
 االلعاب الرٌاضٌة المعدلة المعتمدة فً العاب البارالمبٌة 

 

  كرة القدم السباعً لذوي الشلل الدماغً : – 1

فً االلعاب البارالمبٌة لذوي االعاقة , وٌلعب هذه الرٌاضة  7;>4افراد منذ عام  :تم اعتماد كرة القدم       

 لالصحاء مع بعض التعدٌالت البسٌطة = المصابٌن بالشلل الدماغً وبنفس قانون كرة القدم 

 العب  44العبٌن بدال من  :هنالك  -

 قٌاسات الملعب اصغر فهو ملعب كرة الٌد  -

 لٌس هناك قاعدة التسلل  -

 ٌمكن رمً الكرة من جانب الملعب بذراع واحدة او دحرجتها  -

 دقٌقة  63المباراة تتكون من شوطٌن كل شوط  -

   C8 – C7 – C6 – C5وٌضٌف الالعبون ضمن الفئات 

فً ارض الملعب اثناء المباراة  C8وان ال ٌزٌد تواجد اكثر من العبٌن من فئة   C6 – C5وال بد من وجود 

 الواحدة . 

 

 كرة السلة على الكراسً المتحركة : – 2

 

عاقة الذٌن روما وهً لعبة خاصة لذوي اال 93>4تم اعتمادها فً العاب البارالمبٌاد لذوي االعاقة عام        

 ٌستخدمون الكرسً المتحرك . 

 7وٌستخدم فٌها  قانون وطرٌقة لعب  وارتفاع السلة المطابق لكرة السلة لالصحاء وحتى وقت اللعب بنظام ) 

 ( ثانٌة .  57( دقائق وزمن الهجمة )  43شوط ( كل شوط ) 

ٌر العجالت مرة واحدة وهكذا واالختالف الوحٌد ٌحق الالعب وضع الكرة فً حضنه والتحرك بالكرسً بتدو

 وفً خالل ذلك تعطى لالعب مخالفة مشً فً الملعب . 

 فالبد من استخدام الكرسً المتحرك لالعبٌن ذوي االعاقة البدنٌة على االقل بتر ساق واحدة . 

 ( وتزداد بنسبة نصف درجة4وٌتكون تصنٌف ذوي االعاقة البدنٌة من فئات تبدأ الفئة الضعٌفة وهً فئة ) 

( نقطة ولخمسة  47( , وعلى فرٌق كرة السلة على الكراسً المتحركة أن ال ٌتجاوز  )  8,7لتصل الى فئة )  

 نقطة . 47(  =   4+  4,8+  6,3+  7+  7,8العبٌن على ارض الملعب مثال ٌتكون الفرٌق من )  

 

 لعبة القوس والسهم :  – 3

 

فً روما وهً لعبة خاصة بذوي االعاقة البدنٌة وفٌها نفس  93>4 وتم اعتمادها فً االلعاب البارالمبٌة عام     

االجراءات المتخذة عند مشاركة االصحاء فً المنافسات ولكن  للذٌن ٌستخدمون الكرسً المتحرك حٌث ٌقوم 

 ( متر على هدف معٌن .  43الالعب ذو االعاقة برمً السهم من مسافة )

 

 



 لعبة البوشٌا : – 4

وهً تشمل الرٌاضٌون ذوي االعاقة البدنٌة الشدٌدة  7;>4وتم اعتمادها فً االلعاب البارالمبٌة عام          

 ومن اصابات الشلل الدماغً أو من شدٌدي االعاقة من االعاقات البدنٌة االخرى كإصابات العمود الفقري .

كرات حمراء وست كرات زرقاء  وهً عبارة عن لعبة تتكون من كرة بٌضاء تسمى الهدف ) جاك ( وست

ٌتنافس فٌها فرٌقان احدهما له  الكرات الحمراء والزرقاء بأتجاه الهدف ) الجاك ( وٌفوز  من تكون كراته 

(   BC2( و )  BC1االقرب للهدف وٌضٌف شدٌد االعاقة فً لعبة البوشٌا الى اربع فئات ونسبة هً ) 

( لشدٌدي االعاقة من غٌر اصابات الدماغ وان اراد  BC4ئة  ) وتخص ذوي الشلل الدماغً الشدٌد فٌما تكون ف

 ( .   BC3(  استخدام وسائل مساعدة تسمى ) المزالج ( فهو ٌتحول الى فئة )  BC2(   و )BC1ذو فئة  )

 

 لعبة الفروسٌة :  – 5

 

وشارك فٌها ضعاف البصر  فً اطلنطا  9>>4ودخلت هذه اللعبة الول مرة فً العاب البارالمبٌاد عام        

كفئة واحدة كما ٌشترك الالعبٌن ذوي االعاقة البدنٌة وٌسمح باستخدام االربطة المطاطٌة وربط قضبان العنان 

 وغٌرها من المساعدات وفٌها المسابقات فردٌة وفٌها نتائج فرقٌة  . 

( اقل ضعفا , أما  7,6(  وفئة )  5,4وٌتم تصنٌف الالعبٌن وفقا لقدرتهم البدنٌة ولخمس فئات اضعفها فئات ) 

 ( فهً لضعاف البصر .  8فئة ) 

 

 كرة قدم الخماسً  :  – 6

 

الول مرة فً بارالمبٌاد اثٌنا وهً خاصة لذوي االعاقة  5337وهً من االلعاب التً دخلت عام         

رة مع بعض التعدٌالت العبٌن فً المباراة وهً تلعب بنفس قانون خماسً الك 8البصرٌة وٌتكون كل فرٌق من 

على الكرة اذ ٌوضع فٌها جرس لٌستدل علٌها الالعبون اثناء اللعب , وتلعب على ملعب خماسً الكرة ولضمان 

النزاهة فً اللعب ٌلبس كل الالعبٌن ماسك لٌمنع النظر تماما عدا حارس المرمى والذي ٌكون مبصر ) بدون 

( دقٌقة  , وال  58ب وتتكون المباراة من شوطٌن كل شوط )  ماسك ( وٌعمل بمثابة مرشد لالعبٌن داخل الملع

 ٌحق لحارس المرمى مغادرة منطقة الجزاء . 

( ٌمكنه المشاركة فً المباراة       B11 , B12 ,B13اما التصنٌف فأي من الفئات االعاقة البصرٌة )  

 بإستثناء حارس المرمى . 

 

 كرة الهدف ) كرة الجرس ( : – 7

كندا  –فً بارالمبٌاد تورنتو   9:>4بة خاصة بذوي االعاقة البصرٌة وثم ادراجها فً عام   وهً لع      

وتلعب بطرٌقة معٌنة من  خالل وجود الهدف على عرض الملعب المخصص للتنس االرضً لالصحاء 

خصم وبإرتفاع متر , اذ ٌقوم الالعب برفع الكرة من خالل دحرجتها على االرض ألدخالها بهدف الفرٌق ال

 ولكون الكرة تحتوي على جرس داخلها فسٌعترض طرٌقها فرٌق الخصم لمنع دخولها الهدف . 

( العبٌن من فئات االعاقة المختلفة ولضمان النزاهة فً الملعب ٌتم لٌس الماسك       6وٌتكون كل فرٌق من ) 

لٌتسنى سماع الجرس من قبل  ) االقنعة البصرٌة ( من قبل الالعبٌن , والبد من صمت الجمهور اثناء االداء

 الفرٌق الخصم . 

 ( .   B11 , B12 , B13 أما التصنٌف فهً فئات االعاقة البصرٌة ) 



 = الجودو للمعوقٌن – 8

فً بارالمبٌاد سٌؤل و كما  ;;>4وهً لعبة خاصة بذوي االعاقة البصرٌة وتم ادراجها الول مرة عام       

 فً بارالمبٌاد اثٌنا .  5337مرة عام  سمح للبنت المشاركة الول

وٌتمكن كافة  فئات االعاقة البصرٌن المشاركة فً المنافسات وفقا لفئة االعاقة  والوزن , وتتكون المباراة من 

لٌسهل    B11  خمس دائق ٌفوز فٌها من ٌسجل نقاطا اكثر , وتحاط دائرة حمراء الى اكمام الالعب من فئة 

 اعد  المنافسة وعالمة زرقاء على الظهر . على الحكام لتطبٌق قو

 

 : الدراجات الهوائٌة  – 9

 

وهً لعبة خاصة بذوي االعاقة البصرٌة والشلل الدماغً وذوي البتور والتشوهات وتم ادراجها فً عام     

م  4333فً سٌئول الول مرة , وتتكون المسابقات من المنافسات الفردٌة والسباق ضد الساعة  ;;>4

 ت كالمارثون وأخٌرا سباقات المارثون ضد الساعة وهً سباقات فردٌة وفٌها تحسب النتائج الفرقٌة . وسباقا

أو االعاقة البدنٌة الذٌن ٌستخدمون دراجات ثالثٌة   Bوٌتم التصنٌف وفق االعاقة بدرجتها فالمكفوفٌن ضمن فئة 

 (Hand cyce)االٌدي ولٌس الرجلٌنوالذٌن ٌستخدمون دراجات تستخدم فٌها H4 ,H1أما فئةT1,T2العجالت

  

 لعبة التجذٌف  :  – 11

 

وهً لعبة لذوي االعاقة البدنٌة وذوي االعاقة البصرٌة من ضعاف البصر تم ادراجها الول مرة عام       

م وحسب االعاقة وتصنٌف الرٌاضٌون لفئات  4333فً بكٌن , وهو سباق للقارب الرباعً لمسافة  ;533

 للقارب الرباعً .   ASاالعاقة البدنٌة 

 للقارب الثنائً  رجل + امرأة .   ATوتصنٌف الرٌاضٌون لفئات االعاقة البدنٌة 

 .    LTAكما ٌصنف الرٌاضٌون لفئات االعاقة البصرٌة 

 

 لعبة االبحار :  – 11

 

فً سٌدنً , وتلعب منافسة فردٌة  5333مرة فً عام  وهً لعبة خاصة باالعاقة البدنٌة وٌتم ادراجها الول     

 العبٌن والمنافسة مختلطة رجال ونساء .  6وزوجٌة وفرقٌة 

( نقاط وفً الفرٌق الواحد ٌجب ان  :( الى )  4وٌصنف الرٌاضٌون فً االبحار حسب درجة اعاقتهم من ) 

 ( نقطة .  47الٌزٌد نقاط الالعبٌن الثالثة ) 

 

 :كرة الطاولة  – 12

فً روما  93>4وهً لعبة خاصة بجمٌع انواع االعاقة ماعدا االعاقة البصرٌة وتم ادراجها الول مرة عام     

, وفٌها منافسات الفردي والزوجً وفٌها اٌضا تجمع نتائج فرقٌة لكل العبً الفردي والزوجً , وتتكون 

 ( اشواط هو الفائز .  8اصل )  (  من 6(  نقطة والذي ٌفوز ب ) 44المباراة من خمس اشواط كل شوط ) 

 4أما التصنٌف للرٌاضٌٌن فاالعاقة البدنٌة ٌصنف الرٌاضٌٌن من الجلوس على الكراسً المتحركة للفئات من ) 

 (  43 – 9( اما من وضع الوقوف لالعاقة البدنٌة للفئات من )  8 –


