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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
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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.
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FOUR THINGS TO WATCH OUT
FOR ON DAY THREE
Sunday, day three of the IAAF World Athletics
Championships Doha 2019, is the lightest day of
competition to date, but it doesn’t lack for things to
watch out for.
There’s the first appearance of young US sprint star
Noah Lyles, the man many tip to be poised to assume
the mantle of you-know-who (that’s Usain Bolt, in the
unlikely event you don’t).
And after two days of historic road endurance events
in the midnight hours, track has its moment of
historical significance, too, with the final of the firstever mixed 4x400m at an IAAF World Championships.
That, combined with a late start, and some highquality finals, means the day still offers plenty.

THOMPSON, FRASER-PRYCE AND . . .
Elaine Thompson and Shelly-Ann Fraser-Pryce sit
at the top of the women’s 100m season lists, 0.15
seconds clear of the next fastest. Situation normal
there: the pair have dominated world sprinting the
past few years, after all.
But there is an air of instability this season. The two
Jamaicans haven’t been as dominant as times suggest
and other challengers have emerged. Dina AsherSmith is a relatively fresh face, Marie Josée Ta Lou and
Murielle Ahoure are showing late career consistency.
Teahna Daniels and defending champion Tori Bowie
give the US a fresh face and known quality performer
in the one team.

…SO DOES TAYLOR
Christian Taylor in the men’s triple jump matches
Stefanidi’s dominance. The personable US athlete has
won the past two Olympic titles and three of the past
four world titles, including the past two.
Taylor is going for a hat-trick here and looks the man
to beat. His teammate Will Claye could do it – he has
two 18-metre-plus jumps this year; so, too, could
Pedro Pablo Pichardo, who leapt 17.38m with his only
jump in qualifying.
Omar Craddock has leapt 17.68m this year and won
the Pan-American title while Burkina Faso has a
medal contender in Hugues Fabrice Zango, the only
other jumper to get the automatic mark in qualifying.
Zango has a best of 17.58m this year.
Given favourable jumping conditions, it could take
something beyond 18 metres to win, or even to get
second behind Christian Taylor.

ONE WILL DO FOR LYLES IN DOHA
Given many people see Noah Lyles as the next big
sprint star, there was mild disappointment with his
decision to contest just the 200m in Doha. Lyles did,
however, throw out a tantalising hint that this would
allow him to go for ‘something special’. He has run
19.50, so among the few special things remaining are
gold medals and world records. Watch this space…
Competing in his first ever senior global
championships, Lyles’ main goal for his first-round
heat will be to safely advance to the semifinals.

STEFANIDI LOOKS TO EXTEND REIGN
Seventeen women cleared the automatic qualifying
height of 4.60m on day one, so this should be an epic
final. The one to beat remains the hyper-consistent
Katerina Stefanidi, who has won world and Olympic
gold medals in recent years.
Her closest rivals appear to be the US trio Jenn Suhr
(a list-topping 4.91m early this season), Sandi Morris
and Katie Nageotte and authorised neutral athlete
Anzhelika Sidorova. In an infamously flukey event,
however, most of the field look capable of a medal if
they can get the right first-time clearance at the right
height.
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ON THE ROAD AGAIN
In a third night of competition on the Corniche, we
have the women’s 20km race walk. Glenda Morejon
of Ecuador tops the 2019 world list and could
become the first senior world champion with a 2000
birth year. China’s Olympic champion Liu Hong and
defending world champion Yang Jiayu may have
something to say about that.
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TEAM USA DELIVER MESSAGE IN
FIRST 4X400M MIXED RELAY

In the first 4x400m Mixed Relay of a World
Athletics Championships ever, Team USA made
their intentions clear by clocking a World Record
time of 3:12.42 in Round 1. The event, making
its debut at the championships, attracted the
powerhouses of one-lap sprinting, many of whom
were drawn in the first heat. USA led from the
outset, thanks Tyrell Richard. He then handed
over to Jessica Beard and Jasmine Blocker, before
Ogi Igbokwe on the anchor leg brought the team
home in 3:12.42.
Jamaica finished second in 3:12.73, Bahrain was
third in an Asian record of 3:12.74 and Great
Britain & Northern Ireland placed fourth in
3:12.80. Poland won the second heat in 3:15.47.
The mixed 4x400m final will be held on Sunday
night (29).
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Doha (QAT)
27 September - 6 October 2019

START LIST
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Heats
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M
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Doha (QAT)

27 September - 6 October 2019

27 September - 6 October 2019
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200 Metres Men - Round 1

START LIST
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Doha (QAT)

27 September - 6 October 2019
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START LIST
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Doha (QAT)

27 September - 6 October 2019

27 September - 6 October 2019

START LIST

START LIST

800 Metres Men - Semi-Final

4 x 400 Metres Relay Mixed - Final
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Doha (QAT)

27 September - 6 October 2019

27 September - 6 October 2019

START LIST
20 Kilometres Race Walk Women

START LIST
20 Kilometres Race Walk Women - Final

RESULT

RECORDS

 
 
 





Athletes

Countries

RESULT NAME

 
 
 



AGE









DATE













COUNTRY

DATE of BIRTH

PERSONAL BEST

SEASON BEST


























































































































































































































































































































ėČŪĖ

























































































ş




































32 DAILY PROGRAMME DAY 3

VENUE












 

NAME





COUNTRY

NAME


VENUE

DATE

































RESULT NAME












VENUE












2019

 








 




 
 
















1

2







2

2



33

IAAF World Athletics Championships Doha 2019

DAILY QUIZ

DID YOU KNOW?
1)

The IAAF recently announced it will be changing
its name. What is the new name?

A.

World Athletics

B.

World Athletics Federation

C.

Athletics for All

D. World Track and Field

2)

The Doha 2019 World Championships will be 		
introducing one new event which has never been
held before in a world championship. What event
is it?

A.

4 X 100 mixed relay

B.

Half marathon

C.

4 X 400m hurdles

D. 4 X 400m mixed relay

3)

How many hurdles are there in a 400m hurdles
race?

A.

Eight

B.

Nine

C.

Ten

D. Eleven

If an athlete in a running event moves as the gun
sounds, it is considered a false start as the human
brain is not capable of processing sounds in under
0.10 of a second.
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DOHA 2019 IN NUMBERS
- 2043 athletes
- 210 countries
- 192 medals
- 49 events
- 10 days of competition
- 24 communities performing at fan zone
- 1 billion viewers reached
- 3690 registered volunteers
- 30 international volunteers
- 37 athletes defending their titles
- 30 Diamond League 2019 winners competing
- $60,000 awarded to gold medalists in individual
events
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Aisha Al Saadi (Qatar)

VOLUNTEERS:
THE BACKBONE OF DOHA 2019

“The work environment in the field of volunteering is
more than wonderful! It is motivating, and everyone
know what they have to do. I look forward to serving my
country at the World Championships.”
Mathilde Meurisse (France)
“I started volunteering for track & field champs back in
2002 and I›ve volunteered in many different countries
since then (in Europe, Asia and North America). Doha
2019 will be my first volunteering experience in the
Middle East and I›m sure I›ll learn a lot from it. I›m also
really looking forward to meeting new people and seeing
old friends again!”
Naima Ahmed (Somalia)
“The Championships will be hosted for the very first time
in the region and I will work hard to make it a lifetime
experience for me that will last in my memory.”
Primagaini Kumar (Sri Lanka)
“I am very proud that I will be part of this great
Championships. I can’t wait to play my role to help other
people. It is a unique sporting event and I am ready to
do all I can to contribute to its success.”
Nick Kennerley (GB & Northern Ireland)
“It’s very special. I have worked on several top Athletics
events in my own country including the Olympics,
Commonwealth Games and the London Athletics
World Championships. However this time I get to work
on another Athletics World Championships and visit
somewhere totally different that is dedicated to holding
the best sporting events. I can’t wait to experience
another culture and make friends in an exciting part of
the world, alongside helping to stage one of the world’s
top sporting events of the year.
Volunteers in numbers:
Age range:
9-75 years old
Number of nationalities of volunteers

2019 Qatari sprinter Abdelelah Haroun poses with international volunteers of Doha

More than 3,000 volunteers from different communities
and age groups in Qatar have signed up to support the
IAAF World Athletics Championships Doha 2019 in both
competition and non-competition venues.
All the volunteers have been trained across the many
areas of the World Championships and have had the
opportunity to broaden their knowledge of the city in
order to welcome visitors from around the world.
Among the key areas, volunteers will be assisting
the Local Organising Committee with are venue
management, protocol, accreditation, marketing, media
operations, hospitality and translation.
What volunteers are saying about the World
Championships
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Hamad Al Wali (Qatar)
“It is an honor for me to serve my country and a
great opportunity to gain more skills like flexibility
and good attitude when dealing with people.”
Majthoob Mustafa (Sudan)
“I’m very happy to be chosen to work as a volunteer.
I’m excited and looking forward to work at the
Championships and perform my duty to serve
everyone in a spirit of high morale, perseverance
and loyalty.”
Sanji Rafindran (India)
“The biggest number of volunteers are from India,
which reflects the importance of giving in our
culture.”

Noel Sabung (Philippines)

100 nationalities

“I am very excited and I feel that I have received a
great reward for my efforts. I have a long experience
in volunteering in various tournaments and charity
projects.”

Hours of engagement per volunteer
Min 5 hours & Max 8 hours

Debbie Oram (GB & Northern Ireland)
“I feel completely overwhelmed to have been asked
to be a part of this event as a volunteer. Having done
quite a few events and having been a part of the home
Championships in London in 2017, I am very much
looking forward to being a part of making Doha›s
championship successful, bringing in my experience as
well as learning from others and seeing how Doha puts
on its own show. I feel a huge sense of pride to be able
to represent as an international and being able to travel
and experience the incredible culture and meet the
people of Qatar.”

Total number of hours of volunteering
Estimated 140,208 hours
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KNOW YOUR ATHLETICS:
POLE VAULT

BACKGROUND
Pole vault is one of the jumping events in the
Olympic programme, in which athletes sprint along
a runway and jump over a crossbar using a pole.
Modern pole vaulting made its first appearance in
the current form in 1850s in Germany and England.
It has been a fixture in men’s Olympic calendar since
the first edition of the modern games in 1896, while
the women’s event wasn’t added to the programme
until Sydney Olympics in 2000.
RULES OF THE GAME
Athletes sprint along a 45-metre runway while
holding a pole that could be made of different
materials such as fibreglass or carbon fibre, before
jumping over a 4.5-metre long bar hanged across
two vertical posts.
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The vault is performed by planting the pole against
the back of a box whose back extends directly under
the bar, and the winner is the contestant who clears
the highest jump without out knocking the bar off the
uprights.
Each competitor has three attempts per height, but
contestants are free to pass and try a greater height
even if they haven’t cleared the current one. Three
consecutive faults, whether at the same height or
different ones, result in elimination.
If two athletes are tied, the winner is the contestant
who makes less failures at a certain height. If they
remain tied, the winner is the athlete making less
failures across the whole competition.

SPOTLIGHT

CURRENT WORLD CHAMPION

The United States has won every single Olympic
gold medal up to 1968 Games, but it is hard to
go past Sergey Bubka as the ultimate icon of pole
vaulting.

Sam Kendricks is the reigning men’s world champion,
claiming gold at the 2017 World Championships in
London thanks to his 5.95m jump.

The Ukrainian won six consecutive World gold
medals between 1983 and 1997, while his only
Olympic gold came in 1988.
The legendary pole vaulter set 35 records across his
illustrious career.

The US athlete, who turned 27 before the Doha
World Championships, has also won an Olympic
bronze in Rio de Janeiro.
Katerina Stefanidi’s 4.91-metre jump won her gold
in London two years ago in the women’s event. The
Greek is also an Olympic gold medalist in Rio 2016.
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KNOW YOUR ATHLETICS:
TRIPLE JUMP

BACKGROUND

RULES OF THE GAME

Triple jump is one of the jumping events in
track and field in which athletes perform three
movements – a hop, a skip and a horizontal jump, to
achieve the maximum distance.

Apart from the routine followed in the build-up to the
jump, the rules of the triple jump are very similar to
long jump.

The discipline has been part of the Olympic
programme since the first edition of modern games
in 1896. A standing triple jump event was contested
in 1900 and 1904 Games only.
The event initially included two hops and a jump,
but the current format was standardised at the
1908 Olympics.
Women’s triple jump was not included in the
Olympic programme until the 1996 Games in
Atlanta.
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Athletes sprint along the track before making a hop
in which they land on the same take-off foot before
finishing the second move, the skip, on the opposite
foot. The jump is then made from that position and
the distance is measured from the edge of a take-off
board.
The contestants jump into a landing area placed at
least 13 metres (42.7 feet) away from the take-off
board for men and 11 metres (36 feet) for women.
Athletes must make sure no part of the foot extends
beyond the take-off board as it would be a foul and
the jump would be disallowed.

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.
SPOTLIGHT
Jonathan Edwards set a world record in triple jump
when he jumped 18.29 metres at the 1995 World
Championships. Besides the feat that still stands 24
years on, the Briton won gold at the 2000 Olympics
as well as the 1995 and 2001 World Championships.
Caterine Ibarguen stands out on the women’s side
of the discipline despite starting her sporting career
as a volleyball player before being discovered by her
first coach and switching to athletics.

Even when the Colombian made the switch, her
athletics career started in heptathlon, long jump and
high jump. She hasn’t practiced triple jump until her
mid-20s.In that period, however, the 35-year old won
two World titles, an Olympic gold and another silver.
In December 2018, she was named female World
Athlete of the Year by IAAF.
CURRENT WORLD CHAMPION
Christian Taylor is not only the reigning world
champion, but he also won three of the last four
world titles. The US track and field athlete won gold in
London 2017 World Championships, recording 17.68
metres.
In the women’s event, Yulimar Rojas became the world
champion when her 14.91-metre jump bested thentitle holder Ibarguen in London.
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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.

47

دليلك إلى ألعاب القوى:
القفز بالزانة

نبذة عن اللعبة
يعتبر القفز بالزانة أحد رياضات القفز في ألعاب القوى ،ويقوم فيه الالعبون
بالركض بأقصى سرعة على مضمار قبل القفز عمودي ًا فوق عارضة أفقية
باستخدام الزانة.
ظهرت رياضة القفز بالزانة في شكلها الحديث للمرة األولى في خمسينيات
القرن التاسع عشر ،وتحديد ًا في ألمانيا وإنجلترا ،ودخلت الرياضة ضمن البرنامج
األولمبي منذ النسخة األولى لأللعاب األولمبية الصيفية  1896كمسابقة للرجال،
بينما أدرجت في برنامج السيدات ألول مرة في أولمبياد سيدني .2000
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قوانين اللعبة
يركض المتسابق بأقصى سرعته على مضمار يمتد لمسافة  45متر ممسك ًا بزانة
مرنة مصنوعة إما من األلياف الزجاجية أو األلياف الكربونية ،ثم يقوم باالستناد
على الزانة والقفز فوق عارضة أفقية طولها  4.5متر معلقة على قائمين عموديين.
ينفذ المتسابق القفزة عن طريق غرز الزانة قبالة الجزء الخلفي من صندوق موضوع
مباشرة تحت العارضة األفقية ،ويكون الفائز هو المتسابق صاحب القفزة األعلى
بشرط عدم إسقاط العارضة األفقية من على القائمين الرأسيين.
يقوم كل متسابق بالقفز ثالث مرات في كل ارتفاع ،لكن باستطاعة أي متسابق
أن يقرر عدم القفز فوق ارتفاع معين والقيام بتجربة االرتفاع التالي األعلى حتى لو
لم يتمكن من تجاوز االرتفاع الحالي.
سليم ثالث مرات متتالية فوق نفس
إذا فشل أحد المتسابقين في القفز
بشكل ٍ
ٍ
االرتفاع أو فوق ارتفاعات مختلفة ،يخرج من السباق وتصبح مشاركته الغية.

في حال تعادل اثنين من المتسابقين ،يكون الفائز هو المتسابق الذي فشل
عدد مرات أقل في االرتفاع الذي تعادال فيه ،وإذا استمر التعادل ،يكون الفائز هو
المتسابق الذي فشل عدد مرات أقل على مدار المنافسة كلها.
تحت دائرة الضوء
فازت الواليات المتحدة األمريكية بجميع الميداليات الذهبية في القفز بالزانة
منذ بداية األلعاب األولمبية وحتى دورة  ،1968لكن ال يمكن نسيان ذكر البطل
األوكراني سيرغي بوبكا كأهم وأبرز رياضيي القفز بالزانة في تاريخ اللعبة.

فاز بوبكا بستة ألقاب متتالية في بطولة العالم أللعاب القوى بين عامي  1983و،1997
كما فاز بذهبية أولمبياد سيول .1988
كما نجح األسطورة األوكرانية في تسجيل  35رقم ًا قياسي ًا خالل مسيرته الالمعة في
هذه اللعبة.
بطل وبطلة العالم الحاليين
فاز الالعب سام كيندريكس بلقب بطولة العالم أللعاب القوى لندن  2017محقق ًا
قفزة ارتفاعها  5.95متر ،كما فاز األمريكي الذي سيكمل عامه السابع والعشرين قبل
انطالق بطولة العالم في الدوحة بميدالية برونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو .2016
أما في فئة السيدات ،تحمل اليونانية كاترينا ستيفانيدي لقب بطلة العالم الذي حققته
بقفزة ارتفاعها  4.91متر في بطولة لندن لتضيفها إلى الميدالية الذهبية التي حققتها
في ريو دي جانيرو.
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تعرف على ألعاب القوى
الوثب الثالثي

نبذة عن اللعبة
يعد الوثب الثالثي أحد منافسات ألعاب القوى التي يقوم خاللها الرياضي بأداء
ثالث حركات؛ حجلة وخطوة ثم وثبة أفقية ليصل إلى أبعد مسافة ممكنة.
دخلت هذه المسابقة البرنامج األولمبي منذ النسخة األولى من األلعاب الحديثة
في العام  ،1896وكانت تضم نسخة يتم تأديتها من وضعية الوقوف في دورتي
 1900و 1904األولمبيتين.
كانت المسابقة في بداياتها تشمل حجلتين ثم قفزة ولكن تم اعتماد النظام
الحالي لها منذ دورة  1908األولمبية.
لم تدخل منافسات الوثب الثالثي للسيدات البرنامج األولمبي حتى دورة العام
 1996األولمبية في أتالنتا.
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قوانين اللعبة
وبعيد ًا عن الخطوات التي تتم قبل الوثبة ،تتشابه قواعد الوثب الثالثي إلى حد
بعيد مع قواعد الوثب الطويل.
مسار محدد قبل القيام بالحجل والذي يهبطون خالله على
يركض الرياضيون في ٍ
األرض بنفس القدم قبل إنهاء الحركة الثانية بالقدم األخرى وبعد ذلك يتم أداء
الوثبة من هذا الوضع فيما تقاس المسافة من حافة منصة الوثب.
يقفز المتسابقون باتجاه منطقة الهبوط التي توجد على مسافة  13متر (42.7
قدم) في منافسات الرجال وعلى مسافة  11متر ( 36قدم) في منافسات
السيدات.
يجب على الرياضيين التأكد من عدم تخطي أي من أجزاء جسدهم لمنصة الوثب إذ
يعد ذلك األمر مخالفة تتسبب في عدم احتساب الوثبة.
يقوم المتسابقون في البطوالت الدولية بأداء  6محاوالت يتم خاللها إقصاء
المتسابق صاحب الوثبة األقصر بعد ثالث محاوالت .ويفوز بالمسابقة الرياضي
صاحب أطول وثبة سواء في الجوالت التمهيدية أو النهائية .وإذا ما تعادل
رياضيين أو أكثر ،يفوز صاحب ثاني أطول وثبة بالمسابقة.

تحت دائرة الضوء
ّ
حطم جوناثان إدواردز الرقم القياسي العالمي في الوثب الثالثي عندما قفز
لمسافة  18.29متر في نسخة العام  1995من بطولة العالم .وباإلضافة إلى هذا
الرقم الذي ال يزال صامد ًا رغم مرور  24عام ًا ،فاز الرياضي البريطاني بالميدالية
الذهبية في أولمبياد  2000وبطولتي العالم  1995و.2001
أما بالنسبة للسيدات ،فتألقت كاترين إيبارغين رغم أنها بدأت مسيرتها الرياضية
كالعبة للكرة الطائرة قبل أن يكتشفها مدربها األول ويقنعها بممارسة ألعاب
القوى.

وحتى عندما قامت النجمة الكولومبية بالتحول أللعاب القوى بدأت رحلتها مع
اللعبة في منافسات السباعي والوثب الطويل والوثب العالي ،ولم تمارس
الوثب الثالثي سوى في منتصف العشرينيات من عمرها .ومنذ ذلك الحين ،فازت
المتسابقة البالغة من العمر  35عاما بلقبين في بطولة العالم وبذهبية أولمبية
وأخرى فضية.
واختار االتحاد الدولي أللعاب القوى إيبارغين كرياضية العام في حفله السنوي في
ديسمبر .2018
بطل وبطلة العالم حالي ًا
ال يعد كريستيان تايلور بط ًال للعالم فحسب بل فاز كذلك بثالثة من آخر أربعة ألقاب
للعالم ،حيث حصل الالعب األمريكي على الميدالية الذهبية في نسخة العام 2017
من بطولة العالم في لندن برقم قدره  17.68متر.
أما في منافسات السيدات ،أضحت يوميالر روخاس ً
بطلة للعالم عندما تفوفت على
حاملة الللقب إيبارغن في لندن برقم قدره  14.91متر.
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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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المتطوعون شموع تضئ مونديال
الدوحة أللعاب القوى

ماتيلدا موريس (فرنسا)
«بدأت التطوع في بطوالت العالم أللعاب القوى في  ،2002وتطوعت في العديد من
الدول منذ ذلك الحين في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية .وستكون الدوحة  2019أولى
تجاربي في الشرق األوسط وأعتقد بكل تأكيد أني سأستفيد من هذه التجربة .أتطلع
زمن فات»
كذلك ألن ألتقي بأناس جديدون وأن أرى أصدقائي منذ ٍ
نعيمة أحمد (الصومال)« :ستقام البطولة ألول مرة في المنطقة ،وسأعمل بكل جهدي
ألخدم الناس فيها واستمتع بأجوائها ألتذكرها طوال عمري».
بريماغايني كومار (سريالنكا)« :فخورة جد ًا بأنني سأكون جزء ًا من هذه البطولة الهامة،
ومتحمسة جد ًا ألقوم بدوري في مساعدة اآلخرين .البطولة هي حدث رياضي فريد وأنا
جاهزة لبذل كل ما أملك للمساهمة في إنجاحه».
نيك كينرلي (بريطانيا)
«ساهمت في العديد من بطوالت ألعاب القوى في بالدي مثل األلعاب األولمبية
ودورة الكومنولث وبطولة العالم أللعاب القوى في لندن .وعلى الرغم من ذلك فإن
هذه المرة سأتمكن من تقديم المساعدة في استضافة بطولة العالم أللعاب القوى،
وسأزور منطقة من العالم مختلفة تمام ًا ولكنها معروفة بالمستوى المتميز للفعاليات
التي تنظمها .ال يمكنني االنتظار حتى أتعرف عن قرب على ثقافات مختلفة وأكون
صداقات جديدة في منطقة فريدة من العالم وأساعد في تنظيم أحد أكبر البطوالت
العالمية هذا العام».
حقائق وأرقام عن المتطوعين
الفئات العمرية:
أصغر متطوع ( 9سنوات)
أكبر متطوع ( 75سنة)
الجنسيات المشاركة:
 100جنسية مختلفة
عدد الساعات التي سيعمل بها المتطوع:
من  5-8ساعات
العدد اإلجمالي لساعات العمل لجميع المتطوعين في البطولة:
حوالي  140208ساعة

العداء القطري عبد االله هارون يلتقط صورة تذكارية مع المتطوعين الدوليين لمونديال الدوحة أللعاب القوى

تقدم أكثر من  3000فرد من مختلف الجنسيات والفئات العمرية في قطر للتطوع في
بطولة العالم أللعاب القوى  -الدوحة  2019في المواقع المستضيفة وغير المستضيفة
للمنافسات ،وقد تم تدريب جميع المتطوعين الذين سيقومون بالمساعدة في جميع
مواقع البطولة وفي مختلف المجاالت ،حيث أتيحت لهم الفرصة لتوسيع معرفتهم
بالمدينة وبالحدث من أجل االستعداد جيد ًا الستقبال وخدمة جماهير ألعاب القوى
القادمين من جميع أنحاء العالم.
من بين المجاالت الرئيسية ،سيساعد المتطوعون اللجنة المنظمة المحلية في إدارة
المواقع ،والبروتوكول ،والتصاريح ،والتسويق ،والعمليات اإلعالمية ،والضيافة،
والترجمة ،وغيرها.
ماذا قال المتطوعون عن البطولة
حمد الوالي (قطر)« :إنه شرف كبير لي أن أخدم بالدي .تجربة التطوع ستمنحني خبرة
كبيرة ومهارات إضافية ،مثل التحلي بالمرونة والصبر والخلق الحسن عند التعامل مع
الناس».

 32دليلك إلى ألعاب القوى

مجذوب مصطفى (السودان)« :سعيد جد ًا باختياري ألتطوع في البطولة ،وأنا متشوق
النطالق البطولة ألقوم بدوري في خدمة الجميع بروح معنوية عالية ومثابرة وإخالص».
سانجي رافيندران (الهند)« :الجالية الهندية هي األكثر عدد ًا من بين المتطوعين ،وهذا
يعكس أهمية العطاء وخدمة اآلخر في ثقافتنا».
نويل سابونج (الفلبين)« :أنا متحمس جد ًا وأشعر أنني حصلت على مكافأة كبيرة
نظير جهودي في السنوات السابقة ،لدي خبرة طويلة في مجال التطوع في مختلف
البطوالت والمشاريع الخيرية».

ديبي أورام (بريطانيا):
«أشعر بالحماس الختياري أن أكون من ضمن المتطوعين لحدث بمثل هذا الحجم.
سبق لي التطوع في بعض األحداث مثل بطولة العالم أللعاب القوى لندن 2017
وأتطلع ألن أساهم في إنجاح نسخة الدوحة من بطولة العالم من خالل خبرتي باإلضافة
إلى التعلم من اآلخرين .أشعر كذلك بالفخر الشديد ألن أمثل بالدي وأسافر إلى الدوحة
حيث أشارك في تجربة ثقافية فريدة وألتقي بالشعب القطري».
عائشة السعدي (قطر) « :أجواء العمل في مجال التطوع أكثر من رائعة! فالجميع
متشوق والكل يعرف أهميته ودوره في البطولة .سعيدة ألنني سأخدم بالدي في
هذه البطولة العالمية».
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الدوحة  2019باألرقام
  2043رياضي  210دولة مشاركة  192ميدالية  49منافسة مختلفة  24جالية مختلفة تقدم عروض ًا في منطقة الجمهور  1مليار مشاهد يتابعون البطولة  3690متطوع مسجل في البطولة  30متطوع دولي  37رياضي مشارك يدافعون عن ألقابهم  30رياضي مشارك فازوا بجوالت من الدوري الماسي لعام 2019 60 -ألف دوالر :الجائزة المالية المقدمة للفائز بالميدالية الذهبية في المسابقات الفردية
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58
31

هل تعلم؟

سؤال اليوم
( )1أعلن االتحاد الدولي أللعاب القوى
()International Association of Athletics Federation
مؤخر ًا عن مسماه الجديد ،فماذا سيكون؟
World Athletics .1
World Athletics Federation .2
Athletics for All .3
World Track and Field .4
( )2تشهد بطولة العالم أللعاب القوى الدوحة  2019سباق ًا جديد ًا
للمرة األولى في تاريخ البطولة .فما هو؟
 100 .1متر تتابع مختلط
 .2نصف ماراثون
 400 .3متر حواجز
 400 .4متر تتابع مختلط
( )3كم عدد الحواجز الموجودة في سباق  400متر حواجز؟
8 .1
9 .2
10 .3
11 .4

في حال تحرك أحد العداءين في إحدى سباقات الركض بالتزامن مع
إطالق شارة البداية باستخدام المسدس ،يعتبر ذلك “انطالقة خاطئة”
نظر ًا إلى عدم قدرة العقل البشري على معالجة األصوات خالل زمن أقل
من  0.10ثانية.
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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

25

الفريق األمريكي يتصدر العالم في
أول سباق تتابع مختلط 4X400م

في أول سباق تتابع مختلط  400×4متر تشهده بطولة العالم أللعاب القوى
على اإلطالق ،نجح فريق الواليات المتحدة األمريكية في تسجيل رقم قياسي
عالمي بتوقيت زمني بلغ  3:12.42في الجولة األولى .وجذب السباق الذي يقام
ألول مرة في تاريخ البطولة القوة القصوى الكامنة لعدائي اللفة الواحدة ،أكثرهم
تنافسوا في السباق التأهيلي األول .وقد تصدرت الواليات المتحدة السباق
منذ البداية ،وذلك بفضل العداء تيريل ريتشارد ،الذي سلم العصا بدورة لزميلته
جيسيكا بيرد ومن ثم ياسمين بلوكير ،لينطلق بعدها أوجي إغبوكوي بأقصى
سرعته ويحرز الفوز لبلده بتوقيت بلغ .3:12.42
وجاءت حامايكا في المركز الثاني بتوقيت زمني بلغ  ،3:12:73تلتها البحرين
في المركز الثالث حيث سجلت رقم قياسي على مستوى آسيا بلغ ،3:12:74
ثم بريطانيا وإيرلندا الشمالية في المركز الرابع بتوقيت بلغ  .3:12:80أما بولندا
ففازت بالسباق التأهيلي الثاني وحققت توقيت ًا زمني ًا بلغ  .3:15:47هذا وسيقام
نهائي سباق التتابع المختلط  4x400مساء األحد الموافق  29سبتمبر.
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أبرز المنافسات في اليوم الثالث
األحد ،اليوم الثالث من بطولة العالم أللعاب القوى الدوحة  2019هو أخف
أيام البطولة حتى اآلن من ناحية زخم المنافسات ،ولكنه بالطبع يشتمل على
منافسات حماسية جديرة بالمتابعة.
يشهد يوم األحد الظهور األول لنجم سباقات العدو األمريكي الشاب نوا
اليلز ،الذي يتوقع له الكثيرون أن يستلم الراية من أسطورة السباقات
الجامايكي المعتزل يوسين بولت.
وبعد أن شهدنا سباقات تحمل تاريخية بعد منتصف الليل على مدار
اليومين الماضيين ،ستتوجه األنظار صوب مضمار استاد خليفة الدولي الذي
سيستضيف أول سباق  400متر تتابع مختلط في تاريخ البطولة.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن تواجد عدد من منافسات النهائي خالل اليوم يجعل
هناك الكثير لمشاهدته في اليوم الثالث للبطولة.
تومسون وفريزر برايس ومن أيض ًا؟
تتربع إلين تومسون وشيلي آن فريزر برايس على رأس القائمة في سباق
 100متر للسيدات لهذا الموسم بفارق  0.15ثانية عن التالي ،وهو ما ال يعد
غريب ًا إذ قد سيطر الثنائي على سباقات السرعة على مدار السنوات القليلة
الماضية.

...وكذلك الحال بالنسبة لتايلور!
يعتبر األمريكي كريستيان تايلور في القفز الثالثي نظير ستيفانيدي من حيث
إحكام قبضته على السباق ،فقد فاز بآخر ذهبيتين أولمبيتين وثالث من آخر
أربع بطوالت عالم بما في ذلك النسختين األخيرتين في  2015و.2017
ويطمح تايلور في الفوز بلقب العالم للمرة الثالثة على التوالي ويبدو أنه
المرشح األقوى للفوز ،ويدخل دائرة المنافسة معه زميله في الفريق ويل
كليف الذي قفز أكثر من  18متر مرتين هذا العام ،وكذلك بيدرو بابلو بيشاردو
الذي حقق  17.38متر في قفزته الوحيدة خالل التصفيات التأهيلية.
وفاز األمريكي عمر كرادوك بلقب األلعاب األمريكية يقفزة بلغت  17.68متر
في وقت سابق من العام ،كما تنافس بوركينا فاسو على لقب العالم من
خالل هيغيس فابريس زانغو الذي يبلغ رقمه األفضل هذا العام  17.58متر.
وبالنظر إلى الظروف المناسبة للقفز ،فقد يحتاج أحد المتسابقين للقفز أكثر
من  18متر للفوز أو حتى لتحقيق المركز الثاني خلف تايلور.
اليلز يكتفي بسباق واحد في الدوحة
شعر البعض بخيبة األمل من قرار نوا اليلز أن ينافس فقط في  200متر بد ًال
من المشاركة في  100متر كذلك ،خصوص ًا في ظل ترشيح الكثيرين له أن
يكون نجم سباقات السرعة التالي ،ولكن اليلز لمّح أن يكون ذلك دافع ًا له
لكي “يحقق شيئ ًا مميز ًا” .نجح اليلز في تحقيق زمن بلغ  19.50ثانية ولذا فمن
ضمن األشياء المميزة التي يمكن انتظارها منه الفوز بميدالية ذهبية وكسر
الرقم القياسي .ال تغيبوا أنظاركم عن النجم األمريكي الصاعد!

ولكن هناك حالة من عدم االستقرار هذا الموسم حيث لم تكن سيطرة
ً
مطلقة هذا الموسم خصوص ًا مع تصاعد أسهم عدد من
الثنائي الجامايكي
المتسابقات الذين يشكلون تحدي ًا لهما ،فقد ظهر على الساحة بقوة كل
حد ما ،وكذلك ماري جوزيه
من دينا آشر سميث التي تعتبر وجه ًا جديد ًا إلى ٍ
تالو ومورييل أهوري اللتان ظهرتا بمستوى ثابت مؤخر ًا .كما تدخل الواليات
المتحدة حلبة السباق بوجه جديد يتمثل في تيانا دانيلز باإلضافة إلى حاملة
اللقب توري براون.

وبينما يشارك اليلز في بطولة العالم للمرة األولى ،سيكون هدفه خالل
الجولة األولى من السباقات التأهيلية أن يضمن مكانه في نصف النهائي.

ستيفانيدي تبدو في طريقها لتمديد سيطرتها على عرش القفز بالزانة

على الطريق مجدد ًا

نجحت  17متسابقة خالل اليوم األول للبطولة في تخطي ارتفاع  4.6متر الالزم
للتأهل ،ولذا فنحن بصدد نهائي مثير .ولكن ال تزال اليونانية صاحبة المستوى
المميز والثابت كاترينا ستيفانيدي المرشحة األقوى للفوز بالذهب وإضافة
لقب جديد لذهبية العالم واأللعاب األولمبية اللتين حققتهما في السنوات
األخيرة.

يأتي سباق المشي  20كم في ليلة ثالثة من المنافسات على كورنيش
الدوحة وفي مقدمة الترتيب العالمي تأتي اإلكوادورية غليندا موريخون وقد
تصبح أول بطلة للعالم في فئة الكبار من مواليد األلفية الجديدة .ولكن قد
يكون هناك رأي آخر للبطلة األولمبية الصينية ليو هونغ وحاملة اللقب يانغ جيا
يوي

وخلف ستيفانيدي يأتي الثالثي األمريكي جين سور التي حققت الرقم
األفضل في بداية هذ الموسم ( 4.91متر) وساندي موريس وكاتي ناغوت
كأقرب المنافسين ،باإلضافة إلى أنجيليكا سيدروفا التي تنافس كرياضية
معتمدة محايدة .وبوجود هذا الكم من المتنافسات ذوي المستوى العالي،
تبدو المنافسة مفتوحة نسبي ًا في القفز بالزانة.
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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،
وستتاح لديكم فرص ًة ً
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
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“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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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.

32

		

34

©Copyright. IAAF 2019. All rights reserved.

2

دليلك إلى ألعاب القوى

دليلك إلى ألعاب القوى

يوم

3

