
مواصفات المسبح االولمبي

د امجاد عبد الحميد . د مصطفى حسن عبد الكريم       ا. ا

مدرسا المادة



بقات يعرف المسبح بانه حوض مخصص للممارسة السباحة او الستضافة المسا: المسبح

.  والرقص االيقاعيالماءالمائية كمسابقات السباحة بأنواعها والقفز الى 



:القياسات الخاصة بالمسبح األولمبي

 م25م وفي المجرى القصير 50يكون الطول في المسبح األولمبي في المجرى الطويل / الطول.

م 25يكون عرض المسبح األولمبي : العرض.

م3م والموصي به 2ادنى عمق مسموح به هو : العمق.

سم خارج المجال األول 20م مع وجود فسحتين بعرض 2,50يجب ان تكون المجاالت بعرض : المجاالت

.واألخير

 مجاالت فقط في المسابقات الرسمية 8مجاالت ويسمح باستخدام 10عدد المجاالت.

 في المسابقات الرسمية وتترك 8– 1ويسمح باستخدام المجاالت من 9– 0ترقم المجاالت باألرقام

.9و 0المجاالت 
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م3–2عمق المسبح 

حبل البدء الخاطئ

عالمة الداللة لدوران الظهر



:حبال المجاالت

 ي تمتد حبال المجاالت على كامل طول الحوض مثبتة ف/حبال المجاالت

ي كل نهاية كل جدار في الفجوات الخاصة بتثبيت حبال المجاالت ويحتو

ة لكي مثقبحلقات بشكل مصنوعة من البالستك مجال على طوافات مرتبة 

حلقة بقياس يبلغ قطر كلاذ تكسر األمواج التي يحدثها السباح اثناء سباحته 

.سم15سم وال يزيد عن 5ال يقل عن 

 م في كل نهاية ومن 5يجب ان تكون الوان حبال المجاالت حمراء لمسافة

.كال الجهتين



/الوان حبال المجاالت

خضراء تستخدم   2عدد-أ

.9و 0للمجالين 

زرقاء تستخدم بين 6عدد-ب

.8,7,6,3,2,1المجاالت 

صفراء بين المجاالت 3عدد -ج

5,4.

09 45 123678



:منصات البداية

يتعطوالثابتةالبدءمنصاتتكونانيجب

مناعبارتفالبدءمنصةوتكوننابضي،تأثير

سطحفوقسم70وارتفاعاألرضمنسم40

األعلىمنالمنصةمساحةتكونانويجبالماء،

50x50اعلى.زلقةغيربمادةوتغطىسم

10بمقدارالمنصةسطحفيبهمسموحانحدار

لسباحليسمحبشكلالمنصةتصميمويجب.درجة

عندالجانبينومنالجهةمنالمنصةمسك

ويكونسم،4المنصةسمك.لألماماالنطالق

رصفبالرقموتبدأالجانبمنالمنصةترقيم

.9الرقمولغاية



قياسات المنصة

مقدمة المنصةظهر المنصةالمنصة
o 10اقصى زاوية للمنصة 



الحوضعبرومعلمةمعلقةحبالوضعيجب:الظهرسباحةدورانفيالداللةعالمات

بشكلومنصوبةالماءسطحفوقم2,50لهاارتفاعواعلىم1,80لهاارتفاعوادنى

ماتعالوتوضعبالحبلتعلقمثلثبشكلبعالماتوتعلمجداركلنهايةمن(م5)يبعدثابت

.الحوضجانبيمنجانبكلعلىالظهرسباحةدورانفيالداللة

عامود التعليم على 

م1.80ارتفاع  عالمات الداللة



م فوق 1,20يجب ان يعلق حبل البدء الخاطئ على ارتفاع ال يقل عن / حبل البدء الخاطئ 

ان تعلق ويجب .االنطالقامام حافة م(15)مستوى سطح الماء ومثبت بمكان ثابت يبعد 

.بعمود بواسطة الة سريعة لحل الحبل في حالة وجود بداية خاطئة 

ئحبل البدء الخاط



بعض المواصفات األخرى لحوض السباحة

 درجة مئوية 25-28بين مايجب ان تكون / درجة حرارة الماء.

2م/لوكس 600يجب ان تكون شدة الضوء على منصات البدء وحافات الدوران / األنارة

.كحد ادنى

 يجب ان تكون خطوط ال / في ارضية حوض السباحة المجالT  بلون غامق موضوعة في

سم كحد اقصى  30سم كحد ادنى  او 20بعرض .ارضية الحوض في وسط كل مجال 

سم وهي قابلة للزيادة او النقصان بمقدار 25ويفضل ان تكون خطوط  المجاالت بعرض 

م في المسابح ذات المجرى الطويل 46ويبلغ طول خطوط  ارضية المجاالت . سم5

فيبلغ طول خطوط  ارضية المجاالت ( م25)،وفي المسابح ذات المجرى القصير ( م50)

م من نهاية جدار الحوض  اذ تكون منتهية 2نهاية خطوط المجاالت بمسافة وتبعد ،م21

.م 1بخط بعرض 



للمجاالتTصور توضح خط 



:Tقياسات خط 

0.50mعالمة خط نهاية الحائط عرضه 

1mعرض خط نهاية المجال 
عرض خطوط 

المجال جميعها 

0.25mهو 

سم 30عالمة المنتصف يبعد 

عن مستوى سطح الماء

2m



 touchpadلوحة اللمس 
الهدف من هذه اللوحة هو قياس زمن وصول السباح الى نهاية الحوض عن طريق حساسات خاصة بذلك 

.لةفهي طريقة تحكيمية عاد. بدل الطرق القديمة والتي تعتمد على تقدير المحكم في وصول السباح

لوحة اللمس

2.40mX0.90m



احواض السباحة الخاصة بالقفز الى الماء

م 10يبلغ اقصى ارتفاع للقفازات

م وتوجد ارتفاعات 1واقل ارتفاع 

م ويقوم الالعبين 7م و 5م و3

.بأداء حركات قفز على الماء

قفز يبلغ عرض المسبح الخاص بال

م اما عمق 10م وطوله 25

م10–5الحوض فيبلغ من 



فديو تاريخ المسابح األولمبية وتطورها



فديو يوضح بعض سباقات القفز


