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 األردن/ عمان/ ستاد عمان الدولي -أللعاب القوى للشباب والشابات) 15(للبطولة العربية الـ النهائيلبرنامج الزمني ا

 19/05/2012السبت  18/05/2012الجمعة  17/05/2012الخميس  16/05/2012األربعاء 
 الفترة الصباحية الفترة الصباحية الفترة الصباحية الفترة الصباحية

 الدور المسابقة الفئة التوقيت الدور المسابقة الفئة التوقيت الدور المسابقة الفئة التوقيت الدور المسابقة الفئة التوقيت
 )6(عشاري ح/م110 شباب 9:00 )1(عشاري م100 شباب 9:00 )5(سباعي الوثب الطويل شابات 9:00 نهائي )ط(كم مشي10 شباب 8:00
 )7(عشاري رمي القرص شباب 9:45 نهائي رمي المطرقة شابات 9:30 نهائي رمي المطرقة شباب 9:30 نهائي )ط(كم مشي10 شابات 8:10
 )8(عشاري القفز بالعصا شباب 11:00 )2(عشاري الوثب الطويل شباب 9:45 )6(سباعي رمي الرمح شابات 00:10 )1(سباعي ح/م100 شابات 8:30
     )3(عشاري دفع الكرة شباب 10:45     )2(سباعي الوثب العالي شابات 9:15

                
             افتتاح البطولة 16:30

 الفترة المسائية الفترة المسائية الفترة المسائية الفترة المسائية
 الدور المسابقة الفئة التوقيت الدور المسابقة الفئة التوقيت الدور المسابقة الفئة التوقيت الدور المسابقة الفئة التوقيت
 نهائي ح/م400 شابات 17:00 نصف نهائي ح/م400 شباب 17:00 نهائي ح/م100 شابات 17:00 نصف نهائي ح/م110 شباب 17:30
 نهائي الوثب الثالثي شابات 17:00 نهائي القفز بالعصا شابات 17:00 نهائي القفز بالعصا شباب 17:00 )3(سباعي دفع الكرة  شابات 17:30
 نهائي دفع الكرة  شابات 17:00 نهائي رمي الرمح شباب 17:00 نهائي رمي القرص شابات 17:00 نهائي الوثب العالي شباب 17:30
 )9(عشاري رمي الرمح شباب 17:00 )4(عشاري الوثب العالي شباب 17:00 نهائي الوثب العالي شابات 17:00 نهائي رمي الرمح شابات 17:30
 نهائي ح/م400 شباب 17:20 نهائي موانع/م3000 شابات 17:20 نهائي ح/م110 شباب 17:20 نصف نهائي م100 شابات 17:50
 نهائي م800 شباب 17:40 نصف نهائي م200 شابات 17:40 نهائي م400 شابات 17:40 نصف نهائي م100 شباب 18:05
 نهائي رمي القرص شباب 18:00 نصف نهائي م200 شباب 18:00 نهائي م400 شباب 18:00 نهائي م5000 شابات 18:20
 نهائي الوثب الطويل شباب 18:00 نهائي الوثب الثالثي شباب 18:00 نهائي موانع/م3000 شباب 18:15 نهائي الوثب الطويل شابات 18:30
 نهائي م200 شابات 18:00 نصف نهائي م800 شباب 18:20 )7(سباعي م800 شابات 18:30 نهائي دفع الكرة شباب 18:30
 نهائي م200 شباب 18:10 نهائي م3000 شابات 18:40 نهائي م800 شابات 18:50 نصف نهائي م400 شابات 18:45
 نهائي م1500 شابات 18:20 )5(عشاري م400 شباب 19:00 نهائي م100 شابات 19:00 نصف نهائي م400 شباب 19:05
 )10(عشاري م1500 شباب 18:30 نهائي م100×4 شابات 19:15 نهائي م100 شباب 19:10 )4(سباعي م200 شابات 19:25
 نهائي م5000 شباب 18:40 نهائي م100×4 شباب 19:30 نهائي م1500 شباب 19:20 نهائي م10000 شباب 19:35

 نهائي م400×4 شابات 19:00            
 نهائي م400×4 شباب 19:20            

 


