
مركز تدریب وتعلیم البولینغ

منطقة مبارك الكبير التعليمية



بطوالت البولینغ
محاضرة في كيفية عمل بطوالت البولينغ املستوى الثاني



أربع عناصر أساسیة في بطوالت البولینغ

اإلعداد والتجهيز : املالعب - اللجان العاملة 

التنظيم : توقيت عمل سير جدول املباريات 

التحكيم :

الجوائز : 



الفئة المستھدفة

طالب 
شركات 
رجال 

سیدات 
أطفال 

أولیاء األمور 
شباب مراھقین



ھدف البطولة

١- بطوالت تجاریة 

٢- بطوالت تضم شریحة من المجتمع 
مثل المعاقین 

٣- بطوالت تحمل قیم وسلوكیات 

٤- بطوالت مدرسیة تربویة

ضع أھداف البطولة لتصل للغایة



التجھیزات والتحكیم والجوائز

مخاطبة الجهة املختصة لعمل البطولة بشكل رسمي وقانوني

إمكانية إقامة بطولة والتجهيز لها

اإلعالن والدعوات

طاقم التحكيم وواجباتهم قبل وأثناء وبعد البطولة ( تسجيل- 
ترقيم الالعبني- املتابعة- النتائج)

لجنة الهدايا والدروع والجوائز



البطوالت التجاریة

الهدف الرئيسي غالباً الكسب املادي أو اإلعالن. 

عمل دراسة شاملة للبطولة

عمل نظام يجذب الالعب بأكثر عدد من املحاوالت لإلستفادة من مشاركته 

اشراك أكبر عدد من الالعبني وعمل فئات

اإلعالن املميز

الجوائز املحفزة ( اليومي - االسبوعي - اعلى شوط )

الجهات الداعمة



البطوالت التي تضم شریحة من المجتمع

املعاقني - املرضى مثل السمنه او األمراض الخبيثة - 
األحداث - األيتام - املتقاعدين

عمل شعار للبطولة يحمل أهدافها

بث روح املرح والتفاؤل لهم

جوائز ألكبر عدد منهم للترضية



بطوالت القیم والسلوكیات

بطوالت تحمل شعار وقيم سلوكية

ال للمخدرات - ال للسمنه - التبرع بالدم - صديقي - ال للتدخني - 
أوقات الفراغ - أنا رياضي 

بث هدف البطولة من خالل الشعارات والبرامج الترفيهية للبطولة

التوعية من خالل البطولة عن طريق أسئلة او األنشطة الثقافية. 

بث صور وڤيديوات اثناء البطولة تخدم القيم

جوائز يستفيد منها املشارك



البطوالت المدرسیة والتربویة

العمل على تحقيق األهداف الرياضية التربوية

تتنوع بطوالت البولينغ / الفردي - الثنائي - الثالثي - الفرق - املاستر - أعلى 
شوط

تنوع بالبطوالت التشويقية

شرح في كيفية عمل أنواع البطوالت املدرسية

دوري الفصول / منتخبات للمراحل الدراسية ومن املمكن اشراك املعلمني. 

بطولة املدارس التعليمية / بطولة منتخبات املناطق التعليمية



قانون البطولة
عمل قانون محكم لجميع الحاالت لتفادي اي مشكلة

حاالت التعادل

حاالت االنسحابات

حاالت خاصة

الزِّي واألدوات والتعليمات

شرح في كيفية عمل القانون



تقریر البطولة

يجب عمل استمارة معتمدة من مدير البطولة يتم فيها 
كتابة تقرير للبطولة من حيث السلبيات واإليجابيات 

واملقترحات حتى يتم تطوير العمل


