
 

 

 

املحترمون    الخاصة املدارس    مديرو السادة /  

 تحية طيبة وبعد  

 املوضوع : مشاركة املدارس في بطولة املارثون املدرس ي االفتراض ي . 

اطيب التحيات متمنين لكم والزمالء بقسم  بوزارة التعليم والتعليم العالي يهديكم قسم توجيه التربية البدنية 

دوام التوفيق . التربية البدنية بمدارسكم   

باإلشارة إلى املوضوع أعاله، وفي إطار التعاون املشترك والقائم بين وزارة التعليم والتعليم العالي واللجنة  

األوملبية القطرية واللجنة املنظمة للبرنامج األوملبي املدرس ي في االتحاد القطري للرياضة املدرسية لتنظيم  

املشاركة في   ى قطر عل في دولة  الطلبة، الذي يرتئي أن يحفز   2020/2021فعاليات البرنامج األوملبي املدرس ي 

 ينمي القدرات العقلية والذهنية.   رياض ي األنشطة الرياضية. وتبني أسلوب 

 ولةبط الطالب والطالبات على املشاركة في منسقي التربية البدنية و حث الخاصة فإننا نهيب بمديري املدارس  

من خالل  بنين وبنات املخصص لطالب املرحلة الثانوية واالعدادية واالبتدائية املارثون املدرس ي االفتراض ي 

 الذي سييتم تزويدكم به من اللجنة املنظمة للبرنامج األوملبي املدرس ي وفق ما يلي : STRAVA تطبيق 

 : السباق  
ً
وفي   ملسافات املعتمدة لكل مرحلة تعليمية الطلبة املشاركين في املواعيد املحددة وحسب ا ياديهاوال

 . املشارك هما يختار أي وقت واملكان  وحسب 

 الطالب املشاركين يجب ان يتم تسجيلهم 
ً
للبرنامج األوملبي املدرس ي لقبول اشتراكهم   اإللكتروني باملوقع ثانيا

بعد التأكد من السالمة الصحية للمشاركين التي ستكون مسئولية   من اللجنة املنظمة . التطبيق واستالم  

 املدرسة . 

 : بعد استالم املنسق للتطبيق يتم تنزيله علة هواتف الطالب الذين تم اختيارهم لتمثيل املدرسة . 
ً
 ثالثا

 : مع بداية أداء السباق يقوم املشارك بتشغيل التطبيق
ً
سافة  بعد إتمام السباق حسب امل)  (STARTرابعا

( ليشارك املعلومات مع املنسق مباشرة والذي   STOPاملحددة يقوم املشارك بتوقيف الزمن ألداء السباق ) 

 بدوره يقوم بتنزيلها على موقع البرنامج األوملبي املدرس ي . 

 : سيتم اعالن أسماء املدارس الفائزة والطالب املشاركين 
ً
 . خامسا

 يحق لكل مدرسة املشاركة بعدد 
ً
طالب بحد اقص ى تأخذ افضل ثمانية طالب   20طالب بحد ادنى و  10سادسا

 . طالب تحسب نتائج املدرسة فردي 10في حال املشاركة بعدد اقل من لتحديد نتائج الفرق 



 للتفضل باالطالع على الجدول املرفق التباع تواريخ التسجيل واداء السباق. 

 

 

 

 

 

 حسن تعاونكم
ً
 شاكرا

 وتفضلوا قبول وافر االحترام 

 

أداء السباق وتسجيل النتائج موعد   المرحلة التعليمية  مسافة السباق  موعد التسجيل  
 

 
 

مايو   31مايو الى  23من يوم  

2021 

مايو   4أبريل الى  28من يوم 
2021 

للبنين   كيلوا متر 5  
كيلو متر للبنات  4و  

بنين وبنات  الثانوية   
2003/2004/2005  

  9مايو الى  2من يوم 
2021مايو  

كيلوا متر 3 بنين وبنات  اإلعدادية    
2006/2007/2008  

مايو   9مايو الى  2من يوم 
2021 

كيلوا متر 2 بنين وبنات  االبتدائية   
2009/2010 


