الرشوط وا ألحاكم اخلاصة مبسابقة هدد امحلام للمومس 2020-2019
تعريف الصقارين المشاركين في مسابقة هدد الحمام:
 هي الفئة الخاصةةةة مالركةةةالصقا الصةةةيالقا النقا قر ص ا صةةةيل ا
ل ركالصة في رسامية ه ال رام.

را صافة الفئات  ،الرسةةة ة

 شروط التسجيل:





التس قل رفت ح ل رقع ال نسقات .
التس قل ماالسم الثالثي.
التس قل إلزاري مص لة اله قة ال طنقة االرالاتقة عمل إلسالها عمل ملنارج ال اتساب .
تكطب ركالصة الصيل في ال تم التالعب،رثل تم قل الطقل أ ر ا لة إعا ة الركالصة منفس الطقل
را قمل ركالك آخل.
إ لاءات التس قل في الرسامية رت فلة عمل ألسال المقانات الخاصة مالصيل ع ى اللقم الرخصص
ل رنطية الرلا الركالصة مها.
ق ب ضةةة ل الرالك أ الصةةةيال الرخ ل عن لر قع الرسةةةامية كةةةخصةةةقاح ،رصةةةط ما مطاقة اله قة
از السةةةةةةفل لمقل الريقرقا  ،السةةةةةةتصرال ا لاءات التسةةةةةة قل را قمل ال نة
ال طنقة االرالاتقة أ
الرنظرة الت ضقل لإلنطالق في ق م اله .
قفتح ماب الت س قل م ا سطة ملنارج ال ات ساب لأللقام الرمقنة سب الرنطية الرلا الر كالصة مها في
أكةة اط التيهقل نلك في اقام العرل اللسةةرقة الاال الى الخرقسم را السةةاعة  8:00صةةما ا ح تى
 5:00رسةةةةا حء قمل م ء فعالقات الرنطية ميلمعة أقام  /ا سةةةةب رات ل ال نة را تالق  ،لا قيمل
تس قل اي صيل خالفا ح لنلك.






قسرح ل صيال الركالصة مع ال1م صيل ص أقصى
ق ب ع ى الصيال الرالك االلتزام مالزي ال طني اللسري خالل ركالصت في رقع الرساميات
ق ز ل ركالك في هنل الفئة أا قص ا را أي فئة عرلقة
قسرح مينتيال ر صقة الصي ل الرس ة الرتيه ة التي تم كلائها خالل أك اط التيهقل أك اط نصف النهائي،
فيط را ضرا الر ر عة الركالك مها ،قتم نيل ر صقتها السر سب ا لاءات نيل الر صقة الرعتر ة
ق تزم الصةةةةيال الركةةةةالك ميلاءة رقع كةةةةل ط ق انقا رسةةةةامية ه ال رام الزا ل ،قت رل رسةةةة لقة ع م
االلتزام ا االخالل ماي را الي انقا النظم الر ض عة.
ق تزم الصةةيال الركةةالك متي قم اي اسةةتفسةةال ا اعتلاا ماالطل اللسةةرقة اليان نقة ،نلك عمل تي قم لسةةالة
خطقة لسةةةرقة ر قعة را الرالك ر هة ل نة الرسةةةاميات ،قتم اتخان اال لاء الل را قمل ال نة ل صةةةيال
خالل فتلة  24ساعة ا اقل را تالق تي قم اللسالة.
تي م رسامية ه ال رام ع ى استخ ام ال رام الزا ل
تيام في رناطق إرالة أم ظمي التالقة ):أم ظمي  ،العقا  ،رنطية الظفلة الر قنة زاق م  ،الس ع  ،غقاثي ( ع ى
أا قص ا الك ط نصف النهائي الك ط النهائي في ام ظمي
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 نظام المسابقة :












قص ا السماق ع ى رام زا ل رست ى  9لقكات في األك اط التيهق قة
قص ا السماق في األك اط النصف نهائقة في األك اط النهائقة ع ى رام زا ل رست ى  12لقكة
ت ق ثالثة أقام ألك اط التيهقل لصل رنطية ميستثناء غقاثي ق رقا مر ر ع  90طقل لصل رنطية سقتم
ل الرسامية م
االعالا عا الرناطق را قمل ال نة الرنظرة ال اإلطالع ع ى
قتم إختقال أ ل ستة رتيه قا را صل رنطية ل ركالصة في االك اط نصف النهائقة الإ رالي  30طقل ص
أقصى م را األك اط التيهق قة قتم تيسقرهم الى ر ر عتقا  ،إا نيص الع في معا الرناطق قضاف
سب قلال ال نة الرنظرة.
را الرناطق االخلى –إا
ال قسرح ميا قتمع الصيل غقل الصيال الرالك – ل فاظ ع ى سالرة ال ره ل الركالصقا الرنظرقا.
ق ق ل نة الرنظرة قص لقش را الطقل صعالرة ل صي ل التي كالصت العزلم قص ا ل صي ل الرتيه ة
عزل إضافي.
قتم تيهقل الصيل منا حء ع ى ر ر عة النياط التي ص ها الت نياط ر ر عها رائة نيطة قعطقها الريقم
ت رع عالراتهم تعطى ل طقلم قث تعتر ع ى الرعاققل التالقة ل يقاس هي  :الرسافة  ،ال قت  ،ال ناح ،
الصر ة  ،االلتفاع  ،الر ق ،ن ع الطقل  ،الرع ق في اله اء  ،ق ة ال رارة ال ال ناح في ال لم قصق أي
طقلم صنلك ررصا أا قيخن متص قت ال ره ل قتم ققاس هنل الرعاققل ميستخ ام لقكة ال ي مي أسم في
اك اط النصف نهائي النهائي .
ق ق ل نة الرنظرة أا تستخ م اليلعة ل سم أي خالف لرا سمق نصلل را الرعاققل الرستخ رة ل يقاس
لصل كخص ركالصة ا ة فيط الأي لصل كخص طقل ا فيطم
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الشروط العامة:
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س ف قتم إستمعا الصيل الركالك أستمعا الصيال في اي رل ة را رلا ل الرسامية في ال
ثم ت أي تالعب في ركالصة الصيل ،سق لم را رقع الركالصات الرستيم قة.
ث أي
سةةةة ف قتم تيخقل أ تي قل السةةةةماق فق را تلال ال نة الرنظرة ل رسةةةةاميات في ال
إضطلامات رناخقة ت ثل ع ى سقل الرسامية.
قستمع الصيل الرصلل تس ق في صكف األسراء اصثل را رلة ميسراء رخت فة.
قسرح مركالصة الصي ل را رقع الفئات .
قلال ل نة الت صقم نهائي ال ق ق ل رتساميقا االعتلاا ع ى أي نتق ة نهائقة.
ق تزم الركةةةةةالك مر اعق التسةةةةة قل ل ركةةةةةالصة نلك م سةةةةةب ال ل الني قمقا تالق انطالقة
األكةةة اط سةةةب الرنطية ،ع ق اا قسةةةتصرل ا لاءات التسةةة قل عا طلقق ألسةةةال المقانات
الخاصة مالصيل ص لة اله قة االرالاتقة ل صيال الرالك عمل ملنارج ال اتساب سب األلقام
الرخصصة لصل رنطية.
الق ق ل ركةةةةةةالك ماالعتلاا ع ى اي قلال را ل نة الرسةةةةةةاميات ا ال نة الرنظرة نلك عن
ت ق ت ققت انطالقة الرسةةاميات ،ألقة ا لاء ا االعالا عا تلتقب اإلطالقة لألكةة اط  ،ت ققت
الت ضقل الرسمق في ر قع الرسامية ،ق ب ع ى الركالك االلتزام م رقع اليلالات.
الرع ا
قتم اسةةتمعا الركةةالك في ال لم قصةةل الى ر قع الرسةةامية ل ت ضةةقل في ال قت الر
عن .
ق ب ع ى الركةةةالك االلتزام مت ققت خط سةةةقل االنطالقة نلك سةةةب لقم انطالقت في اليائرة،
مت ضةةقل صةةيلل سةةب ال ل لقم االنطالقة الر لصل صةةيل ،ق ق ل نة ماسةةتمعا الصةةيل
في الة ع م االلتزام التيخل عا لل  ،نلك ضراا لع م تيخقل سقل الرسامية.
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اترخي وتوقيت ا ألشواط التأأهيلية -معلومات املنظمني

الصقور املتأأهةل حسب املراحل
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جدول الجوائز

االشواط التأهيلية
الثالثة األوائل من االشواط التأهيلية

االشواط التأهيلية
 5000درهم

 5000درهم

 5000درهم

 5000درهم

 5000درهم

المركز األول

 3000درهم

 3000درهم

 3000درهم

 3000درهم

 3000درهم

المركز الثاني

 2000درهم

 2000درهم

 2000درهم

 2000درهم

 2000درهم

المركز الثالث

أفضل نقاط

أفضل نقاط

أفضل نقاط

أفضل نقاط

أفضل نقاط

االجمالي  50,000درهم
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جدول الجوائز

الشوط النهائي
يتم تكريم المراكز العشر األوائل حسب الجدول التالي (أفضل نقاط)
الشوط النهائي

االجمالي 175,000
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