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TMWorld Corporate Games

Become part of the          Worldwide Corporate Sport Community 

The world’s largest multisport festivals for organisations, businesses, corporations & institutions.

The Corporate Games has been staged successfully in great destinations worldwide since 1988,
and you can be part of it regardless of your age, sporting ability or level of physical fitness.



•  Represent your company, business or organisation
•  Create your team, tiny or tremendous
•  Open to all businesses & organisations – regardless of their size
•  Teams include employees, colleagues, clients, family & friends
•  Bring your organistation’s banners & get ready for exciting competition & celebrations
•  Improve the health & fitness of your staff
•  Make new friends & have fun!

•  Create employee confidence, loyalty & team spirit
•  Increase name & brand recognition
•  Develop contacts with leaders & representatives of national & multinational business
•  Reach new clients, create new business & meet new customers
•  Provide real incentive programmes
•  Integrate your staff
•  Surpass your CSR objectives
•  Increase the productivity of your workforce

It’s one of the best investments your organisation will make!

CAPITALISE ON THE
CORPORATE BENEFITS...

GET FIT FOR BUSINESS!

THE ULTIMATE TEAM BUILDING 
EVENT FOR YOUR ORGANISATION



CHESS

Event      Individual Open
Venue         Qatar Foundation
Regulations   Minimum 5 Round Swiss system.
      Each player has 20 minutes per game  
      for all moves.  
Uniform      Company strip
Equipment    Sets provided  

SPORT SUMMARIES

CRICKET 8s

Events      Women   Open
      Men   Open
Venue         Doha Golf Club
Regulations   Minimum of 3 matches
      Each game consists of 7 six-ball overs 
      bowled by each side
      A batter must retire not out on 
      reaching a personal score of 20
Squad size     Minimum 10  Maximum 12
Uniform      Cricket whites or company strip

BADMINTON

Events      Singles 
      Women   All Classes
      Men       All Classes
      Doubles
      Women   Open  40+
      Men       Open  40-49  50+
      Mixed      Open  40+
Venue         Qatar Foundation 
Regulations   Competitors may enter 1 or 2 events
      Minimum 3 matches in each event
Uniform          Predominantly one colour
Equipment    Feather shuttlecocks supplied

BASKETBALL

Events            Women Open
      Men     Open
      Wheelchair Open
Venue         Aspire Zone 
Regulations   Minimum of 3 matches
Squad size     Minimum 7  Maximum 9
Uniform          Numbered matching vests

BASKETBALL 3s

Events            Women    Open
      Men     Open
      Wheelchair Open
Venue         Aspire Zone 
Regulations   Minimum of 3 matches
Squad size     Minimum 4  Maximum 5
Uniform          Numbered matching vests

*Friday - No Sport will be scheduled during the hours of 11:00 - 15:00

CYCLING

Events      Time Trial
      16K   Women   All Classes
      16K   Men         All Classes
      16K Blind Tandem Open
      Road Race
      40K   Women   All Classes
      40K   Men         All Classes
      40K Blind Tandem Open
Venue         Road Race - TBC
      Time Trial - TBC
Regulations   Competitors may enter 1 or 2 events
Equipment    Safe bicycle & helmet compulsory
      

SuperCentre Celebration

Games Celebration & Parade

Great Games Party

Badminton

Basketball

Basketball 3s

Chess

Cricket 8s

Cycling

Dragon Boat

E-Sport

Golf

Hockey 7s

Netball

Padel Tennis

Rugby 7s

Running

Shahoof

Soccer

Soccer 5s

Squash

Swimming - Open Water

Table Tennis

Tennis

Touch Rugby

Tenpin Bowling

Triathlon

Volleyball

Awards Celebration

 Wed   Thu     Fri *      Sat    
   6      7      8       9Programme  November 2019



E-Sport

Events       FIFA 19 - 2 Players* 
      Rocket League - 3 Players*
      Winning Eleven 7 - 3 Players*
      Red Alert - 5 Players  
      League of Legends - 5 Players 
      Open No restrictions on age or gender
Venue         Virtuocity  
Regulations   *Players play independently & contribute
      to the overall score
      Competitors may enter 1 event only
Uniform      Company strip 

NETBALL

Events       Women   Open   
      Mixed     Open
Venue         Qatar Foundation 
Regulations   Minimum of 4 matches
      Rolling substitution
      Mixed Teams must have no more 
      than 4 players of each gender on court
Squad size     Minimum 9  Maximum 11
Uniform      Matching uniform with bibs marked front & back

HOCKEY 7s

Event       Mixed   Open
Venue          Aspire Zone  
Regulations    Minimum of 3 matches
       Rolling substitution
       Mixed Teams must have no more
       than 3 players of each gender on the        
             pitch, plus a goal keeper of either gender
Squad Size     Minimum 9  Maximum 11
Uniform       Numbered matching shirts

DRAGON BOAT

Events      Long Course 500m
      Short Course 250m 
      Open    No restrictions on age or gender 
Venue         Katara Culural Village
Regulations   No previous experience required
      Steerers are provided
      Minimum of 2 races each distance
      A crew consists of a Drummer & 12 (min) to 16 (max) paddlers
Squad size     Minimum 15  Maximum 19
Uniform      Matching shirts
Equipment    Boats, paddles & buoyancy aids provided

GOLF

Events       Stableford Competition
       Two 18 hole rounds         
       Individual   Women  Men   
       Corporate Team consists of any
       4 persons   All scores count
       Stroke Competition
       Scratch   Women  Men
Venue          Doha Golf Club
Regulations    Max Handicap   Women 35   Men  27
       Verified Handicap is required
       All Golfers are automatically entered in
       all Stableford Events (Rounds 1, 2 &
       Combined) Stroke event is restricted to 
       Handicaps 0-12 (Categories 1&2)

RUNNING

Events       5K or 10K  or Half Marathon
       Women   All Classes
       Men       All Classes
       Wheelchair  Open 
       Relay 4 x 1600m  
       Women   Open
       Men         Open
       Mixed      Open
Venue          Qatar Foundation 
Regulations    Mixed Relay must have
       2 women & 2 Men

RUGBY 7s

Events      Women   Open
      Men   Open
Venue         Aspire Zone
Regulations   Minimum of 3 matches
      Rolling substitution
Squad Size     Minimum  9  Maximum 11 
Uniform      Numbered matching shirts

PADEL TENNIS

Events      Doubles
      Women   Open  40+
      Men        Open  40+
      Mixed      Open  40+
Venue         Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel     
Regulations   Competitors may enter 1 or 2 events
      Minimum 3 matches in each event
Uniform      Predominantly one colour

SHAHOOF

Events      Long Course 500m
      Short Course 250m 
      Open    No restrictions on age or gender 
Venue         Katara Culural Village
Regulations   No previous experience required
      Steerers are provided
      Minimum of 2 races each distance
      A crew consists of 10 paddlers
Squad size     Minimum 12  Maximum 14
Uniform      Matching shirts
Equipment    Boats, paddles & buoyancy aids provided



TABLE TENNIS

Events      Singles  
      Women   Open  40+
      Men       Open  30-39  40-49  50+
      Doubles  
      Women   Open
      Men        Open
      Mixed      Open  40+
Venue         Aspire Zone 
Regulations   Competitors may enter 1 or 2 events
      Minimum 3 matches in each event
Uniform      Not predominantly white
Equipment    Bats for Open must meet ITTF code

TENNIS

Events      Singles  
      Women   Open  40+
      Men       Open  30-39  40-49  50+
      Doubles
      Women   Open
      Men        Open
      Mixed      Open  40+
Venue         Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel     
Regulations   Competitors may enter 1 or 2 events
      Minimum 3 matches in each event
Uniform      Predominantly one colour

TENPIN BOWLING

Events      Singles   Women   Men 
      Scratch   Open   
      Handicap   Open
      Doubles   Women   Men   Mixed
      Scratch   Open   
      Handicap   Open
      Team
      Scratch   Open
      Handicap   Open
Venue         Qatar Bowling Center 
Regulations   Competitors may enter 1, 2 or 3 events      
      Team consists of any 4 persons
Uniform      Standard Tenpin Bowling clothing
      Matching shirts 

TRIATHLON

Events      Triad Relay
           Open
           Triathlon
           Women  Men   All Classes
Venue         Qatar Foundation 
Regulations   750m Swim   20K Cycle   5K Run
           Triad Relay consists of any 3 persons
           each completing one discipline
Equipment    Safe bicycle & helmet compulsory

VOLLEYBALL

Events      Women   Open
      Men   Open
      Mixed   Open
Venue         Qatar Foundation 
Regulations   Minimum of 3 matches
      Mixed teams must have no more than 3
      players of each gender on court
Squad size     Minimum 8  Maximum 10
Uniform      Numbered matching shirts

SWIMMING - OPEN WATER

Events       750m or 1500m
            Women  Men   All Classes
            Relay 4 x 500m
            Open
Venue          Katara Culural Village
Regulations    Freestyle - any stroke
            Competitors may enter an
       individual & or the Relay
       Relay consists of any 4 persons

SPORT SUMMARIES

SQUASH

Events      Singles   
      Women   Open  40+
      Men       Open  30-39  40-49  50+
      Team       Open
Venue         Aspire Zone 
Regulations   Minimum of 3 matches in Singles
      A Team consists of any 3 players
      Each member plays 1 match per round
Uniform      Squash clothing & non-marking shoes

TOUCH - BEACH

Event      Mixed   Open
Venue         Katara Culural Village 
Regulations   Minimum of 3 matches
      Rolling substitution
      Teams must have no more than 3
      players of each gender on the pitch
Squad size     Minimum 8  Maximum 10
Uniform      Numbered matching shirts

SOCCER 5s

Events       Women   Open   
      Men         Open  40+
Venue         Aspire Zone 
Regulations   Minimum 3 matches
      Rolling substitution
Squad Size    Minimum 7   Maximum 9
Uniform      Numbered matching shirts

SOCCER

Events       Women   Open   
      Men         Open
Venue         Aspire Zone 
Regulations   Minimum of 3 matches
      Rolling substitution
Squad size     Minimum 13  Maximum 15
Uniform      Numbered matching shirts



THE ULTIMATE MIX
OF SPORT, BUSINESS & TOURISM



CELEBRATIONS
SuperCentre Celebration  - Qatar Foundation   
There you will find not only Registration, but your Games souvenir, sport schedules, results & refreshments.
Make it your team’s meeting point!

Games Celebration & Parade - Katara Culural Village  
Bring your banners & flags to show the strength & unity of your Organisation at this special Games Celebration.
Win great prizes at the infamous Tennis Ball Hit Out.

Great Games Party - Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel 
Be amongst thousands at the biggest party of the year.

Awards Celebration - Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel 
The Corporate Awards are presented to the Team Leaders & senior executives of the winning Organisations.
First place Medalists are presented with their Winners Pin.  Sponsors are recognised.

Games Medals are won by 1st, 2nd & 3rd in each event to recognise personal achievement.

First Place Athletes receive a special Winners Pin.

Games Points are awarded to the Top 8 in every event to recognise each Organisations’s sporting success. 

Sport Championship Award winners are the Organisations with the most Games Points in a Sport.

Championship Division Awards Games Points determine the winners based on the Organisation’s overall team size.

The Medalist Award is presented to the Organisation winning the most Medals.

The Sport For Life Grand Award is presented to the Organisation entering the most athletes.
It recognises its leadership in fitness, team building & company excellence. 

Championship Divisions

Divisions              1                 2                   3   4      5         6            7              8                 9                  10

Athletes            1-5                6-10            11-20            21-50            51-100         101-150        151-200        201-400        401-600          600+

COMPETITION & CORPORATE AWARDS



Organisations may enter as many individuals or teams as they wish in any combination of sports.
Each person may enter any one of 25 sports.

Enter online or request details from the Games Office.  Visit www.corporate-games.com

Select your Event(s).  Many sports have Competition Classes based on age.
  COMPETITON CLASSES   Open     30-39     40-49     50-59     60+

Your Games age is the age you will be on 31 December 2019.
Any participant may select the Open Class.

The Games Entry Fee is $125 per person
(Supplement applies to Golf, Tenpin - see Entry Details)

Entry Fee includes  
• SuperCentre                • Games Celebration               • Sport Participation
• Souvenir Gift               • Official Programme               • Winners Pin     
• Athletes Grand Parade      • Closing Awards Celebration
• Games T-shirt   • Medals for 1st, 2nd & 3rd  

Entry is on a ‘first come’ basis.
Enter early to avoid disappointment.

Final Deadline - 16 October 2019    Entry will be confirmed in writing.

All Athletes must Register in person at the SuperCentre before
competing to receive their Athlete’s ID, Games Souvenir
& Competition Details.

SuperCentre Celebration  - Qatar Foundation 
Registration Hours   Wednesday 1500 - 1800

IT’S EASY TO ENTER



GAMES LOYALTY
Major Organizations have competed in the Corporate Games on multiple occasions around the world.

For example...

40+

25+ 20+

30+ 30+30+35+

20+25+  20+25+

25+

80+ 70+ 70+ 65+



THE PARTICIPANTS SAY...

Based on feedback from participants, this year was again a massive success!  
99%  rated their overall experience of the Corporate Games as either Extremely 
Satisfied or Satisfied, with 96% agreeing that their morale has increased & 73% 
increased their exercise /fitness level. The Games is a fantastic event & brings 
people together in a fun & competitive environment outside the office.

Just wanted to say wow what an amazing weekend!! On behalf of everyone 
at Vodafone a massive thanks. Really exceeded our expectations from start 
to finish  in every department. We’ve had nothing but positive feedback from 
everybody who took part. Already looking forward to next year.

We have supported our associates’ participation in the Corporate Games for 
many years. The Games and Willis Towers Watson share many core attributes, 
including integrity, collaboration, respect & excellence. To be successful in 
the Games or the business world, organisations need healthy competition & 
great team work. For this reason we are delighted to be closely associated 
with the Games.



Be part of the

Get fit for Business!

Worldwide Corporate Sport Community
© 

World Headquarters
The Old Mill

Mill Lane, Castor
Peterborough PE5 7BT

United Kingdom

T +44 (0)1733 380 888

doha@corporate-games.com
www.corporate-games.com

TMCorporate Games

Official AirlineBrought to you by

www.qatarairways.com



!كن جزًءا من مجتمع الرياضة للرشكات يف جميع أنحاء العامل ... احصل عىل لياقتك للعمل

Worldwide Corporate Sport Community
© 

املقر العلم العاملي

ذو اولد ميل

ميل لني ، كاستور

PE5 7BT بيرتبورو

اململكة املتحدة

T +44 (0)1733 380 888

doha@corporate-games.com
www.corporate-games.com

TMCorporate Games

جلب لك بواسطةرشكة الطريان الرسمية

www.qatarairways.com



عن املشاركون

 استناًدا إىل التعليقات الواردة من املشاركني، كان هذا العام مرة أخرى نجاًحا هائالً! صنف ٪99 من املشاركني تجربتهم

 اإلجاملية يف دورة ألعاب الرشكات عىل أنها مرضية للغاية أو مرضية، حيث اقّر ٪96 من املشاركني عىل أن معنوياتهم

 زادت و٪73 زادوا من مستوى متارينهم / اللياقة البدنية. األلعاب هي حدث رائع وتجلب الناس معاً يف بيئة ممتعة

 .وتنافسية خارج املكتب

 أردت فقط أن أقول يا لها من عطلة نهاية أسبوع مذهلة! نيابة عن الجميع يف فودافون شكر جزيال. تجاوزت حقا

 توقعاتنا من البداية إىل النهاية يف كل قسم. مل يكن لدينا يشء سوى تعليقات إيجابية من كل من شارك.  اترقب بالفعل

 .العام املقبل

 لقد قمنا بدعم مشاركة زمالئنا يف دورة ألعاب الرشكات لسنوات عديدة. تتشارك األلعاب ورشكة ويليس تاورز واتسون

 يف العديد من الخصائص األساسية، مبا يف ذلك النزاهة والتعاون واالحرتام والتميز. لتحقيق النجاح يف األلعاب أو عامل

 األعامل، تحتاج املؤسسات إىل منافسة صحية وعمل جامعي رائع. ولهذا السبب، يسعدنا أن نكون مرتبطني ارتباطًا

 .وثيًقا بدورة األلعاب



الوالء لدورة األلعاب
 ...شاركت منظامت كربى يف                                      خالل دورات متعددة يف جميع أنحاء العامل. فمثال

40+

25+ 20+

30+ 30+30+35+

20+25+  20+25+

25+

80+ 70+ 70+ 65+

Corporate Games



 .يجوز للمؤسسات أن تسجل أكرب عدد ممكن من األفراد أو الفرق حسب رغبتهم يف أي مجموعة من األلعاب الرياضية

 .كل شخص ميكن أن يدخل أي رياضة من 23 رياضة متوفرة

 www.corporate-games.com سجل عرب اإلنرتنت أو اطلب منوذج املشاركة من مكتب األلعاب. قم بزيارة

قم باختيار الفعالية )او الفعاليات(. بعض املباريات مقسمة لفئات يحسب العمر.

فئات املنافسة: مفتوحة     30-39     40-49     +50     +60

 .يتم اختيار الفئة بحسب عمركم بتاريخ 31 ديسمرب 2019

 .يجوز ألي مشارك اختيار الفئة املفتوحة

 رسوم املشاركة بدورة األلعاب 125 دوالراً أمريكياً+ رضيبة القيمة املضافة للشخص الواحد

 (ينطبق رسوم اضافية أللعاب الجولف، الكارتينج والبولينغ العرشية – يرجى مراجعة تفاصيل املشاركة)

 رسوم الدخول تشمل

• Super Centre       • االحتفاالت      • املشاركة يف املنافسات الرياضية

• هدية تذكارية       • الربنامج الرسمي      • امليداليات لألول والثاين والثالث

• استعراض الرياضيني      • حفل توزيع الجوائز

• قميص االلعاب      • دبوس الفائزين

 

 .سيتم ايقاف التسجيل عند اكتامل العدد

.سجل يف وقت مبكر لتفادي خيبة األمل

 

املوعد النهايئ للتسجيل - 16 أكتوبر 2019 سيتم تأكيد التسجيل خطياً.

يجب عىل جميع الرياضيني التسجيل شخصيًا يف

 Super Centre قبل التنافس الستالم التصاريح

 .الهدايا التذكارية واملعلومات الخاصة باملنافسة 

 

Super Centre - مؤسسة قطر 

 اوقات التسجيل    األربعاء 1800 - 1500

 من السهل التسجيل



يتم الفوز بـميداليات دورة األلعاب للفائز األول والثاين والثالث تقديراً لإلنجازات الشخصية
 

عند الفوز باملركز األول يحصل الرياضيون عىل دبوس خاص من الفائزين
 

يتم منح نقاط دورة األلعاب إىل أفضل 8 مشاركني يف كل حدث تقديراً للنجاح الريايض لكل منظمة
 

الفائزون بجائزة بطولة الرياضة هم الرشكات التي تحصل عىل أكرث عدد من النقاط ضمن املنافسة الرياضية
 

جائزة األلعاب يف بطولة بحسب نقاط الفائزين استناًدا إىل الحجم اإلجاميل لفريق التابعة للرشكة

 تقدم جائزة حامل امليدالية للرشكة التي تفوز مبعظم امليداليات
 

تقدم جائزة الرياضة للحياة الكربى للرشكة التي تشارك بأكرب عدد من الرياضيني
تقديرا لقيادتها يف مجال اللياقة البدنية وبناء الفريق ومتيز الرشكة

االحتفاالت
 مؤسسة قطر - Super Centre احتفال

 .هناك سوف تجد مركز التسجيل، والهدايا التذكارية الخاصة باملشاركني، والجداول املباريات والنتائج واملرطبات

 !اجعله نقطة التقاء فريقك

 

 ألعاب االحتفال واالستعراض - كتارا

 .اجلب االفتات واألعالم الخاصة بفريقك إلظهار قوة واتحاد الرشكة يف هذا االحتفال الخاص بدورة األلعاب

 .اربح جوائز رائعة يف لعبة التنس الشهرية

 

 حفلة األلعاب الرائعة - فندق ومنتجع شرياتون الدوحة

 .كن بني اآلالف يف أكرب حفلة خالل السنة

 

 حفل توزيع الجوائز - فندق ومنتجع شرياتون الدوحة

 .سيتم تقديم جوائز الرشكات إىل قادة الفرق وكبار املسؤولني التنفيذيني يف الرشكات الفائزة

 .كام سيتم تكريم الفائزين باملركز األول والرعاة

 جوائز املنافسة وجوائز الرشكات

 أقسام البطولة

االنقسامات            1                   2                    3                   4                   5                   6                7              8                    9                    10 

 الرياضيني              5-1               10-6             20-11           50-21            100-51         150-101        200-151        400-201        600-401              600+



مزيج متكامل بني الرياضة واألعامل والسياحة

“الرتاياثلون “ األلعاب الثالثية

الكرة الطائرة



تنس

   فردي
سيدات   مفتوحة   40 وما فوق

رجال    مفتوحة   30-39    40-49    +50
   مزدوج

   سيدات    مفتوحة
   رجال     مفتوحة

   مختلطة     مفتوحة
فندق ومنتجع شرياتون الدوحة

 ميكن املشاركة بفعالية أو فعاليتني
مباريات عىل األقل يف كل فعالية 3

لون موحد

الفعاليات

املكان
اللوائح التنظيمية

الزي

  البولينغ العرشية

فردي   سيدات     رجال
 سكراتش   مفتوحة   سيدات وما فوق     رجال وما

فوق
      هانديكاب   مفتوحة

 مزدوج   سيدات     رجال    مختلطة
 سكراتش   مفتوحة   سيدات وما فوق     رجال وما

فوق
   فريق

    سكراتش   مفتوحة
مركز قطر للبولينج

                    قد يدخل املنافسون 1، 2 أو 3 الفعاليات
يتكون الفريق من 4 أشخاص

 زّي موحد
تسجيل النقاط اإللكرتوين

الفعاليات

املكان
اللوائح التنظيمية

الزي
املعدات

كرة القدم

 سيدات   مفتوحة
 رجال    مفتوحة

 اسباير زون
 حد أدىن ٣ مباريات

تبديل الالعبني
زّي موحد ومرقم

حد أدىن ١٣، حد اقىص ١٥

الفعاليات

املكان
اللوائح التنظيمية

الزي
حجم التشكيلة

 ملخص الرياضات

اسكواش

سيدات   مفتوحة ما فوق ٤٠
رجال   مفتوحة ٣-٣٩، ٤٠-٤٩، ما فوق ٥٠

 الفرق   مفتوحة
اسباير زون

حد أدىن ٣ مباريات للفردي
الفريق من ٣ العبني

 كل العب يلعب مباراة واحدة
مالبس االسكواش وأحذية غري املميزة

الفعاليات

املكان
اللوائح التنظيمية

الزي

السباحة يف املياه املفتوحة

م او 1500م 750
سيدات     رجال    جميع الفئات

 تتابع 4 * 500م     مفتوحة
كثارا

السباحة الحرّة
ميكن املشاركة يف فعالية واحدة

يتكون سباق التتابع من 4 اشخاص

الفعاليات

املكان
اللوائح التنظيمية

تنس الطاولة

   فردي
سيدات   مفتوحة   40 وما فوق

رجال    مفتوحة   30-39    40-49    +50
   مزدوج

   سيدات    مفتوحة
   رجال     مفتوحة

مختلطة     مفتوحة     40 وما فوق
 أسباير زون

 ميكن املشاركة بفعالية أو فعاليتني
مباريات عىل األقل يف كل فعالية 3

عىل ان ال يكون أبيض يف الغالب
ITIF بحسب معاير الـ

الفعاليات

املكان
اللوائح التنظيمية

حجم التشكيلة
الزي

“لعبة “ركبي اللمس

 مختلطة مفتوحة
 أسباير زون

 مباريات عىل االقل 3
 استبدال املتداول

 عىل ان ال يزيد عدد الفرق عن 3
العبني من كل جنس عىل امللعب

من 7 اىل 9
زّي موحد ومرقم

الفعاليات
املكان

اللوائح التنظيمية

حجم التشكيلة
الزي

“الرتاياثلون “ األلعاب الثالثية

سباق تتابع ثاليث 
 مختلطة مفتوحة

 الرتاياثلون 
 سيدات رجال جميع الفئات 

مؤسسة قطر
 م سباحة 20كم دراجات 5كم جري750

 يتكون فريق سباق التتابع من 3 أشخاص حيث
يتنافس كل منهام يف فقرة

 معدات آمنة الستخدام الدراجة وخوذة إلزامية

الفعاليات

املكان
اللوائح التنظيمية

الزي

الكرة الطائرة

 سيدات رجال مختلطة مفتوحة
مؤسسة قطر

مباريات عىل األقل 3
 عىل أال يزيد عدد املشرتكني عن 3 من

كل جنس يف امللعب
من 8 اىل 10

زّي موحد ومرقم

الفعاليات
املكان

اللوائح التنظيمية

حجم التشكيلة
الزي

كرة القدم ٥ ص

 سيدات مفتوحة
رجال   مفتوحة ما فوق ٤٠

اسباير زون
 حد أدىن ٣ مباريات

تبديل الالعبني
حد أدىن ٧ وحد اقىص ٩

زّي موحد ومرقم

الفعاليات

املكان
اللوائح التنظيمية

حجم التشكيلة
الزي



قارب التنني

مسار طويل 500 م
 مسار قصري 250 م

    مفتوحة
      ال قيود عىل العمر أو الجنس

 قرية كتارا الثقافية
 ال يشرتط وجود خربة سابقة

steerer يتم تقديم
سباقان لكل مسافة عىل االقل

وفريق تجذيف من 12 اىل 16 شخص من 15 اىل drummer 19 طاقم يتكون من
 زي موحد

 سيتم توفري القوارب واملجاذيف ومعدات الطفو

الفعاليات

املكان
اللوائح التنظيمية

حجم التشكيلة
الزي

الرياضات االلكرتونية

 فيفا 19               سيدات    رجال    مفتوحة
  روكيت ليغ           سيدات    رجال    مفتوحة

 ليغ اوف ليدجندز    سيدات    رجال    مفتوحة
وننغ إلفن 7 (       سيدات    رجال    مفتوحة(
ريد ألريت(          سيدات    رجال    مفتوحة(

افتح أي قيود عىل العمر أو الجنس
فرتشوسيتي

الالعبون يلعبون بشكل مستقل واملساهمة *
إىل النتيجة اإلجاملية

قد يدخل املنافسون حدثًا واحًدا فقط
رشكة قطاع

قمصان مطابقة
( مقدمة من (محل فريشواليتي

الفعاليات

املكان
اللوائح التنظيمية

حجم التشكيلة
الزي

الجولف

: تسجيل النقاط بحسب نظام ستايبلفورد
مرتني عىل ١٨ حفرة

فردي سيدات     رجال
فرق الرشكات يتكون من٤ افراد

كل النتائج محسوبة
مسابقة يف التهديف

سكراتش      سيدات    رجال
نادي الدوحة للجولف

حد اقىص للعقبة: سيدات 35، رجال 27
اثبات العقبة الزامي

 جميع املشرتكني يدخلون يف النشاطات املذكورة
(الدورة األوىل والثانية و املجموعتني)

(التهديف للعقبات 12-0 (الفئة األوىل والثانية

الفعاليات

املكان
اللوائح التنظيمية

اللهويك 7 أس

 مختلطة    مفتوحة
اسباير زون

ثالثة مباريات عىل االقل
ال رشوط عىل تغيري االعبني-

 الفرق املختلطة ال تتجاوز خمسة العبني من كل جنس عىل ارض
  امللعب، باإلضافة اىل حارس املرمى

أقل عدد  9 الحد األقىص  11
زي موحد ومرقم

الفعاليات
املكان

اللوائح التنظيمية

الزي

 كرة الشبكة

 سيدات    مفتوحة
 رجال     مفتوحة

مؤسسة قطر
حد أدىن ألربع مباريات

تبديل الالعبني
 الفريق املختلط ال يتعدى ٤ العبني من كل جنس عىل

 ارض امللعب
حد أدىن ٩، حد اقىص ١١

لباس مطابق مع رقم الالعب عىل الزي من امام وخلف

الفعاليات

املكان
اللوائح التنظيمية

عدد الفريق
الزي

رياضة الرغبي

 سيدات ورجال    مفتوحة
اسباير زون

حد أدىن ٣ مباريات
تبديل الالعبني

حد أدىن ٩ حد اقىص ١١
زّي موحد ومرقم

الفعاليات
املكان

اللوائح التنظيمية

حجم التشكيلة
الزي

جري

٥ كلم او ١٠ كلم او نصف ماراتون
سيدات كل الفئات

رجال كل الفئات
كريس متحرك ٥كلم او ١٠ كلم او نصف ماراتون

سباق التناوب٤ * ١٦٠٠ م
 سيدات   مفتوحة
 رجال    مفتوحة

 مختلطة.   مفتوحة
مؤسسة قطر

:سباق التناوب املختلط يجب ان يتكون من
٢ رجال و٢ سيدات

الفعاليات

املكان
اللوائح التنظيمية

باديل تنس

   الزوجي
نساء      مفتوح       +40 
رجال     مفتوح       +40

    مختلط     مفتوح      +40
فندق ومنتجع شرياتون الدوحة

 ميكن املشاركة بفعالية أو فعاليتني
مباريات عىل األقل يف كل فعالية 3

لون موحد

الفعاليات

املكان
اللوائح التنظيمية

الزي

قارب التنني

مسار طويل 500 م
 مسار قصري 250 م

    مفتوحة
      ال قيود عىل العمر أو الجنس

 قرية كتارا الثقافية
ال توجد خربة سابقة مطلوبة

يتم توفري التوجيه
الحد األدىن من 2 السباقات كل مسافة

 يتكون الطاقم من 10 العبني
من 12 اىل 14

 زي موحد
 سيتم توفري القوارب واملجاذيف ومعدات الطفو

الفعاليات

املكان
اللوائح التنظيمية

حجم التشكيلة
الزي



 ملخص الرياضات

 - خالل الساعة  No Sport 11:00 1500 - سيتم تحديد موعد يوم الجمعة *

كرة الريشة

فردي              
      سيدات         جميع الفئات

رجال         جميع الفئات
 زوجي

سيدات         مفتوحة +40
رجال         مفتوحة 40-49   +50

مختلطة          مفتوحة +40
مؤسسة قطر

 ميكن للمتنافسني املشاركة يف فعالية أو فعاليتني
مباريات عىل األقل يف كل فعالية 3

لون واحد يف األغلب
ستوفر كرات الريش

الفعاليات

املكان
اللوائح التنظيمية

الزي

كرة السلة

 سيدات         مفتوحة              
 رجال           مفتوحة
      املقعدين       مفتوحة

 اسباير زون
 مباريات عىل االقل 3

 من 7 اىل 9
زي موحد ومرقم

الفعاليات

املكان
اللوائح التنظيمية

 حجم التشكيلة
الزي

“كرة السلة “ 3 العبني

 سيدات         مفتوحة              
 رجال           مفتوحة
      املقعدين       مفتوحة

 اسباير زون
 مباريات عىل االقل 3

 من 4 اىل 5
زي موحد ومرقم

الفعاليات

املكان
اللوائح التنظيمية

 حجم التشكيلة
الزي

الشطرنج

 فردي       مفتوحة

مؤسسة قطر
الحد األدىن 5 جوالت حسب النظام السويرسي

 كل العب لديه 20 دقيقة لكل لعبة يف جميع الحركات
يفضل ان يكون الزي قميص وبنطلون

رشكة قطاع

الفعاليات

املكان
اللوائح التنظيمية

الزي

“الكريكت “ 8 العبني

 سيدات         رجال             مفتوحة
نادي الدوحة للغولف

 أي مزيج مكون من الذكور أو من االناث
  مباريات عىل االقل 3

 كل مباراة تشمل احراز 7 اىل 6 رميات عىل كل جانب
 ال ينسحب الالعب اال عند احراز 20 نقطة

من 10 اىل 12
 زي الكريكت األبيض أو زي املؤسسة

الفعاليات
املكان

اللوائح التنظيمية

حجم التشكيلة
الزي

ركوب الدراجات

سباق ضد الساعة
كم     سيدات     جميع الفئات 16
كم     رجال       جميع الفئات 16

كم     دراجات مرتادفة  مفتوحة 16
سباق عىل الطريق

كم     سيدات      جميع الفئات 40
كم     رجال        جميع الفئات 40

كم     دراجات مرتادفة   مفتوحة 40
سباق عىل الطريق- حلبة نادي لوسيل الريايض
سباق ضد الساعة – حلبة نادي لوسيل الريايض
ميكن للمتنافسني املشاركة يف فعالية أو فعاليتني

إلزامي: استخدام دراجة آمنة وخوذة للرأس

الفعاليات

املكان

اللوائح التنظيمية
الزي

“إحتفال فعالية “سوبر سنرت

 املوكب االحتفايل لأللعاب

حفل األلعاب الكبري

تنس الريشة

كرة سلة

sكرة السلة 3

الشطرنج

لعبة الكريكت 8

ركوب الدراجات

قارب التنني

الرياضات االلكرتونية

الجولف

الهويك

 الكارتينج “ سباق السيارات

ركوب الدراجات عىل الجبال

كرة الشبكة

“الركبي “ 7 العبني

الجري

كرة القدم

“كرة القدم “ 5 العبني

 االسكواش

السباحة يف املياه املفتوحة

تنس الطاولة

التنس

“لعبة “ركبي اللمس

  البولينغ العرشية

“الرتاياثلون “ األلعاب الثالثية

كرة الطائرة

حفل توزيع الجوائز

   السبت         الجمعة         الخميس         األربعاء
  9      8      7       6  الربنامج – نوفمرب 2019



• متثيل رشكتكم، جهة عملكم أو مؤسستكم  
• انشاء فريقكم الخاص، سواء كان فريقاً بسيطاً أو كبرياً

• االشرتاك املفتوح لجميع الرشكات واملؤسسات - بغض النظر عن حجمها
• تشمل الفرق: املوظفني والزمالء والعمالء والعائلة واألصدقاء

• احضار الفتاتكم الخاصة واالستعداد للمنافسة واالحتفاالت الرائعة
• تحسني صحة ولياقة موظفيكم
• تكوين عالقات جديدة بناءة ! 

االستفادة من فوائد الرشكات عرب ... 

الحصول عىل صالح للعمل!

 الحدث الذي ستكونون فيه أفضل فريق
:يف مؤسستكم، من خالل

• تعزيز الثقة لدى املوظفني والوالء وروح الفريق
• الرتويج لالسم والعالمة التجارية

• تطوير التواصل مع القادة وممثيل األعامل الوطنية متعددي الجنسيات
• الوصول إىل عمالء جدد، وانتهاز الفرص وعالقات عمل جديدة

• تقديم برامج ذات حوافز حقيقية
• دمج املوظفني

• استيفاء أهداف املسؤولية االجتامعية الخاصة مبؤسستكم
• زيادة إنتاجية القوى العاملة لديكم

مشاركتكم يف هذا الحدث العاملي هي واحدة من أفضل االستثامرات التي ستقوم بها مؤسستكم !



 من 6 اىل 9 نوفمرب 2019 يف الدوحة - قطر

TMWorld Corporate Games

 كن جزًءا من            مجتمع الرياضة للرشكات يف جميع أنحاء العامل

.أكرب مهرجان متعدد الرياضات يف العامل للمؤسسات والرشكات واملؤسسات واملعاهد

Corporate Games تم تنظيم                            بنجاح يف وجهات مختلفة حول العامل منذ عام 1988، وهذه هي فرصتكم لتكونوا جزًءا منها مهام كان عمركم أو قدراتكم الرياضية أو



مزيج متكامل بني الرياضة واألعامل والسياحة

 من 6 اىل 9 نوفمرب 2019 يف الدوحة - قطر

TMWorld Corporate Games

www.corporate-games.com


