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• الشروط :	
يحق لكل جامعة امل�ساركة بعدد ) 2 ( لعبني يف كل �سباق.. 1

يحق لكل لعب امل�ساركة يف عدد ) �سباقني ( من ال�سباقات الفردية و) تتابع واحد فقط ( من احلرة اأو املتنوع.. 2

تخ�سع البطولة لقواعد القانون الدويل لل�سباحة ال�سادر من الحتاد الدويل لل�سباحة.. 3

تمُقام البطولة فى ال�سباقات الآتية :. 4
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تتكون النهائيات من عدد ) 8 ( �سباحني.. 5

يمُعقد الجتماع الفني يف اليوم ال�سابق للبطولة.. 6

�سروط تقدمي الأ�سماء وت�سليم الت�سفيات والنتائج :. 7

يقوم مندوب كل جامعة بتقدمي اأ�سماء ال�سباحني لإدارة الدورة على النماذج املعتمدة مع كتابة )ا�سم ال�سّباح، 	•

زمن ال�سّباح امل�سارك( بنماذج ال�سرتاك املرفقة، ولن تقبل اأي مناذج اأخرى �سوى النماذج املرفقة واملعتمدة 

من الحتاد الريا�سي للجامعات ال�سعودية.

يتم اعتماد ال�ستمارة من اإدارة الحتاد ولن تمُقبل اأي ا�ستمارة غري م�ستوفاة لل�سروط.	•

يف حالة عدم كتابة ) زمن ال�سّباح ( �سيتم و�سع ال�سّباح ح�سب القانون الدويل ) يف الت�سفية الأوىل (.	•

يتم مراجعة اأ�سماء و�سباقات ال�سباحني لكل جامعة يف الجتماع الفني الذي ي�سبق البطولة ويحّدد موعده.	•

السباحة
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ال�سباقات 	• للمراجعة اخلا�سة يف موعد مراجعة  الكلية  تواجد مندوب اجلامعة/  يف حالة عدم 

والأ�سماء بعد كتابتها تعترب الك�سوف املقدمة م�سبقاً نهائية.

اأثناء 	• اأية تعديالت  اإجراء  اأو  ال�سباقات  اأ�سماء �سباحني يف  باإ�سافة  لن ي�سمح لأي جامعة/ كلية 

البطولة، ولو وافق على هذه التعديالت جميع اجلامعات/ الكليات امل�ساركة يف البطولة.

اإداري الفريق وتوقيع مندوب اجلامعة على ا�ستمارة املراجعة 	• بعد مراجعة الأ�سماء عن طريق 

تعترب هذه املراجعة نهائية ولي�ست الك�سوف املر�سلة من اجلامعة.

فيما عدا البنود املو�سحة اأعاله يطبق القانون الدويل يف حتكيم واإدارة امل�سابقات.. 8

اإنهاء اإجراءات ت�سجيل الالعبني ل�ستخراج بطاقات الأهلية قبل )14( يوماً من بداية البطولة كحد اأدنى.. 9

يجب اح�سار الك�سف الطبي لكل لعب وت�سليمه مل�سرف البطولة يف الجتماع الفني.. 10

• الجامعات المشاركة:	
جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيزجامعة الإمام عبد الرحمن بن في�سل

جامعة جنرانجامعة امللك �سعود

اجلامعة الإ�سالميةجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادنجامعة طيبة 

جامعة �سقراءجامعة اأم القرى

كلية ابن �سينا الأهلية للعلوم الطبيةجامعة امللك عبد العزيز

جامعة الأمري حممد بن فهد الأهليةجامعة الطائف

جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحيةجامعة الق�سيم

كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقيةجامعة اجلوف

جامعة حفر الباطنجامعة امللك في�سل

جامعة دار العلومجامعة احلدود ال�سمالية

  جامعة جدة




