
RULES & REGULATIONSالقواعد والشروط

 Championship Organization and Sanction       .1التنظيم واالعتماد. 1

 تحت إشراف االتحاد السعودي للبولينج 2020تقام بطولة االتحاد املفتوحة الثانية والعشرو رجال 
تطبق في . وهي بطولة رسمية معتمدة من وزارة الرياضة السعودية واللجنة األوملبية العربية السعودية

.تقام البطولة على صالة مركز القصيبي الرياض ي بمدينة الخبر. البطولة لوائح االتحاد الدولي للبولينج

The 22nd SBF Open  Bowling Championship Men 2020 is organized 

by the Saudi Bowling Federation and sanctioned by Saudi Ministry 

of Sport & Saudi Olympic Committee. It will be conducted in 

accordance to the World Bowling Playing Rules. In addition, will 

organize in Algosaibi Bowling Center – Al-Khobar City.

:Eligibility, Registration and Fees       .2:التسجيل و األهلية ورسوم التسجيل. 2

على جميع املشاركين من داخل اململكة . يسمح بمشاركة جميع العبي البولينج من مختلف الجنسيات
العربية السعودية إظهار بطاقة عضوية االتحاد السعودي للبولينج أو إيصال سداد رسوم 

على جميع املشاركين من خارج اململكة العربية السعودية الحصول على موافقة االتحاد .العضوية
.املحلي للبولينج في دولته للمشاركة في البطولة

This Tournament is open to all Nationalities. All local participants 

must show proof by producing their membership cards or receipts 

for examination. All participants from outside Saudi Arabia must 

obtain clearance from their respective National Tenpin Bowling 

Associations.

يجب على جميع املشاركين تسديد رسوم العضوية السنوية باالتحاد السعودي للبولينج بمبلغ . 2.1
.مائة ريال سعودي للعام الذي تقام فيه البطولة ( ريال100)وقدره 

2.1    All Registers must be SBF members, paying the 100 SAR 

membership fee for the same year of the competition. 

 100)سداد رسوم املشاركة في البطولة مبلغ وقدره  (غير السعوديين)يجب على جميع املشاركين . 2.2
.مائة ريال سعودي (ريال

2.2   All Non-Saudis must pay tournament registration fees 100SAR.

”Qualification: “Each Bowler will play (5 Games only)       .3"(خمس أشواط فقط)يلعب كل العب : "التأهل . 3
يسمح بمشاركة جيمع الالعبين، وأولوية التسجيل ملن هم من                                 - 2020 أغسطس 27

.خارج املنطقة
 27 Aug. 2020                        - All Bowlers are allowed to play, 

Priority will be given to Bowlers from outside.

:Semifinal and Final       .4:قبل النهائي والنهائي. 4

.All Scores are carry-over from Round one.جميع النقاط محسوبة من الدور األول إلى النهائي لتحديد ترتيب الالعبين

:Positions for the semifinal and final round         ·مراكز الدور قبل النهائي  والدور النهائي* 

.o   Two Positions for Top Saudi Seniors (50y+)(+50) مراكز لالعبين السعوديين الكبار 2- 

o   One Position for Top Non-Saudi Seniors (50y+)(+50)مركز واحد لالعبين غير السعوديين الكبار - 

.o   Two Positions for Top Saudi Youth (U21y)( سنة21تحت ) مراكز لالعبين السعوديين الشباب 2- 

.o   One Position for Top Non-Saudi Youth (U21y)( سنة21تحت )مركز واحد لالعبين غير السعوديين الشباب - 

في حال عدم وجود العب  في أي فئة من الفئات املرشحة للمراكز فإن املركز يؤول إلى الالعب * 
. ثم الذي يليه وهكذا31الحاصل على املركز 

* In the event that there is no player in any category for the 

guaranteed positions, the position is assigned to the players ranked 

31st and so on.
 Classification       .5التصنيف. 5

 ,Competition will be Open divisions for all categories i.e. Menرجال، شباب، ناشئين... يسمح بمشاركة كافة األعمار السنية في البطولة 

Youth Boys.
 Squad Times       .6املحاوالت. 6

، فإنه يحق ملدير البطولة أو املساعدين له إعادة "A"في حال عدم مناسبة مواعيد املحاوالت في امللحق 
.كما يحق ملدير البطولة فتح مواعيد إضافية للمحاوالت. جدولة مواعيد املحاوالت

If preferred squad times indicated on appendix “A” are not 
available, the Tournament Directors or their Assistants reserve the 

right to reallocate squad times at their discretion. The Tournament 

Directors reserve the right to open additional squads.

 Substitutions       .7الالعبين االحتياط. 7

 دقيقة من 30يحق تسجيل الالعبين االحتياط شرط أن يتم إبالغ مدير البطولة الذي يعتمد ذلك قبل 
.بدأ اللعب

Substitutions may be allowed provided it is reported to 

Tournament Director and duly approved by at least 30 minutes 

before the time of play.
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 Participation       .8نظام اللعب. 8

وسيتم تجميع النقاط اعتبارًا .  أشواط للتأهل الدور األول من مرحلة قبل النهائي والنهائي5يحب اللعب 
يبدأ تزييت املسارات في مرحلة قبل النهائي . من الدور األول إلى السابع في مرحلة قبل النهائي والنهائي

.في هذه القواعد" B"والنهائي حسب املوضح في ملحق 

Bowlers must play full 5 games to qualify for the first round; scores 

are carry-over from round one to the final round. Lane assignment 

starting from round one to the final round announced in appendix 

“B” in these rules.
 Tie Breaking Procedure       .9آلية حسم التعادل. 9

، فإن الالعب الحاصل على أعلى (30املركز )في حال وجود تعادل على املركز األخير في مرحلة التأهل 
نقاط في آخر شوط يحصل على األفضلية للتأهل وفي حال استمرار التعادل ينظر إلى الشوط الذي 

من الدور األول إلى )في حال التعادل على املركز اآلخير خالل مرحلة قبل النهائي والنهائي . قبله وهكذا
. بين الالعبين املتعادلين إلى أن يتم حسم التعادل10، 9فإنه يتم لعب الفريم  (السادس

When a tie occurs for the last placed in the qualifying round, the 

highest last game in the qualification round will decide. If a tie 

continue the previous games will decide and so on. If a tie occurs 

in the last position after Final Rounds 1, 2, 3, 4, 5, and 6,will be 

determine by the re-bowling frames 9&10 to break the tie.

:Scoring       .10التسجيل. 10

 Correction score during the game will be approval and supervision.تقع مسئولية مراقبة تسجيل وتصحيح النقاط واعتمادها على مدير البطولة

of the referee.
 Bowlers Attire       .11املظهر العام. 11

. على الالعبين االلتزام بارتداء الزي الرياض ي املناسب والتحلي بالروح الرياضية واللباقة خالل املشاركة
. ، أو القميص العادي، أو غطاء الرأس(الشورت)ويمنع للرجال ارتداء الجينز، أو السراويل القصيرة 

.ويلزم ارتداء القميص الرسمي للبطولة

Bowlers are requested to be dressed for their events with a sense 

of decorum. Men bowlers are not permitted to wear jeans, shorts, 

shirt and caps. Must dressed the official tournament T-shirt.

 Slow Bowling       .12تأخير اللعب. 12

لديهم حق . على الالعبين من لهم حق الدخول على منطقة االقتراب االلتزامات والحقوق التالية.  12.1
.إيقاف أي تحرك أو استعداد للدخول على منطقة االقتراب على املسارات التي جهة اليسار

12.1 A bowler who is in readiness to step on the approach to 

deliver a ball, shall have the following rights and obligations. They 

may claim right of way over anyone moving to the approach or 

preparing to bowl on the lane immediately on their left.

يجب أن يكون الالعب جاهزًا تمامًا عندما يحين دوره في اللعب وال يتعمد التأخر في الدخول على . 12.2
.منطقة االقتراب، عند وضوح جاهزية املسارات التي جهة اليمين وجهة اليسار له

12.2 Players shall be ready to bowl when it is their turn should not 

delay to go to the approach, is a lane immediately adjacent to 

them on the left and right side is clear.
 The following penalties shall be imposed on intentional 12.3.الالعبين املتعمدين التأخير في اللعب/ تقع العقوبات التالية على الالعب. 12.3

bowler(s)  delay the play:
.Warning 12.3.1.اإلنذار . 12.3.1

 Yellow Card. In addition to delete the result of the current 12.3.2.إضافة إلى شطب نتيجة املربع الذي حصل خالله على املخالفة. البطاقة الصفراء. 12.3.2

frame Red card, and exclusion from the tournament 12.3.3.البطاقة الحمراء واالستبعاد من البطولة. 12.3.3

 Protest       .13االعتراض. 13

 يرفع أي اعتراض على النتائج ملدير البطولة أو مساعديه مكتوبًا خالل نصف ساعة بعد انتهاء 13.1
وفي حال كان االعتراض بعد الدور النهائي، يجب أن يتم رفع االعتراض ملدير البطولة أو . اللعب

قيمة  (مائتان ريال سعودي) ريال 200وتسدد رسوم . مساعديه مكتوبًا قبل بداية حفل توزيع الجوائز
لن يتم النظر في أي اعتراض يرفع بعد توزيع . االعتراض ترد في حال قبول االعتراض شكاًل وموضوعًا

.الجوائز

13.1 Scores - Must be submitted in writing to the Tournament 

Director or their Assistants within30 minuets of the event. In the 

case of the last match, such protests, if any should be addressed to 

the same officials before prize presentation in writing. Fees of 200 

riyals (two hundred Saudi riyals) are paid. The value of the 

objection will be refunded if the objection is accepted in form and 

in substance. No protest made after the prize presentation will be 

entertained.

يتم إبالغ الحكم بأي خطأ يحدث قبل البدء في الرمية التالية للكرة، ولن يتم النظر في أي أخطاء بعد . أ
.لعب رميتين للكرة

a.       Foul - Must be brought to the attention of the Referee 

before the delivery of the next ball. No complaints made after the 

2nd ball has been bowled shall be entertained.
 أي اعتراض على أهلية مشاركة أي العب يجب رفعها مكتوبًة إلى مدير البطولة أو مساعديه خالل 13.2

ولن يتم النظر في أي اعتراض يتم تقديمه بعد انتهاء املدة .  ساعة واحدة من انتهاء أول مشاركة لالعب
.املحددة

13.2Eligibility - Must be submitted in writing to the Tournament 

Directors or their Assistants within one hour of the first 

infringement or before the next round or prize presentation or 

whichever is earlier.
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 Altering of Bowling Ball Surface       .14تعديل سطح الكرة. 14

يسمح بالتعديالت على سطح الكرة خالل توقيتات محددة لذلك أثناء التدريبات الرسمية، واثناء 
ويتم سحب . ال يسمح لالعب بالتعديل على سطح الكرة خالل اللعب. التدريبات التي تسبق بدأ البطولة

وفي حال إنذار الالعب للمرة الثانية يتم شطبه من . الكرة التي تم عليها التعديل حتى انتهاء املرحلة
.البطولة نهائيًا

Altering the surface of bowling balls is allowed in a designated area 

during the official practice session, during the practice session 

immediately preceding a competition round. A player may not 

alter the surface of the bowling ball during a game. The adjusted 

ball will be eleminated till the end of the squad.If the player is 

warned for the second time, he will be permanently removed from 

the tournament.
:Health and Safety Protocol       .15تعليمات األمن والسالمة. 15

على جميع املشاركين في أي بطولة، سواء داخل املركز الرياض ي أو في املنطقة املحيطة باملركز من، 
ممثلي االتحاد السعودي للبولينج، والالعبين وفريق العمل في املركز، اتباع التعليمات الصادرة من 

إضافة إلى ذلك االلتزام باتباع تعليمات . وزارة الصحة، و وزارة الرياضة و االتحاد السعودي للبولينج
.كما ويمنع التدخين نهائيًا أثناء اللعب. األمن والسالمة املعتمدة داخل مركز البولينج

Everyone in the bowling center during the competition time, either 

inside the bowling center or in the area around it, SBF members, 

Bowlers and Staff must follow the protocol approved by the MOH, 

MOS and SBF. In addition, the additional requirement for health 

and safety in the Bowling Sport. Smoking is forbidden while playing.

:Technical Committee       .16اللجنة الفنية للبطولة. 16

يحق للجنة الفنية فقط تفسير مواد هذه الالئحة والتعديل عليها أو إضافة أو إلغاء مواد منها بما 
.كما يحق للجنة الفنية البت في كل ما لم يرد في هذه اللوائح. يحقق املصحلة من هذه اللوائح

The technical committee is only entitled to interpret the articles of 

these regulations and amend them, or to add or remove articls 

from them in a manner that meets the terms of these regulations. 

The technical committee has the right to decide on everything that 

was not mentioned in these regulations.
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Appendex C

22nd SBF Open Rules #FINAL26072020 Translated



 

 االحتاد السعودي للبولينج
 اإلجراءات االحرتازية خالل بطوالت االحتاد

 
(. وكلنا Covide-19انطالقًا من التوجيهات الصادرة بشأن ضرورة اختاذ كافة اإلجراءات االحرتازية للوقاية من تفشي انتقال فريوس )

 حرصًا على سالمة النفس والزمالء.ثقة يف أن مجيع العيب البولينج يتمتعون بالوعي والثقافة الالزمة لتنفيذ كافة اإلجراءات االحرتازية 
 التعليمات التالية:اإلجراءات والتزام على مجيع الالعبني املشاركني يف بطوالت االحتاد واملنظمني واملتعاونني اتباع 

 "يومًا 14ملصاب يف آخر  ( أو املخالطةCovide-19: "التسجيل للمشاركة يف بطوالت االحتاد يتضمن اإلقرار بعدم اإلصابة بفريوس )ِِاإلجراءات
 كل العب مسئول عن احضار وسائل التعقيم الشخصية وتعقيم نفسه وأدواته. -

 .التسجيل يف تطبيق )توكلنا( و )تباعد(البطولة دون خول أي العب للمشاركة يف لن يسمح بد -

 االلتزام باحلضور يف املواعيد احملددة للعب. -

 باالنصراف بعد انتهاء اللعب مباشرة.االلتزام  -

 عدم التزاحم.وخالل االنصراف االلتزام مبسافات التباعد االجتماعي  -

)الالعبني على املسارات الفردية الرجوع للتحرك خلف الشريط  االلتزام مبسافات التباعد االجتماعي اثناء التحرك بني املسارات. -
 "جيب شرح اآللية قبل كل مرحلة". التحرك داخل الشريط األمحر(. األمحر( و )الالعبني على املسارات الزوجية

 ارتداء الكمامة عند الدخول للمركز واثناء اجللوس وخالل التحرك بني املسارات وقبل اخلروج.االلتزام ب -

 االلتزام بعدم التالمس أو املصافحة نهائيًا. -

 االلتزام باستمرار تعقيم اليدين والكور خالل اللعب. -

 واجد داخل املركز لغري اللعب فقط.عدم الت -

 االمتناع قدر اإلمكان عن اخلروج من املسارات أثناء اللعب حلني االنتهاء واالنصراف. -

، ولن يسمح بدخول غري الالعبني واملنظمني مجيع املنافسات بدون مجهور، دعوة الزمالء أو األقارب إىل املركز االمتناع عن -
 واملسئولني.

على الربيد الرمسي ملدير البطولة  والفوري واملباشر ملدير البطولة باملكاملة اهلاتفية أو عرب وسائل التواصل االجتماعي أاإلفصاح  -
(waldosari@sbf.org.sa يف حال خمالطة أي مصاب أو ظهور أي عرض طيب من األعراض املعلن عنها من اجلهات ) الرمسية. وعدم

 احلضور للمركز.

 "يعترب قرار مدير البطولة نهائيًا وملزمًا" تعليمات:
 مدير البطولة يوضح كافة التعليمات قبل بداية أي مرحلة والتأكد من علم اجلميع بها. -

 املخالف للتعليمات مباشرة من البطولة. الالعبني /حيق ملدير البطولة استبعاد الالعب -
 .ةيقلل من أهمية ابتاع التعليمات واختاذ اإلجراءات االحرتازيمن أو  الالعب/ الالعبني املتهاوننياستبعاد  حيق ملدير البطولة -
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