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 :تحذير هام

ممنوع منعا باتا استخدام اي جزء من هذا المستوى بدون اذن مسبق 

من االتحاد المصري للترايثلون او االتحاد العربي للترايثلون او 

 . االتحاد االفريقي للترايثلون

ممنوع منعا باتا ارسال هذا المحتوى الي اشخاص اخرى دون 

للمسائلة ومن يفعل ذلك يتعرض . الرجوع لالتحادات السابق ذكرها

 القانونية

 

 

 



 االتحاد المصري للترايثلون
 

 :نبذة عن الترايثلون

الترايثلون احد  الرياضات المركبة التجمع بين ثالثة رياضات األكثر انتشارا في العالم السباحة وركوب 

الدراجات والركض، ظهرت رياضة الترايثلون في فرنسا في عشرينات القرن العشرين، وأطلق عليها 

عندما أعلنت صحيفة  0291األول في عام  أو الرياضات الثالث، وكان السباق Les trois sportsآنذاك  

L’Auto  كيلو مترات وقيادة الدراجة لمسافة  3الفرنسية عن مسابقة رياضية جديدة تشمل العدو لمسافة

 (.سباحة (  Marneثم عبور قناة مارني , كيلو متر 09

وظلت الترايثلون محصورة في فرنسا، وكان السبب في ذلك هو عدم وجود اتحاد رسمي للعبة يسعى 

عدة تقارير عن سباقات  0291نشرت الصحافة الفرنسية أيضا عاًم . رها في ذلك الوقتلتطويرها ونش

 .مشابهة أقيمت في مدينة مارسيليا

متر،  911تم نشر مقالة حول رياضة ثالثية أقيمت في مدينة روتشيلي بالسباحة في قناة طولها  0231عام 

 .في استاد أندريه باربيومتر  0911كم، ثم الركض  01وبركوب الدراجات في طريق طوله 

 

بدأت اللعبة تنتشر في الواليات المتحدة األميركية، وتحديدا في جنوب والية كاليفورنيا قرب  0211في عام 

خليج سان دييغو حيث مارسها الهواة بكثرة، وإن لم تلتزم بالمقاييس والمسافات السابقة التي كان المتسابقون 

هتمام منصبا على تنييم سباق يتنافس فيه المتسابقون في السباحة والعدو يلتزمون بها في فرنسا، فقد كان اال

 .وركوب الدراجات

 

حدث تطور هام في تاريخ الترايثلون، عندما قام األميركيان جاك جونستون  0211سبتمبر عام  92في 

رياضيا،  14ا أول مسابقة رسمية في الترايثلون، وشارك فيه( ترايثلون ميشان باي)ودون شاناهان بتنييم 

ومنذ ذلك التاريخ عرفت رياضة الترايثلون بشكلها الحالي ويمارسها اآلن ماليين الممارسين  فى العالم 

 .كله

 

 

 
 

 :فيديو تعريفي عن الترايثلون

بصوت السيد اللواء االعالمي احمد ناصر رئيس االتحادات المصري والعربي واالفريقي 

 .للترايثلون

https://youtu.be/cebIIHG6xoo 
 

https://youtu.be/cebIIHG6xoo


  االتحاد الدولي للترايثلون

 

 
 

  وتعني ” أثلون”وتعني ثالثة و” تراي“اإلسم من اليونانية كلمة ترايثلون تنقسم إلى شقين جاء

 .رياضة أى ترايثلون تعنى رياضة الثالثى

 

  في مدينة أفينيو الفرنسية 0292تأسس االتحاد الدولي للترايثلون في عام. 

 

  كم  01بالدراجة و  كم 11كم و  0.2سباحة والتي تجمع بين " المسافة األولمبية"اختيار تم

 . العالم األولىبطولة دولة في  11رياضي يمثلون  911تنافس أكثر من وقد . للجري

 

  0292تم انتخاب ليس ماكدونالد الكندي كأول رئيس لالتحاد الدولي في عام.  

 

 

 
 

 

  0292للترايثلون أول بطولة العالم  

 

  عندما انتقل  9101يناير  0منذ إنشائه في أفينيون، احتفظ االتحاد بمقره في فانكوفر، كندا حتى

  IFموطن اللجنة األولمبية الدولية والعديد من االتحادات الدولية األخرى  -إلى لوزان  سويسرا 

 

   اتحادا وطنيا منتسبا من خمس قارات 019يضم االتحاد الدولى حاليآ عدد 

 

 

  ادخلت لعبة الترايثلون فى جدول االلعاب االولمبية الصيفية ألول مرة فى دورة االلعاب االولمبية

  9111الصيفية بسيدني 



  في نوفمبر من عام للترايثلون لالتحاد الدولي كثاني رئيس انتخبت اإلسبانية ماريسول كاسادو

للجنة  099في الدورة  9101وأصبحت عضًوا في اللجنة األولمبية الدولية في فبراير . 9119

ونهاية الشهر السابق تم انتخابها للمره الرابعة على التوالي لفترة  .الدولية في فانكوفراالولمبية 

  .رئاسية جديدة

 

 
 

  الترايثلون هى اللعبة الوحيده من األلعاب الرياضية التى دخلت االلعاب األولمبية في فترة زمنيه

 .قصيرة جدآ

 

  العبة 21العب و  21الترايثلون فى االلعاب االولمبية بعدد بدأت لعبة 

 

 

 مؤتمرها في الدولية األولمبية اللجنة قبل من األولمبي البرنامج إلى رسميًا الترياتلون إضافة تمت 

 عام باريس في

 

 
 

 

 



 :بطوالت االتحاد الدولي للترايثلون
 

 .بوجد عدد كبير من المسابقاتتعتبر رياضة الترايثلون من اكثر الرياضات التي تتمتع 

 

 

ITU EVENTS   سباقات االتحاد الدولي  

  World Triathlon Championships   العالم بطولة  

  World Triathlon Series   العالم بطوالت سلسلة 

  World Triathlon Series Grand Final   العالم لبطولة النهائية الجولة  

  World Cup  العالم كأس سلسلة  

  Continental Championships  القارية البطوالت  

  Continental Cup   القارية الكأسات سلسلة  

  Continental Cup Premium   الفائقة القارية الكأسات 

  Continental Cup Final  القارية الكأس نهائي  

  Continental Tour Event  قارية جوالت  

  International Event  دولية سباقات  

 

 
 

ربعة اعوم السابقة ما يقرب من لكل عام من اال انه قد ضمت اجندة بطوالت االتحاد الدولي للترايثلون حيث

 :على النحو التالي ة لكل عامسباق و بطول 011 – 031

 

 9 - 01 جوالت لسلسة بطولة العالم للترايثلون سنويا 

 01 - 02 سباق لسلسلة كأس العالم سنويا 

 خمسة بطوالت قارية 

 9 – 02 سباق لسلسلة السباقات القارية للنخبة لكل قارة 

 2- 01 سباق لسلسلة السباقات القارية للناشئين لكل قارة. 

 باالضافة للعديد من السباقات االخرى 

 



 :كما انها مدرجة بالدورات التالية

 

   دورات االلعاب االولمبية الصيفية للكبار   

 دورات االلعاب االولمبية الصيفية للشباب  

   دورات االلعاب االفريقية للكبار 

   دورات االلعاب االفريقية للشباب 

    دورات العاب البحر المتوسط 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 :االتحاد المصري للترايثلون 

 

اإلعالمى أحمد ناصر مصطفي بقرار إشهار  السيد اللواء  (الثالثي ) أسس االتحاد المصرى للترايثلون 

 9112/ 9/ 92بتاريخ   9112لسنة  041برقم ( الثالثى )اإلتحاد المصرى للترايثلون 

 

 :اإلعالمى أحمد ناصر مصطفي

 نائب رئيس االتحاد الدولي للترايثلون

 رئيس االتحاد االفريقيي للترايثلون

 رئيس االتحاد العربي للترايثلون

 المصري للترايثلونرئيس االتحاد 

 (اوكسا) رئيس اتحاد االتحادات االفريقية

 

 
 

 

 NATIONAL EVENTSالسباقات المحلية  

 

   الجمهورية بطوالت 

   االقليمية السباقات   

   المحلية السباقات 

االندية سباقات    

 

 



 
 

 

 :هامةومواقع ملفات 

 

 موقع االتحاد الدولي للترايثلون: 

https://www.triathlon.org 

 

 أخر اصدار لقانون االتحاد الدولي للترايثلون 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Sport_Competition_Ru

les_2020_201811253.pdf 

 

  بالمنشطات وانتهاك الحقوققوائم المواد المحيورة والقوانين الخاصة. 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/wada2021.pdf 

ITU Anti -Doping Rules. 

 قسم التنزيالت باالتحاد الدولي 

https://www.triathlon.org/about/downloads/category/wada 

 

 دليل تنظيم سباقات االطفال والناشئين والشباب 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/U19_Digital_v1.pdf 

 

 دليل تنظيم السباقات 

--om/file/d/11xmwXxGhttps://drive.google.c

HA7JvQJNibiJnVAt8l0MF8/view 

 

https://www.triathlon.org/
https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Sport_Competition_Rules_2020_201811253.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Sport_Competition_Rules_2020_201811253.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/wada2021.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/ITU_Anti-Doping_Rules_2016_2.pdf
https://www.triathlon.org/about/downloads/category/wada
https://www.triathlon.org/uploads/docs/U19_Digital_v1.pdf
https://drive.google.com/file/d/11xmwXxG---HA7JvQJNibiJnVAt8l0MF8/view
https://drive.google.com/file/d/11xmwXxG---HA7JvQJNibiJnVAt8l0MF8/view


لعبة  لها قوانينها المستقلة فهى اللعبة الوحيدة التى تمارس العابها جميعآ متصلة وبال  هي رياضة الترايثلون

بحر او بحيرة أو خليج أو اى نوع من انواع المياه )راحة فيبدأ المتسابق بالسباحة فى المياه  المفتوحة 

خط السير المحدد لذلك ثم يخرج من السباحة ليأخذ الدراجة الخاصة به ودون توقف الى أن ينهى ( المفتوحه

ثم يضع الدراجة بعد خط النهاية مباشرة فى مكانها ليبدأ فى الجرى مباشرة الى أن يصل الى خط النهاية 

متتابعة ودون  .والالعب الذى ينهى السباق أوآل هو الفائز وتجمع جميع أزمنته لتنتهى بإجمالى زمن واحد

 .توقف

 

 انواع المسابقات

 

 هى  ومسابقة الترايثلونله عدة أنواع من البطوالت وجميعها يقام لها بطوالت عالم سنوية 

  -:والمسابقات التي ينيمها االتحاد المصري للترايثلون في مصرهىالدورات االولمبية التى تمارس فى 

   

 وهى تشمل السباحة والدراجات والجرى (الثالثى)الترايثلون ( 0) 

 .وتشمل الجري والدراجات:  الديواثلون( 9)

 .جرى والسباحة)وتشمل:  اإلكواثلون( 3) 

 وتشمل السباحة والدراجات: االكوابايك( 1)

 

 وهناك بعض السباقات االخري ولكنها لم تنيم في مصر مثل 

 ويشمل الجري علي الجليد و الدراجات الجبلية والتزحلق علي الجليد، ( الترايثلون الشتوي)

وتشمل ( االكوا بايك)ويشمل السباحة والدراجات الجبلية والجري في مناطق وعرة ، ( الريفيالترايثلون )

  .السباحة والدراجات

 

 
 

 

 

 



 :لترايثلونا

تعتبر رياضة الترايثلون هي واحدة من اسرع الرياضات االولمبية انتشارا ومشاهدة، و في هذا النوع يقوم 

المطلوبة ذلك قبل العودة لمنطقة التبديل و ارتداء واقي الرأس و الالعب بالسباحة اوال و انهاء المسافة 

ركوب الدراجة ثم إكمال المسافة المطلوبة للدرجات ثم العودة مرة أخرى لمنطقة التبديل و وضع الدراجة 

ثم واقي الرأس و الركض إلنهاء المسافة المتبقية من مرحلة الركض قبل انهاء السباق وعبور خط النهاية 

فا جميع سباقات الترايثلون يحسمها األسرع في الزمن الختامي . حسب النتيجة الكلية والنهائيةحيث ت

للمنافسة بما يتضمن األوقات االنتقالية بين السباحة وركوب الدراجات والعدو كما يوجد مكان انتقالي يقوم 

 .فيه الرياضيون بتغيير أدواتهم لكل سباق

 

 
 

 :الدواثلون

الدواثلون هو احد مشتقات رياضة الترايثلون، حيث يعد رياضة مركبة تجمع بين الرياضتين يعتبر سباق 

األكثر انتشارا في العالم الركض وركوب الدراجات، و في هذا النوع يقوم الالعب بالركض اوال و انهاء 

ثم إكمال المسافة  المسافة المطلوبة ذلك قبل العودة لمنطقة التبديل و ارتداء واقي الرأس و ركوب الدراجة

المطلوبة للدرجات ثم العودة مرة أخرى لمنطقة التبديل و وضع الدراجة ثم واقي الرأس و الركض مرة 

اخرى إلنهاء المسافة المتبقية من مرحلة الركض قبل انهاء السباق وعبور خط النهاية حيث تحسب النتيجة 

 .الكلية

 



 :االكواثلون

احد مشتقات رياضة الترايثلون، ويجمع االكواثلون بين رياضتي الركض يعتبر سباق االكواثلون هو ايضا 

والسباحة، وفي هذا النوع يقوم الالعب بالركض اوال ثم العودة لمنطقة التبديل ثم سباحة المسافة المطلوبة 

ة، ذلك قبل العودة مرة اخرى لمنطقة التبديل للركض مرة اخر وانهاء السباق، اما عن تنسيق المياه البارد

 فيبداء الالعب بالسباحة اوال مرتديا بدلة المياه الباردة ثم اكمال مسافة الركض المطلوبة

 

 
 

 :االكوابايك

وفي هذه المسابقة تعتبر مسابقة مشابهة تماما لرياضة الترايثلون ولكن بدون ركض، حيث يسبح الالعب 

 .اوال وينهي بمرحلة الدراجات

 

 
 



 :مراحل السباقات تقسيم جدول

 

 :وتتكون كل مسابقة من ثالثة مراحل على النحو التالي

 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى المرحلة/ الرياضة

 الركض الدراجات السباحة الترايثلون

 الركض الدراجات الركض الدواثلون

 الركض السباحة الركض االكواثلون

 التزلق على الجليد الدراجة الجبلية للجليد الركض على الجليد الترايثلون الشتوي

 الركض الريفي الدراجة الجبلية السباحة الترايثلون الريفي
 

 
 

 

 :وهناك رياضات تتكون من مرحلتين مثل االكوابايك واالكواثلون الشتوي

 

 المرحلة الثانية المرحلة األولى المرحلة/ الرياضة

 الركض السباحة االكواثلون

 الدراجات الركض االكوابايك
 

 

 

 

 

 



 المسافاتتفاصيل 

 

 الترايثلون
 

 سن البدءسن البدء   الجريالجري الدراجات الدراجات    السباحةالسباحة   المسافاتالمسافات  //السباقات السباقات 

  09 كم 19:01 كم 911:011 كم 1:0   المسافة الطويلةالمسافة الطويلة

  09 كم 90:91  كم 21:91 كم  3:0.2   المسافة المتوسطةالمسافة المتوسطة

  09 كم 01  كم 11  م0211   ((االولمبيةاالولمبية))القياسية القياسية 

  04  كم 2  كم 91  م121   االسبرنتاالسبرنت

  02  كم 3.2:0.1  كم03:4.2  م211:921   السوبر اسبرنتالسوبر اسبرنت

  02  كم 9:0.2  كم 9:  2  م311:921   تتابع فرقتتابع فرق

  1 م 0:211  كم 2:3  م021:21   االبطالاالبطالسباق سباق 
 

 

 الدواثلون
 

 سن البدءسن البدء   الجريالجري الدراجات الدراجات    الركضالركض   المسافاتالمسافات  //السباقات السباقات 

  09 كم01  كم 21:91 كم 90:91   المتوسطةالمتوسطةالمسافة المسافة 

  09 كم2  كم 11 كم 01   ((االولمبيةاالولمبية))القياسية القياسية 

  04 كم9.2  كم 91  كم 2   االسبرنتاالسبرنت

  02 كم 0.92  كم03:4.2  كم 3.2:0.1   السوبر اسبرنتالسوبر اسبرنت

  02 كم0.4  كم 9:  2  كم 9:0.2   تتابع فرقتتابع فرق

  1 م211  كم 2:3 م 0:211   االبطالاالبطالسباق سباق 
 

 

 االكواثلون
 

 سن البدءسن البدء الركضالركض   السباحةالسباحة   الركضالركض   المسافاتالمسافات  //السباقات السباقات 

  09 كم2  م9111 كم2   ((االولمبيةاالولمبية))القياسية القياسية 

  04 كم9.2 1000 كم9.2   االسبرنتاالسبرنت

  02 كم 0.92  م211:921 كم0.92   السوبر اسبرنتالسوبر اسبرنت

  1 م211  م021:21 م211   االبطالاالبطالسباق سباق 
 

 

 االكواثلون الشتوي
 

 سن البدءسن البدء الركضالركض السباحةالسباحة   المسافاتالمسافات  //السباقات السباقات 

  09 كم01  م9111   ((االولمبيةاالولمبية))القياسية القياسية 

  04 كم2 م1000   االسبرنتاالسبرنت

  02 كم9.2  م211:921   السوبر اسبرنتالسوبر اسبرنت

  1 م0111-911  م021:21   االبطالاالبطالسباق سباق 
 



 المراحل واالعمار السنية
 

 المراحل الرئسية
 

 سنة الميالد العمر  المرحلة

 +Elite +16 2005// العمومي 

 U23 // 23-22-21-20-19-18 1998–1999–2000–2001–2002 –2003 32تحت 

 91Juniorsالناشئين تحت 

(U19) //  

04-02 9112-9111-9113-9119 

 Youth( 91تحت )الشباب  

(U17) - 

17-16 2004 –2005  

 Youth(91تحت )الشباب 

(U15) -  

15-14 2006 –2007  

 

 

 االبطالمراحل 
 

 سنة الميالد العمر  المرحلة

 U13 13-12 2008-2009 – 92تحت 

 U11 11-10 2010-2011 – 99تحت 

 U9 9-8-7 2012-2013-2014 – 1تحت 

 

 (االيدج جروب)المراحل السنية 
 

 سنة الميالد العمر  المرحلة

AG 15-19  15-19 2006 – 2002 

AG 16-19  16-19 2005 – 2002 

AG 18-19  18-19 2003 – 2002 

AG 20-24  20-24 2001 – 1997 

AG 25-29  25-29 1996 – 1992 

AG 30-34  30-34 1991 – 1987 

AG 35-39  35-39 1986 – 1982 

AG 40-44  40-44 1981 – 1977 

AG 45-49  45-49 1976 – 1972 

AG 50-54  50-54 1971 – 1967 

AG 55-59  55-59 1966 – 1962 

AG 60-64  60-64 1961 – 1957 

AG 65-69  65-69 1956 – 1952 

 AG 70-74 70-74 1950 – 1946 

AG 75-79  75-79 1945 – 1941 

AG 80-84  80-84 1940 – 1936 

AG 85-89  85-89 1935 – 1931 

 



 :ملحوظة هامة

 .ان تفرق دائما بينهم فعليك. يقع الجميع في خطاء الخلط بين انواع المسابقات والمسافات والمراحل العمرية

 :على سبيل المثال
 

وهي الرياضات مثل الترايثلون والدواثلون واالكواثلون واالكوابايك والترايثلون الريفي  :المسابقات-0

 .والشتوي باختالف تقسيمتها من تتالي الرياضات المركبة
 

 
 

و مسافة ( القياسية) ولكل رياضة من ما سبق ذكره مسافات مختلفة مثل المسافة االولمبية  :المسافات-9

 .والمسافات الطويلة و المسافات المتوسطة( الصغار)االسبرنت ومسافة السوبر اسبرنت ومسافات االبطال 

 

 
 

وتحت ( العمومي)بة والمراحل العمرية لديها مسميات مختلفة عن ما سبق مثل النخ : المراحل العمرية-3

وقد يسمح لبعض ( االيدج جروب)واالعمار السنية ( الصغار)عاما والناشئين والشباب واالبطال  93

المراحل بالمشاركة في اكثر من مسافة على سبيل المثال االعمار السنية تسطيع المشاركة في المسافات 

 .القياسية ومسافات االسبرنت ومسافات المتوسطة والطويلة
 

 



 (:األهلية)شروط االشتراك بالمسابقات الدولية 

 

 كذل لضمان. الوطنية اتحاداتهم مع جيد وضع في الرياضيين جميع يكون أن يجب، 

 جميع تتم أن يجب ،والقارية العالمية الترياتلون لجميع سباقات وبطوالت بالنسبة

 .أنفسهم المتسابقين قبل من وليس الوطنية، االتحادات قبل من اإلدخاالت

 

 أي في أو للترياتلون عالمي حدث أي في بالمنافسة التعليق قيد للرياضيين يُسمح ال 

 .االتحاد الدولي قواعد بموجب تقام مسابقة أي في أو االتحاد الدولي يقرها مسابقة

 

  السباق او البطولة عام من ديسمبر 30 في سنه حسب الالعب عمر تحديد يتم: 

 

  الشباب فئة في التنافس عاًما 01 و 02 بين أعمارهم تتراوح الذين للرياضيين يحق. 

 

 الناشئين فئة في التنافس عاًما 02 و 04 بين أعمارهم تتراوح الذين للرياضيين يحق. 

 

 9ئة تحت ف في للمنافسة مؤهلون عاًما 93 و 09 بين أعمارهم تتراوح الذين الرياضيون 

 

 االتحاد الدولي نيام في مسجلين النخبة/  المحترفين الرياضيين جميع يكون أن يجب 

 وال. فيها يتنافسون التي الفئة في بهم الخاص الوطني االتحاد قبل من اإلنترنت عبر

 في المراحل السنية او االيدج جروب لمنافسات التقويمية السنة نفس في المنافسة يمكنهم

 .ج الملحق في موضح هو كما المتعددة الرياضات نفس

 

  أنهم على تلقائيًابطوالت العالم  سلسلة في المتنافسين الرياضيين تصنيف سيتم Elite / 

Pro الفردية العمرية الفئة أحداث في للمنافسة مؤهلين الرياضيون سيكون. النيام في 

 : هي المجموعات. أعمارهم يشملها التي المجموعة في

 

 (F15) / (M15) مسابقة السوبر اسبرنت في 02 إلى 02 الشباب من عمر ( 0)

 

 (F16) / (M16) في مسابقة االسبرنت 02 إلى 04 عمر من الناشئين( 9)

 

 / (M18) (االولمبية) القياسية المسافات أحداث في 02 إلى 09 عمر من الناشئين (3)

(F18 ) 

 

  91 إلى 91( 1) المراحل السنية/ االيدج جروب (M20) / (F20 )92 إلى 92( ت) ؛ 

(M25) / (F25 )31 إلى 31( 4) ؛ (M30) / (F30 )إلخ( السابع) ؛ 



 من أكثر في مختلف حدث أو سباقات االتحاد الدولي في االشتراك للمتسابقين يجوز ال 

( I الملحق انير) ساعة 91 غضونفي  الرياضات متعددة منافسة أو ترايثلون مسابقة

 بداية من تحسب ساعة 91. أطول أو قياسية مسافة على المسابقات إحدى تكون عندما

باستثناء سباقات تتابع الفرق . التالي اليوم في اآلخر السباق بداية حتى السباق

 و PTVI2 و PTVI1 وسباقات القدرات الفائقة  واالكواثلون والسوبر اسبرنت

PTVI3 

 

  هو كما ، سباق أي في المنافسة لسن األدنى الحد هو المتسابقين عمر يكون أن يجب 

 للبطوالت أخرى عمرية حدوًدا القارية االتحادات تضيف قد. أ الملحق في موضح

 تعديل يمكن ال. السوبر اسبرنت سباقات مع سنًا األصغر والفئات للشباب ، القارية

 .أ الملحق في موضح هو كما العمر حدود

 

 قبل أو بها، مسموح غير مسافة في او عمره، عن مختلفة فئة في يتنافس الذي الالعب 

 وجوائز ماليةجوائز أية. فيها شارك التي السباقات من استبعاده سيتم ساعة، 91 الـ فترة

 في ويرغب جنسي تغيير لعملية يخضع الذي الرياضي على يجب ؛تسحب سوف ونقاط

 وضعتها التي الحالية والمعايير الشروط جميع يستوفي أن مسابقة أي في المشاركة

 طلب تقديم يتم أن يجب. بذلك القيام قبل WADA و( IOC) الدولية األولمبية اللجنة

 قبل من صراحة المذكورة الجنسي التعيين إلعادة إضافية مسابقة أي في المشاركة

 على يوًما 31 قبل والترياتلون المنشطات لمكافحة العالمية الطبية اللجنة إلى الرياضي

 الطبي للترايثلون العالمية اللجنة ستحدد. فيه المنافسة في يرغب الذي السباق من األقل

 العالمية والوكالة الدولية األولمبية اللجنة معايير كانت إذا ما المنشطات ومكافحة

. الغرض لهذا ومسببًا مكتوبًا قراًرا للرياضي وتقدم ال أم استوفيت قد المنشطات لمكافحة

 3 المستوى من استئنافًا باعتباره األهلية بشأن القبيل هذا من قرار أي استئناف يمكن

 .( 03 القسم انير)

 

 طلب تقديم وتم المحتمل األندروجين فرط بسبب رياضية أهلية عن التساؤل يتم عندما 

 المنشطات لمكافحة العالمية الطبية اللجنة على يجب بذلك، للقيام رسمي كتابي

 القيام عند. الذكورة المفرط لإلناث فيها المشتبه الحالة تقييم آخرون وخبراء والترياتلون

 وتطبيق احترام والترياتلون المنشطات لمكافحة العالمية الطبية اللجنة على يجب ، بذلك

 وقت في السارية األنثوي األندروجين فرط بشأن الحالية الدولية األولمبية اللجنة لوائح

 ذلك بعد للترياتلون العالمية المنشطات ومكافحة الطبية اللجنة ستقوم. الطلب تقديم

 هذا من قرار أي استئناف يمكن. والمنطقي المكتوب بقرارها المعني الرياضي بإخطار

 .( 03 القسم انير) 3 المستوى من استئنافًا باعتباره األهلية بشأن القبيل

 



 راية تحت يتنافسون الذين الرياضيين إدخال سيتم World Triathlon من المنافسة في 

 يتمتع التي الحقوق بنفس يتنافسون سوف. إليه الرياضي ينتقل الذي الوطني االتحاد قبل

 .والنقاط والجوائز الجوائز حيث من آخر رياضي أي بها

 

 

 :شروط االشتراك بالمسابقات المحلية

 

  استيفاء جميع الشروط القانونية والطبية الموضوعة من قبل اللجنة االولمبية ووزارة

 .الشباب والرياضة واالتحاد المصري لللترايثلون

  وتسديد الرسوم الخاصة بذلك للموسم الرياضي الجديداستخراج بطاقة قيد 

 أن يكون الالعب ينتمي لهئية او نادي مسجل باالتحاد المصري للتراثلون 

 أو يمكن التسجيل الحر وال يشترط االنتماء لهيئة 

  تسديد رسوم المسابقة التي سيشارك بها 

 حةالتسجيل او االدخال االلكتروني واختيار السباق والمرحلة الصحي 

 

 :برجاء االطالع على كال منلمزيد من المعلومات 

 دليل االشتراكات السنوية -

لكل بطولة او سباق هناك دليل مختلف به كافة معلومات وتفاصيل )دليل السباق  -

 (السباقات

 

 

 

 

 

 :تحذير هام

ممنوع منعا باتا استخدام اي جزء من هذا المستوى بدون اذن مسبق من االتحاد المصري 

 . للترايثلون او االتحاد العربي للترايثلون او االتحاد االفريقي للترايثلون

ممنوع منعا باتا ارسال هذا المحتوى الي اشخاص اخرى دون الرجوع لالتحادات السابق 

 .ةمسائلة القانونيومن يفعل ذلك يتعرض لل. ذكرها


