة ويمكن ان نوجز واجبات التمارين التحضيرية الخاصة في المصارعة بما يمي:

 اعطاء معمومات كثيرة حول فن المسكات والتكنيك ليا. -1
 اصة لممسكات المعقدة والخطرة.تعتبر وسائل تعميمية اساسية خ -2
 تقوية رد الفعل والشعور بالحركة وسرعة الحركة. -3
 تقوية المجاميع العضمية التي يقع عمييا الواجب الحركي بشكل مباشر. -4
 تنمية القابميات الجسمية الخاصة. -5
 تقوية امكانية ثني عضالت الجزء العموي وتقوية عضالت مد الرجمين والظير والذراعين. -6

 لمتمارين التحضيرية الخاصة لمقوةامثمة 

 تمارين القوس -1
يفتح المصارع ساقيو ويستند عمى رأسو ويقوم بالدفع نحو االمام بقدميو ثم ينحني بشدة  -أ 

نحو الخمف الى ان يقارب مالمسة البساط بكتفيو ثم يعود الى الوضع األول ويمكن 
الرأس والعمود الفقري ثم انجاز ىذا التمرين باالنحناء الجانبي من الجزء الخمفي من 

 يالمس الكتف االيمن البساط ويعقبو الكتف االيسر.
يستمقي المصارع عمى ظيره ويثني ركبتيو ويطوي مرفقيو ويسند  -القوس في المصارعة -ب 

اليدين عمى البساط من جانبي الرأس يرفع منطقة الحوض الى االعمى ونحو االمام 
قتي الصدر ونياية الرقبة. اما مراكز ويثني الظير من المنطقة الوسطى ومن منط
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االستناد لدى المصارع فتكون القدمين الرأس باطن الكفين، ويمكن ان تزداد شدة التمرين 
 برفع اليدين عن البساط.

الدوران حول الرأس: يستند المصارع عمى رأسو ويبعد المسافة بين ساقيو بيدوء وبخفة  -ج 
الساق األيسر الى األعمى ويأخذ وضع ويخطو بعض الخطوات الى جية اليمين، يرفع 

القوس ويغير وضع الرأس وينجز خطوة جديدة في نفس االتجاه يرفع الساق اليمنى الى 
األعمى ثم يعود الى الوضع األولي شرط ثبات الرأس اي ان اتجاه النظر يكون في نقطة 

 واحدة.
لي وبحركة العبود من عمى القوس بواسطة الرأس: يأخذ المصارع وضع القوس العا -د 

خفيفة نحو االمام يدفع نفسو عاليا بالساقين ليعود بعدىا يرجع الى وضع القوس ويكرر 
 التمرين بعدىا يدفع االرض ليعمل حركة الوقوف عمى الرأس ثم يسقط بالقوس وىكذا.

يجمس المصارع بشكل مععكوس عمى ظير زميمو الذي يأخذ وضع االستعداد االرضي  -ه 
و ثم ينحني بشدة نحو الخمف لغرض مالمسة البساط ثم العودة ويمف فخذي الزميل بقدمي

 الى الوضع األولي.
يقف احد المصارعان وقوف فتحا ويعمل المصارع اآلخر القوس ويمسك بيديو كاحمي  -و 

المصارع الواقف مع دفع رجميو لموصول الى الوقوف عمى الرأس ثم السقوط في الجية 
 الثانية وىكذا يعاد التمرين.

 الكرات الطبية:تمارين ب -2
يمسك المصارعان بوضع الوقوف المتقابل كرة طبية وعند االشارة يحاول كل منيما ان  -أ 

 يمتمكيا وحده، والفائز ىو الذي يحصل عمييا من خصمو قبل اآلخر.
االستمقاء عمى الظير وثني الركبتين: يمسك المصارع كرة طبية خمف رأسو وبيذا  -ب 

 ة إلسناد الذراعين.الوضع يكون قوسا بجسمو تستعمل الكر 
حمل الكرة وتكوين جسر المصارعة: يجمس المصارع عمى ركبتو اليسرى ويطوق كرة  -ج 

طبية ويثني ركبتو اليمنى وينجز التمرين قائما عمى كتفو وينيض فجأة بشكل قوس 
 ويحول الكرة الى الجية الثانية.



11 

 تمارين بالدمية: -3
بذراعو وجسمو ثم يمد ركبتيو بقوة اسقاط الدمية بالصدر: يسيطر المصارع عمى الدمية  -أ 

وينحني بعموده الفقري نحو الخمف بقوة ويدفع بطنو بشدة نحو االمام والى العمى وفي 
لحظة مالمستو او تقربو من البساط يستدير المصارع الى جية الذراع المسيطر عميو ان 

 ثبات ىذا التمرين يعتمد عمى ابعاد الساقين.
القوس: يجمس المصارع خمف الدمية التي يطوقيا من  حمل دمية المصارعة في وضعية -ب 

 منطقة الخصر ثم يعبر بيا عمى شكل جسر كما في طريقة الكرة الطبية.
اسقاط من فوق الصدر مع الدمية: بعد شد عضالت الرقبة والقوس تظير ردود الفعل  -ج 

مى االيجابية لمدفاع عند السقوط نحو الخمف ويمكن ان ينجز المصارع السقطات من اع
الصدر بمساعدة الدمية. االسقاط نحو الخمف وان المسكات ىذه تتطمب اعدادا خاصا 
 بالنسبة لممصارعين المدربين عمى المصارعة الحرة وىذا التمرين مشابو لما ىو موجود.

 تمارين باالثقال: -4
)بنج بريس( بوضع القوس: بأخذ المصارع وضع القوس العالي ويعطي ثقل بحممو كما  -أ 

 % من وزن الجسم في البداية.56بريس( وان وزن الثقل يجب ان ال يزيد عن في )البنج 
 سحب الثقل الى األعمى بنتره لمستوى الصدر ويكون مسك البار بكفين متعاكسين. -ب 

 امثمة لمتمارين التحضيرية الخاصة لمسرعة

تعمل بشكل كامل في حالة راحة الجياز العصبي لذلك ال ان المؤثرات الحركية لمسرعة 
يجوز اتعاب الجياز العصبي قبل تدريب السرعة وليذا يجب ان ينتقل الى تدريب السرعة بعد بداية 
الساعة التدريبية مباشرة اما الواجبات األخرى، فتؤجل بعد ذلك. كما ان فترة اداء التمرين ومرات 

بالدمية ومع الزميل االعادة تكون قميمة وتعطى بعد االداء فترة لمراحة وعميو تعتبر التمارين السابقة 
والمصارعة الخيالية التي اعطيت لتطوير المطاولة، تمارين لتطوير السرعة شرط تقصير زمن االداء 

 وتقميل عدد المرات والتأكيد عمى سرعة االداء بعد ضبط التكنيك.
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 تمارين لزيادة رد الفعل والشعور الحركي

وضع الوقوف يصاحبيا عدد كبير  مصارعة البوخ: البوخ مصارعة محمية منغولية، تتم في -أ 
من المسكات لمحصول عمى االسقاط او لمصاحبة الخصم الى االرض عمى ظيره او عمى 
جنبو او بطنو وركبتيو والخاسر ىو المصارع الذي يالمس األرض بأي جزء من جسمو 

 وحتى كف اليد ويكون خاسرًا المصارع الذي يياجم ساقي الخصم في منطقة الركبتين.
عة الصينية: يأخذ المصارعان مكانيما متقابالن ويحاول كل منيما السيطرة عمى المصار  -ب 

ذراعي اآلخر، دون ان يرخي سيطرتو وبحركات القفز المختمفة، يحاول كل منيم ان يضع 
قدميو عمى قدمي زميمو ويكون الفوز لممصارع الذي وضع قدمو اكثر عدد من المرات من 

 دقيقة. 1-3
األمامي: يحاول كل مصارع سحب ذراع خصمو من منطقة  االستنادصراع في وضع  -ج 

مفصل الرسغ والفائز ىو الذي يجمب خصمو الى وضع االنبطاح عمى البطن او االستناد 
 عمى مفصل المرفق وال يجوز مس االرض بالركبة او الركبتين.

عناصر  ان التدريب الخاص بالمنافسة ىو عبارة عن شكل تدريب يمكن بمساعدتو من ربط
مكونات حالة التدريب المختمفة ويسرع في مالئمة وصالحية الناحية الجسمية والنفسية لمرياضي 

 ويجعمو متأىاًل جسميا ونفسيا وتكنيكيا وتكتيكيا لمتطمبات المنافسات.

ان التدريب الخاص بالمنافسة والمباريات لو تأثير ايجابي عمى سرعة تطور المستوى 
المرحمة التحضيرية ومرحمة المنافسات ألنو يحتاج الى متطمبات عالية لقوى وخاصة في نياية 

الرياضي الجسمية والنفسية ذلك ألن الجيد الداخمي في التدريب الخاص بالمنافسة وكبر حجم 
المؤثرات لموحدة التدريبية يكون في اكثر األحيان اكبر منو في المنافسة وليذا تكون نسبتو في مجمل 

قميمة وفي جميع التدريب ولقد ظير اخيرا في العاب المطاولة بأن اكثر المؤثرات  سعة التدريب
السمبية ىي بسبب زيادة التحميل الكثيرة المتأتية من مثل ىذا النوع من التدريب ونحاول ىنا اعطاء 

 بعض االمثمة عمى تمارين المنافسات.



13 

تنافسان لفترة ثالث جوالت المصارعة القانونية لثالث جوالت نظامية: يترك المصارعان ي -1
نظامية وطبقا لقانون المعبة، اضافة لذلك عمى المدرب التأكيد ىنا عمى استغالل الوقت 
كامال وعدم السماح ليما بترك البساط حتى في حالة اليروب من مسكة مطبقة ضد احدىم 

ب من كما ال يحق ليم الدفاع السمبي ومثل ىذه الشروط تجعل ىذا النوع من التدريب اصع
 المنافسة وىذا ىو ىدف تمارين المنافسات.

يتطمب زج المصارعة القانونية مع خصم طويل او قصير او اكثر وزنًا: ان ىذا التمرين  -2
المصارع ضد خصوم مختمفي االطوال وىذا ما يحدث لممصارع في جميع المباريات، وكما 

تي يفضميا طوال ىو معروف فإن قصار القامة يختصون بمسكات تختمف عن المسكات ال
القامة وليذا السبب البد من تعويد المصارع عمى ذلك لكي ال يفاجأ في المنافسات، كما البد 
من زجو مع مصارعين اثقل منو وزنا او اقل منو وزنا وبالرغم من ان ىذا االحتمال غير 
د موجود في المنافسات لكن الصراع مع ىؤالء مفيد لضبط تكنيك المسكات من ناحية وتعوي

 المصارع عمى الصراع مع خصوم اقوى من ناحية اخرى.
المصارعة مع خصوم مختمفي المستويات: من اجل رفع معنويات المصارع وتعويده عمى  -3

المستويات المختمفة لخصومو في المنافسات البد من التدريب مع خصوم المستويات سواء 
مسكتو المفضمة بسيولة أكانوا اعمى مستوى منو او اوطأ فمن ناحية يتمكن من تطبيق 

وبتكنيك عال ضد الخصوم الذين ىم اقل مستوى منو ومن ناحية اخرى يتعود عمى تطبيق 
مسكاتو ضد خصم قوي ذا خبرة عالية ال ينجح في ميمتو إال بعد بذل مجيود كبير وما 

 ينطبق عمى تطبيق المسكات ينطبق بنفس الشيء عمى المسكات المضادة والدفاع.

أنيا: )عبارة عن حركات منظمة بشكل مجدي وتتم ىذه الحركات او قسم تعرف المسكة ب
منيا بآن واحد او بالتدريج بحيث يكون تأثيرىا موجيًا عمى الخصم ومتباداًل بين القوة الخارجية 
والداخمية بشكل فعال ومتكامل من اجل استثمارىا لمحصول عمى نتائج جيدة حسب ما يقرره قانون 

 المعبة(.
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 جموس في المصارعة الحرةمسكات ال

 مسكة الحصير: -1

ان ىذه المسكة تعتبر من المسكات الشائعة االستعمال عمى المستوى الدولي يأخذ المياجم 
وضعا الى يمين المصارع االرضي ويمسك بيده اليسرى رجل الخصم القريبة منو في منطقة الفخذ 

الخصم لتثبيتو بالوضع ويدفع بفخذ وينيض عاليا رافعا خصمو. ثم يضع ذراعو اليمنى عمى رقبة 
الخصم عاليا ليستطيع ادخال ساقو اليسرى بين ساقي الخصم ويمف بيا ساق الخصم المالمسة 
لألرض في المنطقة الواقعة بين مفصمي الكاحل والركبة، بعد ىذه الحركة يسقط المياجم امامًا اسفل 

د بيا عمى البساط ويترك فخذ الخصم عمى البساط ويرخي ذراعو اليسرى الماسكة لمخصم لكي يستن
األيمن ويقفل بذراعو اليمنى ذراع الخصم اليمنى. كما يمكن تفادي العمل بالذراع اليمنى والتركيز 

 عمى توجيو وزن المياجم عمى صدر الخصم وسحب رجمو عالية نحو رأسو.

 العباسية: -2

لمياجم الجالس تطبق ىذه المسكة عندما يكون الخصم مبطوحًا عمى بطنو حيث يسحب ا
عمى ركبتيو قدم خصمو اليسرى ليضعيا تحت ابطو ثم يسحب القدم اليمنى عاليًا الى جنبيا ويشكل 
حمقة بمسك ذراعيو سوية وبقوة ومن ىذا الوضع ينيض المياجم رافعًا خصمو الذي يمس البساط 

ويسارًا من  برأسو وذراعيو دون ان يتوانى في احكام سيطرتو عمى خصمو ثم يدور خصمو يميناً 
 الكتف الى الظير، كما يمكن لممياجم تنفيذ المسكة دون الحاجة الى الوقوف.

 مسكة قفل وسحب الساقين: -3

يجمس المياجم عمى الركبتين بجانب المدافع ويمسك بالذراع اليمنى ومن منطقة امام الفخذ 
ليدين ثم يسحب رجمي خصمو لتتماسك مع ذراعو اليسرى الماسكة لمرجمين من الخمف حيث تقفل ا

بقوة الى االعمى وعندما تترك ركبتي الخصم البساط يدفع المياجم بكتفو القريب من الخصم الى 
 االمام اسفل، وبواسطة ىذا الدفع ومسك الفخذين يجبر الخصم بالذىاب الى الكتفين.
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 مسكات الوقوف في المصارعة الحرة

 مسكة الغطس بربط الرجل: -1

ويضع المياجم ذراعو اليسرى تحت ذراع الخصم اليمنى  يقف المصارعان بوضع التقابل
ويسحبيا وبنفس الوقت يضغط خصمو برأسو، يستغل المياجم مقاومة خصمو لمدفع ويغطس الى 
االسفل دافعًا ذراع خصمو اليمنى عاليا بذراعو اليسرى شرط ان يبقى القسم العموي من جسمو 

لمياجم اليمنى لرقبة خصمو. بعدىا يعتدل ويمسك منتصبا ويساعد ىذه الحركة السحب القوي بذراع ا
بيده اليسرى فوق مفصل حوض خصمو من الجية البعيدة عنو ويضغط عميو بوزنو ويجبره عمى 
السقوط امامًا عمى البساط ويثبتو وعمى المدرب ان يؤكد عمى السحب القوي لرقبة الخصم وعمى 

 اعتدال الجسم عند الغطس.

 حركة الغطس عمى الرجمين: -2

ان اداء مسكة حركة الغطس عمى الرجمين ليس معقدًا، فالمياجم ىنا يغطس الى االسفل 
ليمسك رجمي خصمو تحت المقعد ثم يرفعو ويرميو اماما جانبا عمى البساط اما باستعمال قفل الرجل 
او بدونو ان الشكل يوضح ان المياجم في وضع الجموس عمى الركبتين والذي توصل اليو من وضع 

الموضح في المسكة السابقة، وعمى المدرب ان يؤكد في المسكة ايضًا عمى اعتدال الجسم  الوقوف
عند الغطس، وان يؤكد عمى المياجم بأن يثني ركبتو اليمنى اوال تتبعيا اليسرى وبتماس مع الخصم 

 اي في منطقة ارتكازه.

 مسكات الجموس في المصارعة الرومانية

 حركة قفل الرقبة: -1

يجمس المياجم الى يسار الخصم ماسكا بيده اليسرى حنك خصمو من فوق رقبتو ورافعًا 
رجمو األمامية ويده اليمنى تدخل تحت ابط الخصم لتمسك اليد اليسرى ومن ىذا الوضع يسحب 
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المياجم القسم العموي من جسم خصمو اليو لكي ال يستند الخصم بقوة عمى ذراعيو ثم يرميو جانبا 
 أسو وكتفو.اسفل عمى ر 

 مسكة الذراع الممدودة: -2

يجمس المياجم بجانب خصمو واضعًا ركبتو اليمنى بجانب ركبة خصمو القريبة منو اما 
الرجل اليسرى فتكون مثنية ومثبتو لالرتكاز، ثم يمسك المياجم بيده اليسرى ذراع خصمو اليسرى عند 

مسك يده اليسرى عند مفصل مفصل الرسغ ويدخل اليد اليمنى من تحت يد خصمو حول العضد لت
الرسغ، ثم يدير جسمو بعد سحب ذراع خصمو عن االرض ليشكل زاوية مع ظير الخصم، ويدفع 
بقوة بعضد يده اليمنى وليس بالكتف مفصل كتف الخصم من االسفل )االبط( وبنفس الوقت يسحب 

وران من جية الرأس يده اليسرى خمفًا عاليًا وعن ىذا الوضع يتمكن المياجم من تثبيت خصمو والد
 ليجمب خصمو الى وضع القوس او الصرعة.

 مسكة التطويق من قبل الخصم )ىاف تاف( -3

بوضع البروك عمى الركبتين والمدافع يكون امامو جالسًا بنفس الوضع وماسكًا يكون المياجم 
بذراعو حول جذعو يضع المياجم وجيو عمى البساط ويمسك بعضديو عضدي الخصم ويمكن كذلك 

الخصم من مفصمي الزند عمى ان تكون ذراعي الخصم متالصقة ومضغوطة عمى جسم  مسك
المياجم، بعدىا يدفع المياجم رأسو من تحت جذع الخصم الى احدى الجيتين اليسار او اليمين 

الى خصمو ويبدأ بدفع  96وبنفس الوقت تعمل رجميو حركة مقصية وبذا يجمس المياجم وبزاوية 
 الرقبة وبمساعدة مد الرجمين. خصمو برأسو من منطقة

 مسكات الوقوف في المصارعة الرومانية

 مسكة الرمي بحجز الرأس والذراع: -1

يقف المصارعان متماسكان وواضع كل منيم قدمو اليسرى امامًا. يمسك المياجم ذراع 
 الخصم اليمنى بيده اليسرى ويحوط رقبة الخصم بالذراع اليمنى. ومن ىذا الوضع يدفع الخصم الى
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الخمف. يستغل المياجم دفع الخصم المعاكس ويستدير عمى مشط قدمو االمامية وينقل القدم الثانية 
حينيا دافعًا بوركو الى االمام بسرعة. وخالل عممية الدوران يمسك بذراعو اليمنى كتف الخصم 

ورقبة  يسحب المياجم ذراع 276اليمنى من خمف الرقبة وبعد االنتياء مباشرة من الدوران بدرجة 
الخصم الى امام اسفل وبنفس الوقت يمد المياجم ركبتيو وخالل السقوط امامًا جانبًا يبقى المياجم 

 ساحبا رقبة خصمو باتجاه قدم المياجم اليسرى بشكل ال يسمح لمخصم ان يمس البساط برأسو.

 مسكة رمية الورك: -2

اليسرى عضد المدافع فوق يقف المصارعان بوضع اليمين المتساوي ويمسك المياجم بذراعو 
منطقة مفصل الزند والذراع األخرى ظيره. ثم يدير المياجم جسمو ليكون ظيره باتجاه الخصم ثم يمد 

 رجميو مع حركة التواء في الجذع ويسحب بذراعيو لييبط مع خصمو عمى البساط.

 ويكمن اساس االختالف بين المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة:

مانية يمنع منعًا باتًا مسك الخصم من تحت الحزام او استعمال االرجل عند المصارعة الرو  -
 تنفيذ اي حركة.

اما المصارعة الحرة فعمى خالف ذلك يسمح بمسك الخصم من الرجمين واستعمال الركبة  -
واستعمال الرجل عند تنفيذ الحركات. كثيرًا ما غيرت ويمكن تغيير القوانين المدرجة لذا فال 

معروفة ومقبولة من الجميع والمطموب من العاممين في ىذا الحقل اداء مصارعة  بد ان تكون
 نشيطة ضمن االستقامة والمعب الشريف.

 ( الغرض1المادة )

 لتحديد الشروط العممية والفنية التي يجب ان تجري عمييا النزاالت. -
 لتثبيت القيمة الممنوحة الى االفعال والمسكات في المصارعة. -
 قف والممنوعات.لتحديد الموا -
 لتثبيت الميمة الفنية لطاقم التحكيم. -
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 ( منياج المنافسات:5المادة )

 ان مدة المنافسات مثبتة كاآلتي:

 االلعاب االولمبية = خمسة ايام وعمى ثالثة ابسطة بالتناوب. -أ 
بطولة العالم لممتقدمين = اربعة ايام وعمى ثالثة ابسطة او ثالثة ايام عمى اربعة ابسطة  -ب 

 وب.بالتنا
 بطوالت الشباب = ثالثة ايام عمى ثالثة ابسطة بالتناوب. -ج 
البطوالت القارية = ثالثة ايام عمى بساطين او ثالثة ابسطة بالتناوب ويضاف بساط اخر  -د 

 في حالة كثرة عدد المشاركين.

 وكأمر مبدئي يجب اال يتجاوز وقت المنافسات عن ثالث ساعات لكل اشكال المنافسات.

 والثاني = لألدوار التمييديةاليوم األول  -
 اليوم الثالث في المساء = األدوار النيائية -
 كما يجب ان ال يخوض المصارع اكثر من ثالث نزاالت في اليوم الواحد -
يجب ان تجري عمى بساط واحد  6-5-4-3-2-1جميع المنافسات التي تحدد المراكز  -

 فقط.

 المنافسات -األعمار -( األوزان6المادة )

 تكون االوزان لأللعاب التالية كما يمي: االوزان:

االحتفاالت الدولية، السباقات الدولية  -البطوالت العالمية وكأس العالم -االلعاب االولمبية
 واالقميمية، وكل المقاءات الدولية.
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 مرحمة االحداث -ب   مرحمة االشبال: -أ
 كغم 46-37    كغم 27-36
36-33    46-43 
33-37    43-47 
37-41    47-51 
41-45    51-55 
45-56    55-66 
56-55    66-65 
55-66    65-76 
66-66    76-76 
66-73    76-83 
73-85    83-95 
 الشباب والمتقدمين -د    الفتيان: -ج
 كغم 48لغاية     كغم 43-46
 52لغاية     46-56
 57لغاية     56-54
 62لغاية     54-58
 68لغاية     58-63
 74لغاية     63-68
 82لغاية     68-74
 96لغاية     74-81
 166لغاية     81-88
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 مراحل اعمار المصارعين:

 سنة 14-13  مرحمة االشبال -
 سنة 16-15  مرحمة االحداث -
 سنة 18-17  مرحمة الفتيان -
 سنة 26-18  مرحمة الشباب -
 فما فوق 19  مرحمة المتقدمين -

 البطوالت والكؤوس العالمية:

 الدوليةالمسابقات  -
 البطوالت والكؤوس القارية -
 البطوالت والكؤوس العالمية -
 األلعاب االولمبية -

يسمح لممصارع من مرحمة الشباب بسباقات المتقدمين المذكورة اعاله عمى ان يكون عمره 
 سنة كحد ادنى. 18

 ان المسابقات المشار الييا اعاله تجري طبقا لقواعد االتحاد الدولي لمصارعة اليواة.

 ( مدة النزال7المادة )

 ان مدة النزال تحدد بالطريقة التالية:

 جولتين مدة كل جولة دقيقتين بينيما دقيقة توقف واحدة. -االشبال واالحداث - أ
 جولتين مدة كل جولة ثالث دقائق بينيما دقيقة توقف واحدة. -الفتيان والشباب والمتقدمين - ب
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 ( الوزن:9المادة )

النيائية لممتسابقين الى المجنة المنظمة قبل عممية الوزن الزاميًا من يجب ان تسمم القائمة 
 قبل رئيس الوفد.

يتم فحص المصارعين من قبل اطباء ماىرين يكون ليم الحق بإبعاد كل مصارع مصاب 
بخطر العدوى حيث يجب ان يكون المتسابقون في اتم صحة. تتم عممية الوزن لممتسابقين وىم عراة 

اظافرىم مقممة بصورة قصيرة جدًا وىذا يتم فحصو عند عممية الوزن، ولممتسابقين ويجب ان تكون 
الحق حتى انتياء عممية الوزن كل بدوره ان يأخذ مكانو عمى الميزان لعدة مرات قدر ما يحتاجون 

 لذلك.

 في السباقات التي تستغرق النزاالت فييا عدة ايام تجري عممية الوزن كل يوم.

 ة التي تجري فييا المنافسات اكثر من ثالثة ايام.البطوالت العالمي -

 عممية الوزن في اليوم األول:

 8الى الساعة  6تجري عميمة الوزن قبل يوم من بدأ المنافسات ويحدد الوقت ما بين الساعة 
 ( دقيقة فقط.36مساءًا ومدة عممية الوزن )

 عممية الوزن في اليوم الثاني:

 اعة ونصف من انتياء اخر نزال لميوم األول مباشرة.( س1336تجري عممية الوزن بعد )

 عممية الوزن في اليوم الثالث:

 ( ساعة ونصف من اخر نزال لميوم الثاني.1:36تجري عممية الوزن بعد )

 البطوالت التي تجري ليومين فقط. -
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 عممية الوزن في اليوم األول:

مساءًا  8الى  6ا بين الساعة تجري عممية الوزن قبل يوم من بدأ المنافسات ويحدد الوقت م
 ( دقيقة فقط.36وتكون مدة عممية الوزن )

 عممية الوزن في اليوم الثاني:

 ( ساعة ونصف من انتياء اخر نزال لميوم األول مباشرة.1336تجري عممية الوزن بعد )

 البطوالت التي تجري ليوم واحد. -

 8الى  6ما بين الساعة  تجري عممية الوزن قبل يوم واحد من المنافسات ويحدد الوقت
 مساءًا.

 ( المباس16المادة )

المتسابقون عمى حافة البساط بمباس المصارعة )المايو( الذي يتكون من يجب ان يتواجد 
 ازرق( ومرتديًا تحتو حافظة او حزام معمق.-قطعة واحدة وبمون مميز )احمر

الفخض وان ال تقل يجب ان يكون المباس ممتصقًا بالجسم ويغطيو ابتداءًا من منتصف 
 فتحتو حول العنف والذراع عن عرض كفين.

 يسمح باستعمال واقي الركبة الخفيف اما استعمال قبعة االذان فال يسمح بيا ويمنع كذلك:

 .وضع لفافات عمى قبضة اليد او الذراع عدا حاالت الجروح او باستشارة من الطبيب 
 .طمي الجسم بمادة دىنية او الصقة 
  حالة التعرق.الظيور في 
 .حمل اي شيء ممكن ان يؤدي الى جرح الخصم، كالخاتم واالساور..الخ 
 .ويجب عمى المتسابق ان يحمق ذقنو ويسمح بيا إذا كانت طويمة غير جارحة 
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 ( البساط:11المادة )

م، ولمنع الحوادث 9ان البساط المتفق عميو من قبل االتحاد الدولي لممصارعة ىوب قطر 
سم وبنفس سمك البساط ويكون اجباريًا في جميع المسابقات 156سم الى 126ضيا يحاط بحافة عر 

 التالية:

البطوالت والكؤوس القارية والبطوالت  -البطوالت والكؤوس العالمية -االلعاب االولمبية
 الدولية.

( امتار ابتداءًا من منطقة االمان 9م( ومن ضمن قطر ال)1يجب تكوين دائرة عرضيا )
 مر والبد ان تكون ىذه الدائرة مغايرة لمون البساط وىي تابعة لو.بالمون االح

 تسمى اقسام البساط المختمفة ما يمي:

 ( في الداخل تسمى دائرة الصراع المركزية.7المنطقة التي قطرىا )م 
 ( تسمى المنطقة السمبية.1المنطقة الحمراء التي عرضيا )م 
 ( سم تسمى منطقة 126المنطقة التي عرضيا ).األمان 

(م ومنطقة االمان 1(م إذا كانت المنطقة السمبية بعرض )16ويمكن استعمال بساط قطره )
 (سم.126بعرض ال تقل عن )

( سم وان يؤشر البساط في منطقتين 16(م وسمك محيطيا )1يجب رسم دائرة قطرىا )
 متقابمتين احداىما بالمون األحمر واالخرى بالمون االزرق.

 ىيئة التحكيم:( اعضاء 21المادة )
 يتألف طاقم التحكيم لكل نزال ولجميع السباقات من العناصر التالية:

 ( 1رئيس البساط) 
 ( 1حكم الوسط) 
 ( 1القاضي) 
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( حيث ان شروط االختيار مثبتة من قبل قانون الييئة التحكيمية 3يكون العدد الرسمي )
 الدولية.

التحكيمية خالل النزال إال في حالة اصابتو يمنع منعًا باتًا استبدال اي عضو من الييئة  -
بحالة خطرة ويتم ذلك باستشارة من الييئة الطبية، وىذه الييئة تعمل طبقًا لمقانون الدولي 

 الخاص بالييئة التحكيمية الدولية.
 يمنع منعًا باتًا استبدال افراد الييئة التحكيمية خالل النزال إال بسبب وعكة طبية واضحة. -
 ال ال يمكن ان يعين في ىيئة التحكيم عضوين يحممون نفس الجنسية.في كل األحو  -
 ال يجوز تعيين عضو في ىيئة التحكيم يحمل نفس جنسية المصارع. -
 يجب عمى الحكم والقاضي ورئيس البساط ارتداء بدالت بيضاء وعمييا شارات بمدىم. -

 ( واجبات ىيئة التحكيم:22المادة )

 ات التي نص عمييا القانون الدولي لممصارعة.ىيئة التحكيم تتولى جميع الواجب

كل نزال بانتباه من البداية حتى النياية وان يحكموا عمى جميع األعمال بحيث تعكس تتبع  -
 نتائج ورقة التسجيل سير النزال بشكل دقيق.

يقيم رئيس البساط والحاكم والقاضي المسكات سوية وان الرأي القاطع يتخذ بناءًا عمى الرأي  -
 ك بينيم وتحت قيادة رئيس البساط والذي ينسق عمل ىيئة التحكيم.المشتر 

ان ورقة التنقيط لمقاضي ورئيس البساط تستعمل لتدوين جميع النقاط المكتسبة لجميع  -
المسكات المنفذة من قبل المصارعين ويكون تدوين النقاط بشكل دقيق في المجال 

 ة من قبل القاضي.المخصص لكل جولة، وورقة التنقيط يجب ان تكون موقع
إذا لم ينتيي النزال بصرعة كتف يكون القرار النيائي لرئيس البساط بناءًا عمى مالحظة  -

جميع االعمال التي قام بيا المصارعان والمدونة من بداية النزال الى نيايتو عمى ورقة 
 القاضي ورئيس البساط.
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ة المواحات الممونة او يجب ان تعمن لمجميور جميع النقاط التي يسجميا القاضي بواسط -
 االشارات الضوئية او بأي شكل آخر.

عند ادارتيم النزال وعند قياميم بواجباتيم تستعمل ىيئة التحكيم االصطالحات الخاصة  -
باالتحاد الدولي، وال يسمح لييئة التحكيم التحدث مع اي شخص إال فيما بينيم ضمن تنفيذ 

 واجباتيم حرصا لتأديتو عمى احسن ما يرام.

 ( الحكم:23المادة )

الحكم ىو المسؤول عن سير النزال بصورة نظامية ويجب عميو التصرف طبقًا لقوانين  -أ 
 المصارعة.

عمى الحكم ان يفرض احترامو ويمارس سمطتو عمى المصارعين بحيث ال يتأخرون في تنفيذ  -ب 
 تعميماتو وتوجيياتو، وعميو تسيير السباق بشكل يتجنب فيو التدخالت الخارجية.

يعمل بالتعاون المطمق مع القاضي تحت ادارة رئيس البساط متحاشيًا اي تدخل ال موجب لو  -ج 
 وان صافرتو تعمن بداية او توقف او انتياء النزاء.

الحكم وحده الذي يأمر بعودة المصارعين الى البساط في حالة خروجيم عنو او باستمرار  -د 
 النزال وقوفًا او عمى االرض اعمى او اسفل.

لحكم بمنح النقاط حاماًل عمى يده اليسرى قطعة قماش بمون احمر وعمى يده اليمنى يساىم ا -ه 
بمون ازرق، ان كل لون يدل عمى لون )المايو( الذي يرتديو المصارع ويستعمل اصابعو 

 لمداللة عمى المسكات ويقدر قيمتيا الى القاضي ورئيس البساط.
 الحاالت التالية:يجب عمى الحكم وتبعًا لمظروف اال يتردد في  -و 

 تحذير المصارع او المصارعين السمبيين. -1
 ايقاف النزال في المحظة الصحيحة دون تقديم او تأخير. -2
 يبين ان المسكة التي تحدث عمى حافة البساط نافذة ام ال. -3
 )الفوز بالكتف( بعد ان يمتمس موافقة القاضي او رئيس البساط.يؤشر ويعمن  -4
 ون ايقاف النزال المصارع الخامل.يبين لمقاضي ولرئيس البساط بد -5
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 عمى الحكم مالحظة النقاط التالية بشكل خاص: -ز 
ال يجوز التقرب كثيرًا من المصارعين عندما يكونان في حالة الوقوف ألنو ال يتمكن من  -1

مالحظة رجمييما )في المصارعة الرومانية( اما في الصراع االرضي فيتمكن التقريب 
 منيما.

في العودة الى وسط البساط عميو ان يقرر حااًل من ان النزال  عندما يأمر المصارعان -2
 سيستمر وقوفًا او ارضًا )الرجالن تكون في دائرة الوسط(.

أال يكون قريبًا جدًا من المصارعين لكي ال يمنع القاضي والجميور من الرؤيا خاصة إذا  -3
 كانت ىناك حالة سقوط وشيكة.

او حول المصارع خاصة عندما يضع نفسو ان يغير مكانو في كل لحظة عمى البساط  -4
 بوضع االنبطاح لكي يرى بصورة جيدة.

 ان يحث دون ان يقطع النزال المصارع الخامل. -5
 ان يكون جاىزًا إلطالق صافرتو في حالة اقتراب المصارعين من حافة البساط. -6

 عمى الحكم مالحظة النقاط التالية ايضًا: -ح 
 جل المصارعين بصورة خاصة.في المصارعة الرومانية عميو مراقبة ار  -1
 عمى الحكم الزام المصارعين في البقاء عمى البساط لحين اعالن النتيجة. -2
في جميع االحوال عمى الحكم ان يأخذ موافقة القاضي الجالس بجانب البساط امام  -3

 رئيس البساط.
لمتصويت مع او ضد ضمن اعضاء الييئة التحكيمية اآلخرين في حالة اقصاء او ابعاد  -4

 رع.مصا
 ان يعمن المصارع الرابح بعد موافقة رئيس البساط. -5
 لمحكم الحق في طمب عقوبات ضد من يخالف القوانين ويستعمل الخشونة. -6
بعد تدخل رئيس البساط عمى الحكم ان يوقف النزال ويعمن فوز احد المصارعين بالتفوق  -7

 نقطة الفرق(. 15الفني )
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 ( القاضي:24المادة )

 الواجبات التي ينص عمييا قانون المصارعة.القاضي جميع يؤدي  -أ 
يجب ان يتابع بصورة دقيقة مجرى النزال دون ان يصرف انتباىو شيء اخر ويقوم ويمنح  -ب 

 النقاط ويسجميا عمى ورقة التسجيل كما يجب عميو ان يعطي رأيو في جميع المواقف.
لتسجيل معتمدًا بعد اجراء اي مسكة بدون النقاط التي حصل عمييا المصارعين في ورقة ا -ج 

في ذلك عمى اشارة الحكم ويبين النتيجة بواسطة الموحات الموجودة بجانبو والتي يجب ان 
 تكون واضحة لممصارعين والمشاىدين.

 يبدي رأيو ويطمب بنفسو اعالن االنذار الى المصارع الخامل. -د 
 يتحقق من صرعة الكتف. -ه 
لحكم عمى شيء ال يتمكن من رؤيتو إذا الحظ القاضي اثناء سير النزال ما يستوجب تنبيو ا -و 

في لحظة ما )كأن حدوث صرعة كتف او مسكة خاطئة او وضعية ممنوعة..الخ( يرفع 
 الموحة التي ترمز الى لون مالبس المصارع المعني.

في كل الظروف يجب عمى القاضي ان يمفت انتباه الحكم لكل شيء يراه غير طبيعي او 
ي التصرف غير الودي لممصارعين حتى ولو لم يسألو غير قانوني اثناء سير النزال او ف

 الحكم عمى ذلك.
بعد استقبال المصارعين مباشرة وبعد االنتياء من النزال  يجب التوقيع عمى ورقة التسجيل -ز 

 يشطب اسم الخاسر بشكل واضح.
عندما يتفق القاضي والحكم عمى رأي فيعتبر نافذًا دون الحاجة الى موافقة رئيس البساط إال  -ح 

 ي حالة اعالن فوز مصارع بالتفوق الفني.ف
يجب ان تحتوي ورقة التنقيط العائدة لمقاضي وبطريقة دقيقة الوقت الذي استغرق فيو النزال  -ط 

 في حالة انتيائو بصرعة كتف او التفوق الفني او اي شيء.
من اجل تسييل مراقبة النزال وخاصة في الوضعيات الخطرة يسمح لمقاضي بالحركة بجانب  -ي 

 ة البساط ومن جيتو.حاف
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يجب عمى القاضي ان يسجل عمى ورقة التنقيط كل ما يحصل عميو المصارع من خالل  -ك 
 نشاطو كما يجب ان يؤشر بعالمة متميزة آخر ما يحصل عميو اي من المصارعين.

 ( رئيس البساط:25المادة )

بات يجب عمى رئيس البساط الذي تتسم وظائفو بالتفوق ان يتحمل اعباء جميع الواج -أ 
 المنصوص عيميا في قانون المصارعة.

 يقوم رئيس البساط بتنسيق اعمال الحكم والقاضي. -ب 
 يشير الى الحكم بوضع المصارع الخامل عمى البساط. -ج 
 يراقب النزال بدقة دون ان يتأثر بأي شيء. -د 
 يحق لرئيس البساط ايقاف النزال وسؤال الحكم والقاضي عن اسباب ما اتخذه من اجراءات. -ه 
يقع خالف في الرأي بين الحكم والقاضي يتخذ رئيس البساط القرار في التقويم او في عندما  -و 

 عدد النقاط او صرعة الكتف.
بصورة عامة يجب عمى رئيس البساط ان يكون ذو خبرة فنية خاصة طبقًا لما جاء في  -ز 

 الفصل الخامس من قانون الييئة التحكيمية الدولية.
البساط بأن قرارات الحكم والقاضي ال تعكس بالدقة في الحالة التي يالحظ فييا رئيس  -ح 

الموقف يجب عميو ان يوقف النزال فورًا وبعد اجراء مشاورات مع الحكم والقاضي يستطيع 
 (.1-2ان يصحح القرار بعد اخذ اغمبية االصوات )

 ( العقوبات المترتبة ازاء طاقة التحكيم:26المادة )

 االنذار -1
 ابعادىم عن تحكيم النزاالت -2
 نزيل العضو او االعضاء المعنيين الى درجة ادنىت -3
 التوقيف عن التحكيم لمدة زمنية معينة -4
 الشطب مدى الحياة من قائمة المحكمين -5


