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القواعد

ي تنظمها الجمعية الردنية للماراثونات تتبع 
إن السباقات ال�ت

ي حال مخالفة هذه 
لتعليمات التحاد الدوىلي لألعاب القوى و�ف

التعليمات سيعت�ب الشخص المخالف للتعليمات غ�ي مؤهل 
ي تنظمها الجمعية.

ي السباقات ال�ت
بالمشاركة �ف

يحق للجمعية الأردنية للماراثونات بتعديل برنامج الحدث، بما 
ي ذلك تأخ�ي أو إلغاء أو تعليق السباق بسبب سوء الأحوال 

�ف
ها من مخاطر السامة المحتملة. الجوية أو غ�ي

السالمة العامة

ة: ي ال ت الت ال ح � ال
اق �� ب س ن ال ك م �� ش م اد ال ع ب ت م إس ت ی

إنتهاء مدة السباق المحددة مسبقاً.•
ساءة، سواء • ساءة للحدث، بأي شكل من أشكال الإ الإ

ف أو  ف ال�خرين أو المتطوع�ي لمسؤوىلي الحدث أو المشارك�ي
الجمهور.

، لما فيه • ي إذا طلب منه القيام بذلك من قبل الطاقم الط�ب
من خطورة عىل سامة المشارك.

تاريخ وتوقيت السباق
اماراثون 50كم فردي، 50كم تتابع ، وسباق • سباق الل�ت

ي تمام الساعة 
نطاق �ف النصف ماراثون 21 كم، وقت الإ

ي تمام 
نطاق �ف 6:00 صباحاً . سباق ال 10 كم، وقت الإ

الساعة 9:00 صباحاً 
ي تمام الساعة 9:00•

نطاق �ف سباق الأطفال، وقت الإ
صباحاً.

١٠كم، سباق ا�طفال) ٢١كم، ٥٠كم تتابع، ( ٥٠كم فردي،

إل جي ألتــــرامـــاراثــــون البـــحر المــــيت
١٠كم، سباق ا�طفال) ٢١كم، ٥٠كم تتابع، ( ٥٠كم فردي،

إل جي ألتــــرامـــاراثــــون البـــحر المــــيت

القـــواعد والتعــليمات



أعمار الراغبين بالمشاركة في   
                       السباقات 

ي سباق 10 كم هو سن 14 عام 
ف بالمشاركة �ف أد�ف عمر للراغب�ي

فما فوق، ومن سن 17 عام فما فوق لسباق 50كم فردي، 
ط موافقة وىلي أمر المشارك، وما دون  50كم تتابع  و 21 كم ب�ش

ي سباق الأطفال.
تلك الأعمار فيمكنهم المشاركة �ف

سباق التتابع (٥٠ كم)

تحاد • ف الإطاع عىل قواعد وتعليمات الإ  يرجى من العدائ�ي
الدوىلي لألعاب القوى، والتقيد بالقاعدة رقم 170 من 

تحاد  القانون الدوىلي لقواعد المنافسة، والصادر من الإ
الدوىلي لألعاب القوى.

 فريق التتابع مكون من 4 أشخاص، ومن الممكن أن يكون •
ف مع  ناث فقط أو من كا الجنس�ي الفريق من الذكور أو الإ

بعض.
ي فريق التتابع أن يعدو مرحلة واحدة •

ك �ف  عىل كل مش�ت
فقط، وغ�ي ذلك يؤدي إىل إستبعاد الفريق بالكامل من 

المسابقة.
ي سباقات التتابع بمنطقة التسليم •

 يجب تمرير العصا �ف
ستام المحددة، ويؤدي تمرير العصا خارج المنطقة  والإ

إىل إستبعاد الفريق بالكامل من المسابقة.
ي السباق.•

 يجب حمل العصا باليد خال الجري �ف
 أي متسابق يتعمد عرقلة متسابق من فريق آخر بمنطقة •

ستام، أو ح�ت أثناء الجري، يتم إستبعاد  التسليم والإ
الفريق المتسبب بالكامل.

ي الجزء •
ف ارتداء أرقامهم الخاصة �ف  يجب عىل العدائ�ي

الأمامي العلوي من أجسامهم وليس عىل الشورت، وعدم 
ف آخرين ح�ت لو كان من نفس  إستخدام أرقام عدائ�ي

الفريق، لأن ذلك يؤدي إىل فقدان أهليتهم. ويجب عىل 
وط  اعانات ألعاب القوى  ف معرفة قواعد و�ش العدائ�ي

ام  ف واللوائح التنظيمية (قانون 146,145,144,143) والل�ت
بها. وتنطبق هذه الأحكام خال مدة السباق كاملة بدءا 

اماراثون إضافًة إىل المؤتمر  بتمارين الإحماء وإحتفالت ال�ل�ت
الصحفي الرسمي.

ي تمام الساعة 1:00 ظهراً.•
 ينتهي توقيت سباق التتابع �ف

عادة • ي هذا الوقت لإ
ف إخاء الطريق �ف  يجب عىل العدائ�ي

فتح مسار الطريق للسيارات.

نظام التوقيت - أرقام المتسابقين 
المخصصة

ف بإرتداء الرقام المخصصة  م كافة العدائ�ي ف يجب أن يل�ت
ف  ي السباق، ويجب عىل كافة العدائ�ي

لهم اثناء المشاركة �ف
ونية المخصصة لهم وذلك وفقاً  ارتداء أرقام السباق اللك�ت

للتعليمات.
ف مسجلة عىل  يجب أن تكون الأرقام المخصصة للمشارك�ي

نظام التسجيل الخاص بالجمعية الأردنية للماراثونات. الرجاء 
ف أخرين، حيث ان ذلك قد  عدم استخدام أرقام عدائ�ي

ف صاحب  ي السباق للطرف�ي
ي فقدان الهلية للمشاركة �ف

يتسبب �ف
الرقم و الشخص الذي استخدم الرقم.

Run للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع نظام توقيت
  info@runjordan.com ي

و�ف يد اللك�ت Jordan عن طريق ال�ب

أو التصال عىل 065662999

مستلزمات العدائين، دعم وإعالنات
  

ي الجزء الأمامي 
ف ارتداء أرقامهم الخاصة �ف يجب عىل العدائ�ي

العلوي من أجسامهم وليس عىل شورت السباق لأن ذلك 
ف معرفة قواعد  يؤدي إىل فقدان أهليتهم. يجب عىل العدائ�ي

IAAF وط اعانات ألعاب القوى واللوائح التنظيمية (قانون و�ش
ام بها. وتنطبق هذه الأحكام  ف 146,145,144,143) والل�ت

خال مدة السباق كاملة بدءا بتمارين الإحماء وإحتفالت 
الماراثون إضافًة إىل المؤتمر الصحفي الرسمي. ل يجوز للعداء 

المشارك إبراز اي انتماء سيا�ي خال مشار�ته بالسباق وذلك 
.IAAF 145, IAAF 8 حسب مادة قانون



األمتعة الشخصية
 

ي باصات الأمانات 
ف إبقاء أمتعتهم الشخصية �ف يمكن للمشارك�ي

المخصصة لهم والمتواجدة عند كل نقطة بداية. يطلب 
ف أن يضعوا ملصقات بأرقام معينة عىل  من كافة المشارك�ي
 Run Jordan .أمتعتهم ليسهل اخذها عند خط النهاية
ليست مسؤولة عن أي أمتعة خالية من الرقام التعريفية 

الملصقة عليها، ح�ت وإن كانت تحوي ممتلكات شخصية قيمة 
كهواتف نقالة، النقود والمحافظ الشخصية، الخ...

يط لصق عىل الرقم الخاص بالسباق يحتوي عىل  • يوجد �ش
نفس رقم المشاركة، يجب إزالتها ووضعها عىل الأمتعة.

المساعدة البدنية اإلضافية
  

يمنــع اســتخدام الســيارات أثنــاء الســباق، ويمنــع ركــوب 
الدراجــات الهوائيــة والناريــة خــال الســباق. كمــا ان اســتعمال 
ف خــال الســباق تــؤدي لعــدم  أي وســيلة نقــل للمتســابق�ي

.IAAF 144.2 ــون ــادة قان ــب م ــك حس ــم، وذل أهليته

أي عداء وجد خال السباق يستخدم وسيلة نقل أو قطع  •
من مسار السباق قبل خط النهاية يؤدي إىل عدم أهليته 

.(IAAF 144.3(A)) وفقاً لقانون
وامتثالً لقانون (IAAF Rules 144.3(B))  يجب عىل  •

ف عىل جوائز نقدية وأخرى عدم  ف المتنافس�ي العدائ�ي
ذاعي،  استعمال مسجل، راديو، CD، أجهزة البث الإ

هواتف نقالة أو أجهزة مماثلة خال السباق.

دورات المياه
 

ــاه  ــع المي ــاط توزي ــع، ونق ــاط التجم ي نق
ــاه �ف ــر دورات مي يتوف

ــالت. ــكان الحتف ي م
ــباق و�ف ــار الس ــىل مس ع

محطات المياه والمرطبات
  

هنالك محطات موزعة عىل مسار السباق. كما تتوفر المياه 
ف بإحضار عبوات المياه  عند خط نهاية السباق. ينصح العدائ�ي

الخاصة بهم عند نقطة التجمع ونقطة البداية.

تسليم الجوائز
 

ي تمام الساعة 10:30 صباحاً.
يبدأ توزيع الجوائز �ف

مستلزمات طبية
 

تتوفــر المســتلزمات الطبيــة خــال مســار الســباق كمــا ســتكون 
ســعاف متواجــدة عــىل  مســار الســباق أيضــاً. ســيارات الإ

ــى  ــة يرج ــوع او إصاب ــة وق ــداء لأي حال ــرض الع ــة تع ي حال
�ف

ف عــىل المســار او التصــال عــىل رقــم  إخبــار أحــد المتطوعــ�ي
0777322699 الطــوارئ 

انتهاء السباق
 

ال ف اق الأط ب س

ي تمام الساعة 11:00 صباحاً  •
ينتهي توقيت سباق الطفال �ف

عادة  ي هذا الوقت لإ
ف إخاء الطريق �ف يجب عىل العدائ�ي

فتح مسار الطريق للسيارات.
ف اذا ارادوا اكمال السباق بعد هذا  • يجب عىل العدائ�ي

الوقت الس�ي عىل أرصفة الطريق. 
ف الوصول لخط النهاية بعد الساعة 11:00  • ل يسمح للعدائ�ي

صباحاً.
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ة ي س ي رئ ات ال اق ب س ال

تنتهي توقيت السباقات (50كم فردي، 50كم تتابع، 21كم،  •
ف إخاء  ي تمام الساعة 1:00 ظهراً. يجب عىل العدائ�ي

10كم) �ف
عادة فتح مسار الطريق للسيارات. ي هذا الوقت لإ

الطريق �ف
ف اذا ارادوا اكمال السباق بعد هذا  • يجب عىل العدائ�ي

الوقت الس�ي عىل أرصفة الطريق، وعىل مسؤوليتهم 
الخاصة.

ف الوصول لخط النهاية بعد الساعة 1:00  • ل يسمح للعدائ�ي
ظهراً.

ي حال وصولهم بعد الزمن المسموح به لن تتوفر  •
و�ف

نتهاء  الميداليات أو المياه أو أي خدمات آخرى وذلك لإ
وقت السباق.

اإلحتجاجات واإلستئنافات
 

تقدم الإحتجاجات المتعلقة بالنتائج الخاصة بالسباق خال 30 
دقيقة من وقت إعان النتيجة الرسمية لتلك المسابقة،  يجب 
أن يقدم الإحتجاج إىل هيئة إحتكام السباق، ويجب أن يكون 

داري المسؤول نيابة  مكتوباً وموقعاً من المتسابق أو من قبل الإ
.IAAF 146 عن المتسابق أو الفريق، وذلك حسب مادة قانون


