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اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية/ أ االشتر

المدربي   1.

التعريفات

1.1  
ي : مدير فن 

.من االتحاد الدولي ( BWF coaching level 2)شهادة المستوى الثان 

:مدرب1.2

.  من االتحاد الدولي  BWF coaching level 1))شهادة المستوى األول ➢

أو دورة مدربي   الريشة الطائرة التمهيدية المقدمة من االتحاد السعودي للريشة الطائرة➢

ة سنة ممارسة التدريب➢ .إضافة إل خبر

:  مساعد مدرب1.3

ي الريشة الطائرة المقدمة من االتحاد السعودي للريشة الطائرة➢  التمهيدية لمدرنر
.الحصول عىل دورة المدربي  

ة ممارسة كسنتي   كحد أدن  ➢ .  أو شهادة وقت الريشة مع خبر



المدربي   / 1 اطات الفنية/ أ االشتر

عدد المساعدينعدد المدربي   عدد المالعب

مساعد مدرب1مدرب1مالعب3-4

مساعد مدرب2مدرب2مالعب5-8

مساعد مدرب3مدرب3مالعب9-12

مساعد مدرب4مدرب4مالعب 13-16

المدربي   1.

  األكاديمية1.4
 
. جدول المدربي   والمساعدين حسب عدد المالعب ف



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

المنشآت2.

مواصفات المنشأه2.1

.مالعب قانونية للريشة الطائرة3أن ال يقل عن عدد المالعب لألكاديميات الخاصة عن ➢

ي حال بلغ . للسيدات واحدة منها مجهزة لذوي االحتياجات الخاصة للرجال والسيدات2للرجال وعدد 2أن ال يقل عدد دورات مياه الرجال عن عدد ➢
 
وف

.للسيدات3للرجال و 3مالعب أن يكون عدد دورات المياه 6عدد مالعب األكاديمية إل 

.أماكن لالستحمام وتغيب  المالبس للرجال منفصلة عن منطقة السيدات➢

ي حال بلغ عدد مالعب األكاديمية إل . للسيدات2للرجال و عدد 2ال يقل عدد غرف االستحمام وتغيب  المالبس عن ➢
 
مالعب فما فوق أن يكون عدد 6وف

.للسيدات3للرجال و 3المراوش 

ي النادي تتسع إل ➢  لمدرنر
أشخاص كحد أدن  5مكتبي  

أن يكون هناك بهو استقبال ألعضاء وزوار النادي➢

.  عىل األقل1وجود ضابط أمن وسالمة ➢

ات مراقبة تعمل عىل مدارس الساعة➢ .يجب أن تغىط جميع مرافق المنشأة بكامب 



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

المنشآت2.

اطات عامة2.2 :اشتر
ي منطقة مغلقة2.2.1

 
يجب أن تكون جميع المالعب ف

مب  14.723= الطول القطري للملعب كامال 2.2.2
ي كالهما2.2.3 الملعب يستخدم للعب الفردي وللعب الزوجر

اته2.3   وتجهت  
 
:ملعب الريشة الطائرة القانون

(أ)ملم وكما هو موضح بالمخطط 40ومحددا بالخطوط بعرض . يجب أن يكون الملعب مستطيل الشكل2.3.1
الخطوط المحددة للملعب يجب أن تظهر بسهولة ويفضل تلوينها باللون األبيض أو األصفر2.3.2
ي تحددها2.3.3

 من المنطقة الت 
ً
جميع الخطوط يجب أن تكون جزءا

، ويجب أن تبق  عاموديه عندما تشد الشبكة1.55يجب أن يكون ارتفاع القوائم عن سطح الملعب 2.3.4 .مب 
ي المخطط 2.3.5

 
، كما هو موضح ف ي ي لملعب الزوجر ي ( أ)القوائم يجب أن توضع عىل الخط الجانتر و دعائمها يجب القوائم أ. بغض النظر عىل أن اللعب فردي أو زوجر

أال تمتد إل داخل الملعب خلف الخطوط الجانبية
ملم20ملم وان ال يزيد عن 15يجب أن تصنع الشبكة من الحبل الناعم الداكن اللون، وان ال يقل سمكه عن 2.3.6
ي الطول6.10وال يتجاوز . ملم760يجب أن يكون العرض :الشبكة2.3.7

 
مب  ف

ي بعرض 2.3.8
يط ابيض مزدوج، ومثت  يط يجب أن يشد الحبل 75يجب أن يكون الجزء العلوي من الشبكة محاط بشر ملم، يمر بداخله الحبل أو السلك، وهذا الشر

أو السلك إل األعىل
يجب أن يمتد الحبل أو السلك بثبات، مستوي مع الحافة العليا للقوائم2.3.9

، و1.524يجب أن يكون ارتفاع الجزء العلوي للشبكة عن سطح الملعب من منتصفه 2.3.10 ي 1.55مب  .مب  فوق الخطوط الجانبية لملعب الزوجر



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

الملحق أ

مخطط ملعب الريشة الطائرة



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

المنشآت2.

:يجب أن تكون األرضيات لمالعب الريشة الطائرة عىل النحو التالي :االرضيات المعتمدة2.4

ي تشمل جميع األلعاب2.4.1
األرضيات المطاطية الت 

أرضية تغىطي كامل أرضية النادي باإلضافة إل المالعب المخصصة للريشة الطائرة2.4.2

ف بها من قبل االتحاد الدولي للريشة الطائرة* 
كه معب  يجب أن تكون تلك األرضية مصنعة من قبل شر

 والمعتمدة من االتحاد الدولي ( البساط)الجاهزة المطاطية األرضيات 2.4.3
كات المعتمدة . المخططة بشكل قانوني   Yonex)بعض الشر – Victor – Lining - Apacs)

وط لدى االتحاد الدولي ( البساط)يجب أن تكون األرضيات المطاطية الكاملة أو األرضيات الجاهزة : مالحظة
كات المعتمدة من حيث المواصفات والشر .للريشةمن الشر

(ب)الرجاء اإلطالع عىل ملحق **



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

الملحق ب

األرضيات



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

المنشآت2.

:القياسات القانونية2.5

(مم)القياسات البند

7,000ارتفاع سقف الصالة الرياضية عن سطح الملعب 

13,400الطول للملعب الواحد

6,100العرض للملعب الواحد

2,000المساحة بي   نهاية خطوط الملعب والجدار

2,000المساحة بي   المالعب المتقابلة بالطول

1,500المساحة الجانبية من الخطوط عىل الجدار

1,500المساحة بي   المالعب 

2,400المساحة بي   مالعب الريشة الطائرة ومالعب أخرى 



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

المنشآت2.

:مواصفات اإلضاءة والتهوية للمالعب2.6
ي الملحق 2.6.1

 
(ج)يجب أن تكون اإلضاءة بي   المالعب وليست فوق المالعب مباشر ألنه تؤثر بشكل كبب  عىل رؤية الريشة كما موضح ف

ي جهتي   متقابلتي   كحد أدن  2.6.2
 
يجب وضع مراوح شفط للتهوية ف

ان الريشة2.6.3 ي إل الجدار أو إل األعىل وال يكون موجة بجهة المالعب حت  ال يؤثر عىل طب 
.التكييف يجب أن يكون موجهة بشكل أفق 

:مواصفات الجدار المحيطة بالمالعب2.7
يجب أن يكون الجدار خالي من النوافذ أو إضاءة ألنه تؤثر عىل الرؤية الريشة أثناء اللعب2.7.1
ي لونها أبيض2.7.2

يجب أن يكون لون الجدار غامق وغب  المعة وذلك لرؤية الريشة الت 
يجب أال يكون أي عوامل تشتيت مثل األلوان الزاهية2.7.3
يجب أن تكون جميع الجدران بلون موحد2.7.4
ي حال وجود إضاءة عىل الجدار يجب أن تكون مخفية تماما2.7.5
 
ف



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

الملحق ج

اإلضاءة والتهوية 



األدوات/ 3 اطات الفنية/ أ االشتر

األدوات.3

:الريشة3.1

 الريشة،صناعةمادةكانتوأّيا .صناعيةمواد أو /وطبيعيةمواد منمصنوعةالريشةتكونأنيجب3.1.1
ّ
ةالصفةفإن انالممب   المصنوعةريشةللعامبشكلللطب 

.الجلدمنرقيقةبطبقةمغطاةفلينيةقاعدةإلإضافةالطبيعي الريشمنالمصنوعةلتلكمشابهةتكونأنيجب

:الطبيعيةالريشة3.1.2

ي مثبتةريشة16عىلالريشةتحتويأنيجب3.1.2.1
 
.القاعدةف

.قاعدتهاإلالريشةقمةرأسمناحتسابها يتمملم70وملم62بي   ما يكونأنعىلموّحد الريشةطوليكونأنيجب3.1.2.2

اوحدائرةشكلعىلالريشقمةتكون3.1.2.3 .ملم68إلملم58منقطرها يب 

.مناسبةأخرىمادةأيأو خيطبواسطةبإحكامالريشيثبتأنيجب3.1.2.4

ي استدارةمعملم28إلملم25بي   ما القاعدةقطر يكونأنيجب3.1.2.5
 
.القاعدةأسفلف

.غرام5.5إلغرام4.74بي   فيما الريشةوزنيكون3.1.2.6



األدوات/ 3 اطات الفنية/ أ االشتر

األدوات.3

:الريشة3.1

:الصناعية/الطبيعيةغت  الريشة3.1.3

 الطبيعي للريشالمحاكي الصناعي الريشمنالمصنوعالسفىلي الجزءيكون3.1.3.1
ً
.الطبيعي للريشبديل

ي مذكور هو كما القاعدةمواصفاتتكونأنيجب3.1.3.2
 
.3.1.2.5البندف

ي كما والوزنالقياساتمعايب  تكونأنيجب3.1.3.3
 
ي تفاوتقبوليجوز فإنهحال،أيةوعىلوالبند،3.1.2.3والبند3.1.2.2البندف

 
ف

ي االختالفاتنتيجة%10تتجاوزال بنسبةوالوزنالقياساتمواصفات
المواد مواصفاتأو األرضيةالجاذبيةبسببتحصلالت 

.الطبيعي الريشمعبالمقارنةالصناعيةالمستعملة

ي اختالفوجود عدممراعاةمع3.1.3.4
 
انوشعةالعامالتصميمف ي تعديالتإجراءيمكنفإنهالريشة،وطب 

 
أعالهورةالمذكالمواصفاتف

ي العضو بموافقة
ي المعت 

 
ي وذلكاالتحاد،ف

 
ي األماكنف

المناخاختالفأو األرضسطحعنكاالرتفاعالجويةالظروففيها تسببالت 

.مناسبةغب  المعتمدةالريشةمواصفاتتجعل



األدوات/ 3 اطات الفنية/ أ االشتر

األدوات.3

ب3.2 :المض 

بإطار طولإجمالي يتجاوز أال يجب3.2.1 الرئيسيةاألجزاءمنيتكّونوأنالعرض،إلجمالي ملم230وملم،680المض 

ي الموصوفة
 
ي مبي ّ  هو وكما 4.1.5البندإل4.1.1البندف

 
.جالمخططف

بقبضة3.2.2 ي الجزءهو المض 
 
بف بلمسكالمخصصالمض  .الالعبقبلمنالمض 

بمنالجزءهي األوتار منطقة3.2.3 بالالعبيستخدمهالذيالمض  .الريشةلض 

ا الرأسيكون3.2.4
ً
.األوتاربمنطقةمحيط

ا )والرأسالمقبضبي   الساقيصل3.2.5
ً
.(4.1.5للبندوفق

بالرأسالساق(وجدتإن)الرقبةتربط3.2.6



األدوات/ 3 اطات الفنية/ أ االشتر

األدوات.3

ب3.2 :المض 

  يجب3.2.7
 
:أناالوتار منطقةف

ابطةأو متشابكةإما المتقاطعةالخيوطمننمطمنومؤلفةمسطحةتكون3.2.7.1 ي ملم280عنتزيد وأال تقاطعها؛عند مب 
 
اإلجمالي الطولف

ي ملم220و
 
ي للمنطقةتمتد أنلألوتار يجوز فإنهحال،أيةوعىل.اإلجمالي عرضهف

عتبر الت 
ُ
ط.الرقبةمنطقةت منطقةعرض:كونيأنبشر

ملم35عنيزيد ال األوتار 

ملم330عنيزيد ال عامبشكلاألوتار لمنطقةالطول3.2.7.2

بيكونأنيجب3.2.7.3 المنعأو د للحخاصبشكلالمستخدمةاألجسامتلكبخالفبروز،أو نتوءاتأيأو بهمتعلقجسمأيمنخالًيا المض 

از أو التلف،من ب،اهب   ي المقبضلتأمي   أو الوزن،لتوزي    عأو المض 
 
ي حبل،بواسطةالالعبيد ف

ي معقولةتعتبر والت 
 
والموضعالحجمف

لهاالمخصصةاألغراضلتحقيق

نجسمأيمنخاليكونأنيجب3.2.7.4
ّ
ي جوهريتغيب  إحداثمنالالعبيمك

 
بشكلف للمض 



السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

السالمة.4

ط النادي عند قبول الالعب4.1  و يتحمل النادي كامل المسؤولية حيال ذلك/يشب 
ً
ك الئق طبيا ي يفيد أن المشب  ة تقديم كشف طتر

ي ➢
http://sfsm.org.sa/mos20: للحصول عليها الرجاء عىل لالعب تعبئة النموذج التالي من قبل اإلتحاد السعودي للطب الرياض 

ي / ومن ثم، عىل المستشق  ➢
http://sfsm.org.sa/mos10: العيادة تعبئة النموذج التالي من قبل من قبل اإلتحاد السعودي للطب الرياض 

ي 4.2
ي ول. ة معتمد عالج طبيعي للفريق أو عقد مع عيادة ساري المفعول من االتحاد السعودية للتخصصات الصحية/وجود أخصان 

ي حال توفر أخصان 
 
كن غب  معتمد، يمكن ف

ي 
http://sfsm.org.sa/mos30: التقديم عىل اعتماده من خالل تعبئة النموذج التالي من قبل اإلتحاد السعودي للطب الرياض 

ي مجموعة من األخصائيي   العالج الطبيعي **
ي الرياض  ي حال االحتياج، يوفر االتحاد السعودي الطتر

 
http://sfsm.org.sa/mos40: و ف

ي الرابط التالي -إسعافات أولية 4.3
 
http://sfsm.org.sa/mos70يجب أن توفر النادي أثناء المباريات و التمارين حقيبة إلسعافات األولية والمعدات الكافية  المذكورة ف

ي و 
سيارة اسعاف اثناء المباريات ان امكنحسب معايب  اإلتحاد السعودي للطب الرياض 

/http://sfsm.org.sa/nafes: لراحتكم، لقد قمنا بإعداد حقيبة إسعافات أولية جاهزة إذا رغبتم، للحصول عليها، الرجاء الضغط عىل**

(شخص50حت  )ريال سعودي12,650: الحقيبة الصغرى✓

ى✓ (شخص100حت  )ريال سعودي 14,375: الحقيبة الكتر

  نظام إنذار الحريق4.4
 
وط الدفاع المدن عىل حسب شر

http://sfsm.org.sa/mos20
http://sfsm.org.sa/mos10
http://sfsm.org.sa/mos30
http://sfsm.org.sa/mos40
http://sfsm.org.sa/mos70
http://sfsm.org.sa/nafes/


المسابقات/ 5 اطات الفنية/ أ االشتر

المسابقات.5

اطاتالطائرةللريشةالسعودياالتحاد ُيصدر 5.1 ي سواءالخارجيةو الداخليةللمشاركاتالمنظّمةوالتعليماتاالشب 
 
عىلوتعميمها مسابقاتالأو البطوالت أو المعسكراتف

.بموجبهاللعملالرياضيةاألندية

اطاتالئحةإصدار يتم:مالحظة .البطولةموعد منأسابيع3قبلاألنديةإلوترسلالسنيةالفئةحسببطولةلكلفنيةاشب 

:العمريةالفئات5.2

اعم5.2.1 .سنة(13)تحتالبر

.سنة(15)تحتالناشئي   5.2.2

.سنة(19)تحتالشباب5.2.3

.فوقفما سنة19أولفريق5.2.4

ي المشاركةلألكاديمياتيحق5.3
 
ي المفتوحةالبطوالت ف

.الطائرةللريشةالسعودياالتحاد ينظمها الت 



اطات / ب االشتر
اإلدارية



اإلنتساب/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

اإلنتساب.6

ي 6.1
:  يجب عىل األشخاص الراغبي   باالنتساب لالتحاد التقدم بطلب عبر موقع نافس من خالل الرابط اآلن 

https://www.mos.gov.sa/services/ar/profile/services/Pages/FederationMembershipRequest.aspx?RequestType=FederationMembershipRequest

ا به الوثائق والمستندات التالية
ً
:لإلدارة التنفيذية، مرفق

 عن الكيان مع الغب  6.1.1
ً
.قائمة الممثلي   النظاميي   أو المفوضي   بالتوقيع نيابة

في   عىل النشاط واللعبة6.1.2 ات الفنيي   والمشر .أسماء ومؤهالت وخبر

ات القائمة6.1.3 .بيان يتضمن المنشآت والمالعب التابعة والتجهب  

ام ِبما يصدر عن االتحاد من قواعد وتنظيمات وقرارات6.1.4 .تعّهد بااللب  

.إيصال سداد الرسم المقرر لالنضمام لعضوية االتحاد6.1.5

ورية6.1.6 .أي متطلبات إضافية يراها االتحاد ض 

https://www.mos.gov.sa/services/ar/profile/services/Pages/FederationMembershipRequest.aspx?RequestType=FederationMembershipRequest


الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الرسوم.7

واحدةلمرةتدفعريال10,000العضويةرسوم7.1

ريال3,000سنويةالعضويةتجديد رسوم7.2



المخافات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العقوبات
المخالفة

المرة الثالثة المرة الثانية المرة األوىل

اطات الفنية واإلدارية المذكورة. 1 عدم التقيد باالشتر

ريال3000 ريال1700 ريال1000 ام بمواصفات الجدران حول المالعب عدم االلب   1.1

ريال3500 ريال2500 ريال1500 ام بمواصفات األرضيات المالعب عدم االلب   1.2

ريال2500 ريال1500 ريال1000 ام بالمسافات بي   المالعب عدم االلب   1.3

خيص إلغاء الب  ريال2000 ريال1000 ي للسقف عن سطح الملعب
ام باالرتفاع القانون  عدم االلب   1.4

ريال3500 ريال2000 ريال1000 ام بمواصفات التكيف داخل الصالة الرياضية عدم االلب   1.5

ريال2500 ريال1500 ريال1000 ام بمواصفات اإلضاءة عدم االلب   1.6

ريال3500 ريال2000 ريال1000 ام بمواصفات األدوات الخاصة باللعبة عدد االلب   1.7

والعقوباتالمخالفات.8



المخافات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العقوبات
المخالفة

المرة الثالثة المرة الثانية المرة األوىل

ريال6000 ريال3500 ريال2000 يوم من انتهائها30عدم تجديد الرخصة السنوية خالل  2

ريال5000 ريال5000 يوم45تنبيه لتصحيح الوضع خالل  العمل بدون رخصة من االتحاد السعودي للريشة الطائرة 3

ريال4000 ريال2000 إنذار خىطي  ع دم التج اوب م ع خطابات االتحاد 4

ريال4000 ريال2000 إنذار خىطي  ليم اتال يتم تنفيذ م ا يص در ع ن االتحاد م ن تعامي م، أو ق رارات، أو تع 5

ريال4000 ريال2000 ريال1000 ام بمتطلبات السالمة العامة عدم االلب   6

ريال6000 ريال4000 ريال2000 وط القوى العاملة  ام بشر (صائيي   المدربي   والمساعدين واألخ)عدم االلب   7

ريال3500 ريال2000 ريال1000
وط العامة للمرافق  -ب اإلداريةالمكات-منطقة االستقبال)عدم تطبيق الشر

(المواقف-غرف االستحمام-دورات المياه
8

والعقوباتالمخالفات.8



 
 
شكـــرا


