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Message from
Seb Coe
President of IAAF
Welcome to the IAAF World Athletics
Championships Doha 2019, which brings
the IAAF’s flagship event to the Middle
East for the first time.
This is the biggest sporting event
anywhere in the world this year and it
will be ground-breaking in several ways,
as we introduce a new schedule, new
broadcasting technology and a highly
talented generation of new athletes to the
world.
It is the one place this year where you can
see the best of the best from more than
200 countries gather to test themselves
against the global standard.
With our Local Organising Committee in
Doha, we have done everything we can
to create a stage worthy of the world’s
greatest athletes. Whether you are sitting
in the magnificent Khalifa International
Stadium or at home on the couch, we
aim to give you the best seat in the house
from which to watch our athletes push
the limits of athletic achievement.
From September 27 to October 6, 49
new world champions will be crowned,
including the inaugural winners of the
mixed 4 X 400m relay, which will make its
debut in Doha, and has also been added
to the programme for next year’s Olympic
Games in Tokyo.
Doha already has a strong history as
an exemplary host of some of our most
important competitions, including the
2010 World Indoor Championships and
the annual Diamond League meeting, and
we are confident that it will again deliver a
world-class event for our athletes.
As part of our strategy to modernise
our sport and maintain its appeal to
the coming generations, you will notice
significant innovation at this 17th edition
of the championships, particularly in the
areas of television broadcast and event
presentation where cameras and graphic
technology will take spectators and
viewers behind the scenes in a way they
have never seen before.
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As we broadcast to a global audience of
one billion, our aim is to bring athletics
fans so close to the action that they can
see the strain of every sinew, hear every
breath, feel every emotion, connect to
the athletes and know what it is like to
be right inside competition at the very
highest level.
Among the highlights, we have adjusted
the programme to bring a greater
spotlight to field events, creating a
celebration of multi-events by scheduling
the decathlon and heptathlon on the
same two days, and putting windows in
the programme where the entire arena
will be focussed solely on field event
finals.
The midnight marathons and road
walks will also be a feature of this
year’s programme, a creative solution
to the climate challenges of the region
which will allow us to use the stunning
backdrop of the Doha skyline by night.
This will be a historic moment for our
sport, not least because it will be the last
championships held under the banner of
the IAAF, before we adopt our new name,
World Athletics.
I would like to thank everyone who
has contributed to the successful
organisation of these championships,
the State of Qatar, our Local Organising
Committee, the Qatar Athletics
Federation, the Official Partners and
Suppliers of the World Athletics Series
and National Partners and Suppliers.
We trust that everyone attending the
championships – athletes, fans, officials,
media and of course the thousands of
volunteers who keep it all running – will
have an enjoyable experience in Doha.

SEB COE
President of IAAF
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Message from
Dahlan Al Hamad
VPDG
Dear athletics fans,
Congratulations on being part of the
biggest sporting event of the year
and welcome to Doha, the capital of
international athletics.
Over 10 days of action, the world’s finest
athletes from 210 countries will go headto-head for top honours in athletics,
and you will have the unique chance of
watching that first-hand and up-close.
There are a lot of stories to be told during
the competition, records to be broken,
new heights to be reached and you will
experience it all.
By hosting the Middle East’s first ever
edition of the World Championships, our
aim is to engage people of the region,
introduce athletics to a new audience and
inspire the young generation to take up
athletics and aspire to follow the steps of
the top athletes who will grace the track
and field of Khalifa International Stadium
and contest the marathons and race
walks across Doha Corniche.

We have worked hard and invested a
lot of time and resources to showcase
athletics like never before and bring it
to new fans in the region and all over
the world in a fun and memorable
experience for all.
We wish you a pleasant stay and an
enjoyable experience in Doha whether
this is your first visit, or we were
honoured to welcome you before.
Sincerely,
Dahlan Al Hamad

Qatar is no stranger to staging world-class
sporting events and has an impressive
track record and a legacy in hosting major
athletics competitions, and this World
Championships will not be different
DAHLAN AL HAMAD
VPDG
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WORLD CHAMPIONSHIPS:
A BRIEF HISTORY
The IAAF World Athletics Championships is the
jewel in the crown of the IAAF’s global competition
programme and the third largest sporting event in
the world after the Olympic Games and football’s
World Cup.
Since the foundation of the IAAF in 1912, the
Olympic Games had been, by constitution, the
World Championships of the sport. But from
the 1960s onwards, an increasingly strong lobby
was formed among members convinced that
they too should have their own separate World
Championships. In 1976, an IAAF Council meeting
in Puerto Rico approved the move and Helsinki
was later selected as the host of the inaugural IAAF
World Championships in 1983.
Sandwiched between the heavily boycotted 1980
and 1984 Olympic Games, the maiden World
Championships featured about 1,300 athletes from
154 countries and was a resounding success.
Carl Lewis announced his arrival as a global
superstar by taking triple gold in the 100m, long
jump and 4x100m, while home fans went wild after
Tiina Lillak struck gold in the javelin courtesy of her
sixth-round throw.
Rome staged the second edition of the World
Championships, where Bulgaria’s Stefka
Kostadinova set the still-standing world high jump
record of 2.09m.
The 1991 World Championships in Tokyo is fondly
remembered as one of the finest in the 30-year
history of the event as it produced one of the great
duels in athletics history.
Lewis, who had secured a third world 100m title
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in a world record time of 9.86, exceeded Bob
Beamon’s 23-year-old world record distance of
8.90m in the long jump with a wind-aided 8.91m.
But his US teammate Mike Powell responded
to the challenge, soaring out to 8.95m – a world
record that still stands today.
Such had been the success of the fledgling event;
the IAAF switched the championships from a
quadrennial to a biennial cycle with Stuttgart
hosting the 1993 edition. World records from
British hurdling duo Colin Jackson and Sally Gunnell
were among the highlights of the event.
The triple jump took centre stage at the 1995
World Championships in Gothenburg as Jonathan
Edwards and Inessa Kravets set world records in
the men’s and women’s events respectively.
In 1997, Sergey Bubka secured a remarkable
sixth successive world pole vault title with a
championship record of 6.01m. That edition saw
26 countries share the gold medals, underlining
the sport’s global reach.
Michael Johnson’s stunning 400m world record of
43.18 provided the high point of the 1999 edition
in Seville. The championships took another stride
towards equality as the women’s hammer and pole
vault were added to the programme.
The likes of Eliud Kipchoge, Kenenisa Bekele and
Carolina Kluft emerged as stars at the 2003 edition
in Paris, while in 2005, Helsinki became the first
two-time host of an IAAF World Championships.
Just 12 months after Usain Bolt burst on to the
global athletics scene at the Beijing Olympics, the
Jamaican superstar lit up the 2009 World

9

IAAF World Athletics Championships Doha 2019

Championships in Berlin, posting jaw-dropping
world records of 9.58 and 19.19 in the 100m and
200m, then adding a third gold in the 4x100m.
Bolt’s false start – and subsequent disqualification
– from the 100m may have been one of the biggest
talking points of the 2011 World Championships in
Daegu, but Australia’s Sally Pearson produced one
of the best performances of the event, clocking
a championship record of 12.28 in the 100m
hurdles.
Mo Farah retained his 10,000m title in 2013 and
added the 5000m gold for good measure. Bolt,
meanwhile, and Jamaican teammate Shelly-Ann
Fraser-Pryce each won a trio of sprint gold medals
in the 100m, 200m and 4x100m.

The IAAF World Athletics Championships Doha
2019 will be the 17th edition. Since the inaugural
event in 1983, the IAAF’s premier World Athletics
Series competition has grown from 1,355 athletes
from 153 nations to approximately 2,000 athletes
representing 200 nations.
The eyes of the sporting world will be on the
Qatari capital from 27 September to 6 October.
Broadcast to more than 200 territories, the 10 days
of competition, played out to dozens of thousands
of spectators in the stadium and on the streets of
Doha, will reach an estimated accumulated global
audience of six billion.

Bolt and Farah successfully defended their titles in
2015, while Ashton Eaton retained his decathlon
title with a world record of 9,045. Further highlights
came from Wayde van Niekerk, who announced his
arrival on the global scene with his 400m victory,
and Dafne Schippers, who won a high-quality
200m final in a championship record of 21.63.
Played out to huge crowds inside London’s
Olympic Stadium, the 2017 edition was one of the
most compelling and competitive editions to date,
packed with close finishes and surprise winners.
The loudest roars of the championships came
when the host nation, Great Britain, won a surprise
gold in the 4x100m.
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HISTORICAL FACTS

KEY FEATURES

The host venue for the Middle East’s first-ever
IAAF World Championships is the iconic and
technologically advanced Khalifa International
Stadium.

Innovative and environmentally friendly cooling
technology has been installed at Khalifa International
Stadium. The technology uses district cooling, air
treatment and smart control systems to deliver an
optimal environment for spectators and players
alike. It is able to lower the temperate within the
stadiums to 21 degrees Celsius when outdoor
temperatures are around 40 degrees Celsius. The
technology distributes cooled air with the aim of
cooling spectator stands, the pitch and decreasing the
amount of hot air entering the stadium through its
open roof. These units have been installed in specific
locations around the stadium including the pitch,
upper walls and stands of the stadium in accordance
to various studies that were conducted during the
design process.

Built in 1976, the 40,000-seater has long been the
cornerstone of Qatar’s sporting tradition. It has
played host to some of the most illustrious sporting
events, including the Asian Games, the Gulf Cup and
the AFC Asian Cup.
Thanks to a three-year renovation and expansion
project, the national icon was transformed into an
ultramodern venue equipped with cutting-edge
features such as air-conditioning technology, LED
lighting and digital floodlights, providing optimal
performance conditions for athletes and an
unparalleled viewing experience for spectators.
The groundbreaking cooling technology is 40% more
sustainable than existing techniques and has been
in use at Khalifa International Stadium since its
reopening in May 2017.
RENOVATION PROJECT
Khalifa International Stadium’s renovation project
included increasing the stands of the east wing of the
stadium, increasing the seating capacity to 48,000,
adding hospitality and VIP suites, constructing a
sports museum (3-2-1 Qatar Olympic and Sports
Museum), installing a state-of-the-art roof to cover all
stands in the stadium, in addition to the installation
of cooling technology that will keep the pitch to an
optimum 26 degrees year round, using 40% less
energy than conventional stadium cooling tech.

Khalifa International Stadium focuses on
sustainability as a key element in its design and
operation, and has achieved a four-star GSAS rating –
making it one of the most sustainable stadiums in the
region.
Khalifa International Stadium has been completely
fitted with natural turf that can withstand the
Qatari climate and has the highest resistance. The
turf is a hybrid, with one developed by Oklahoma
State University in the United States and the other
developed locally. Planting it took nine months in
Aspire Zone Foundation’s turf nursery until it reached
14mm in length and was ready to transport and
install at the stadium, which has a total floor area of
7,848 square metres.

ACCESSIBILITY
Khalifa International Stadium will be connected to a
metro station currently under construction and will
also provide accessible parking spaces near its main
entrances. It will also include accessible drop-off
zones as well as accessible entrances and elevators to
ensure people with disabilities are able to reach their
seats easily and comfortably.

12 DAILY PROGRAMME DAY 2

13

Aspire Park

Warm Up Zone
Throwing
VIP IAAF Bus Parking
IAAF
Drop
Oﬀ

Torch Hotel

IAAF Family
Entrance

18
9

17
10

Uniform &
Accreditation
Centre

Masjid

21
6

P.V.

Main
Media
Centre

23
4

Javelin
Javelin

S.P.

19
8

W
ar
m
Ind Up
oo Zo
r ne

VVIP
Parking

22
5

Warm Up
Zone
S.P.
H.J.

16
14
13
11

P.V.
D.T./H.T.

20
H.J.

7

24
25
1

IBC

ir

ha

elc

28

14 DAILY PROGRAMME DAY 2
Op
e
Pa ratio
rk ns
ing
2

rs
ato
ect ing
p
S ark
P
g

in

rk

HB

Pa

o

yC

rit

cu

Se

x

le
mp

Sp
ec
Med tato
ica rs
l

SkyBox
Parking

27

Aspetar
3

he

W

Spectators
Entrance

Spectators
Entrance

Ticket
Booth 1

Spectators
Entrance

Fanzone
Area

Ticket
Booth 2

Spectators
Entrance

Spectators
Parking

SECURITY FENCE
EXISTING FENCE
INTERNAL FENCE

TICKET BOOTHS

ENTRANCES

UNIFORM AND
ACCREDITATION CENTER

WARM UP AREAS

FANZONE

SECURITY COMPLEX

HB

IBC

MAIN MEDIA CENTER

WHEELCHAIR PARKING

PARKING

SPECTATORS MEDICAL

LEGEND

IAAF World Athletics Championships Doha 2019

Map of Khalifia International Stadium

Taxi Pa
rking

IAAF World Athletics Championships Doha 2019

FOUR THINGS TO WATCH OUT
FOR ON DAY TWO
Six gold medals will be decided on the second day of
the IAAF World Athletics Championships Doha 2019,
including those in the shortest and longest distances
on the overall program.

Hasan has only ever run one track 10,000, Obiri just
two. Lack of experience does not faze her; Obiri had
never run the senior cross-country until she ran and
won the world title in Aarhus this year.

Traditionally, the 100m is a highlight, and the men’s
title will be the final event at Khalifa International
Stadium. Following that, the men’s and women’s
50km road walks will be decided on the Corniche.

If hubris brings down either, or both, of this
formidable pair, Agnes Tirop, who finished a stride
or two ahead of Obiri in the Kenyan trial or Ethiopia’s
Letesenbet Gidey could be the ones to benefit.

There will also be heats of the first-ever mixed relay
on a World Championships program – the 4x400m –
leading to the final on day three (29 September).

ECHEVARRIA SHOULD END YEAR AS HE STARTED

No ‘Lightning Bolt’, but plenty of thunder in 100
In case you missed it, London 2017 was the last World
Championships for Usain Bolt. Doha 2019 will be the
first one since Paris 2003 without the great man.
Not that there will be any lack of excitement. London
2017 silver medallist Christian Coleman, the year’s
fastest, will be hoping to move up a step this time
around.
Divine Oduduru, Andre De Grasse, Abdul Hakim Sani
Brown, Yoshihide Kiryu and Su Bingtian will be among
many fancying their chances in a wide-open field, but
first they must get through to semi-finals earlier in
the evening.
INEXPERIENCED HASSAN TAKES ON
INEXPERIENCED OBIRI IN 10,000M
It seems silly to say that two of the most
inexperienced competitors at the distance should
fight out the gold medal in the women’s 10,000,
but Sifan Hassan and Hellen Obiri are no ordinary
athletes.
Hasan will be looking to solve one problem for herself
and create another for her rivals. She has entered the
10,000, the 5000 and the 1500m, and, in current form,
could win any of them. She will choose between the
shorter two events after tonight’s race.
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Juan Miguel Echevarria started 2019 with a windassisted jump of 8.92m (the fourth-longest ever
under any conditions; world record holder and event
legend Mike Powell has the three longer jumps), and
he should end it as world champion.
The 21-year-old prodigy from Cuba has the year’s
longest jump of 8.65m, giving him a 25-centimetre
cushion over any other rival (Japan’s Shontaro
Shiroyama the nearest). Defending champion Luvo
Manyonga is a mercurial talent, capable of a big jump
on the day, but they will all be keeping an eye on
Echevarria.
The American trio of DeAnna Price, Brooke Andersen
and Gwen Berry sit atop the 2019 list in the hammer
throw and could sweep the medals.
50KM WALK TAKES US INTO DAY THREE
The 50km road walks continue the Doha trend of
starting one day, finishing the next. The walks start at
11:30pm on the Corniche and finish some four hours
later.
Yohan Diniz, Matej Toth and Wang Qin head the
men’s field, Li Maocuo -fastest on the entry list - and
defending champion Ines Henriques stand out in the
women’s. But it will really be about who handles the
heat best.
Len Johnson for the IAAF
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WORLD RECORD

CHARGE
YOURSELF
WITH

GLIDERIDE™

MEN’S LONG JUMP
Name: Mike Powell
Nationality: USA
Record: 8.95 metres
Venue: Tokyo, 30 August 1991

Featuring GUIDESOLE™ technology,
scientifically proven to reduce energy
loss at the ankle joint.
FIND THEM AT ASICS.COM
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EILISH MCCOLGAN
BRITISH MIDDLE DISTANCE RUNNER
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WORLD RECORD

MEN’S 100M
Name: Usain Bolt
Nationality: Jamaica
Record: 9.58 seconds
Venue: Berlin, 16 August 2009
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Doha (QAT)
27 September - 6 October 2019

TIMETABLE OF THE DAY

START LIST

Throw Men - Qualification
TIMETABLE BYDiscus
DAY

With qualifying standard of 65.50 (Q) or at least the 12 best performers (q) advance to the Final
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DAY 9 - Saturday, 5 Oc
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Doha (QAT)

27 September - 6 October 2019
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START LIST

START LIST
Discus Throw Men - Qualification

100 Metres Women - Round 1
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Doha (QAT)

27 September - 6 October 2019

27 September - 6 October 2019

START LIST
100 Metres Women - Round 1

START LIST
800 Metres Men - Round 1

Heat 5
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Heat 6
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First 3 in each heat (Q) and the next 6 fastest (q) advance to the Semi-Finals
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Doha (QAT)

Doha (QAT)

27 September - 6 October 2019

27 September - 6 October 2019

START LIST
800 Metres Men - Round 1

START LIST
Pole Vault Men - Qualification
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Doha (QAT)

Doha (QAT)

27 September - 6 October 2019

27 September - 6 October 2019

START LIST
Pole Vault Men - Qualification

START LIST
Discus Throw Men - Qualification


RESULT
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Doha (QAT)

Doha (QAT)

27 September - 6 October 2019

27 September - 6 October 2019

START LIST
Discus Throw Men - Qualification

START LIST
100 Metres Men - Semi-Final


RESULT














NAME

First 2 in each heat (Q) and the next 2 fastest (q) advance to the Final


VENUE

 























DATE










RESULT NAME
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2019



RECORDS
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COUNTRY
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DATE of BIRTH

PERSONAL BEST
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Heat 3
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DATE of BIRTH

PERSONAL BEST

SEASON BEST
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SEASON BEST
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DATE
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Doha (QAT)
Doha (QAT)

27 September - 6 October 2019

27 September - 6 October 2019

START LIST

START LIST

Long Jump Men - Final

4 x 400 Metres Relay Mixed - Round 1
First 3 in each heat (Q) and the next 2 fastest (q) advance to the Final
RECORDS


RECORDS

RESULT TEAM
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DATE
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Doha (QAT)

Doha (QAT)

27 September - 6 October 2019

27 September - 6 October 2019

RECORDS

 
 
 

START LIST

START LIST

10,000 Metres Women - Final

50 Kilometres Race Walk Men - Final
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Athletes

Countries
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Doha (QAT)

Doha (QAT)

27 September - 6 October 2019

27 September - 6 October 2019

START LIST
50 Kilometres Race Walk Men

START LIST
50 Kilometres Race Walk Women - Final


RESULT
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Countries
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QATAR COMMUNITIES READY
TO TAKE CENTRE STAGE
Qatar is a magical mix of cultures and diversity,
and the IAAF World Athletics Championships
Doha 2019 is extremely proud to showcase the
uniqueness of the country’s multiculturalism. Of
the 2.67 million residents that call Qatar home,
approximately 85% are foreign nationals and
the population is made up of over 100 different
nationalities.
These championships belong to everyone
that lives in Qatar and the country’s multicultural society will ensure that every athlete
that compete will have a supportive fan in the
stadium.

Many of these communities have developed their
own social community groups and committees,
organizing various formal and informal gatherings
and celebrations throughout the year. Some of
these community groups have also established
their own bands and performance groups to
reflect their countries culture.
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Throughout the 10-day championships, many
different community groups will perform,
particularly in the opening ceremony. The cultural
performances will also take place in the fan
zone each day at Khalifa Stadium. These groups
have also been performing in malls throughout
Qatar in the lead up to the championships. All
performers are residents of Qatar, a fact that
is a source of pride for the organisers of the
competition.

The IAAF Doha 2019 Local Organising Committee
realises the importance of involving all
communities and allowing them to play a major
role in welcoming their sporting heroes to their
second home. This, combined with Qatar’s
growing passion for athletics, has led to increased
levels of excitement ahead of the Championships,
which will surely be felt within the stadium.
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DAILY QUIZ

DID YOU KNOW?
Question 1: Where was the 2017 IAAF World Athletics
Championships held?
A.

Beijing

B.

London

C.

Paris

D.

Morocco

Question 2. Mike Powell of USA currently holds the
men’s long jump world record of 8.95m. In what year
did he set this record?
A.

1985

B.

2005

C.

1991

D.

2018

Question 4: What is the official distance of the men’s
and women’s marathon?
A.

40 km

B.

42.195 km

C.

26 miles 385 yards

D.

B&C

USA’s Fred Lorz, who crossed the line as the
marathon winner at the 1904 Olympics, was stripped
of his victory when it was found that he had cheated
by flagging down a car and riding 11 miles as a
passenger.
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RULES OF THE GAME

KNOW YOUR ATHLETICS:
100M

BACKGROUND
The 100m race is probably the most glamorous and
most popular athletics event thanks to its standing
as the competition in which the world record holder
is referred to as the fastest man and woman in the
world.

The event is the shortest outdoor race and has been
part of the Olympic Programme since 1896 for men
and 1928 for women.

The easiness and limited number of its rules along
with the short time it takes to watch make the
discipline appeal to the spectators as well.

The 100m is probably one of the most athletics
events that technology has influenced over the years.
With fractions of seconds proving key to the result
of the race, advancements to track surfaces and
running shoes transformed the discipline.

The 100m race originated in Ancient Olympics
as a 192m-race known as “stade” before it was
transformed in the modern times to 100 yards,
which was used in Commonwealth Games until
1966.
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At World Championships level, 100m has been
contested in every single edition for men and women.

Likewise, the introduction of photo finish technology,
which can measure sprint times to 1/1000th of a
second, replaced hand timing to ensure a highly
accurate time measurement.

Athletes contest the 100m race by running the home
straight (the straight part of the track) of a standard
400m track. Runners start from blocks and must
remain in their assigned lanes.

Jamaica has recently disrupted this supremacy
though by securing the last three Olympic races
for both men and women and winning four out of
the last five World Championships races for men
and four of the last six for women.

While the fastest runners are given the middle lanes,
placement does not affect the results as the lanes are
straight.

Jamaican superstar sprinter Usain Bolt’s feat of
9.58 seconds is the current world record in men’s
100m, a milestone he achieved at the 2009 IAAF
World Athletics Championships in Berlin.

Reaction time is the time an athlete takes to respond to
the start signal and leave their blocks. A reaction time

The 33-year-old now-retired athlete won eight
Olympic and 11 World Championships gold

of less than 0.1 seconds is deemed a false start and
leads to disqualification.

medals between 2008 and 2016, with his
triumphs coming not only in 100m but also 200m
and 4x100m.

A key element of the race is reaching the maximum
speed in the shortest time possible, which is why an
explosive power is more important to this race than
endurance.
SPOTLIGHT
The United States has largely dominated the 100m
race at Olympic and world levels. In the men’s category,
the country has won 16 out of 28 Olympic gold medals
and nine out of 16 World Championships gold medals,
while women won nine out of 20 Olympic races and
nine out of 16 World Championships counterparts.

CURRENT WORLD CHAMPION
USA sprinter Justin Gatlin is the current world
champion in men’s 100m after beating Bolt to
the title in London two years ago with a time of
9.92. His win was more impressive thanks to the
fact it came 12 years after his only other World
Championships gold medal in Beijing.
Fellow USA sprinter Tori Bowie won the women’s
event of the race in London, clocking 10.85
seconds. The win built up on her silver Olympic
medal in the same event a year earlier.
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KNOW YOUR ATHLETICS:
LONG JUMP

BACKGROUND
Long jump is an athletics discipline in which
competitors jump horizontally as far as possible
from a running position, with the winner being the
athlete achieving the longest jump.

time, with Jesse Owens maintaining the record for 25
years, Bob Beamon for 23 years and Mike Powell for
27 years.

The competition was part of the Ancient Olympic
Games and used to include separate events for
standing and running jumps, but the standing jump
was scrapped after 1912 Olympic Games. The men’s
running long jump, meanwhile, has been part of the
Olympic programme ever since the modern games
started in 1896, and the women’s counterpart was
introduced in the 1948 Games.

Speed is by far the most important component of
long jump as athletes sprint though a runway that
extends for at least 40 metres (131 feet) in length
before jumping from a wooden take-off board that
measures 20cm (8 inches) wide.

Throughout the history of the US-dominated men’s
event, some world records stood for long periods of
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RULES OF THE GAME

Competitors plant one foot on the board and jump
into the air, while ensuring that no part of the foot
extends beyond the take-off board as it would be
a foul with the jump disallowed and no distance
recorded. On the contrary, if a contestant jumps early

from far behind the take-off board, they lose valuable
distance.

SPOTLIGHT

Athletes jump into a sand-filled landing area ranging
in width from 2.75 metres (9 feet) to 3 metres (9.8
feet).

Carl Lewis dominated the event for over a decade,
winning four Olympic and two World Championships
gold medals between 1983 and 1996 to establish
himself as one of the icons of the event.

Contestants in international championships jump six
times although those who jump shorter distances
are eliminated after the preliminary three jumps.
The winner of the event is the athlete with the single
longest jump in preliminary or final rounds. If two
competitors are tied, the winner is the athlete with
the next best distance.

Despite his tight grip over the event during his athletic
career, Mike Powell beat him to gold in the 1991 World
Championships in Tokyo, breaking Bob Beamon’s
23-year-old record in the process. Powell’s feat still
stands as the current world record in long jump more
than 28 years on.
CURRENT WORLD CHAMPION
South Africa’s Luvo Manyonga is the reigning world
champion in the men’s event, recording 8.48 metres in
the 2017 London World Championships.
On the women’s side, American athlete Brittney Reese
won gold in London when she jumped a distance of
7.02 metres.
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KNOW YOUR ATHLETICS:
RACE WALKING 20KM, 50KM

BACKGROUND
Race walking is a long-distance discipline within
the sport of athletics. Although it is a foot race, it is
different from running in that one foot must always
appear to be in contact with the ground.
Racewalking developed as one of the original trackand-field events of the first meeting of the English
Amateur Athletics Association in 1880. The first race
walking codes came from an attempt to regulate
rules for popular 19th century long distance
competitive walking events, called pedestrianism.
Race walking first appeared in the modern Olympics
in 1904 as a half-mile walk in the “all-rounder,” the
precursor to the 10-event decathlon.
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SPOTLIGHT

CURRENT WORLD CHAMPION

Since the mid-20th century onwards, Russian
and Chinese athletes have been among the most
successful on the global stage, with Europe and parts
of Latin America producing most of the remaining
top-level walkers.

Robert Korzeniowski is among the top athletes in
the history of the game. The Pole became the only
athlete to secure three consecutive Olympic gold
medals when he won the 50km race in 1996, 2000
and 2004 Olympic Games.

Colombia’s Éider Arévalo captured the Men’s 20km title
at the 2017 World Championships in London with a
time of 1:18:53, while France’s Yohann Diniz took gold
at 50km with a time of 3:33:12.

RULES OF THE GAME

Korzeniowski was the first athlete to claim an Olympic
race walking double, winning the 20km and 50km in
2000.

There are two rules that govern race walking. The first
dictates that the athlete›s back toe cannot leave the
ground until the heel of the front foot has touched.
Violation of this rule is known as loss of contact. The
second rule requires that the supporting leg must
straighten from the point of contact with the ground
and remain straightened until the body passes
directly over it.

In the women’s event, China’s Yang Jiayu took gold at
the 20km distance with a time of 1:26:18 and Portugal’s
Inês Henriques was crowned champion of the 50km
distance after setting a new world record in 4:05:56.

He also added the World Championships title to his
honours, winning gold in 1997, 2001 and 2003.
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 100متر

نبذة عن اللعبة
ً
ً
وشعبية ذلك
شهرة
يعتبر سباق  100متر من أكثر تخصصات ألعاب القوى
أن الرقم القياسي العالمي فيه يمنح صاحبه لقب أسرع رجل وأسرع امرأة
في العالم ،كما أن بساطة السباق وقواعده المحدودة والوقت القصير الذي
يستغرقه يجعله جذاب ًا للمشاهدين لمتابعة منافساته.
نشأ السباق في األصل من األلعاب األولمبية القديمة كسباق مسافته  192متر
وكان يعرف آنذاك بـ «ستاد» أو « »stadeقبل أن يتحول في العصر الحديث إلى
مسافة  100ياردة والتي استمرت في ألعاب الكومنولث حتى عام .1966
كما يعتبر هذا السباق األقصر بين المسابقات التي تقام في الهواء الطلق،
وقد كان جزءً ا من البرنامج األولمبي منذ دورة عام  1896للرجال ،وأضيف إلى
منافسات السيدات في دورة عام .1928
أما على مستوى بطولة العالم ،فيتنافس الرجال والسيدات في سباق  100متر
منذ انطالق أول نسخة للبطولة عام .1983
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ويعد سباق  100متر أحد أكثر منافسات ألعاب القوى تأثر ًا بالتكنولوجيا على مر
السنين ،فقد ساهمت التحديثات التي جرت ألرضية المضمار وأحذية الرياضيين
في تحوالت عديدة في اللعبة التي قد يكون جز ٌء من الثانية هو الفارق بين الفوز
بميدالية من عدمه.
وبالمثل ،استبدل التوقيت اليدوي بتقنية صورة خط النهاية والتي يمكنها قياس
الزمن بدقة تصل إلى  1/1000من الثانية ،وذلك لضمان قياس الزمن بدقة
متناهية.
قوانين اللعبة
ينطلق الرياضيون من نقطة البداية في الجزء المستقيم من المضمار التقليدي
البالغ طوله  400متر ،ويتنافسون في مسارات محددة ،وعلى كل واحد منهم
االلتزام بالركض في مساره.
وبينما ينطلق الرياضيون األسرع من المسارات في منتصف المضمار ،إال أن موقع
المسار ال يؤثر على النتيجة ألن المسارات مستقيمة.
وهناك ما يسمى بـ «زمن ردة الفعل» وهو الزمن الذي يستغرقه الرياضي
لالستجابة إلشارة االنطالق وترك نقطة البداية ،ويعتبر زمن رد الفعل األقل من
ً
 0.1ثانية ً
خاطئة ويؤدي إلى خروج الرياضي من السباق.
بداية

يعتبر الوصول إلى السرعة القصوى في أقصر زمن ممكن أحد العناصر الرئيسية
في السباق ،ولذلك فإن قوة االنطالقة تعتبر أكثر أهمية من قوة التحمل في هذا
السباق.
تحت دائرة الضوء
تربعت الواليات المتحدة األمريكية على عرش سباق  100متر على المستويين
األولمبي والعالمي لفترة طويلة من الزمن ،ففي فئة الرجال فازت بـ  16ميدالية ذهبية
أولمبية من أصل  ،28وتسع من أصل  16ميدالية ذهبية في بطولة العالم ،بينما فازت
الرياضيات األمريكيات بتسع من أصل ً 20
سباقا أولمبيًا ،وتسع من أصل  16في
بطولة العالم.

لكن جاءت جامايكا لتنتزع منها الصدارة مؤخرًا في فئتي الرجال والسيدات في آخر ثالث
دورات أولمبية ،كما فازت بأربع من آخر خمس بطوالت عالم في فئة الرجال ،وأربعة من
آخر ستة سباقات في فئة السيدات.
ويحمل النجم الجامايكي يوسين بولت الرقم القياسي العالمي الحالي بـ  9.58ثانية في
سباق  100متر للرجال ،حيث حقق هذا اإلنجاز التاريخي في بطولة العالم أللعاب القوى
 2009في برلين.
وفاز الرياضي المتقاعد البالغ من العمر  33عامً ا بثمان ميداليات ذهبية في األلعاب
األولمبية ،و 11ميدالية في بطولة العالم بين عامي  2008و ،2016محقق ًا انتصاراته
ليس فقط في  100متر بل ً
أيضا في سباقي  200متر و 100متر تتابع.
بطل وبطلة العالم حالي ًا
يعتبر العداء األمريكي جاستن جاتلين بطل العالم حالي ًا في سباق الـ  100متر بعد
بزمن قدره 9.92
تغلبه على بولت وإحراز لقب بطولة العالم في لندن قبل عامين ٍ
ثانية ،وكان فوزه استثنائي ًا خاصة أنه جاء بعد  12عامً ا من حصوله على الميدالية الذهبية
الوحيدة له في بطولة العالم عام .2005
وفي فئة السيدات ،فازت العداءة األمريكية توري باوي بسباق  100متر في نسخة
لندن مسجلة  10.85ثانية ،لتضيف هذا الفوز إلى الميدالية األولمبية الفضية التي أحرزتها
في ذات السباق قبل عام من البطولة.
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الوثب الطويل

نبذة عن اللعبة
رياضة الوثب الطويل هي إحدى رياضات ألعاب القوى حيث يقفز فيها
المتنافسون بشكل أفقي ألبعد قدر بمسافة ممكنة من نقطة القفز والفائز هو
من يحقق أطول قفزة.
كان سباق الوثب الطويل جزء ًا من األلعاب األولمبية القديمة ،وكان يتضمن
منافسات مفصلة كالقفز الواقف ،والقفز أثناء الجري ،ولكن أُلغي القفز الواقف
بعد دورة األلعاب األولمبية  .1912كان الوثب الطويل للرجال جزء ًا من برنامج
األلعاب األولمبية منذ بداية األلعاب الحديثة في عام  ،1896في حين أُدرج
الوثب الطويل للسيدات في أولمبياد .1948
بينما كانت الواليات المتحدة األمريكية تتربع على منافسات الوثب الطويل
للرجال ،صمد عدد من األرقام القياسية العالمية التي سجلها األمريكيون لفترة
طويلة من الزمن ،أبرزهم البطل جيسي أوينز الذي حافظ رقمه على الصدارة لـ
 25عامً ا ،بينما صمد الرقم الذي سجله بوب بيمون لـ  23عامً ا ،ومايك باول لـ 27
عامً ا.
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قوانين اللعبة
تعتبر السرعة أهم عنصر في الوثب الطويل ،حيث يعدو الرياضيون بأقصى
سرعتهم على مضمار يمتد لمسافة ال تقل عن  40متر ًا ( 131قدم) قبل أن يقفزوا
من على لوح خشبي عرضه  20سم ( 8إنش).
كما يقوم المتسابقون بوضع قدم واحدة على اللوح والقفز في الهواء ،مع ضمان
عدم تجاوز أي جزء من القدم لوحة القفز وأال تحتسب مخالفة ،وبالتالي ال تحتسب
القفزة وال يتم تسجيل المسافة .وعلى العكس من ذلك ،إذا قفز المتسابق
بقدمه بمسافة قبل لوحة القفز ،فإنه يفقد تلك المسافة .يقفز الرياضيون على
منطقة هبوط مغطاة بالرمل يتراوح عرضها من  2.75متر ( 9أقدام) إلى  3أمتار
( 9.8قدم).
أيض ًا ،يقفز المتسابقون في البطوالت العالمية ست مرات ،إال أنه يتم إقصاء
المتسابقين الذين يقفزون مسافات أقصر بعد أول ثالث قفزات ،والفائز هو
صاحب أطول قفزة منفردة في الجوالت التمهيدية أو النهائية ،وإذا تعادل اثنين
من المتنافسين ،يكون الفائز هو صاحب أطول مسافة في القفزة التالية بينهما.

تحت دائرة الضوء
هيمن الرياضي كارل لويس على هذه اللعبة ألكثر من عشر سنوات ،حيث أحرز أربع
ميداليات أولمبية وميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم بين عامي  1983و 1996
ليرسخ اسمه كأحد أهم نجوم اللعبة.
على الرغم من تربعه على عرش اللعبة طوال مسيرته الرياضية ،إال أن مايك باول
تمكن من التفوق على لويس بإحراز الميدالية الذهبية في بطولة العالم  1991في
طوكيو  ،محطم ًا في طريقه الرقم القياسي ذو الـ  23عام ًا الذي سجله بوب بيمون
.وال يزال الرقم القياسي الخاص بباول صامد ًا على مستوى العالم منذ أكثر من 28
عام ًا.
بطل وبطلة العالم حالي ًا
يعتبر الجنوب إفريقي لووفو مانيونغا بطل العالم الحالي في فئة الرجال ،حيث سجل
مسافة  8.48متر في بطولة العالم بلندن .2017
وفي فئة السيدات ،أحرزت األمريكية بريتني ريس الميدالية الذهبية في لندن عندما
سجلت مسافة  7.02متر.
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تعرف على ألعاب القوى
سباق المشي  20كم و 50كم

نبذة عن اللعبة
سباق المشي هو سباق رياضي للمشي لمسافات طويلة وهو أحد تخصصات
رياضة ألعاب القوى .على الرغم من أنه سباق باألقدام ،إال أنه يختلف عن الركض
في أنه يجب أن تكون هناك قدم واحدة على اتصال باألرض في جميع األوقات.
تطورت اللعبة كواحدة من الرياضات األساسية في ألعاب القوى في أول دورة
لالتحاد اإلنجليزي أللعاب القوى للهواة عام  .1880وتشكلت أولى قوانين
سباق المشي من محاولة سن قوانين سباقات المشي للمسافات الطويلة
والتي انتشرت بشكل كبير في القرن التاسع عشر وكانت ُتسمى «المشاة».
ظهر سباق المشي للمرة األولى في األلعاب األولمبية الحديثة عام 1904
كسباق لمسافة نصف ميل ،وكان أول منافسة يبتدئ بها المتسابقون في
العشاري.
شهد السباق تفوق ًا كبير ًا للرياضيين الروس والصينيين على مستوى العالم
منذ منتصف القرن العشرين ،كما تتميز أوروبا وأجزاء من أمريكا الالتينية بوجود
العديد من الرياضيين المميزين في اللعبة.
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قوانين اللعبة
توجد قاعدتان تحكمان رياضة سباق المشي؛ األولى تفرض أال يترك إصبع القدم
الخلفي للرياضي األرض حتى يلمسها كعب قدمه األمامية ،ويُعرف انتهاك هذه
القاعدة بـ «فقدان االتصال» .أما القاعدة الثانية ،فتوجب استقامة الساق الداعمة
عند نقطة التماسها مع األرض ،وأن تبقى مستقيمة حتى يمر الجسم فوقها
مباشرة.
تحت دائرة الضوء
يعتبر العداء البولندي روبرت كورزينوفسكي أسطورة في رياضة سباق المشي
وذلك بفضل كونه الرياضي الوحيد الذي يفوز بثالث ميداليات أولمبية ذهبية
متتالية ،حيث فاز بسباق  50كم في دورة األلعاب األولمبية عام  1996و2000
و.2004

كما كان كورزينوفسكي أول رياضي يحقق ثنائية سباق المشي في األلعاب
األولمبية وذلك عندما فاز بسباقي 20كم و 50كم في دورة سيدني عام .2000
أما في بطولة العالم أللعاب القوى ففاز األسطورة البولندية بالميدالية الذهبية عام
 1997و 2001و 2003ليسجل اسمه في تاريخ اللعبة كأحد أبرز رياضييها.
بطل وبطلة العالم حالي ًا
انتزع الكولومبي إيدر أريفالو لقب بطولة العالم لندن  2017في فئة الرجال في سباق
 20كم بزمن قدره  ،1:18:53بينما أحرز الفرنسي يوهان دينيز الميدالية الذهبية في
سباق  50كلم بزمن قدره .3:33:12
أما في فئة السيدات ،أحرزت الصينية يانغ جيايو الميدالية الذهبية في سباق  20كلم
بزمن قدره  ،1:26:18وتوجت البرتغالية إينيس هنريك ً
بطلة لسباق  50كم بعد أن
سجلت رقم قياسي عالمي جديد بزمن قدره .4:05:56
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هل تعلم؟

سؤال اليوم
السؤال األول :أين أقيمت بطولة العالم أللعاب القوى 2017؟
أ.

بكين

ب.

لندن

ت.

باريس

ث.

المغرب

السؤال الثاني :يحمل مايك باول من الواليات المتحدة األمريكية حاليًا
الرقم القياسي العالمي في الوثب الطويل للرجال وهو  8.95متر .في
أي عام سجل هذا الرقم؟
أ.

1985

ب.

2005

ت.

1991

ث.

2018

السؤال الرابع :ما هي المسافة الرسمية لماراثون الرجال والنساء؟
أ.

 40كم

ب.

 42.195كم

ت.

 26ميل و 385ياردة

ث.

3&2

ُجرِّد العداء اإليطالي دوراندو بيتري من ميداليته الذهبية لسباق الماراثون
في أولمبياد لندن عام  1908بسبب تلقيه المساعدة من مسؤولي السباق
لعبور خط النهاية ،في خرق واضح لقوانين السباق.
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29

الجاليات في قطر جاهزة لدعم مونديال الدوحة
تتميز التركيبة السكانية في قطر بمزيج ساحر من الثقافات المختلفة ،وتفخر
بطولة العالم أللعاب القوى الدوحة  2019بأنها انعكاس حقيقي للتنوع
الثقافي في الدولة ،فمن بين السكان البالغ عددهم  2.67مليون نسمة
الذين يعتبرون قطر موطنهم ،يشكل المقيمين حوالي  ،85٪ويتضمن
التعداد السكاني أكثر من  100جنسية مختلفة.
ينتمي هذا الحدث لكل شخص يعيش في قطر ،وسيضمن مزيج الجنسيات
المختلفة الذي تتمتع به بحضور مشجعين ليدعموا الالعبين القادمين من
مختلف دول العالم للتنافس في استاد خليفة الدولي.
أسست العديد من هذه الجاليات مجموعات ولجان مجتمعية خاصة بها ،حيث
تنظم من خاللها العديد من التجمعات واالحتفاالت الرسمية وغير الرسمية
على مدار العام .كما أنشأت بعض هذه المجموعات المجتمعية فرقها الخاصة
وفرق العروض لتعرف الناس بثقافة بلدانها.

استاد خليفة الدولي .وقد قامت مجموعات الجاليات بتأدية عروض غنائية
وثقافية في مراكز التسوق في جميع أنحاء قطر في الفترة التي سبقت
البطولة .ويقيم جميع أعضاء المجموعات في قطر ،وهو ما يفخر به منظمو
البطولة.
تدرك اللجنة المنظمة المحلية لبطولة العالم أللعاب القوى أهمية إشراك
جميع الجاليات في الدولة ،ومنحهم فرصة الترحيب بأبطالها الرياضيين في
وطنهم الثاني .وقد ساهم ذلك ،بجانب شغف قطر المتزايد بألعاب القوى،
في تعزيز أجواء الحماس والترقب للبطولة ،والتي سيشعر بها الجميع بالتأكيد
داخل الملعب.
جهاز التخطيط واإلحصاءhttps://www.psa.gov.qa/en/statistics1:

وعلى مدار أيام البطولة العشرة ،ستقدم العديد من الجاليات المختلفة
عروضها الترفيهية التي تتميز بهاً ،
خاصة في حفل االفتتاح .كما ستقام
العروض الثقافية في منطقة المشجعين في كل يوم من أيام البطولة في
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جدول أوقات المنافسات
اليوم األول  -الجمعة  27سبتمبر/أيلول
الدور

W/M

المسابقة

االنطالق ساعة/دقیقة

ﺗﺻﻔﯾﺎت ا+ب

M

الوثب الطویل

16:30

ﺗﺻﻔﯾﺎت ﺗﻣﮭﯾدﯾﺔ

M

 100م

16:35

ﺗﺻﻔﯾﺎت ا

W

رﻣﻲ اﻟﻣطرﻗﺔ

16:40

الدور 1

W

 800م

17:10

ﺗﺻﻔﯾﺎت ا+ب

W

اﻟﻘﻔز ﺑﺎﻟزاﻧﺔ

17:30

الدور 1

M

 100م

18:05

ﺗﺻﻔﯾﺎت ب

W

رﻣﻲ اﻟﻣطرﻗﺔ

18:10

ﺗﺻﻔﯾﺎت ا+ب

W

اﻟوﺛب اﻟﻌﺎﻟﻲ

18:40

الدور 1

W

3000م ﻣواﻧﻊ

19:00

ﺗﺻﻔﯾﺎت ا+ب

M

اﻟوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻲ

19:25

الدور 1

M

 5000م

19:55

الدور 1

M

 400م ﺣواﺟز

20:30

اﻟﯾوم اﻻول  -اﻟﺟﻣﻌﺔ  -اﻟﻣدﯾﻧﺔ 28-27 ،ﺳﺑﺗﻣﺑر/اﯾﻠول
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الدور

W/M

اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

W

المسابقة

االنطالق ساعة/دقیقة

اﻻﻓﺗﺗﺎح

23:00

اﻟﻣﺎراﺛون

23:59

23

الرقم القياسي العالمي

الرياضة :الوثب الطويل رجال
االسم :مايك باول
الجنسية :الواليات المتحدة األمريكية
الرقم 8.95 :متر
المكان :طوكيو –  30أغسطس 1991
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الرقم القياسي العالمي

الرياضة 100 :متر رجال
االسم :يوسين بولت
الجنسية :جامايكا
الرقم 9.58 :ثانية
المكان :برلين –  16أغسطس 2009
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أربع منافسات ال تفوتها في اليوم
الثاني من مونديال الدوحة
ست ميداليات ذهبية ستكون من نصيب الفائزين بالمراكز األولى في اليوم
الثاني من بطولة العالم أللعاب القوى – الدوحة  ،2019من بينهم الفائزين
بأقصر وأطول سباق في برنامج منافسات البطولة.
ً
عادة ما يكون التركيز على سباق  100متر والذي سيكون آخر الفعاليات
المقامة في استاد خليفة الدولي قبل االنتقال إلى الكورنيش من أجل
سباقي المشي  50كم للرجال والسيدات.
كما سيشهد اليوم الثاني السباقات التأهيلية ألول سباق  400متر تتابع
مختلط تشهده بطولة العالم ،والذي يتبعه النهائي في اليوم الثالث 29
سبتمبر.
قد ال يكون وهج بولت حاضر ًا ،لكن سيشعل العداؤون سباق  100متر
بسرعاتهم الخارقة
كانت نسخة لندن  2017آخر مشاركة لألسطورة الجامايكية يوسين بولت،
وستكون نسخة الدوحة أول بطولة عالم تقام بغياب العداء األشهر على
اإلطالق منذ نسخة باريس .2003
لكن ذلك لن يؤثر بالتأكيد على أجواء الحماس والترقب ،حيث سيسعى
صاحب فضية لندن  2017كريستيان كولمان المصنف األسرع لهذا العام
لخطف ذهبية البطولة ،ويشاركه الهدف ذاته كل من ديفاين أودودرو،
وأندريه دي غراس ،وعبد الحكيم ساني براون ،ويوشيهيد كيريو ،وسو
بينغتيان ،لكن عليهم أو ًال أن يجتازوا سباق ما قبل النهائي قبل نهاية اليوم.
سيفان حسن تتحدى هيلين أوبيري في سباق  10,000متر
قد يكون من غير العادل أن نصف سيفان حسن وهيلين أوبيري بأنهما
عداءتين مبتدئتين سيتنافسان على الذهب في سباق  10,000متر
للسيدات ،ذلك أنهما ليستا عداءتين عاديتين ،حيث ستسعى حسن لتقديم
أفضل ما لديها وتتفوق على نظيراتها ،وقد سجلت اسمها للتنافس في
سباق  10,000متر 5000 ،متر ،و 1500متر ،ومن المتوقع أن تفوز في
أي من هذه السباقات ،وبعد سباق الليلة ستختار أحد سباقي المسافات
القصيرة لتتنافس فيه.
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وقد تنافست حسن مرة في سباق  10,000متر ،أما أوبيري فمرتين ،وال
تقلقها قلة الخبرة في هذه المسافة ،أما أوبيري فلم تتنافس في سباق
اختراق الضاحية للكبار من قبل ،لكن هذا العام تمكنت من الفوز باللقب في
البطولة التي أقيمت في آرهوس.
وإذا تمكنت الثقة الزائدة من التغلب على إحداهما أو كليهما ،فسيكون ذلك
من صالح اإلثيوبية ليتيسينبيت غيدي أو آغنيس تيروب ،التي أنهت السباق
متقدمة بخطوة أو خطوتين على أوبيري في المواجهة الكينية.
على إيشفاريا أن ينهي الموسم في القمة كما بدأه
بدأ خوان ميغيل إيشفاريا موسم هذا العام بقفزة بلغ طولها  8.92م
(بمساعدة الرياح) وهي تعتبر رابع أطول قفزة على اإلطالق تحت جميع
الظروف ،أما أطول القفزات الثالثة األولى على اإلطالق فتعود ألسطورة
اللعبة وصاحب الرقم القياسي العالمي ،مايك بأول ،لذا على ميغيل أن يبذل
أقصى جهده لينتزع اللقب في بطولة هذا العام.
أما أطول قفزة لهذا العام على اإلطالق (8.65م) فقد سجلها الشاب الكوبي
المذهل ذو الـ  21عام ًا ،وأعطته األفضلية عن نظرائه بمسافة  25سم (حقق
الياباني شونترو شيروياما أقرب مسافة لها) .أما بطل العالم لوفو مانيونغا
فقادر على أن يحقق أطول القفزات ،لكن يبقى الترقب حول إيشفاريا لمعرفة
النتيجة التي سيحققها.
سباق المشي  50كلم سيأخذنا لليوم الثالث للبطولة
سيبدأ سباق المشي  50كم في اليوم الثاني من البطولة لينتهي فجر اليوم
الثالث ،حيث سيبدأ عند الساعة  11:30مساءً على كورنيش الدوحة ،وينتهي
بعد أربع ساعات تقريب ًا.
ومن أبرز المتنافسين في نسخة الرجال يوهان دينيز ،ماتيج توث ،ووانغ كين،
أما في فئة السيدات ،فأبرزهن على قائمة المتنافسين لي ماوكو – األسرع
من بين الجميع – وبطلة العالم غنيس هنريكيس .لكن يعتمد األمر كله على
من يقود السباق بأفضل تكتيك.
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استاد خليفة الدولي
حقائق تاريخية

أبرز المميزات

يستضيف استاد خليفة الدولي ،المجهز بأحدث التقنيات والخدمات منافسات يتضمن استاد خليفة الدولي تقنية تبريد مبتكرة وصديقة للبيئة تعتمد على
تكنولوجيا تبريد المناطق ومعالجة الهواء وأنظمة التحكم الذكية لتوفير أجواء
بطولة العالم أللعاب القوى التي تقام للمرة األولى في منطقة الشرق
مثالية للجماهير والرياضيين على حد سواء ،حيث يمكن من خاللها خفض درجة
األوسط.
الحرارة داخل الملعب إلى  21درجة مئوية عندما تكون درجات الحرارة الخارجية
ويحظى الملعب الذي تم بناؤه في العام  1976ويتسع لـ  40ألف متفرج،
حوالي  40درجة مئوية .تعمل هذه التقنية على توزيع الهواء البارد بهدف
أهم
بمكانة خاصة في اإلرث الرياضي القطري ،بعد أن استضاف بعض ًا من
تبريد مدرجات الجماهير وتبريد أرضية الملعب وتقليل كمية الهواء الساخن
البطوالت الرياضية الكبرى مثل األلعاب اآلسيوية وكأس الخليج وكآس آسيا التي تدخل الملعب عبر سقفه المفتوح ،وقد ركبت هذه الوحدات في مواقع
لكرة القدم.
وفق ًا للدراسات المختلفة التي أجريت أثناء عملية التصميم.
وأسهم مشروع التجديد والتوسعة الذي استمر لمدة ثالث سنوات ،في
يركز استاد خليفة الدولي على مفهوم االستدامة كعنصر رئيسي في تصميمه
تحويل الملعب الذي يعتبر أيقونة وطنية إلى مرفق عصري مجهز بأحدث
وتشغيله ،وحصل االستاد بالفعل على تصنيف  4نجوم وفق “نظام تقييم
التقنيات مثل تكييف الهواء وإضاءة “ليد” والمصابيح الرقمية ،ما يوفر
أجواءً
معايير االستدامة العالمي” ،مما يجعله أحد أكثر المالعب استدامة في
مثالية للرياضيين وتجربة مشاهدة ال مثيل لها للجماهير.
المنطقة.
وتعد تقنية التبريد المستخدمة في الملعب أكثر استدامة وتوفير ًا للطاقة
بمقدار  40%مقارنة بالتقنيات الحالية ،واستخدمت هذه التقنية في استاد
خليفة الدولي منذ إعادة افتتاحه في مايو .2017
مشروع التجديد:
تضمن مشروع تجديد استاد خليفة الدولي توسعة مدرجات الجناح الشرقي
من االستاد ،وزيادة عدد المقاعد إلى  48000مقعد ،وإضافة أجنحة
للضيافة وكبار الشخصيات ،وبناء متحف رياضي ( 3-2-1متحف قطر األولمبي
والرياضي) ،وبناء سقف حديث يغطي جميع مدرجات االستاد ،باإلضافة إلى
تزويده بتقنية التبريد المبتكرة للحفاظ على درجة حرارة الملعب عند  26درجة
طوال العام ،وذلك باستهالك كمية طاقة أقل بنسبة  40٪من تقنيات
التبريد التقليدية في المالعب.

تم تجهيز أرضية استاد خليفة الدولي بالكامل بعشب طبيعي يالئم المناخ
القطري ويتميز بقدرة تحمل أعلى عند االستخدام .وهو نوع هجين يجمع
بين نوعية طورتها جامعة والية أوكالهوما في الواليات المتحدة وأخرى
مطورة محلي ًا .واستغرقت عملية الزراعة تسعة أشهر في حاضنة العشب في
مؤسسة أسباير زون حتى بلغت الطول المطلوب والمحدد بـ  14ملم ومن
ثم تم نقلها إلى االستاد لتركيبها في الملعب ،الذي تبلغ مساحته اإلجمالية
 7848متر مربع.

إمكانية الوصول
يتصل استاد خليفة الدولي بمحطة مترو قيد اإلنشاء حالي ًا ،وسيوفر أيض ًا
مواقف مخصصة للسيارات يمكن الوصول إليها بالقرب من المداخل الرئيسية.
وسيشمل أيض ًا مناطق مخصصة لضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة ألقرب
نقاط اإلنزال في محيط الملعب ليتمكنوا من استخدام المداخل والمصاعد
المخصصة لهم فور وصولهم الملعب ومن ثم الوصول إلى مقاعدهم بسهولة
ويسر.
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أما محمد فرح ،فتمكن من االحتفاظ بلقب بطولة العالم في سباق  10,000متر
في نسخة  ،2013وأضاف لهذا اإلنجاز إنجاز آخر بإحراز ذهبية  5000متر ،وتمكن كل
من يوسين بولت وزميلته شيلي آن فريزر برايس من إحراز ثالث ذهبيات في
سباقات  100متر 200 ،متر ،و 4x100متر تتابع.
ونجح بولت وفرح في الدفاع عن لقبهما في نسخة عام  ،2015بينما أحرز
آشتون إيتون لقب العشاري ً
مرة أُخرى بتسجيل رقم قياسي عالمي بلغ 9,045
ثانية .أيض ًا كان من أبرز اإلنجازات في هذه النسخة فوز وايد فان نيكريك
بسباق  400متر ،وفوز دافني شيبرز بسباق  200متر بتوقيت زمني بلغ 21.63
ثانية.
أما نسخة  2017التي أقيمت في استاد لندن األولمبي ،فقد شهدت حشود ًا
جماهيرية كبيرة ،وتعتبر واحدة من أكثر البطوالت جاذبية وتنافسية حتى اآلن،
فقد كانت مليئة بالمفاجئات واالنتصارات التي حققها الالعبون بفوارق زمنية
ضئيلة جد ًا ،وتعالت الهتافات في االستاد عندما أحرزت بريطانيا ذهبية سباق
 100 × 4متر تتابع.
هذا وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة النسخة الـ  17من بطولة العالم
أللعاب القوى .ومنذ النسخة األولى التي أقيمت عام  ،1983شهد الحدث نمواً
ً
وشعبية كبيرين ،حيث ارتفع عدد المشاركين من  1,355رياضي ًا من  153دولة،
إلى أكثر من  2000رياضي يمثلون  210دولة سيشاركون في نسخة هذا العام.
وستتجه أنظار العالم نحو قطر لتتابع أخبار ونتائج البطولة التي تقام من 27
سبتمبر إلى  6أكتوبر ،وستبث منافساتها التي ستقام على مدار عشرة أيام
متتالية إلى أكثر من  200دولة ،كما سيشهد الحدث توافد عشرات اآلالف من
المتفرجين في االستاد وفي شوارع الدوحة ،وسيتابعه أكثر من  6مليارات
مشاهد.
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نبذة عن تاريخ بطولة
العالم أللعاب القوى
تعتبر بطولة العالم أللعاب القوى بمثابة الجوهرة على التاج لبرنامج المنافسة
العالمي لالتحاد الدولي أللعاب القوى ،وواحدة من كبرى البطوالت الرياضية
على مستوى العالم.

وبفضل النجاح الكبير الذي حققته البطولة ،قرر االتحاد الدولي أللعاب القوى
تنظيمها كل سنتين بد ًال من أربع سنوات ،لتقام نسخة  1993في شتوتغارت،
ويشهد سباق الحواجز فيها تسجيل رقمين قياسيين عالميين عن طريق
البريطانيين كولين جاكسون وسالي غانيل.
خطفت منافسات الوثب الثالثي األضواء في بطولة العالم  1995التي أقيمت
في جوتنبرج ،حيث سجل جوناثان إدواردز وأنيسا كرافيتس رقمين قياسيين
عالميين في منافسات الرجال والسيدات.
وفي بطولة عام  ،1997أحرز سيرجي بوبكا لقب البطولة للمرة السادسة على
التوالي في القفز بالزانة بارتفاع بلغ  6.01متر ،وشهدت تلك النسخة فوز  26دولة
بالميداليات الذهبية ،األمر الذي أكد على انتشار رياضة ألعاب القوى عالمي ًا وتزايد
شعبيتها عام ًا بعد عام.

شهدت النسخة األولى من البطولة ،والتي نظمت بين دورتي األلعاب
األولمبية  1980و 1984مشاركة حوالي  1300رياضي من  154دولة ،وحققت نجاحً ا
منقطع النظير ،وأثبت خاللها كارل لويس جدارته واستحقاقه ليصبح نجم ًا
رياضي ًا على مستوى العالم بعد أن أحرز ثالث ميداليات ذهبية في  100متر،
والوثب الطويل ،و 4x100متر تتابع ،في حين صاح مشجعوها فرح ًا بعدما أحرزت
تينا ليالك ذهبية لعبة رمي الرمح في الجولة السادسة.
ثم نظمت روما النسخة الثانية من بطولة العالم ،والتي سجلت فيها البلغارية
ستيفكا كوستادينوفا الرقم القياسي العالمي في الوثب العالي بارتفاع بلغ
 2.09متر.

وأضاف الرقم القياسي العالمي المذهل الذي سجله مايكل جونسون في سباق
 400متر والذي بلغ  43.18ثانية مزيد ًا من التألق لنسخة  1999في إشبيلية .ثم
اتخذت البطولة خطوة أخرى نحو المساواة بين الجنسين وأضافت لعبتي رمي
المطرقة والقفز بالزانة إلى برنامج منافسات السيدات.
ومع تطور البطولة ،ظهرت كوكبة أخرى من نجوم اللعبة أمثال إليود
كيبتشوجي ،وكينيسا بيكيلي ،وكارولينا كلوفت ،وذلك في نسخة  2003في
باريس .وأصبحت العاصمة الفنلندية هلسنكي أول مدينة تستضيف البطولة
مرتين بتنظيمها نسخة عام .2005

منذ تأسيس االتحاد الدولي أللعاب القوى في عام  ،1912كانت األلعاب
األولمبية – بموجب اللوائح – هي بطولة العالم أللعاب القوى ،وفي بداية
الستينيات بدأ ظهور لوبي قوي بين األعضاء الذين كانوا مقتنعين بوجوب
تنظيم بطولة عالمية منفصلة أللعاب القوى .وفي عام  ،1976وافق مجلس
االتحاد الدولي أللعاب القوى في اجتماعه في بورتوريكو على هذه الفكرة،
وتم اختيار هلسنكي الستضافة أول بطولة عالم أللعاب القوى والتي أقيمت
في عام .1983

وتعتبر بطولة العالم  1991التي أقيمت في طوكيو واحدة من أروع البطوالت
التي أقيمت في تاريخ هذا الحدث الذي يمتد لـ  30عام ًا ذلك أنها شهدت
واحدة من أقوى المنافسات في تاريخ ألعاب القوى ،ففيها تجاوز لويس الذي
حصد اللقب الثالث في  100متر بتسجيل زمن قياسي عالمي بلغ  9.86ثانية،
مسافة الرقم القياسي العالمي لبوب بيمون ( 8.90متر) في الوثب الطويل –
والذي كان قد صمد لـ  23عام ًا – بـ  8.91متر بمساعدة الرياح .واستجاب زميله
األمريكي مايك باول لهذا التحدي ونجح في تحقيق مسافة  8.95متر ،ليحقق
رقم ًا قياسي ًا عالمي ًا ال يزال قائم ًا حتى اليوم.
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بعد مرور عام واحد فقط على انطالقة يوسين بولت الصاروخية على الساحة
العالمية أللعاب القوى في أولمبياد بكين ،أشعل النجم الجامايكي أجواء
المنافسات في بطولة العالم  2009في برلين بتسجيل رقمين قياسيين عالميين
بتوقيتين زمنيين بلغا  9.58ثانية و 19.19ثانية وذلك في سباق  100متر وسباق
 200متر على الترتيب ،ليتبعهما سريع ًا بذهبية ثالثة في سباق  4x100تتابع.
وقد كانت االنطالقة الخاطئة لبولت التي أقصته عن سباق  100متر إحدى أبرز
محاور حديث اإلعالم في بطولة العالم  2011في دايغو ،لكن نجحت األسترالية
سالي بيرسون في تحويل األنظار إليها حين قدمت أداء رائع ًا مسجلة رقم ًا
قياسي ًا بلغ  12.28ثانية في سباق  100متر حواجز.
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"رسالة ترحيب من دحالن الحمد"
أصدقائي من جمهور ألعاب القوى
أود أن أبارك لكم على مشاركتكم في الحدث الرياضي األكبر على
مستوى العالم هذا العام وأهال بكم في الدوحة الوجهة العالمية الرائدة
في ألعاب القوى.
على مدار  10أيام من الحماس والمتعة ،سيتنافس أفضل رياضيي العالم
من  210دولة على تحقيق كبرى اإلنجازات في منافسات ألعاب القوى،
فرصة ً
وستتاح لديكم ً
فريدة في مشاهدة كل ذلك عن قرب وكما لم
ترون من قبل.
سيشهد مونديال ألعاب القوى بالدوحة كتابة العديد من القصص
خالل المنافسات وقد يكون مسرح ًا لكسر بعض األرقام القياسية
وتحقيق إنجازات غير مسبوقة ،وستكونون جزء ًا أساسي ًا من تلك التجربة
االستثنائية.
كان هدفنا دائم ًا من استضافة النسخة األولى من هذا الحدث في الشرق
األوسط أن نتفاعل مع سكان المنطقة ونقدم رياضة ألعاب القوى
لجمهور جديد ونلهم الجيل الجديد لكي يمارس اللعبة ويحذو حذو أبطالها
العالميين الذين سيتنافسون على مضمار وميدان استاد خليفة الدولي
وكورنيش الدوحة.

لقد اعتادت قطر على تنظيم كبرى األحداث الرياضية العالمية ولديها
تاريخ مشرف في استضافة فعاليات هامة في رياضة ألعاب القوى
ولن تختلف هذه البطولة عن سابقيها من حيث دقة التنظيم وجودة
المنشآت.
لقد عملنا بال كلل أو ملل وعلى مدار الساعة خالل السنوات والشهور
الماضية حتى نقدم رياضة ألعاب القوى كما لم ترونها من قبل ولكي
نجتذب جمهور ًا جديد ًا في المنطقة وحول العالم من خالل تجربة مميزة
ومشوقة للجميع.
نتمنى لكم طيب اإلقامة وتجربة ممتعة في الدوحة سواء كانت هذه
زيارتكم األولى أو سبق لنا الترحيب بكم في عاصمتنا
وشكر ًا
دحالن الحمد

دحالن الحمد
مدير عام اللجنة المحلية المنظمة

6

دليلك إلى ألعاب القوى

7

“رسالة ترحيب من سيباستيان كو”
يسرني أن أرحب بكم في بطولة العالم أللعاب القوى الدوحة  2019التي
تقام ألول مرة في الشرق األوسط ،والتي تعتبر أكبر حدث رياضي في
العالم لهذا العام.

قمنا أيض ًا بتعديل جدول المنافسات إلضفاء المزيد من الحماس إليها،
حيث سيقام سباقي السباعي والعشاري للرجال والسيدات كالهما
مع ًا على يومين ،وسيكون هناك تركيز أكبر على منافسات النهائي.

نحن بصدد نسخة استثنائية عن مثيالتها ،فجدول منافساتها سيكون
مختلف ًا هذه المرة ،وستستخدم فيها تكنولوجيا البث الحديثة ،واألهم من
ذلك ،سيشارك فيها كوكبة من الرياضيين الشباب من ذوي المواهب
الفذة من الجيل الجديد.

ويعتبر سباقي الماراثون الليلي وسباق المشي من أبرز منافسات
نسخة هذا العام ،حيث سيقامان في منتصف الليل بالقرب من ساحل
الدوحة بأفقه الخالب وأبراجه وأضواءه الرائعة.

مكان واحد هذا العام ،سنرى نجوم ألعاب القوى القادمين من أكثر
في ٍ
من  200دولة من حول العالم مجتمعين ومستعدين لتحدي المعايير
العالمية...لإلبداع...للتفوق.
حرصنا من خالل اللجنة المنظمة المحلية في الدوحة على بذل أقصى
جهودنا وتقديم أفضل ما لدينا لتنظيم منصة تنافسية يستحقها أبطال
ونجوم الرياضة .وسواءً كنتم جالسين في مقاعد استاد خليفة الدولي
أو على أريكتكم في المنزل ،هدفنا أن نقدم لكم تجربة فريدة تشاهدون
فيها رياضيي ألعاب القوى يقدمون أفضل أداء لهم لتحقيق إنجازات
يسطرونها بأسمائهم على سجالتنا الرياضية.
وخالل الفترة من تاريخ  27سبتمبر إلى  6أكتوبر ،ستشهد الدوحة تتويج
 49بط ًال جديد ًا سيكون من بينهم الفائزين بسباق التتابع المختلط األول
من نوعه في تاريخ هذه البطولة ،والذي سيضاف إلى البرنامج األولمبي
لدورة األلعاب األولمبية في طوكيو العام المقبل.

تاريخية ً
ً
كما تعتبر هذه البطولة ً
هامة في مسيرتنا الرياضية ألنه
لحظة
باإلضافة إلى جميع األسباب التي ذكرناها ستكون هذه النسخة األخيرة
التي تقام تحت مظلة "االتحاد الدولي أللعاب القوى" قبل أن يأخذ اسمه
الجديد "ألعاب القوى العالمية"!
في الختام ،أود أن أشكر كل من ساهم في نجاح هذا الحدث...شكر ًا
لقطر ...شكر ًا للجنة المنظمة ...شكر ًا لالتحاد القطري أللعاب القوى...
للشركاء والموردين الرسميين لسلسلة بطولة العالم أللعاب القوى،
وللشركاء والموردين المحليين.
ونحن على ثقة بأن جميع المشاركين في البطولة ،من رياضيين
ومسؤولين وإعالميين ومتطوعين ،سيحظون بتجربة رياضية خالدة في
الدوحة.

تمتلك الدوحة تاريخ ًا عريق ًا في استضافة عدد من أهم بطوالتنا مثل
بطولة العالم أللعاب القوى داخل الصاالت  ،2010والدوري الماسي الذي
تستضيف العاصمة القطرية جولته االفتتاحية كل عام ،ونحن واثقون من
أننا سنعيش أجواء بطولة مميزة على جميع األصعدة ،كما اعتدنا دوم ًا.
وكجزء من استراتيجيتنا لتحديث رياضتنا أو ًال بأول ،والمحافظة على
جاذبيتها وحيويتها لألجيال المقبلة ،ستالحظون اللمسات اإلبداعية
الجديدة في تنظيم النسخة الـ  17من هذه البطولة ،وباألخص ،في
مجال البث التلفزيوني وتقديم البطولة ،حيث ستأخذ كاميرات التصوير
وتكنولوجيا الجرافيك الجماهير والمتفرجين إلى وراء الكواليس ليتعرفوا
على هذا العالم ويعيشوه بكل تفاصيله.
وبينما يتم بث المنافسات إلى مليار مشاهد في مختلف أنحاء الكرة
األرضية ،هدفنا هو أن نقرب المسافات بين عالم ألعاب القوى وعشاقه
ليعيشوا أجواء المنافسات لحظة بلحظة ،ويشاهدوا كل حركة ،ويشعروا
بحالوة طعم الفوز ،ومرارة الخسارة.
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سيباستيان كو
رئيس االتحاد الدولي أللعاب القوى
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THE IAAF IS CHANGING

WE ARE

المحتويات:
™

كلمة
				
سيباستيان كو
				
دحالن الحمد

4
6

				
تاريخ بطولة العالم

8

				
استاد خليفة الدولي
		
خريطة استاد خليفة الدولي

12
14

					
نظرة عامة

17

			
أرقام قياسية  100متر رجال
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أرقام قياسية في الوثب الطويل رجال

20

جدول أوقات المنافسات			

22

				
قائمة أسماء الالعبين

23

				
الجاليات في قطر

27

				
سؤال اليوم

28

					
هل تعلم

29

WORLD
ATHLETICS
We are accessible to everyone, anywhere.
We are clear about what we do and how we do it.
All working together.
An open and more transparent future.
An authority on the world stage.
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يوم
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