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  16/4/2013بيروت، في 
  

  سادة الكرامالات حضر 

  

  ة الى اإلتحاد اللبناني للمبارزةممثلي األندية المنضمّ 
  

 إمتحان لتخريج حكام مبارزة إتحاديين :الموضوع

  

  طيبة وبعد،تحية 
 

إمتحان لتخريج حكام مبارزة  الذي قرر إجراء 3/4/2013تاريخ تحاد اللبناني للمبارزة اإلعطفًا على قرار 
العبيكم وٕاداريكم وجميع من يهّمه األمر، الى الخضوع  لدعوة اإلتحاد اللبناني للمبارزة يدعوكم حاديين،إت

  الى هذا اإلمتحان. 
  

  وفيما يلي التفاصيل:
  

 عند الساعة الثالثة بعد الظهر؛ 4/5/2013يوم السبت في : الزمان .1

 عين سعادة؛ –: نادي المون ال سال المكان .2

 تّم الثامنة عشر من العمر؛كل شخص أ :المتبارون .3

سالح شيش، سيف المبارزة، والحسام وٕانما فيما خص هذا السالح، يقتصر االمتحان على  :األسلحة .4

 الشق النظري دون التطبيقي، وفقًا لما هو مبّين أدناه.

 : الحكمان الدوليان الكولونيل ميشال يوسف والسيد زياد أبو عّراج؛اللجنة الفاحصة .5

) ii) يهدف اإلمتحان الى حّث المهتمين باللعبة الى دراسة القوانين، و الى (i: (األسباب الموجبة .6

تحديد هوية  الى )iiiتحديد من هو مخّول تحكيم مباريات بطوالت المبارزة التي تجري في لبنان، و (

ومن هو  من يحق له المشاركة في اإلمتحان السنوي المنظم من االتحاد الدولي لتخريج حكام دوليين

 ؛األكثر حّظًا للحصول على الشهادة الدولية نظرًا لجدارته
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 ، اإلمتحان الدولي،فيه أقصى درجات الشفافية سنعتمدالذي : يحاكي اإلمتحان مضمون اإلمتحان .7

 وبالتالي:

 إلجراء اإلمتحان، اللغتين الفرنسية أو اإلنكليزية  يختار المتباري إحدى �

 فر الى مئة، وفقًا للتالي:تضع اللجنة الفاحصة عالمة المتبار من ص �

 .تطبيقييقسم اإلمتحان الى شّقين: شق نظري، وشق 

o  :ما بين خمسون الى مئة يتضمن . ، يجري كتابةً نصف العالمة، أي خمسون نقطةالشق النظري

جوبة ألا من الجواب الصحيحطيًا، عبر اختيار خيتوجب على جميع المتبارين اإلجابة عليهم ، سؤال

 متعددة.ال

o :يقوم المتباري بتحكيم مبارات بين متبارزين، ويضع كل من  يتم بشكل شفهي ال خطي. الشق التطبيقي

الكولونيل يوسف والسيد ابو عراج عالمة، يؤخذ معدلها، تكون نصفها على التحكيم، ونصفها على 

 الهيبة وطريقة التصرف.

o والنظري لتشكالن عالمة المتبارين. تجمع عالمة الشق التطبيقي 

 

الى العنوان البريدي التالي:  إرسال أسمائهم المشاركةب على جميع الراغبين
fencinglebanon@yahoo.com (السادسة مساًء)  18,00قبل الساعة  كليصار الى تسجيلهم، وذل

  .01/5/2013 تاريخمن 
  

  طابق مع القواعد المتعلقة بلباس الحكام.على المتبارين ارتداء لباس محترم يت
  

  يمنح الناجحون شهادة حكم اتحادي.
  

والتي على بالغتين الغرنسية واالنكليزية، مرفق ربطًا بهذا الكتاب جميع القوانين المتعلقة بلعبة المبارزة 
  اساسها سيجري االمتحان.
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ان في حال تلقى دعوة من االتحاد الدولي هذا ويحتفظ اإلتحاد اللبناني للمبارزة بحق تقريب موعد اإلمتح
، لذا ننصح جميع المهتمين 18/5/2013يطلب منه تسمية المشاركين في االمتحان الدولي قبل موعد 

  بالبدء بالدراسة فورًا.
  

  ما إقتضى بيانه،هذا 
  

  ،وتفضلوا بقبول فائق الإلحترام
 

  أمين السر 
  

  عماد نحاس
  


