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 مناظرات املدرسية  وطنية لل بطولة الال

 آلية االعتراضات 
 

 متهيد: 

التحكيم، مهما كانت معايير   وتقدير شخصي من جلنة  اجتهاد  إلى  املناظرات يخضع  أن حتكيم  باعتبار 

)وليس جلنة التحكيم( قد تكون موضع شك لدى الفريق اخلاسر،  التحكيم دقيقة، فإن نتيجة التحكيم  

     .   عيات علياتائج التحكيم من قبل مرجوتوخياً للعدل والدقة فإنه ال بد من آليات واضحة ملراجعة ن

 

 اإلجراءات: 

خالل نصف ساعة تلي إعالن نتيجة املباراة، يحق ملدرب الفريق اخلاسر    (: Feedbackراجعة ) ال تغذية  ال جلسة  

( مع جلنة التحكيم، ينسق اجللسة ويحضرها مشرف التحكيم )أو  Feedbackطلب جلسة تغذية راجعة ) 

خالصة التقييم والنتيجة مع التركيز على نقاط  أمني سر اللجنة العلمية(، وتشرح فيها جلنة التحكيم  

       ضعف الفريق التي حتتاج إلى تدريب لتحقيق نتائج أفضل، كما جتيب اللجنة على أسئلة أعضاء الفريق.   

طلب نسخة  في حال عدم اقتناع الفريق بتوضيحات جلنة التحكيم، يحق ملدرب الفريق   عتراض: تسجيل اال 

ساعات تلي    3الفريق على نتيجة املباراة خالل  اعتراض  وتقدمي  تسجيل  و  ،من استمارة االعتراض الرسمية

االستمارة  ،  اجللسة  التحكيم  وتسلّم  مشرف  العلمية(إلى  اللجنة  أمني سر  املباراة    )أو  بيانات  متضمنة 

 وتوصيفاً ملضمون اعتراض الفريق.

ون النظر  مع فيديو املباراة، ويك  الستمارةحتال إلى جلنة االعتراضات على الفور نسخة من ا البت باالعتراض: 

 كما يلي:  ات االعتراضوالبت وإعالن قرار جلنة 

 ساعة من تسجيل االعتراض  72خالل   –مرحلة التجمعات  •

 ساعة من تسجيل االعتراض   12خالل  –مرحلة النهائيات   •
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 جلنة االعتراضات: 

 تكون جلنة االعتراضات مستقلة ومحايدة وقرارها نهائي فور مصادقة اللجنة العلمية عليه.  •

أعضاء بقرار من اللجنة العلمية للمناظرات املدرسية، ويرأسها أحد أعضاء    5تشكل اللجنة مؤلفة من   •

وخبيري  اللجنة العلمية ويكون من بني أعضائها مدير األوملبياد العلمي وعضو آخر في اللجنة العلمية،  

 .  ناظرات محايدينمحتكيم 

يشترط  لشخصي أو بالوسائل االلكترونية، ولكن  ميكن ألعضاء اللجنة التشاور فيما بينهم باحلضور ا •

اللجنة    3مراجعة   رئيس  صوت  ويكون  التصويت،  قبل  ومستنداتها  املباراة  فيلم  األقل  على  أعضاء 

 مرجحاً.

 في معرض مراجعتها لنتيجة املباراة يحق للجنة االعتراضات أن:  •

o   تطلب نسخة عن مستندات التحكيم 

o  اجلملة اجلدلية  االستعانة برأي خبير محتوى في مجال 

o تتشاور مع أحد أو جميع جلنة التحكيم املعنية باملباراة      

 يتضمن قرار جلنة االعتراضات:  •

o   وتأكيد قرار جلنة التحكيم أو عكس قرار جلنة التحكيم البت بنتيجة املباراة: إما تثبيت النتيجة

 ومنح نقطة املباراة إلى الفريق املعترض 

o فياً وال قيمة له، اقتراح حسم عالمات من وسطي عالمات  في حال كان اعتراض الفريق تعس

 عالمات  3 – 0الفريق املعترض ضمن اجملال  

o   في حال ثبت أن أداء أحد احلكام موضع حتفظ أو شبهة، اقتراح إجراءات من ضمن نظام اعتمادية
 التحكيم أو إجراءات تأديبية تصل إلى حد االستبعاد من البطولة

 أحكام عامة: 

 يجوز االعتراض على نتائج مباريات نصف النهائي وما بعدال  .1

ال يجوز االعتراض على نتائج مباريات حتدي السلّم، ويستعاض عن االعتراض بإمكانية إعادة التحدي   .2

 ساعة من تثبيت النتيجة على السلّم     48من قبل الفريق اخلاسر خالل  
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