المحتوى:
يحتوي هذا الملف على اللوائح والقوانين العامة والخاصة لمسابقة تحدي األوليين  ،2019والخاص فقط بفئة
المحترفين لمسافة  10كيلومتر و 5كيلومتر ،والغرض من اللوائح والقوانين لتتويج الفائزين بعدل ومساواة ،والتقيد
باللوائح والقوانين والتعليمات الصادرة من اللجنة المنظمة للحفاظ على سالمة المشاركين وتفعيل روح المنافسة
بكل روح رياضية بعيدا ً عن محاوالت الغش وبعيدا ً عن الفوز بالطرق الغير مشروعة.

القوانين واللوائح العامة:
 .1تكون انطالقة فئة المحترفين على فترات متفاوتة من الساعة  08:00 AMالى  8:45 AMبغض النظر عن
الفئات الموجودة في االنطالقة.
 .2يجب على المتسابق إظهار الرقم المكتوب على ربطة الرأس دائما وعدم إخفائه ألي سبب من األسباب.
 .3يبدأ احتساب التوقيت عند تجاوز المتسابق نقطة االستشعار الزمني األولى ،ويتوقف عند تجاوز نقطة
االستشعار الزمني األخير ،ويحتوي المضمار على عدة نقاط استشعار زمني.
 .4يتم تصنيف المرا كز حسب التوقيت الزمني ،وليس من يصل أوالً.
 .5يسجل التوقيت الزمني المعتمد من اللجنة المنظمة فقط ،ولن يؤخذ بعين االعتبار أي توقيت زمني من أي
ساعة رقمية أو ذكية من المتسابق.
 .6يمنح المتسابق أ كثر من محاولة لتجاوز العائق.
 .7المتسابق الذي يتجاوز العائق بطريقة غير مشروعة أو يعجز عن تجاوزه ،يتم إضافة  10دقائق إضافية للوقت
األصلي لكل عائق لم يتم تجاوزه بطريقة مشروعة.
 .8يتم استبعاد المتسابق الذي ال يمر على نقاط االستشعار الزمني.
 .9يتم استبعاد المتسابق في حالة فقدان الرقاقة الزمنية.
 .10ال يوجد عقاب بدني لعدم تجاوز العوائق سوف يتم احتساب عقوبة  10دقائق .
 .11التلفظ باأللفاظ النابية واإلساءة إما بالتصرفات أو السلوك الغير الئق إلى المنظمين والحكام يؤدي إلى
استبعاد المتسابق وشطب النتيجة.
 .12قرار اللجنة التحكيمية يعتبر نهائي ال رجعة فيه.
 .13يتم البت في القرار من خالل الفيديو المعتمد من اللجنة المنظمة فقط ولن يتم أخذ أي مواد فيلمية من
المتسابق.
 .14يتواجد الحكام عند جميع العوائق وسيعتمد الحكم الرئيسي جميع القرارات واألحكام.
 .15يتم استبعاد أي متسابق يتعمد في إعاقة متسابق آخر.
 .16يتم االعتراض على النتيجة خالل مدة  15دقيقة من إعالن النتائج ،قبل التتويج ولن يتم األخذ بأي احتجاج
بعد التتويج.
 .17الحكم الرئيسي فقط من يقرر تمديد فترة االحتجاج وتأجيل التتويج.

 .18يتم النظر في عملية االحتجاج من خالل اللجنة المنظمة وبقرار نهائي من الحكم الرئيسي.
 .19موافقتك على االشتراك في سباق تحدي األوليين لفئة المحترفين يجزم بالتزامك باللوائح والقوانين السابقة.
 .20تلغى جميع اللوائح والقوانين السابقة بمجرد صدور هذه الالئحة.

القوانين واللوائح الخاصة بالعوائق:
القرد المتأرجح:
المحاولة الناجحة :مسك القضيب المعدني األول واالنتهاء بمسك القضيب المعدني األخير.
المحاوالت الخاطئة:
•

االستناد على أعمدة التثبين في العائق.

•

عدم مسك القضيب المعدني األخير.

•

استخدام األرجل للعبور.

الجدار المائل:
المحاولة الناجحة :الجري والتعلق في طرف الحاجز يمكن استخدام الحبل المساعد.
المحاوالت الخاطئة:

رفع الشراع:
المحاولة الناجحة :رفع الوزن حتى العقدة وإنزال الوزن بشكل بطئ وآمن.
المحاوالت الخاطئة:
•

عدم رفع الوزن للعقدة.

•

إسقاط الوزن بشكل يؤثر على السالمة العامة

•

استخدام الوزن الغير مخصص لجنس المتسابق

إنبوب الهروب:
المحاولة الناجحة :النزول باستخدام األنبوب المثبت.
المحاوالت الخاطئة :القفز من أعلى الحاجز
جذع النخلة:

المحاولة الناجحة :عبور العائق من بداية الجذع.
المحاوالت الخاطئة:
•

عبور العائق من نصف الجذع

•

تجاوز الجذع وتسلق الجدار

الجدار المعلق:
المحاولة الناجحة :عبور الجدار باستخدام الحبل المعلق أو القبضات الصخرية من البداية إلى النهاية بشكل مستمر.
المحاوالت الخاطئة:
•

تسلق العائق

•

السقوط وا كمال العائق من نقطة السقوط

السلك المنحدر:
عائق اختياري لفئة المحترفين ،والمحاولة الناجحة باالستماع واالنتباه إلى التعليمات الصادرة من المنظمين عند
الوصول إلى العائق ،عدا ذلك يؤدي ذلك إلى استبعاد المتسابق.

Scope:
This file contains Rules & Regulations of 10KM & 5 KM for Elite Category only of Old School
Challenge 2019, the Purpose of it to assure the awarded winners fairly & equally, as they were
committed to the rules & regulations which been published by the organization to maintain safety
and apply competing soul by activating sport spirit avoiding any winning attempts by illegal wins &
cheatings.

General Rules & Regulations:
21. The Start of Elites Categories will at 08:00 AM (10KM) 08:20 AM (5KM) (+ - 15 minutes).
22. The Competitor must always show the headband number and avoid hiding it for any reasons.
23. The Time start counts as the competitor cross the 1 st time sensor point & stops after
crossing the last time sensor, there are many time sensors point in the course.
24. Ranking position depends on time, not who first arrives.
25. Time recorded by the organizer approved time only, any smart or digital stop watch from
competitor will not be in consideration.
26. Competitor granted multiple attempts to cross the obstacle.
27. The competitor who cross or skip illegally the obstacle or not able to do it, will get 10
minutes penalty added to his original time record for each obstacle not been crossed legally.
28. The competitor whom not crossing the time sensor points will be Disqualify.
29. The lost of time chip of competitor will result as Disqualification.
30. There are no physically penalties for not crossing the obstacles only a 10 minutes penalty
will be counted.
31. Misbehaving by words or any bad attitude to the organizers or marshals resulted to
Disqualify the competitor.
32. The decision of marshals is finale.
33. Some decisions will be taken by organization approved video footage only, any video footage
from competitor will not be considered.
34. Marshals are available at all obstacles; the Head referee will support all decisions.
35. Any competitor trying to tackle or blocking other competitors will resulted Disqualification.
36. Protesting for results are in 15 minutes starting the results announcement before awarding
ceremony, after given time will not be considered after the awards ceremony.

37. The Head of referee is the only one to extend the protest time and delay the awarding
ceremony.
38. The Old School Challenge Elite category competitor agreement to participate is the
commitment to these rules & regulations.
39. All past rules & regulations are cancelled once these are published.

Obstacles Rules & Regulations:

Monkey Bar:
Pass attempt: holding the 1st bar finish with holding the last bar.
Fail attempts:
•

Using the truss supporter.

•

Not holding the last bar.

•

Using legs to cross.

Slop wall:
:الجدار المائل
. الجري والتعلق في طرف الحاجز يمكن استخدام الحبل المساعد:المحاولة الناجحة
:المحاوالت الخاطئة
Raising sail sheet:
Pass attempt: lifting the weight to complete the sail sheet stands.
Fail attempts:
•

Not lifting the weight.

•

Drop the weight affecting on public safety.

•

Using unproper weight designed for each gender.

Fire escape:
Pass attempt: using the pipe to slide down to the ground.
Fail attempt: jump from the obstacle.
The palm balance:
Pass attempt: cross the obstacle from the beginning of the palm.
Fail attempts:

•

Starts half way of the palm.

•

Ignore the palm and climb the wall.

The hanged wall:
Pass attempt: cross the wall using the hanged rope or bouldering grips to the end consistently.
Fail attempts:
•

Climb the obstacle.

•

Fall & continue from falling point.

Zip line:
Elective obstacle for Elite category the only pass attempt is to listen & pay attention to all
instructions that been given by the organizer to do it otherwise it is Disqualification to the
competitor.

