الجميوريــة المبنانيــة
و ازرة الدفاع الوطني
قيادة الجيش

البطولة العربية العسكرية الثالثة لممالكمة

األخوة عبر الرياضة
ّ
دعوة

إعتبا اًر من  312:/:/23ولغاية 312:/:/29

يت ّشرف العماد جوزاف عون
قائد الجيش المبناني

بدعوتكم لممشاركة في

البطولة العربية العسكرية الثالثة لممالكمة
التي ستقام في بيروت -لبنان

خالل الفترة الممتدة من  312:/:/23ولغاية 312:/:/29

العماد جوزاف عون
قائد الجيش
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الئحة الدول المدعوة
المممكة األردنية الياشمية

سمطنة عمان

دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة فمسطين

مممكة البحرين

دولة قطر

الجميورية التونسية

جميورية جزر القمر المتحدة

الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

دولة الكويت

جميورية جيبوتي

دولة ليبيا

المممكة العربية السعودية

جميورية مصر العربية

جميورية السودان

المممكة المغربية

الجميورية العربية السورية

الجميورية اإلسالمية الموريتانية

جميورية الصومال الديمقراطية

الجميورية اليمنية

جميورية العراق

الئحة المدعوين الرسميين
رئيس اإلتحاد العربي لمرياضة العسكرية
األمانة العامة لإلتحاد العربي لمرياضة العسكرية
رئيس المجنة الفنية لممالكمة في اإلتحاد العربي لمرياضة العسكرية
رئيس المجنة اإلعالمية في اإلتحاد العربي لمرياضة العسكرية
مندوب المكتب التنفيذي في االتحاد العربي لمرياضة العسكرية
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البرنامج العام لمبطولة
اليوم والتاريخ

التوقيت

النشاط

المشاركون

المكان

المباس

312:/:/23

-

بدء وصول الوفود

-

أماكن اإلقامة

لباس حر

21011 – 9011

فحص طبي وميزان

المجنة المختصة  +رئيس الفريق  +المدربون  +الالعبون

اإلجتماع الفني واجراء عممية

رئيس المجنة العميا المنظمة  +مدير البطولة  +اإلتحاد العربي  +رؤساء الوفود والفرق والمدربين

القرعة

والحكام

25011 – 23041

اجتماع المجان المختصة

المجنة الطبية  +لجنة أىمية الالعبين  +المجنة اإلستئنافية ولجنة التحكيم

28011

حفل اإلفتتاح

اإلتحاد العربي وأجيزتو  +الوفود

23041 – 22011
312:/:/24

لباس حر
الجامعة المبنانية -الحدث

عسكري رسمي
لباس حر

مجمع الرئيس العماد

إميل لحود الرياضي العسكري

عسكري رسمي

:011 – 8011

فحص طبي وميزان

المجنة المختصة  +رئيس الفريق  +المدربون  +الالعبون المعنيون

الجامعة المبنانية -الحدث

رياضي

22011 – :011

تمارين

الالعبون ومدربييم

مجمع الرئيس العماد

رياضي

26011

مباريات

الالعبون ومدربييم والمجان المختصة

إميل لحود الرياضي العسكري

رياضي

:011 – 8011

فحص طبي وميزان

المجنة المختصة  +رئيس الفريق  +المدربون  +الالعبون المعنيون

الجامعة المبنانية -الحدث

رياضي

22011 – :011

تمارين

الالعبون ومدربييم

مجمع الرئيس العماد

رياضي

26011

مباريات

الالعبون ومدربييم والمجان المختصة

إميل لحود الرياضي العسكري

رياضي

:011 – 8011

فحص طبي وميزان

الالعبون ومدربييم

الجامعة المبنانية -الحدث

رياضي

:011

تمارين ( لمن يرغب )

الالعبون ومدربييم

22011

مباريات

الالعبون ومدربييم والمجان المختصة

28011

حفل اإلختتام

اإلتحاد العربي وأجيزتو  +رؤوساء الوفود والالعبون والحكام

312:/:/28

9011

يوم ثقافي  -سياحي

كافة الوفود

312:/:/29

-

بدء مغاد ةر الوفود

-

312:/:/25

312:/:/26

312:/:/27

مجمع الرئيس العماد
إميل لحود الرياضي العسكري
قمعة جبيل – مغا ةر جعيتا
مطار رفيق الحريري الدولي
أو الحدود البرية المبنانية السورية

رياضي
رياضي
عسكري رسمي
لباس حر
لباس حر

 -2تأليف الوفود:

يتألف وفد كل دولة من :

الصفة

:

العدد

 -رئيس الوفد

:

() 2

:

() 2

 -مدرب

:

() 3

 -طبيب أو أخصائي عالج طبيعي

:

() 2

 -حكم دولي

:

() 2

 العبون رجال وفقاً لألوزان ( العب واحد في كل وزن ) -إن العدد األقصى لموفد يجب أن ال يتجاوز

:

()21

-

رئيس الفريق

:

 27شخصاً0

 -3الوصول إلى االراضي المبنانية:
أ -يتم الوصول:

( -)2جواً :عبر مطار الرئيس الشييد رفيق الحريري الدولي -بيروت 0

( -)3ب اًر :عبر الحدود البرية(المبنانية السورية) عند نقطة المصنع أو العريضة0

ب -يــتم إســتقبال الوفــود المشــاركة مــن قبــل ضــباط مــن الجــيش المبنــاني فــي المطــار أو عنــد الحــدود البريــة المبنانيــة الســورية ويــتم

المخصصة لرؤساء الوفود وبقية البعثة عمى عاتق الجية المنظمة0
نقميم مباشرة إلى مكان اإلقامة
ّ
ج -إن مكان اإلقامة ومكان البطولة ىي ضمن مدينة بيروت (العاصمة)0

د -يبعد المطار عن مكان اإلقامة لرؤساء الوفود وبقية البعثة حوالي  8كمم ,ومن الحدود البرية حوالي  61كمم0

 -4شروط اإلقامة:

المدعوين الرسميين وكافة الوفود المشاركة ىي بضـيافة الجـيش المبنـاني ضـمن العـدد األقصـى المح ّـدد لكـل بعثـة مـن
أ -إن إقامة
ّ
تاريخ  312:/:/23حتى تاريخ  312:/:/29ضمناً0

ب -إن اضــافة أي شــخص عمــى العــدد األقصــى المحـ ّـدد لموفــد  ,ىــو عمــى عــاتق الوفــد  ,إن كــان مــن ناحيــة أخــذ التأشــيرات أو
اإلنتقاالت أو اإلقامة وذلك وفقاً لالئحة األساسية العامة لمبطوالت والدورات العربية العسكرية0
ـدربين
أمـا رؤسـاء الفـرق والم ّ
ج -إن إقامة رؤساء الوفود ىي في الفندق العسكري المركزي ( مونرو ) في بيروت  -عـين المريسـةّ ,
والالعبين فيي في مدينة رفيق الحريري الجامعية  -الحدث التابع لمجامعة المبنانية0
د -يبعد مكان إقامة الوفود حوالي  21كمم ( 41دقيقة ) عن مكان البطولة واجراء التمارين 0

ه -إن نفقات السفر الى لبنان ىي عمى عاتق الدول المشاركة ,أ ّما اإلنتقاالت كافـةً مـن أمـاكن اإلقامـة إلـى أمـاكن إجـراء التمـارين
والبطولة وخالل اليوم الثقافي  -السياحي فيي عمى عاتق الدولة المستضيفة 0
الشخصيات المشاركة بالبطولة0
و -إن اليوم الثقافي  -السياحي ىو لمن يرغب من كافة الوفود و
ّ
الطبيــة األ ّوليــة لمبعثــات ط ـوال فت ـرة البطولــة ( مــا عــدا العمميــات الجراحيــة ) مــن قبــل الجــيش المبنــاني  ,وأن أي
ـؤمن العنايــة ّ
ز -تـ ّ
حوادث طبية أخرى تقع عمى مسؤوليتيم الخاصة  ,لذلك يجب ضمان التأمين عمى السفر من أجل تغطية التكاليف الطبية 0

ح -إن التغذية طيمة فترة البطولة ىي عمى عاتق الجية المنظمة0
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المباس:

يجب عمى كـل وفـد إصـطحاب بـزة عسـكرية رسـمية معتمـدة فـي دولتـو ,لحفمـي اإلفتتـاح واإلختتـام والزيـارات الرسـمية ,وعمـى
كل العب مشارك في البطولة اصطحاب بزة رياضة خاصة بالمباريات عدد  /3/إثنان ( لون أحمر ولـون أزرق ) وبـاقي

لوازم المباريات ( واقية الفم ,واقي خصيتين ,رباط يد 0)000,
-6

الشـروط الفنيـة لمبطولـة:

سـيتم إعتمـاد القواعـد المح ّـددة مـن قبــل اإلتحـاد العربـي لمرياضـة العسـكرية والتـي يمكـن الرجـوع الييــا

الفنيـة لمبطـوالت
عبر الموقـع االلكترونـي  , www.arabmsf.org :ويمكـن اإلطّـالع عمـى الالئحـة ّ

العربيــة العســكرية لممالكمــة المرفق ـة ربط ـاً ,وكــذلك ســيتم اعتمــاد القواعــد المحــددة مــن قبــل االتحــاد

الدولي لمرياضة العسكرية والتي يمكن الرجوع الييا عبر البريد االلكتروني :
_http://www.aiba.org/documents/site /docs/technical_and_competition_rules

.pdf

 -7المنشطات:

سيتم أخذ العينات عند المزوم ألجراء فحص عن المنشطات باإلختيـار العشـوائي لالعبـين وفـق الشـروط المح ّـددة مـن

قبل اإلتحاد الدولي لمرياضة العسكرية,

 -8سمات الدخول:

أ -يرجى مراجعة السفارة المبنانية في كل ما يتعمق بأخذ تأشيرة الدخول الى لبنان ,وفي حال عدم الحصول عمييا يمكن أخذىا من
مطار رفيق الحريري الدولي أو عمى الحدود البرية المبنانية  -السورية0

ب -بالنسبة لألخوة في فمسطين المحتمة ,يجب الحصول عمى تأشيرة دخول من السفارة المبنانية في أي دولة عربية وال يمكن
الحصول عمييا من المطار أو الحدود البرية المبنانية  -السورية 0

المحدد في الدعوة0
ج -في حال وجود صعوبات يرجى مراجعة المجنة العميا المنظّمة عمى العنوان
ّ
-9

الطقس:

الطقس في لبنان خالل شير أيمول حار إجماال" ,وتتراوح درجـات الحـ اررة عمـى السـاحل بـين 36و 46درجـة مئويـة ,وعمـى
الجبال بين  31و 41درجة مئوية0

 -:مختمف:

أ -عمى كل دولة إصطحاب ) (CDلمنشيد الوطني لمدولة وعمم قياس (  ) 206 × 1086م

ب -يجب عمى كل العب إصطحاب بطاقتو العسكرية المعتمدة في دولتو لمتثبت من ىويتو العسكرية0
ج -يجب عمى الحكم في حال إختياره في لجنة التحكيم أن يبرز ما يثبت انو حكم دولي0
د -عمى كل العب إصطحاب ما يبرز فئة الدم خاصتو0
ه -عمى كل العب إصطحاب العتاد الالزم خاصتو( واقية الفم ,واقي خصيتين ,رباط يد )000
و -عمى كل العب إصطحاب دفتر البيانات العائد لو لمتأكد من وضعو الصحي الحالي وعضوتيو0

 -21اإلتصال أو اإلستعالم:

العنوان البريدي :و ازرة الدفاع الوطني -قيادة الجيش-المركز العالي لمرياضة العسكرية -اليرزة -لبنان
البريد اإللكترونيmilsport@outlook.com :
ىاتف11:7227:3715 – 11:7227:3713 – 11:7227:3712 :
فاكس 11:7227:2445 :
يجب أن تعاد الموافقة المبدئية قبل  312:/9/2عبر البريد اإللكتروني . milsport@outlook.com
يجب أن تعاد الموافقة النيائية قبل 312:/:/2

مع صور شمسية قياس (  6 × 4سنتم ) لكافة البعثة المشاركة وذلك عبر البريد اإللكتروني . milsport@outlook.com
يرجى إشعارنا بإستالمكم الدعوة.
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الموافقة المبدئية
اإلعادة قبل

2119 / 8 / 1

الدولة :

مشاركة

كال

نعم
المشاركين :
الصفة

المشاركة( نعم أو كال)

مالحظات

العدد

رئيس الوفد

العدد األقصى  :شخص واحد

رئيس الفريق

العدد األقصى  :شخص واحد

مدربين

العدد األقصى  :شخصين

معالج أو طبيب

العدد األقصى  :شخص واحد

حكم ( دولي )

العدد األقصى  :شخص واحد

العب

العدد األقصى  /21/ :العبين

المجموع

العدد األقصى  27 :شخصاً

رتبة وصفة واسم وشيرة الشخص
المسؤول عن الرياضة العسكرية
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000000000000000000000000000000000000
/

312: /

التاريخ :

في

التوقيع :

000000000000000000000000

الموافقة النهائية
اإلعادة قبل

2119 / 9 / 1

الدولة :
 -2أسماء البعثة المشاركة في البطولة :
الوصول
اإلسم والشيرة

الصفة

التاريخ

والساعة

المكان

المغادرة
شركة الطيران ورقم
الرحمة
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التاريخ

والساعة

المكان

شركة الطيران ورقم
الرحمة

تابع الموافقة النهائية
الرتبة /

الصفة

المقب

الشهرة

اإلسم

فئة

سنة الوالدة

الدم

( لالعب فقط)

رئيس الوفد

-

رئيس الفريق

-

مدرب

-

مساعد مدرب

-

حكم دولي

-

معالج أو طبيب

-

خفيف الذبابة

 5:كمغ

الذبابة

 63كمغ

( 5:-57كمغ)
( 63-5:كمغ)

الريشة

( 67-63كمغ)

الخفيف

قياس واقي الرأس
S-M-L

 67كمغ
 71كمغ

( 71-67كمغ)

خفيف الوسط

 75كمغ

الوسط

 7:كمغ

( 75-71كمغ)
( 7:-75كمغ)

المتوسط

( 86-7:كمغ)

خفيف الثقيل

( 92-86كمغ)

الثقيل

( :2 -92كمغ)

فوق الثقيل

 86كمغ
 92كمغ
 :2كمغ
 :2+كمغ

رتبة وصفة واسم وشيرة الشخص
المسؤول عن الرياضة العسكرية

000000000000000000000000000000000000

التاريخ  :في

/

312: /

التوقيع 000000000000000000000000 :
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اإلتحاد العربي لمرياضة العسكرية
" األخوة عبر الرياضة"

الالئحة الفنية
لمبطوالت العسكرية العربية
لممالكمة

صدرت بقرار الجمعية العمومية لإلتحاد
في دورتيا العادية التاسعة عشرة

المنعقدة بتاريخ 3115/4/34-23
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المادة ( :)1تعريف البطولة

ظم البطولة العربية العسكرية لممالكمة لميواة بالتنسيق والتعاون بين البمد المنظم واإلتحاد العربي لمرياضة العسكرية بجامعة
تن ّ
الدول العربية طبقاً ليذه الالئحة ولالئحة األساسية العامة لمبطوالت العربية العسكرية 0

المادة ( :)2تشكيل البعثة

يشكل الوفد المشارك في بطولة المالكمة من سبعة عشر ( )28شخصاً موزعين عمى النحو التالي:

2

رئيس الوفد

2

رئيس الفريق

2

مدربين

2

طبيب أو مدلك

3

حكمين

22

مالكماً

المادة ( :)3القواعد العامة لرياضة المالكمة

أ -تعتمد أربع جوالت بتوقيت دقيقتين لكل جولة ,مع راحة دقيقة بين كل جولة وأخرى0
ب -يكون إحتساب النقاط بالحاسوب اإللكتروني0
ج -ضرورة إبراز اإلجازة الدولية بالنسبة لممالكمين والحكام0
د -يجب أن يتوفر في الممعب الذي يتم إختياره من طرف البعثة ما يمي:
( -)2مساحة أرضية كافية تتسع لمربعين مالكمة ذات أربعة حبال0
( -)3مقر لكشف المنشطات0
( -)4تجييزات ومعدات حديثة لممالكمة ( حواسب إلكترونية )0
( -)5يوضع تحت تصرف كل المتنافسين مكان لمتدريب يحتوي عمى مربع لممالكمة ,وآلة لموزن عمى أدنى تقدير0
( -)6عمى كل بمد مشارك تعيين حكم أو حكمين دوليين حسب عدد المشاركين كالتالي:
(أ) -حكم دولي إذا كان عدد المالكمين من واحد الى ستة0
(ب) -حكمين دوليين إذا كان عدد المالكمين من سبعة الى أحد عشر مالكماً0

المادة ( :)4األوزان ( المعدلة سنة ) 2112
 -2خفيف الذبابة

 5:كمغ

()5:-57

 -3الذبابة

 -4الريشة

 63كمغ
 67كمغ

()63-5:

 -5الخفيف

 71كمغ

()71-67

 -6خفيف الوسط

 75كمغ

()75-71

 -7الوسط

 7:كمغ

()7:-75

 -8المتوسط

 -9خفيف الثقيل

 86كمغ
 92كمغ

()86-7:

 -:الثقيل

 :2كمغ

():2-92

 -21فوق الثقيل

 :2+كمغ

(فوق  :2كمغ)

()67-63

()92-86
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المادة ( :)5برنامج البطولة
أ -اليوم األول:

و -اليوم السادس:

( -)2وصول الوفود0

( -)2الفحص الطبي  -الوزن0

( -)3تمارين الفرق0

( -)3األدوار نصف النيائية0

ب -اليوم الثاني:

ز -اليوم السابع:

( -)2عممية الفحص الطبي0

( -)2يوم سياحي0

( -)3عممية الوزن0

( -)3تمارين الفرق0

( -)4اإلجتماع الفني واجراء عممية القرعة0
( -)5إجتماع الحكام0
( -)6يوم دراسي0
( -)7تمارين الفرق0
ج -اليوم الثالث:

ح -اليوم الثامن:

( -)2الفحص الطبي  -الوزن0

( -)2األدوار النيائية0

( -)3تمارين الفرق0

( -)3حفل توزيع الميداليات والكؤوس0

( -)4حفل اإلفتتاح0

( -)4حفل اإلختتام0

( -)5األدوار التمييدية0

( -)5مأدبة عشاء0

د -اليوم الرابع:

ط -اليوم التاسع:
( -)2مغادرة الوفود0

( -)2الفحص الطبي  -الوزن0
( -)3تمارين الفرق0
( -)4األدوار التمييدية0
ه -اليوم الخامس:
( -)2الفحص الطبي  -الوزن0
( -)3تمارين الفرق0
( -)4األدوار التمييدية0

المادة ( :)6التجهيزات

يجب أن تكون جميع التجييزات الرياضية والمعدات الفنية المستعممة في منافسات وتمارين المالكمة مطابقة لمواصفات

اإلتحاد الدولي لممالكمة لميواة0

-13-

المادة ( :)7المباس الرياضي

أ -عمى المشاركين في منافسات البطولة العربية العسكرية أن يرتدوا المباس الرياضي الرسمي لبمدىم وفقاً لقوانين اإلتحاد
الدولي لممالكمة لميواة0

ب -يتم توفير واقي الرأس والقفازات المطابقة لقوانين اإلتحاد الدولي لممالكمة لميواة من طرف البمد المنظّم ,كما يمكن
لممالكمين إرتداء واقي الرأس الخاص بيم عمى أن يكون مطابقاً لشروط اإلتحاد الدولي لممالكمة وأن يحمل عالمة
الصالحية السنوية0
ج -ال يمكن حمل أو كتابة أي عالمة تجارية عمى المباس أو التجييزات أو المعدات التي يرتدييا أو يستعمميا المالكمون0
المادة ( :)8الوزن

أ -يتم الوزن في قاعة خاصة وفقاً ألحكام اإلتحاد الدولي لممالكمة لميواة ,تحت إشراف المندوب الفني لإلتحاد الدولي
لممالكمة لميواة أو األشخاص الذين يعينيم ىذا األخير0

ب -يبدأ الوزن األول في تمام الساعة السابعة صباحاً ,وفي أيام المنافسة بين الساعة الثامنة والتاسعة صباحاً0
ج -يتم تحديد فئة وزن كل مشارك بإعتبار وزن اليوم األول ,ويبقى األمر كذلك الى نياية المنافسات0
المادة ( :)9المجنة الفنية

تتكون المجنة الفنية ,ذات الصبغة الدولية من خمسة ( )6فنيين عسكريين ومدنيين من المتواجدين بالبطولة ,يقع إختيارىم

أثناء اإلجتماع التحضيري ,ويعين الرئيس من طرف البمد المنظم0
وال يصح أن يكون أعضاء ىذه المجنة من بين أعضاء لجنة التنظيم أو لجنة اإلستئناف ,وتكون مياميا عمى النحو التالي:
أ -التأكد من مطابقة التجييزات لممتطمبات والمواصفات الدولية0
ب -مراقبة درجات الحكام0
ج -تنظيم القرعة والجوالت0
د -تحضير برامج المسابقات0
ه -تعيين الحكام مع مراعاة جنسيات المالكمين0
و -تعيين الحكام لمراقبة القفازات والضمادات0
ز -تمقى بطاقات النقاط من الحكام ومراقبة مجموع النقاط وتوصيل النتائج لممعمن0
ح -المساعدة في الكشف الطبي والوزن0
ط -تسجيل اإلحتجاجات الموقعة من طرف رؤوساء البعثات0
ي -اإلشراف عمى عممية الفحص الطبي والقياس بعممية الوزن0
ك -إيقاف المقابالت في الحاالت الطارئة ,وعقد إجتماع ألخذ اإلجراءات السريعة والبت فييا0
ل -البت في منح كأس أحسن مالكم وكأس الروح الرياضية0
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المادة (:)11

أ -المراقبة الطبية:

يجب أن يخضع كل رياضي مشارك في الدورة لفحص طبي قبل الوزن الرسمي ,تحت إشراف مندوب فني عن اإلتحاد

الدولي لممالكمة لميواة0
ويتم ىذا الفحص من قبل لجنة من األطباء تعينيم المجنة الطبية التابعة لمجنة المنظمة لمبطولة بإستمرار ,وتسجل نتائج
ىذا الفحص في الدفر الشخصي لممنافسات الذي يحممو كل مالكم0
ب -مراقبة تناول المنشطات:

تتم مراقبة تناول المنشطات طيمة إجراء المنافسات وتحت مسؤولية المجنة الطبية التابعة لمجنة المنظمة لمبطولة وفقاً لقوانين
اإلتحاد الدولي لممالكمة لميواة0

ويجب أن يحضر الرياضيون الذين تتم دعوتيم لمراقبة تناول المنشطات لممركز الطبي فور تمقييم اإلستدعاء ,ويوقف عن

المباريات المالكم الذي يرفض الخضوع لمفحص ,ومن يثبت أن إختباره إيجابي تسحب منو الميدالية وتمنح لمذي يميو ,عمى
أن تتخذ بحقو العقوبات التي تنص عمييا أنظمة اإلتحاد الدولي لممالكمة لميواة0
المادة ( :)11اإلحتجاجات

يتم النظر في اإلحتجاجات وفقاً لقوانين اإلتحاد الدولي لممالكمة لميواة ,ويجب أن يوجو كل إحتجاج كتابياً بعد  41دقيقة

من إنتياء المباراة ,مرفقاً بضمان مالي قدره ( )211مائة دوالر أمريكي أو ما يعادلو بالعممة المحمية ,وتتم إعادة الضمان
أما في الحالة العكسية فإن ذلك المبمغ يعود لمصندوق العربي لمرياضة العسكرية0
في حالة الحكم بصحة اإلحتجاجّ ,
المادة ( :)12مراسم حفمي اإلفتتاح واإلختتام وتوزيع الميداليات والكؤوس:

تنظم الدولة المنظمة مراسم اإلفتتاح واإلختتام وتوزيع الميداليات والكؤوس وفقاً لمالئحة األساسية العامة لمبطوالت العربية

العسكرية0
أ -الميداليات الفردية:
( -)2الجائزة األولى  :ميدالية ذىبية وشيادة لممالكم الحائز عمى المرتبة األولى في فئة وزنو0
( -)3الجائزة الثانية :ميدالية فضية وشيادة لممالكم الحائز عمى المرتبة الثانية في فئة وزنو0
( -)4الجائزة الثالثة والرابعة :ميدالية برونزية وشيادة لكل من المالكمين الحائزين عمى المرتبة الثالثة والرابعة في فئة وزنيما0
ب -الكؤوس:
( -)2كأس ألحسن مالكم خالل البطولة0
( -)3كأس ألحسن حكم خالل البطولة0
( -)4ثالثة ( )4كؤوس لمفرق الحائزة عمى المراتب الثالثة األولى خالل البطولة0
( -)5كأس الروح الرياضية ,وتمنح ألحسن فريق إتّسم أداء مالكميو باإلنضباط0
وتصدر المجنة المنظمة لمبطولة شيادات لكل أعضاء الوفود المشاركة0
المادة ( :)13أحكام عامة:

أ -كل ما لم يرد بشأنو نص خاص في ىذه الالئحة يتم الرجوع فيو الى القواعد الفنية لممجمس الدولي لمرياضة
العسكرية واإلتحاد الدولي لممالكمة لميواة0

ب -يكون حق تفسير ىذه الالئحة لعضو المجنة الفنية لإلتحاد العربي لمرياضة العسكرية المشرف عمى البطولة0
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