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الكشف عن الرياضات والتخصصات التي تم اختيارها لدورة األلعاب الهوائية
العالمية التي ينظمها االتحاد الدولي للرياضات الجوية بدبي 2015

عرر
إ
الدحد
لوزان ،سويسرا 9 ،مارس  - 2015أعلن االتحاد الدولي للرياضات الجوية اليوم عن قائمة األلعاب الرياضية إ
والتخصصات األربعة إوالعررين التي تم انتقاؤها لدورة األلعاب الهوائية العاملية التي ينظمها االتحاد الدولي للرياضات الجوية بدبي
أكثر من  1000رياض ي إوفريق ومس إؤول في الحدث املتعدد األنرطة للرياضات الهوائية .وستكونإ األلعاب الهوائية
 .2015إوسيرارك إ
العاملية أكبر دحدث رياض ي على الطالق ينظمه االتحاد الدولي للرياضات الجوية.
بعد دراسة دقيقة ومناقشات مكثفة جرت عملية اختيار الرياضات والتخصصات بالتعاون بين مكتب رئيس االتحاد الدولي للرياضات
الجوية ولجان الرياضات الهوائية لالتحاد الدولي للرياضات الجوية واللجنة املنظمة لحدث دبي .وتتمثل املعايير التي تم أخذها بعين
االعتبار في القدرة على التكيف مع الظروف املناخية املحلية وتوفر البنى التحتية الالزمة واملرافق املالئمة.
وقال السيد ماركوس هاجيني مدير التسويق والرياضة لدى االتحاد الدولي للرياضات الجوية من مكتب رئيس االتحاد الدولي للرياضات
الجوية" :إن األلعاب الهوائية العاملية التي ينظمها االتحاد الدولي للرياضات الجوية هي فرصة فريدة من نوعها إلظهار مدى إثارة وأهمية
وجمالية رياضاتنا الجوية .ولهذا فإنه من األهمية بمكان إدراج أكبر عدد ممكن من الرياضات في البرنامج".
وتعتبر الخدمات اللوجستية التي يتضمنها البرنامج مثيرة لإلعجاب .وستجرى هذه الفعاليات في عدة مواقع في الهواء الطلق ،وتحديدا في
منطقتي الهبوط بـ "ديزرت كامبوس" ونخلة الجميرا التابعتين "لسكاي دايف" دبي .وستكون هناك أيضا مسابقة نماذج طائرات التحكم
عن بعد للطيران البهلواني داخل األبنية املقرر عقدها في دبي مول .وعالوة على ذلك ،تمتاز كل رياضة وتخصص بقواعد وتنظيمات
ومتطلبات فنية خاصة يستوجب استيفاؤها مع مراعاة األهداف العامة الرئيسية التي يسعى االتحاد الدولي لتحقيقها:
•

خلق نوع من التماسك بين مختلف تخصصات الرياضات الهوائية وتعزيز أواصر الصداقة بين كبار الرياضيين العاملين
املختصين في الرياضات الهوائية؛

•

تعريف العامة بالرياضات الهوائية وتحفيزهم للمشاركة فيها من خالل جذب املزيد من املشاركين؛
ِ

•

ترويج األحداث التي ينظمها االتحاد الدولي للرياضات الجوية لدى املؤسسات الرياضية األخرى ووضع برنامج يجذب وسائل
اإلعالم وأصحاب املصالح الخارجية األخرى.

وأضاف هاجيني قائال "نحن نبحث اآلن بعناية في كل تخصص لتحديد أفضل طريقة لتقديمه إلى الجماهير ،حيث يأتي املتفرجون ،في
الواقع ،على رأس قائمة اهتماماتنا :نريد أن يقضوا وقتا ممتعا في مشاهدة الفعاليات الرياضية سواء في املوقع أو خلف شاشات
التلفزيون .لذلك يجب علينا أن نفكر ،مثال ،في إعداد املسارات التي ستحلق من فوقها الطائرات وينزل عليها املظليين .وستجرى هذه
الفعاليات في واحدة من املدن األكثر جاذبية وسحرا في العالم .ويعتبر مزج كل هذه الفعاليات الرياضية أيضا بمثابة مفتاح النجاح  -نحن
نعمل على برنامج سيبقي الناس مهتمين طوال اليوم كل يوم .وعلى العموم ،يمثل هذا األمر تحديا مثيرا ".
في الصفحة التالية قائمة كاملة للرياضات والتخصصات والفئات املتوفرة.

قائمة الرياضات المدرجة في برنامج األلعاب الهوائية العالمية
التي ينظمها االتحاد الدولي للرياضات الجوية بدبي 2015

الرياضة الهوائية /
النراط
األلعاب البهلوانية

نماذج الطائرات

هواة تصميم الطائرات
التجريبية وبنائها
املناطيد
الطيران العام
الطيران الشراعي
املايكرواليت والباراموتور

التخصص

التصنيف

األلعاب البهلوانية بالطائرة الشراعية
األلعاب البهلوانية بالطائرة ذات املحرك
إف.2.دي – نموذج الطائرة املقاتلة
إف - 2.نموذج الطائرة املوجهة بالسلك
إف – 3.نموذج طائرة هيلكوبتر ذات التحكم إف.3.إن  -طائرات هيلكوبتر موجهة
بالالسلكي فري ستايل
عن بعد
إف.3.بي  -نموذج طائرة ذات محرك
إف – 3.طائرة التحكم عن بعد لأللعاب
لأللعاب البهلوانية موجهة السلكيا داخل
البهلوانية
األبنية
إف - 3.نماذج طائرات مخصصة للسباق إف.3.تي – نماذج طائرات سباق شبه
مصغرة مزودة بتقنيات التحكم عن بعد
مزودة بأجهزة تحكم عن بعد
بناء الطائرات
تحليق الطائرات
سفن الهواء الساخن
مناطيد الهواء الساخن

سباق املالحة الجوية

الھبوط على نقطة الهدف
سباق املالحة الجوي

تحدي الكفاءة الخاص بالطيران الشراعي
العربة الطائرة بجناح شراعي
طائرات الجايرو
الباراموتور (الطائرات الشراعية بمحرك)
الھبوط على نقطة الهدف

الفعاليات الفنية
القفز باملظالت
تشكيالت املظالت

قيادة املظلة

الھبوط على نقطة الهدف – فئة الرجال
الھبوط على نقطة الهدف– فئة السيدات
الھبوط على نقطة الهدف – فئة الفتيان
الھبوط على نقطة الهدف – فئة الفتيات
الطيران الحر
القفز الحر
تشكيلة  -2بالتتابع
تشكيلة  -4بالتناوب
الدقة
السرعة
املسافة
فري ستايل

تشكيالت القفز املظلي

تشكيلة  4مفتوحة
تشكيلة  4فئة السيدات
تشكيلة 8

القفز املظلي الحر السريع
الدقة

الباراجاليد
(الطيران الشراعي الحر)

األلعاب البهلوانية

الطائرة العمودية

طائرات الهليكوبتر

فردي
تزامني
الطيران املتعرج املتوازي
طيران النقل والشحن املتوازي

دحولإ األلعاب الهوائية العاملية لالتحاد الدولي للرياضات الهوائية إ
إ
ُ
ُ
تعتبر مسابقة األلعاب الهوائية العاملية التي تجرى وفق الئحة االتحاد الدولي للرياضات الهوائية الحدث العالمي األول للرياضات الهوائية،
يحضره أشهر العبي الرياضات الهوائية.
وقد اختيرت اإلمارات العربية املتحدة لتستضيف دورة األلعاب الجوية العاملية لالتحاد العالمي للرياضات الجوية  2015التي ستعقد في
دبي تحديدا ،حيث سينظم هذا الحدث املتعدد األنشطة اتحاد اإلمارات للرياضات الجوية تحت رعاية سمو ولي عهد دبي الشيخ حمدان
بن محمد بن راشد آل مكتوم والذي ستجري فعالياته من  1إلى  12ديسمبر .2015
وقد ُوقعت مذكرة تفاهم في  4يونيو  2014بواسطة د .جون جروسبان رئيس االتحاد الدولي للرياضات الجوية وصاحب املعالي ناصر
النيادي رئيس اتحاد اإلمارات للرياضات الجوية.
ُ
وتتلخص األهداف الرئيسية التي يسعى االتحاد الدولي لتحقيقها من وراء هذا الحدث في تحديد أبطال األلعاب الهوائية العاملية التي
وتعريف العامة بالرياضات الهوائية وتحفيزهم للمشاركة فيها من خالل جذب مزيد من املشاركين .كما تهدف إلى ترويج
ينظمها االتحاد"
ِ
األحداث التي ينظمها االتحاد لدى املؤسسات الرياضية ووضع برنامج يجذب املعنين ووسائل اإلعالم وال سيما املرئية منها.
ُنظمت نسخة عام  1997في تركيا ونسخة عام  2001في إسبانيا أما نسخة عام ُ 2009
فنظمت في إيطاليا.
.....wwma.rwa.lwo..www 

دحول االتحاد الدولي للرياضات الهوائية إ
االتحاد الدولي للرياضات الهوائية هو الهيئة القائمة على تنظيم الرياضات الهوائية واعتماد الطيران العالمي واألرقام الفضائية القياسية.
وتأسس االتحاد ( )www.fai.orgفي عام  1905كهيئة مستقلة ال تهدف للربح.
وتتضمن أنشطة االتحاد املظالت الهوائية والسفن الهوائية والطيران والتزلق الهوائي والقفز باملظالت وألعاب الطائرات الخفيفة واأللعاب
البهلوانية والقفز باملظالت الشراعية والطائرات الصغيرة واملحركات الشراعية وبناء الهواة للطائرات والطيران باستخدام الطاقة البشرية
وكافة أنشطة اإلبحار الجوي والفضائي.
نبذة عن االتحاد الماراتي للرياضات الجوية ( )EAFإ
االتحاد اإلماراتي للرياضات الجوية ( )EAFهو عضو فاعل في االتحاد الدولي للرياضات الهوائية ،وقد تأسس في  2012كمنظمة ال تهدف
للربح وذلك للتنسيق وإعطاء التوجيهات للتطوير السريع للرياضات الجوية في اإلمارات العربية املتحدة.
وتشمل أنشطة االتحاد اإلماراتي للرياضات الجوية تأسيس قواعد التحكم واالعتماد والتشريعات الخاصة بفعاليات الرياضات الجوية
ُ
ويحرص االتحاد دوما على تعزيز السالمة في الرياضة.
التي ينظمها أعضاء داخل االتحاد،
وقد جرت فعاليات بطولة دبي الدولية للقفز باملظالت سنويا منذ  ،2010وفي  2012استضافت دبي بطوالت االتحاد الدولي للرياضات
الهوائية للقفز باملظالت (مونديال  )2012حيث شارك  1,440من  57دولة شاركت في  13نوعا مختلفا من الرياضة ما جعله أكبر فعالية
للقفز باملظالت على اإلطالق ،وقد جرت فعاليات أخرى لرياضات جوية في اإلمارات العربية املتحدة في السنوات القليلة املاضية بما في
ذلك استعراضات العين الجوية وسباق ريد ُبل الجوي في أبوظبي.
ملزيد من التفاصيل ،الرجاء التواصل مع االتحاد الدولي للرياضات الهوائية
فاوستين كاريرا
مدير قسم االتصاالت
املركز الرياض ي العالمي
شارع دي روداني 54
 1007لوزان
0041 21 345 10 70
communication@fai.org
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