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 لطيران الشراعيا لمسابقةجديد  شكل

 ’بدبي 2015 بطولة العالم للرياضات الجوية‘في 

 

استخدام  في دبي 2015في بطولة العالم للرياضات الجوية  ألول مرةتقرر  – 2015نوفمبر  25لوزان، سويسرا، 

وفي هذا  .(match racing)وهو سباق المباريات الفردية الطيران الشراعي:  لمسابقةشكل جديد ومثير 

ي التعالية األداء و المتطابقة في الشكل اثنين من الطائرات الشراعيةفي  ألمع الطيارينمن  6يتنافس السباق، 

متًرا. وسوف يتسابق  18 إلى االجناحين بهالمسافة بين طرفي  تصل الذيتلقى بأسلوب رمي القرص و

 4الفترة من  خاللأيام  5لمدة  (round robin) اآلخرين بشكل دّوارمن الطيارين طيار كل  ضدالمتنافسون 

 ديسمبر.  9إلى 

جولة  بعدوبعضهم البعض.  ضدالتأهيلي الذي يتسابق فيه كل من الطيارين الستة  السباقأيام من  3وستكون هناك 

 لميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.با الفائزين جولة نهائية، يتم االستقرار على اسمنصف نهائية ثم 

وتعد كل مسابقة اختباًرا لصبر الطيار وقدرته التكتيكية. وهذه الخصائص، مقترنة بمهارات الطيار وقدرته على 

كتيك األنسب ويستخدم التبنجاح اختيار المسار األفضل، تحدد أداء الطيار. والطيار الذي ينفذ إستراتيجيته المختارة 

 لتحقيق أفضل سرعة ممكنة سيكون هو الفائز. 

رياضة جوية تنافسية تشارك في بطولة  11الطيران الشراعي، والتي ستكون واحدة من  فعالية ومن المقرر أن تقام

ق كيلومتر شر 45منطقة نادي سكاي دايف دبي "ديزرت كامبوس"، على مسافة ، في العالم للرياضات الجوية

 المدينة. 

 عن المنافسين نبذة 

 بيان الفعاليات  

  الطيران الشراعينشرة عامة ونشرة 

 موقع المسابقة على االنترنت  

 

 بطولة العالم للرياضات الجوية نبذة عن

الحدث ، (FAI) االتحاد الدولي للرياضات الجوية وفق قواعد تقامالتي بطولة العالم للرياضات الجوية، وتُعتبر 

 .على مستوى العالم يحضره أشهر العبي الرياضات الجويةوالذي للرياضات الجوية،  األبرزالعالمي 

ومن المقرر أن تعقد  2015الستضافة فعاليات البطولة لسنة اإلمارات العربية المتحدة دولة  وقع االختيار علىوقد 

جري لحدث المتعدد األنشطة والذي ستهذا امسئولية تنظيم اتحاد اإلمارات للرياضات الجوية سيتولى حيث في دبي، 

تحت رعاية سمو ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد  2015ديسمبر  12إلى  1 في الفترة منفعالياته 

  .آل مكتوم

https://www.wagdubai.ae/gliding-athletes.php
http://www.fai.org/downloads/fai/WAG2015_GlidingMatchRacing
http://www.fai.org/events/events-calendar-and-results?id=34877&amp;EventCalendarId=9960#documents
http://www.worldairgames.aero/


والرياضات الجوية العشر المدرجة على موقع المناسبة هي: ألعاب الطيران البهلوانية ونماذج الطائرات المصغرة، 

ألخف من الهواء )المناطيد( والطائرات المصنعة من جانب الهواة، والطيران العام والطيران الشراعي، والطائرات ا

والطيران بالطائرات الخفيفة والطيران الشراعي بمحرك والقفز بالمظالت والطيران الحر من المرتفعات 

 والطائرات ذات األجنحة الدوارة.  

ات "األبطال الفائزين في بطولة العالم في الرياضوراء هذا الحدث في تحديد من  لالتحادوتتلخص األهداُف الرئيسية 

ي ف استقطاب مشاركين جددبالرياضات الجوية وتحفيزهم للمشاركة فيها من خالل  الجمهور" وتعريِف الجوية

 المنظماتو االتحاد لدى المؤسساتللترويج والتسويق لفعاليات  يرمي. كما األنواع المختلفة للرياضات الجوية

 وخلق منصة جاذبة لوسائل اإلعالم السيما المرئية منها وأصحاب المصلحة من خارج المجال.  األخرى الرياضية

، وكان آخرها في إيطاليا 2001، وأسبانيا في عام 1997وقد نظمت الدورات السابقة من البطولة في تركيا في عام 

 . 2009في عام 

 جويةالاالتحاد الدولي للرياضات حول 

هو الهيئة العالمية القائمة على تنظيم الرياضات الهوائية واعتماد الطيران العالمي  االتحاد الدولي للرياضات الجوية

وهو منظمة غير حكومية وغير ربحية معترف بها من  1905عام  واألرقام الفضائية القياسية. وتأسس االتحاد  في

 قبل اللجنة األولمبية الدولية.

 

وتتضمن أنشطة االتحاد المظالت الهوائية والسفن الهوائية والطيران والتزلق الهوائي والقفز بالمظالت وألعاب 

ناء رات الصغيرة والمحركات الشراعية وبالطائرات الخفيفة واأللعاب البهلوانية والقفز بالمظالت الشراعية والطائ

 الهواة للطائرات والطيران باستخدام الطاقة البشرية وكافة أنشطة اإلبحار الجوي والفضائي.

F لمزيد من التفاصيل، الرجاء التواصل مع االتحاد الدولي للرياضات الجوية 

 فاوستين كاريرا

 مدير قسم االتصاالت

 المركز الرياضي العالمي
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  لوزان 1007
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