
 

 المصرى للرماٌه األتجاد
 والنتابج لجنة المسابقات     

        باسلحة الخرطوش        
 برنامج

 مسابقات وبطوالت االتحاد السلحة الخرطوش

  0202/0202للموسم الرٌاضى 

 
  عام 65عام فوق السن  56وناشبات( الرواد  -ناشبٌن  -سٌدات  -أوال :  االطباق الحفره ) رجال 

 أكتوبر 6صٌد  09.10/10/2020 السبتالجمعة و ؤس األتحاد ألعٌاد أكتوبربطولة ك 2

 أكتوبر 6صٌد  06.07/11/2020 السبتالجمعة و بطولة كؤس األتحاد لصٌد األسكندرٌة 0

 أكتوبر 6صٌد  05.06/12/2020 السبت واألحد بطولة كؤس األتحاد للشمس 3

 أكتوبر 6صٌد  02.03/01/2021 السبت واألحد بطولة كؤس األتحاد لصٌد الدقى 4

 أكتوبر 6صٌد  02/2021/ 05.06 الجمعة والسبت بطولة كؤس األتحاد  5

 أكتوبر 6صٌد  12.13/03/2021الجمعة والسبت عام02و21ٌطولة الجمهورٌة ناشبٌن  6

 أكتوبر 6صٌد  19.20/03/2021 الجمعة والسبت بطولة الجمهورٌة رجال وسٌدات فقط 7

 أكتوبر 6صٌد  09/04/2021 الجمعة روادهورٌة جمبطولة ال 1

 عام  65عام فوق السن  56وناشبات( الرواد  -ناشبٌن  -سٌدات  -) رجال  ثانٌا : اطباق االسكٌت

 أكتوبر 6صٌد  10/2020/ 02.03 السبتالجمعة و بطولة كؤس األتحاد ألعٌاد أكتوبر 2

 صٌد األسكندرٌة 13.14/11/2020 تالسبالجمعة و بطولة كؤس األتحاد لصٌد األسكندرٌة 0

 أكتوبر 6صٌد  12.13/12/2020 السبت واألحد بطولة كؤس األتحاد للشمس 3

 أكتوبر 6صٌد  09.10/01/2021 السبت واألحد بطولة كؤس األتحاد لصٌد الدقى 4

 أكتوبر 6صٌد  02/2021/ 12.13 الجمعة والسبت لصٌد وادى النطرون بطولة كؤس األتحاد 5

 أكتوبر 6صٌد  12.13/03/2021 الجمعة والسبت عام02و21ولة الجمهورٌة ناشبٌن ٌط 6

 أكتوبر 6صٌد  02.03/04/2021 الجمعة والسبت رجال وسٌدات فقطبطولة الجمهورٌة  7

 أكتوبر 6صٌد  09/04/2021 الجمعة بطولة الجمهورٌة رواد 1

 (عام 73عام والمستر 65وفوق السن  56ات والناشبٌن والناشبات رواد راٌعآ:  بطوالت االطباق المروحٌه ) للرجال والسٌد

 أكتوبر 6صٌد  30.31/10/2020 الجمعة والسبت + سلفر كؤس كؤس األتحاد لصٌد الدقى  2

 مٌادٌن الشمس 27.28/11/2020 السبت الجمعة و + جولد كؤسكؤس األتحاد للشمس  0

 أكتوبر 6صٌد  26.27/12/2020 سبت واألحدال + بالتنٌم كؤسكؤس األتحاد للمعادى    3

 أكتوبر 6صٌد  23.24/01/2021 السبت واألحد كؤس األتحاد لصٌد األسكندرٌة + برنز كؤس 4

 أكتوبر 6صٌد  03/2021/ 19.20 الجمعة والسبت بطولة الجمهورٌة 5

 (عام 73عام والمستر 65وفوق السن  56ات رواد :  بطوالت أطباق الكومباك سبورتنج ) للرجال والسٌدات والناشبٌن والناشبخامسآ 

 صٌد الدقى 17/10/2020 السبت بطولة كؤس األتحاد ألعٌاد أكتوبر 2

 صٌد الدقى 21/11/2020 السبت بطولة كؤس األتحاد لصٌد الدقى 0

 صٌد الدقى 19/12/2020 السبت بطولة كؤس األتحاد لصٌد األسكندرٌة 3

 صٌد الدقى 16/01/2021 السبت ى النطرونبطولة كؤس األتحاد لصٌد واد 4

 صٌد الدقى 20/02/2021 السبت بطولة كؤس األتحاد 5

 صٌد الدقى 26.27/03/2021 السبتالجمعة و بطولة الجمهورٌة 6



 

 

 

 تعليمات والئحة تنظيم بطوالت األطباق
 لألتحاد المصرى للرماية

 2020/2021عن الموسم الرياضي 
 
 

وٌتتتم القٌتتام بتحدٌتتد رستتم االشتتتراك والجتتوابز  االتحتتادبواستتطة  لبطتتوالتاٌتتتم تنمتتٌم واداره  تت ه 
 .ٌوم25بواسطته قبل اعالن توقٌت البطوله و لك بمده التقل عن 

 
** تتتنمم  تت ه البطتتوالت تحتتت اشتترال االتحتتاد المصتترى للرماٌتته وٌشتتترك فٌهتتا جمٌتت  الهٌبتتات واالندٌتته  

ل رامتى ٌحمتل بطاقته األتحتاد مجتدده عتن الموستم وأٌضتآ كتاالعضاء باالتحاد على مستوى الجمهورٌته 
ال ي تقام فٌه البطولة وعلى أن ٌكون الرامى ٌحمل رخصة ستال  متدون بهتا البندقٌتة الخرطتوش التتى 
ٌشترك بها فى لبطولة طلما كان الرامى تعدى السن القانونى ألستخراج الرخصة وال ٌحق للرامى الت ى 

 قط األشتراك فى مسابقات الخرطوش.ٌحمل رخصة سال  مدون بها قطعة رصاص ف
 

تجاد المصرى للرماٌة باى تعتدٌل ىتى جتدول البطتوالت للجنة المسابقات ألسلحة الخرطوش باأل حق** كما ٌ
 بطولة دولٌة للفرق القومٌة او اى ما ٌؤثر على مستوى البطولة.فى حالة التعارض م  اى 

 

   فتتى ستتجالت  /الرامٌتتةتمتتام تستتجٌل الرامىالٌستم  باالشتتتراك فتتى أى بطولتته أو مستتابقه اال بعتد
الحتالى أو األٌصتال التدال االتحاد وحصوله على بطاقة العب من االتحاد عتن الموستم الرٌاضتى 

ومتدٌر البطولتة مستبول عتن تنفٌت   لتك واٌضتآ لتة حتق طلتب رإٌتة على تسدٌد رسم األشتتراك 
 .رخصة السال  الخاص بالرامى والمدون بها السال  المستعمل

 

  ك فى بطوالت االتحاد المحلٌه الرماه اعضاء االندٌته والهٌبتات اعضتاء الجمعٌتة العمومٌتة ٌشتر
لالتحاد ومن اول بطولة من بداٌة الموسم ٌلغى نتابج كل من الٌحمل بطاقة األتحاد عن الموسم 

 الحالى.
 

   ٌجوز للرماه ىٌر المصرٌٌن االشتراك فى جمٌت  البطتوالت وٌحتق لهتم الحصتول علتى مراكز تا
ماعدا بطولة الجمهورٌه ال ٌحصتل علتى الترتٌتب العتام ببطولتة الجمهورٌته وٌقتصتر حصتولهم 

 على مراكز شرفٌه فقط.
 

  والت ى  تبدأ جمٌ  البطتوالت فتى تمتام الستاعه العاشتره صتباحآ اوحستب تعلٌمتات متدٌر البطولتة
 لؤلندٌة. ساعة 48 علٌه بدوره أن ٌعلن  لك بمده التقل عن

 
 .سنه ٌوم اقامة البطوله24راك فى بطوالت ومسابقات االتحاد للرامى ال ى ٌقل سنه عن الٌسم  باالشت**   

 

 :بطوالت االطباق**   
 

   ٌطبق القانون الدولى للرماٌه الصادر عن االتحاد الدولى للرماٌه الISSF   فى جمٌت  بطتوالت
 .االتحاد فٌما عدا  المنصوص علٌه به ه التعلٌمات

 



 

 طوالت للرجال والناشبٌن والسٌدات والناشبات والترواد وفتوق الستن االشتراك فى جمٌ  الب
على السواء عدا البطوالت المخصصتة للناشتبٌن والجمهورٌتة رجتال والترواد وفتوق الستن 

 .وسٌدات فقط
   

 :قـرالف**
  فى كل  مختلفة على االقل  ٌباتتحتسب نتٌجة الفرق فى حالة اشتراك أرب  فرق من ثالث

رٌق من ثالث رماه لكتل  ٌبتة أو نتادى ل ولكتل  ٌبتة أو نتادى الحتق فتى ٌتكون الف مسابقة 
 .( فرٌق لكل مسابقة0االشتراك بحد اقصى  بعدد )

 

  فى حالة اشتراك ثالث رماه من  ٌبة واحده فى البطولة فٌتحتم اجبارٌتا علتى  ت ه الهٌبتة ان تشتترك
 اد مقابل اٌصال.بفرٌق وأن تقوم بتسدٌد رسم اشتراك الفرٌق المقرر لمندوب االتح

 

 كتمتل لم ٌ) أ ا  نادى فى اى مسابقه تحتسب نتابجهم كفرٌق فى حالة اشتراك ثالث رماه من  ٌبه او
( وفى حالة اشتراك اكثر متن ثتالث رمتاه للهٌبتة او النتادى فتى اى مستابقه  فعلتى أدارى  عدد الفرق

دء المستابقة بنصتل ستاعة وفتى الهٌبه او النادى تحدٌد اعضاء الفرٌق او الفرٌقٌن من بٌنهم قبتل بت
الرماه طبقا للكشتل المقتدم متن النتادى  حالة عدم تحدٌد الفرٌق بمعرفة مسبول الفرٌق ٌإخ  بترتٌب

فٌعتبر اول ثالثة رماه  م اعضاء الفرٌق الممثل للنادى او الهٌبه وفى حالة االشتراك بفرقٌن فٌعتبر 
 .ٌبة او النادى) ب ( لله ما بعد الثالث رماه األوابل  م الفرٌق 

 

 أو الرامى حامل كارنٌة األتحاد المجدد أخطار األتحاد أو متدٌر البطولتة  على مسبول الهٌبة او النادى
البطولتة أقامتة  تسجٌل الرماه والرامٌتات و ت ا بخطتاب بؤستماء المشتتركٌن فتى البطولتة قبتل موعتدب
لبطولتة ٌحترم الرامتى متن ساعة اى اربعة اٌام على األقتل وفتى حالتة عتدم حضتور اى رامتى ل 66ب

علتتى ان ٌرفت   تت ا العتت ر التتى األشتتراك فتتى اول بطولتتتان متا لتتم ٌقتتدم اعتتت ار لمتدٌر البطولتتة مقبتتول 
 .اللجنة الفنٌة للدراسة وابداء الرأى

 

 :للناشبٌن فرق بطولة ال ٌوجد **  
 

 ى كتل متن ستنه فت21ل 02مرحلته ستنٌه تحتت  تقام مسابقات الرجال والسٌدات والناشبٌن والناشتبات
علتتى اال ٌقتتل عتتدد  والكومبتتاك ستتبورتنج مستتابقه اطبتتاق الحفتتره واألستتكٌت و لالطبتتاق المزدوجتته

رماه أورامٌات ومن ثالث  ٌبات وفى حالة عدم اكتمال العدد ٌتم ضم الناشبٌن الى  5المشاركٌن عن 
لتة وال ٌحتق تغٌتر  ) الفبة األعلى المتكامل النصاب القانونً إلقامة البطولتة مرحلة الرجال والسٌدات

 .  ا البند وال استثناء بؤى صوره (
 

 العبتره ببطاقتة و ٌوم اقامة البطولتةعام   21او عام  02 م من الٌتجاوز سنهم  تالناشبٌن والناشبا
االتحتتاد عتتن الموستتم الحتتالى ) المقتتام فٌتته البطولتتة أى ان الناشتتا او الناشتتبة متتن الممكتتن ان ٌبتتدء 

 . او سٌدات مثآل (الموسم كناشا وٌنهٌه كرجال 
 

  ٌحتسب  الحافز الرٌاضى ) درجات التفوق الرٌاضتى للثانوٌته العامته( للناشتبٌن والناشتبات المقٌتدٌن
بسجالت االتحاد والمشاركٌن فى البطوالت لمده موسمٌن متتالٌٌن على االقل وتحسب درجات الحافز 

( ستة  ٌبات واندٌه مختلفته 6د )( ثمانٌه رماه من عد1) الرٌاضى ا ا اقٌمت بطولة الجمهورٌه بٌن
 .على االقل فى كل مسابقه

 
 



 

 ٌتم أختٌار قاعده الفرٌق القومى:  

 

  عن طرٌق التصنٌل العام بؤختٌار أول خمس رماه من التصنٌل بؤحتساب احسن ثالث نتابج من أخر
وٌحق للجنة الفنٌة والمدرب تغٌر الرامى الثالث أوالرابت   والجمهورٌة اجبارٌة  ارب  بطوالت محلٌة

بما تتراه للصتال  العتام   WILD CARD )او الخامس ) حسب عدد المشتركٌن فى البطولة الدولٌة
 على ان ترف  التوصٌة ب لك لمجلس األداره ال ى ٌقوم بؤبداء الرئ.

 

   :كما ٌعدل الرنكنج
 

 فٌمتا  للمشتتركٌن األساستٌن ء ختارج او داختل مصتراتعدٌل الرنكنج بعد كتل بطولتة دولٌتة ستو
 والبطوالت الدولٌة أجبارٌة فى الرنكنج. بٌنهم

 

  :ٌثبٌت الفرٌق القومى وأٌقال التصنٌل

 

  وٌثتاسنا   ا العام التى و0226/0202وٌقتصر التصنٌل بموسم  0221/0226على نتٌجة موسم
 . و  ا لمرول تغٌر اقامة االلمبٌاد 0202-0202

 
   :ختٌار قاعده الفرٌق القومى للسٌدات والناشبٌنٌتم أ

 

   بنفس اسلوب اختٌار الرجال لؤلشتراك فى البطولة الدولٌة وسول تقوم اللجنة خالل الموستم بوضت
 حد ادنى لؤلرقام المإ لة لؤلشتراك.

 
 ال ٌحق** 

 

  تحتتاد متتن ٌمنتت  رمتتاه المنتختتب التتوطنى للرماٌتته علتتى االطبتتاق والتت ٌن ٌتتتم تتتدرٌبهم علتتى نفقتتة اال
او اى نوع رماٌة  التى تقام باالندٌه ) التٌرو(  على األطباق االشتراك فى مسابقات و حفالت الرماٌه

 و لك أثناء فتره تدرٌبهم على نفقة االتحاد مده ثالثٌن ٌوما قبل البطتوالت الدولٌتهبخالل رماٌتة  و 
 المشترك فٌها الرامى نفسة.

 

 داره االتحاد المصرى للرماٌه )ومدٌر البطولة( قبل البطولتة بتـ ٌتحتم وصول اسماء المشتركٌن الى ا
 ) األستكوادات ( ساعة اى ٌوم األحد ال ى ٌسبق البطولة و لك بغرض إجراء قرعة المجموعات 66

 و  ه مسبولٌة مدٌر البطولة. ساعة 41البطولة قبلها بـ المٌدان المقام علٌه واعالنها فى 
 

 ساعة قبل البطولة. 66اسمه فى الموعد القانونى ب والٌحق اشتراك اى رام لم ٌصل 
 

  الرامى  و المسبول األول واألخٌر عن معرفتة موعتد لفتته بالبطولتة ومٌدانتة عتن طرٌتق األعالنتات
ٌتواجتد  اطبتاق صتحٌحة متن أى رام لتم 3ستاعة وٌخصتم عتدد  41المعلقة بالمٌدان قبتل البطولتة ب

 .وا ا مهر للحكم بعد انتهاء اللفة ٌشطب اسمه من البطولة -اللفة وٌمهر للحكم اثناء ا أثناء بداٌة 
 

  عام ( ضتروره  02ل  21الناشبٌن –طبق )الرجال  205على جمٌ  الرماه المشتركٌن فى البطوالت
الحضتتور الستتتبنال البطولتتة فتتى ٌومهتتا الثتتانى وأي رام ٌتخلتتل عتتن الحضتتور فتتى الٌتتوم الثتتانى ٌتتتم 

وفتى حالتة وجتود عت ر قهترى  -عتن نفتس الموستم التتى تلٌهتا  البطولتتاناستبعاده من االشتراك فى 



 

للرامى ٌتم تقدٌم ماٌثبت  لك الى مدٌر البطولة علتى ان ٌرفت   ت ا العت ر التى اللجنتة الفنٌتة للدراستة 
 . و  ا البند ٌسرى اٌضآ على من ٌسجل اسمة والٌحضر البطولة.وابداء الرأى

 

 :ٌحق للناشا **
 

   بشترط تستجٌل  عام  02بة أعلى سواء رجال  أو ناشبٌن االتحاد فى فان ٌشترك فى بطولة ٌنممها
 -ستاعة  66ة بنفس الخطاب المرفق بة األسماء قبل الموعتد باسمه فى   ه الفبة قبل بداٌة البطول

وفى   ه الحالة لٌس له الحق فى المطالبة بجابزه الناشبٌن حتتى لتو رقمته أعلتى متن الترقم المحقتق 
 .فى فبة الناشبٌن

 

 فى بطولة أخرى األصلٌة ه بتق لنفس الرامى ان ٌعود الى فٌح. 
 

  205ٌحق للنادى ان ٌعٌن احد او جمٌ  اعضاء فرٌقه من الناشتبٌن اللت ٌن ٌحتق لهتم الرماٌتة علتى 
 عام( فى نفس البطولة. 21ل02طبق )

 

  )لتة أو متن التى متدٌر البطوعلى جمٌ  الرماه المشاركٌن فى اى بطولة ابراز كارنٌة االتحتاد ) مجتدد
بدون بطاقة  األولىولن ٌسم  باشتراك اى رام اعتبارا من البطولة ٌنوب عنه أ ا ما طلب منه  لك . 

 أو األٌصال الدال على السداد.االتحاد مجدده 
 

**النادى أو من ٌنوب عن النادى او الرامى  و المسبول عن قٌد استم الرامتً لتدى األتحتاد أو متدٌر 
ستاعة والتتى ستول  70ن متابعة قٌده باألسكوادات قبل موعد البطولة بـ البطولة و م المسبولٌن ع

ٌقوم مدٌر البطولة بإعالنها فى المٌدان المقامة البطولة علٌة وبالتالى لٌس من حق أى رامى التؤخر 
 عن لفتة أو عدم معرفته بموعد ا.

 
 :مهرجان الرواد**

 
 مستوٌات :  0تقام  -2

 سنه   65الى سنه  55من سن  -أ            
 .سنة 75سنه او ما فوق ال  75الى سنه  65ن م -ب             

ان ٌكون من الرماه المعتزلٌن لؤلطباق والسابق تسجٌلهم بسجالت االتحتاد وان ٌكتون  -0
 .( سنوات  او ان ٌكون حكم رماٌة او أدارى رماٌه5مضى على اعتزاله مده )

 .قه أطباقمساب 0لكل رامى الحق فى االشتراك فى  -3
 .كل رامى مشترك مسبول عن تدبٌر سالحه المرخص بؤسمة وال خٌره -4
 لفة فقط لمسابقات الحفره واالسكٌت.           0ٌتم الرماٌه على  -5
 فى نهاٌة شهر دٌسمبر من العام المقام فٌة البطولة.ٌتم حساب السن  -6
 ق.ٌعفى الرواد المشتركٌن من رسوم االشتراك وقٌمة األطبا -7
 ال ٌحق الى رامى األشتراك فى اى فبة ىٌر فبتة السنٌة ال اعلى وال اقل. -1



 

 

 :كماٌلى لمهرجان الروادطرٌقة احتساب النقاط ** 
  

  من المشتركٌن فى الفبة الواحده 4التحسب نتٌجة المباراه اقل من عدد . 

  عتام  62عمتره عتن طبق بونتو لكتل متن التتراب واألستكٌت والتدبل تتراب لمتن ٌزٌتد  0وٌضال عدد
 عام. 65وحتى ال 

  عتام  72طبق بونتو لكتل متن التتراب واألستكٌت والتدبل تتراب لمتن ٌزٌتد عمتره عتن  0وٌضال عدد
 عام. 75وحتى ال 

  طبق عن الفبة كلها 3ٌضال  75وفوق ال 

   .فى جمٌ  الفبات السابقة ٌضال طبق واحد لؤللٌكتروسٌبل  

 

   وابز:ـالج**
 الفردى رجال:  
 

ال ٌقتل  مٌدالٌات   بٌه فضتٌه برونزٌته للفتابزٌن الثالثته االوابتل فتى كتل مستابقه 3ٌتم من  
 رماه من ثالث  ٌبات. 5عدد الرماه عن 

 

 :عام 21عام و  02السٌدات والناشبٌن والناشبات 
مٌدالٌات   بٌه فضٌه برونزٌه للفابزٌن الثالثة األوابل فى كل مسابقه بتدون حتد  3ٌتم من  

ٌ  الستتٌدات والناشتتبٌن والناشتتبات فتتى جمٌتت  البطتتوالت الخاصتتة بالرجتتال ادنتتى و تت ا للتشتتج
 و  ا للتشجٌ  الرماه واألندٌة وفى   ه الحالة التدخل   ه النتابج فى الدرع العام.

 

 بطوالت الجمهورٌة ناشبٌن وناشبات:

ة ال تخض  للبند السابق حٌث لها شروطها والوابحها التى ٌعمل بها بالبحة الشتباب الرٌاضت
 من عدد  ٌبات وعدد الرماه لتحسب النتابج وتوزع الجوابز.

 الفرق:
 .ٌتم من  كؤس للثالث فرق األوابل ومٌدالٌات   بٌه فضٌه برونزٌه

 

 قالدرع السنوى العام للرماٌه على االطبا
 

 :نمام احتساب نقاط الدرع السنوى العام للرماٌه على االطباق كاالتى** 
 
) اطباق حفره ـ اطباق استكٌت ـ اطبتاق مزدوجته( الت الموسم كل بطوعن تحتسب نقاط  -2

 .ناشبات( –سٌدات  –ناشبٌن  –لكل الفبات )رجال 
آل تحسب نقاط بالدرع العام عن الناشبٌن والناشبات اال فى حاه أكتمال النصاب القانونى  -0

 فقط ولٌس التشجٌ 
   ت ان وجدت.تحتسب نتٌجة الفرق للدرع السنوى لمراحل الرجال والسٌدا -0
 

 ٌتم احتساب نقاط الرماه الفابزٌن بمراكز الفردى والفرق كاألتى
 على ان تكون البطولة أقٌمة بنصابها القانونى ولٌس للتمثل الودى فقط.



 

 
 :اوال: الرجال

  نقطته ل  4نقطتهل الخامتـس  6نقطته ل الرابت   1نقطته ل الثالتث  22نقطته ل الثتانى  24الفـابز االول
 طه.نق 0السادس 

 

 .أ ا لم ٌكتمل عدد الناشبٌن لخمسة ٌنضم عدد م للرجال 
 

 نقتاط ل  6ل الثالتث نقطته 22للفرٌق االول ل الثتانى نقطه  24 تحتسب نتابج الفرق للرجال والسٌدات
 نقطة. 3نقطة والسادس  5الخامس نقاط  و 7الراب  

 

  عالٌه. ٌبات كما جاء فً فقره "الفرق" ب 3فرق للرجال من  4بحٌث التقل عن 
 
 

 
رامٌتات وثتالث  ٌبتات علتى االقتل فتى  5عتام فتى حالتة اشتتراك  21عتام او  02الستٌدات والناشتبات ثانٌا: 

 :الواحده المسابقة
 

 0نقطته والخامستتة   3نقتاط  ل الرابعتتة   5نقتتاط  ل  الثالثتة   7نقطتته  ل الثانٌتة  22لفتابزه االولتى  ا 
 نقطة والسادسة نقطة واحده

 

 عام تحسب بطولة الناشتبات  21ل02ناشبات تحت  5وتواجد  5سٌدات اقل من  فى حالة تواجد عدد
عام وتقام بطولة السٌدات بؤى عتدد متن الستٌدات تشتجٌعا لهتن وتحستب نتٌجتهتا و لتك كتل  21ل02

 .على حده وتوزع النقاط كما سبق لكل فبة
 
 

 :عام 21عام وتحت 02ثالثآ: الناشبٌن 
 

ٌحتتق للناشتتا او الناشتتبة األشتتتراك فتتى اى بطولتتة  ISSFحستتب تعتتدٌل القتتانون باتحتتاد ال ****
 ولٌس بالسنة المٌالدٌة كالسابقعام بالتمام  21او  02كناشبٌن حتى ٌتم 

 

 نقطتة  0نقطته والختامس   3نقتاط  ل الرابت   5نقتاط  ل  الثالتث   7نقطه  ل الثتانً  22لفابز األول  ا
 .والسادس نقطة واحده

 

عن معرفته ودراٌته التامة به ه الالبحة وبناء علٌة كل رامى مسبول مسبولٌة كاملة 
 سول ٌعامل بما فٌها من بنود

 م  اطٌب تمنٌات
 االتحاد المصرى للرماٌه

 أطباق الٌكتروسٌبل والكومباك ولجانة الفنٌة 
 ولجنة المسابقات ألسلحة الخرطوش

 رٌاضىالبحم موفق للجمٌ  بالموسم 
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