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 السباحة: -1

 
 2022يوليوز  31إلى األحد  28من الخميس  التاريخ: 1-1

 

  -المغرب  - الدار البيضاء المكان  : 1-2

 

 2022يوليوز 26التالثاء وصول الوفود:  -

 2022غشت  1األتنين مغادرة الوفود:  -

-  

 الفئات العمرية :  1-3
 

  1الفئة (G1) :17 – 18 2005-2004 (سنة ( 

  2الفئة (G2) :15 -  16 2007-2006 (سنة ( 

  3الفئة : (G3) :13 -  14 2009-2008 (سنة ( 

 

 

 

 

 

 فني:رنامج البال 1-4
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 برنامج السباقات 

 صباحا -10:00 2022يوليوز  28الخميس اليوم االول  

 3و 2و  1فئة  اناث  م سباحة حرة100

م سباحة على  100
 الصدر 

 3و  2و  1فئة  ذكور

  2و  1فئة  اناث  م أربع سباحات  400

 3و  2و  1فئة  ذكور م سباحة حرة 200

 3و  2و  1فئة  اناث م سباحة على الظهر 50

 3و  2و  1فئة  ذكور م سباحة على الظهر 50

4 X 200 3و  2و  1فئة  اناث  م سباحة حرة 
 

 بعد الزوال  –16:00  2022يوليوز  28الخميس اليوم االول  

  3و  2و  1فئة  ذكور م سباحة الفراشة 100

 3و  2و  1فئة  اناث  م سباحة حرة  200

 2و  1فئة  ذكور م أربع سباحات  400

 3و  2و  1فئة  اناث  م سباحة على الصدر  200

 3و  2و  1فئة  ذكور  م سباحة على الصدر  50

 3و  2و  1فئة  اناث الفراشةم سباحة  50

 2و  1فئة  ذكور م سباحة حرة  800

4 X 100   3و  2و  1فئة  مختلط م سباحة حرة 
 

 صباحا -10:00 2022يوليوز  29الجمعة اليوم الثاني  

 3و  2و  1فئة  اناث  م سباحة حرة 400

 3و  2و  1فئة  ذكور م م سباحة حرة 100

م سباحة على 100 
 الظهر 

  3و  2و  1فئة  اناث 

م سباحة على  200
 الظهر 

  3و  2و  1فئة  ذكور

  3و  2و  1فئة  اناث  م سباحة على الصدر   50

 3و  2و  1فئة  ذكور م سباحة الفراشة 50

4 X 100 3و  2و  1فئة  اناث  م سباحة حرة  

4 X 200 3و  2و  1فئة  ذكور م سباحة حرة 
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 بعد الزوال  – 16:00 2022يوليوز  29الجمعة اليوم الثاني 

 3و  2و  1فئة  اناث  م سباحة فراشة   100

 3و  2و  1فئة  ذكور م سباحة حرة 400

م سباحة على 100 
 الصدر 

 3و  2و  1فئة  اناث 

م سباحة على 200
 الصدر

 3و  2و  1فئة  ذكور

 2و  1فئة  اناث  م سباحة حرة  800

4 X 100 3و  2و  1فئة  ذكور م سباحة حرة 
 

 

 صباحا -10:00  2022يوليوز  30السبت اليوم الثالث  

 3و  2و  1فئة  ذكور  م سباحة الفراشة 200

 3و  2و  1فئة  اناث م أربع سباحات  200

م سباحة على 100 
 الظهر 

  3و  2و  1فئة  ذكور

 3و  2و  1فئة  اناث م سباحة حرة  50

 2و  1فئة  ذكور  م سباحة حرة   1500

4 X 100 م  أربع
 سباحات 

 3و  2و  1فئة  مختلط
 

 

 

 بعد الزوال  – 16:00 2022يوليوز 30السبت اليوم الثالث 

 3و  2و  1فئة  اناث  م سباحة فراشة   200

 3و  2و  1فئة  ذكور م سباحة حرة 50

 3و  2و  1فئة  اناث  م سباحة على الظهر 200 

 3و  2و  1فئة  ذكور م أربع سباحات200

 2و  1فئة  اناث  م سباحة حرة  1500

4 X 100 3و  2و  1فئة  ذكور م أربع سباحات 

4 X 100 3و  2و  1فئة  اناث م أربع سباحات 
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 قوانين المسابقات  1-5

  2022يوليوز   13الخميس  (يوم قبل بداية المسابقات 15ترسل االستمارات ( 

 2022يونيو   28الخميس  (ترسل االسماء شهر قبل بدء المنافسة ( 

 2022مايو 28الخميس  (يرسل تأكيد المشاركة شهريين قبل بدء المنافسة ( 

  حسب قانون  االتحاد الدولي للسباحة توزيع الممرات 

 في كل سباق( سباحين 2) اثنان كل بلد له الحق في اشراك  

  التناوبسباقات فردية زائد سباقات  06لكل سباح الحق في المشاركة في. 

  لسباح المشاركة في سباقات التناوب لفئة أكبر من فئته شريطة عدم لبالنسبة لسباقات التناوب يسمح

 المشاركة مع فئته في نفس السباق.

 برونزية  –فضية  – ذهبية:  تميداليايحصلون على  السباحين الثالث االوائل لكل سباق. 

 ح الذي حصل على أكبر عدد من الميداليات في سبالجائزة أحسن سباح لكل فئة و لكل جنس تسلم ل

السباقات الفردية و في حالة التساوي بين سباحين أو اكثر يحسب عدد المداليات المحصل عليها في 

 سباقات التناوب.

 ترتيب عام  تم  ذكور ترتيب ,اناثترتيب  : الترتيب النهائي يكون حسب الميداليات حسب الفئة العمرية

 و اناث ذكور

  المشاركين من سباحين ، فنيين ، اداريين و حكام على شهادات المشاركةيحصل جميع. 

  على كل دولة اصطحاب حكم مسجل في الالئحة الدولية. 

 .ينظم تكوين خاص بالحكام المشاركة في الدورة يومين قبل بداية المنافسات 

  أالستماراتيعقد االجتماع الفني ليلة قبل بدء المنافسات ، تمثل كل دولة بممثل واحد يتم تعيينه مسبقا في 

 .و باقي الفنيين لهم الحق المشاركة كمراقبين

 

 )داخل المسبح ممكن (كرة الماء الشاطئية  -2

 2022يوليوز  31إلى األحد  28من الخميس  التاريخ : 2-1

 المغربالمكان :  2-2

  )  2009 – 2010 – 2011 –2012 (سنة  13-12-11-10الفئة العمرية :  2-3

قوانين البطولة  2-4  
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  على شكل بطولة حيث سيتم ضبط البرنامج خالل االجتماع الفني. 

 ستطبق قوانين االتحاد الدولي. 

 سباحة المياه المفتوحة  -3

  2022يوليوز  31األحد  : التاريخ 3-1

 كلم في حالة اجرائها داخل المسبح 3 أو كلم5:  المسافة – 3-2

 ) 2008) -2007-2006 (G1)سنة     16-15-14 الفئات العمرية : 3-3

 ) 2004-2005 (     (G2)سنة            17-18                   

    المسابقات  قوانين 3-4

  االوائل من الترتيبلكل بلد له الحق باشراك عدد غير  محدود من السباحين و ال يحتسب اال االثنين. 

 ستطبق قوانين االتحاد الدولي 

 اجتماع المسؤولين الفنيين للمنطقة االفريقية االولى 

  2022يوليوز  27األربعاء 


