
 

                                                                                                                                         

 2022/ 2021 ملوسم ال��اياثلون سلسلة دوري 

بل  قِ  تنظم وتدار من    وال�ي  حول قطر  الدوري ا�ح�� لل��اياثلون من عدد من الفعاليات سباقات سلسلة تتكون 

 االتحاد القطري للدراجات وال��اياثلون. 

  مارس وتمتد ح�ى 2021أكتو�ر  من خمسة فعاليات رئيسية تبدأ من   2021/2022ال��اياثلون ن سلسلة دوري  وتتضم

 ، وت��تب سلسلة الفعاليات بالش�ل التا��:2022

  ) مسافات السرعة(  لل��ايثلون كتارا   سباق    م          2021 اكتو�ر  29 .1

         . لل��ايثلون اآلسيوي  �أس بنك قطر الوط�ي  ) لوسيل (مسافات السرعة  سباق       م      2021نوفم��  27 .2

 لون ] . اث[ تحدي ال��ايالقطر�ة بطولة ال�جنة األوملبية م         2022يناير  28/29 .3

 ) مسافات السرعةسلوى تر�اثلون ( شاطئ منتجع وفيالت هيلتون            م      2022ف��اير  11 .4

 ثلون (مسافات متعددة).الل��ايسباق الدوحة            م    2022 مارس 12 .5
 

مع العلم بأنھ يحق لالتحاد القطري للدراجات وال��اياثلون بإجراء �عض التعديالت ع�� توار�خ السباقات أو مقرها  

 أو مسافا��ا ا�حددة.  

 . املوقع اإللك��و�ي الرس�ي لسلسة دوري ال��اياثلون الوطنيةو�مكنك الت�جيل ألية فعالية من تلك من خالل رابط 

 

 
ً
نقاط التصنيف �� سلسلة ال��ياثلون القطر�ة واالستفادة من رسوم الدخول املنخفضة،   لت�جيل لتكون مؤهال

لالنضمام، ما عليك سوى تحديد هذا ا�خيار عند الت�جيل �� سباقك األول.   االتحاديجب أن تكون عضًوا ��  

 بالطبع، يمكنك االنضمام �� أي وقت من املوسم، لكن لن يتم منح النقاط بأثر رج��. 

ايا منح عضو�ة االتحاد القطري للدراجات وال��اياثلون نفسكما ت  �� سباقات  املز
ً
  ع��   الدراجات املذكورة سابقا

  ،  اختياري  ا�جبلية �ش�ٍل  والدراجات الطر�ق
ً
املوقع  ل�حصول ع�� طلب العضو�ة من خالل  التقدم  و�مكنك ايضا

 اد القطري لل��اياثلون. الرس�ي لالتح

 

 الفئات:

  كما يحصل ، جوائز التتو�ج ع��   عمر�ة فئة  �ل سيحصل أ�حاب املراكز الثالث األو�� من الرجال والسيدات �� 

  ��  احتسا��ا  يتم نقاط ع��   والك��ى  العمر�ة الصغرى  الفئات  ��  االتحاد القطري للدراجات وال��اياثلون  أعضاء

  ضمن نقاط األطفال  بينما ال تحتسب النقاط �� سباقات . قطر ��   دوري ال��اياثلون  لسلسلة اإلجمالية  املرتبة

 . الدوري
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https://qtriseries.com/
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 سنوات)  9إ��  7(من  1األطفال 

 عاًما) 12إ��  10(من سن  2األطفال 

 عاًما)   13إ��  12(من  3األطفال 

 عاًما)  15إ��  14(من  4األطفال  

) 19إ��  16الشباب ( سباقات 
ً
 عاما

  40إ��  19  (مفتوحة 
ً
 ) عاما

 سنة)   40ا�خضرم�ن (ما فوق 

 

 الفئات ا�خاصة بالقطر��ن  

   40إ��  19  (قطري ال
ً
 ) عاما

   40ا�خضرم القطري (ما فوق 
ً
 ) عاما

 

 إ��   األخرى  العمر�ة الفئات   تحديد تم . السباق يوم  ��  العمر  ع��  األطفال  فئة أهلية  �عتمد
ً
 �� تار�خ   العمر  طبقا

اثلون والدواثلون املتاحة �� أغلب الفعاليات2022أغسطس  31  كما  . م. و�مكن للشباب املشاركة �� سباقات األكو

�عد تقديم   املبتدئ�ن فئة  ��  سباقات ال��اياثلون  ��  املشاركة عاًما 15و 14 ب�ن أعمارهم  ت��اوح  الذين  لأل�خاص يمكن

افقة     .ذو��م من خطية مو

 السباقات املفتوحة وا�خضرم�ن   فئ�ي ��  جوائز  ع��   ا�حصول  املؤهل�ن للر�اضي�ن القطر��ن ن كما يمك

 يمكن
ً
مع العلم   ، ذلك يفضلون  �انوا �� حالة ما إذا  املفتوحة  الفئة الت�جيل ��  اختيار  وا�خضرم�ن  لألطفال وأخ��ا

 . الفئات ب�ن للتحو�ل قابلة  غ��   النقاط بأن

 

 النقاط نظام احتساب  
 

 ع�� وقت إن��اء 
ً
 ،    �� فئتھ متأهل [ م�جل  �� اإلتحاد ]  ر�ا��ي الر�اضي�ن خلف أول يتم إحتساب النتائج بناءا

ً
  علما

 . واحتساب النقاط  عنيون بقائمة النتائج والتوقيتامل  فقط هم وال��اياثلون   أعضاء االتحاد القطري للدراجات بأن

  نقطة 250ع��   فئة�ل  ��  الفائزيتحصل  

 و�تم احتساب توقيت �ل العب ع�� النحو التا��: 

 (توقيت الفائز /توقيت الالعب) × 250= توقيت الالعب

 هذ املثال. يمكنك االطالع ع��  فعالية ولإلطالع ع�� كيفية احتساب النقاط املكتسبة �� �ل 
 

 .  ا�خمس   فعالياتخالل ال  نتائج يتمكن املتسابق من تحقيقها 4أفضل يتم احتساب 

�� حالة إلغاء أي سباقات ، نأخذ �� االعتبار السباقات ال�ي تم إجراؤها   ، أحداث مهمة  5نتائج من أصل  4أفضل 

 إذا تم إجراء جميع السباقات �� السلسلة  5من  4أو أفضل    4من  4، أفضل  3من  3ح�ى ��اية السلسلة (أفضل 

 . باللقب  هو الفائز   األخ�� السباق أفضل نتيجة ��  فإن صاحب  ، تعادل الو�� حال 

 

https://goo.gl/tyyjmz


 

                                                                                                                                         

من النقاط   للتحقق  �� تلك السباقات �ل الر�اضي�ن املشارك�ن و�دعو االتحاد القطري للدراجات وال��اياثلون 

 ا�جمعة وال��تيب ع�� مدار السنة وذلك لضمان دقة النتائج فيما �عد. 

 /https://qtriseries.com: مباشرة ع�� املوقع الرس�ي التا�� ستكون متاحة السباقات ولذلك فإن نتائج �ل 

 

 طو�لة)، ملسافاتا ، األوملبية ،س��نت ، سو�ر س��نت( مختلفة  مسافات عدة تقدمأما بالنسبة للفعاليات ال�ي 

�� سباق مسافة س��نت والفائز �� سباق املسافة   الفائز   أن  أي  ، مسافة ل�ل بالتساوي  النقاط  تخصيص يتمفسوف 

  الوطنية قطر  لبطولة منفصل سباق �� حالة تنظيم  ع��  أيًضا  هذا �نطبقنقطة بالتساوي و  250األوملبية سيحرز 

   .سيتم أخذ أعضاء اإلتحاد القطري للدراجات وال��ايثلون فقط �� اإلعتبار 

 

ائز  تقديم سيتم كما   .الفئة هذه ��  األقل ع��  مؤهل�ن  ر�اضي�ن  ثالثة التتو�ج �� حالة وجودجو

 

�� ختام  الدوري ا�ح�� لل��اياثلون  جوائز و  كؤوسالذكور واإلناث ع��   �افة الفئات من ��  الفائز�ن �ل و�حصل 

 املوسم. 

 

 info@qtriseries.com وملز�د من االستفسارات ير�� التواصل ع�� 
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