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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

ي اإلدارة الرياضية: اإلداري1.4
 
ة ف .خبر

  واإلداري1.5
.إداري بعقد دوام كامل عىل األقل1مدرب وعدد 1أن يكون لدى النادي عدد : المتطلبات الكادر الفن 



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

مواصفات المنشأه2.1

.مالعب قانونية للريشة الطائرة4أن ال يقل عن عدد المالعب لألندية الخاصة عن ➢

.للسيدات واحدة منها مجهزة لذوي االحتياجات الخاصة للرجال والسيدات4للرجال وعدد 4أن ال يقل عدد دورات مياه الرجال عن عدد ➢

.أماكن لالستحمام وتغيب  المالبس للرجال منفصلة عن منطقة السيدات➢

.للسيدات4للرجال و عدد 4ال يقل عدد غرف االستحمام وتغيب  المالبس عن ➢

ف الصالة1توفب  عدد ➢ مكتب إداري داخىلي لمشر

ي النادي تتسع إل ➢  لمدرنر
أشخاص كحد أدن  4مكتبي  

أن يكون هناك بهو استقبال ألعضاء وزوار النادي➢

أشخاص10قاعة اجتماعات متعددة االستخدام للدورات وورش العمل تتسع بحد أدن  ➢

.مقعد لكل ملعب15يجب أن تكون مقاعد الجمهور من جهة واحدة أو جهتي   وأن ال تقل عن ➢



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

مواصفات األندية/ تابع2.1

:من كل األجهزة التالية1أن يكون ضمن مرافق النادي صالة للحديد مصغرة والتمارين اللياقية وتوفب  عدد ➢

.يجب تواجد رجل أمن ساعات عمل النادي وأثناء التدريب لألندية الخاصة➢

ات مراقبة تعمل عىل مدارس الساعةي➢ .جب أن تغىط جميع مرافق المنشأة بكامب 

ي ➢
.ة معتمد عالج طبيعي للفريق أو عقد مع عيادة ساري المفعول/وجود أخصان 

oStandard barbell oTreadmill

oAdjustable dumbbell oElliptical

oStandard weight plate oUpright bike

oFlat bench oLeg press machine

oStability ball-pull up bar oLeg extension machine

oIncline bench oLat pulldown machine

oAerobic step oPec deck machine

oSquat rack oChest press machine



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
ي المخطط 2.3.4

 
(  ملحق أ)عالمات اختبار رسعة الريشة كما هي موضحة ف

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 رسر

 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

9,000ارتفاع سقف الصالة الرياضية عن سطح الملعب 

13,400الطول للملعب الواحد

6,100العرض للملعب الواحد

2,000المساحة بي   نهاية خطوط الملعب والجدار

3,000المساحة بي   المالعب المتقابلة بالطول

1,500المساحة الجانبية من الخطوط عىل الجدار

1,500المساحة بي   المالعب 

2,600المساحة 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 مبارسر 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 انلالممب   بشكللطب 

.الجلدمنرقيقةقةبطبمغطاةفلينيةقاعدةإلإضافةالطبيعي الريشمنالمصنوعةلتلكمشابهةتكونأنيجبالمصنوعةللريشةعام

: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
 
.3.1.2البندف

ي كما والوزنالقياساتمعايب  تكونأنيجب3.1.3.3
 
ي تفاوتقبوليجوز فإنهحال،أيةوعىل.3.1.2.6والبند3.1.2.5البندف

 
مواصفاتف

ي االختالفاتنتيجة%10تتجاوزال بنسبةوالوزنالقياسات
ملةالمستعالمواد مواصفاتأو األرضيةالجاذبيةبسببتحصلالت 

.الطبيعي الريشمعبالمقارنةالصناعية

ي اختالفوجود عدممراعاةمع3.1.3.4
 
انورسعةالعامالتصميمف ي تعديالتإجراءيمكنفإنهالريشة،وطب 

 
أعالهورةالمذكالمواصفاتف

ي العضو بموافقة
ي المعت 

 
ي وذلكاالتحاد،ف

 
ي األماكنف

المناخاختالفأو األرضسطحعنكاالرتفاعالجويةالظروففيها تسببالت 

.مناسبةغب  المعتمدةالريشةمواصفاتتجعل

جميع المنافسات تكون باللريش الطبيعي : مالحظة



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 
 
المسابقاتأو ت البطوال أو المعسكراتف

.بموجبهاللعملالرياضيةاألنديةعىلوتعميمها 

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

  البطوالت 5.3
 تقامالنر

 
نامجحسبسنويا   التر

:الزمن 

اعم)السنيةالفئاتلجميعالمناطقدوريبطولة5.3.1 .فرق(أولفريق-شباب-الناشئي   -البر

اعم)السنيةالفئاتلجميعاألولالدرجةدوريبطولة5.3.2 .فرق(أولفريق-شباب-الناشئي   -البر

اعم)السنيةالفئاتلجميعالممتازةالدرجةدوريبطولة5.3.3 .فرق(أولفريق-شباب-الناشئي   -البر

اعم)السنيةالفئاتلجميعالمملكةبطولة5.3.4 ي -فردي(أولفريق-شباب-الناشئي   -البر .زوجر

.السنيةالفئاتلجميعالمفتوحةالمملكةبطولة5.3.5



اطات / ب االشتر
اإلدارية



العضوية/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العضوية.6

ي الرابطخاللمننافسموقععبر العضويةطلبخدمةعبر بطلبالتقدماالتحاد لعضويةلالنضمامالراغبي   األشخاصعىليجب6.1
:اآلن 

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

ا التنفيذية،لإلدارة
ً
:التاليةوالمستنداتالوثائقبهمرفق

. النظام األساسي لالتحاد، ولوائحه الفنّية واإلدارية والمالية6.1.1

 عن الكيان مع الغب  6.1.2
ً
.قائمة الممثلي   النظاميي   أو المفوضي   بالتوقيع نيابة

في   عىل النشاط واللعبة6.1.3 ات الفنيي   والمشر .أسماء ومؤهالت وخبر

ات القائمة6.1.4 .بيان يتضمن المنشآت والمالعب التابعة والتجهب  

نسخة من محض  اجتماع الجمعية العمومية للنادي عىل إقرار اإلنضمام لعضوية االتحاد السعودي للريشة الطائرة6.1.5

ام ِبما يصدر عن االتحاد من قواعد وتنظيمات وقرارات6.1.6 .تعّهد بااللب  

.إيصال سداد الرسم المقرر لالنضمام لعضوية االتحاد6.1.7

ورية6.1.8 .أي متطلبات إضافية يراها االتحاد ض 

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


العضوية/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العضوية.6

راجع6.2
ُ
.اإلدارةلمجلسرفعهقبلالُمتطلباتكافةاستكمالمنللتأكد تقديمه؛تاري    خمنيوًما ثالثون(30)خاللالطلبالتنفيذيةاإلدارةت

.ثالثون يوًما من تاري    خ الرفع( 30)يدرس مجلس اإلدارة الطلب المرفوع له من اإلدارة التنفيذية وُيصدر قراراه خالل 6.2.1

ي بالموافقة أو الرفض خالل 6.2.2
ي طلب ( 15)يتم إخطار مقدم الطلب بقرار مجلس اإلدارة القاض 

 
 من تاري    خ صدروه عىل العنوان المدون ف

ً
خمسة عشر يوما

.االنضمام، وتزود اللجنة األولمبية بصورة من القرار

ي االتحاد من تاري    خ الموافقة6.2.3
 
ي حال موافقة مجلس اإلدارة عىل طلب االنضمام، يعتبر طالب العضوية عضًوا ف

 
.ف

ي التظلم من القرار إل ا6.2.4
 
ي القرار، ولطالب العضوية الحق ف

 
ي حال رفض مجلس اإلدارة لطلب االنضمام يجب أن يكون الرفض ُمسّببا ف

 
ألولمبية خالل للجنة اف

 من تاري    خ إبالغه، ويكون قرارها نهائًيا( 15)
ً
.خمسة عشر يوما

ي الفقرات السابقة، فيحق له الرفع للجنة األولمبية ال 6.2.5
 
ي ختإذا لم يتم إبالغ طالب العضوية بقرار مجلس اإلدارة خالل المدد المشار إليها ف

 
ي ف

اذ القرار النهان 

يوًما من نهاية الُمدة النظامّية الُمخصصة لإلبالغ( 15)الطلب خالل 



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الرسوم.7

واحدةلمرةتدفعريال30,000العضويةرسوم7.1

ريال10,000سنويةالعضويةتجديد رسوم7.2



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العقوبات
المخالفات

  حال التكرار
 
ف المرة األوىل

ريال ( 2500)غرامة بقيمة 
عند كل مخالفة الحق، 
اوح من  واإليقاف لمدة تب 
 إل ثال 

ً
ة يوما ثة خمسة عشر

ي 
 
أشهر من تمثيل النادي ف
عدم اللعبة أو تكرار اإليقاف و 
.ةمرافقته الفرق الرياضي

ريال( 1000)غرامة بقيمة 

ي واإلداري عدم تقدي/يجب عىل المدّرب. خرق لقواعد السلوك الخاصة بالمدّرب
م النصيحة المسؤول الفت ّ

إل الالعب أثناء اللعبة، أو بأي طريقة تشتت الطرف الخصم
1

ي المقعد أثناء اللعبة
 
ي البقاء ف

 
(1.2)1.2.3: مدونة قواعد السلوك للمدّرب. اإلخفاق ف 2

، محاوالت لتأخب  اللعب(3.2)2.2.3خرق قواعد السلوك للمدّرب  3

ة الراح( 4.2)3.2.3خرق قواعد سلوك المدّرب  ي العودة إل المقاعد بعد انتهاء فب 
 
ةمن خالل اإلخفاق ف 4

اإلساءة أو توجيه التهديد أو إلهاء لمسؤول المباراة، أو الحكم، أو ( 5.2)4.2.3خرق قواعد سلوك المدّرب 
ي أو إداري لالعب الخصم

مدّرب آخر، أو مسؤول فت 
5

من خالل المحاولة للتواصل بأي طريقة كانت مع الالعب الخصم( 6.2)5.2.3خرق قواعد سلوك المدّرب 
ي واإلداري لالعب الخصم أثناء الشوط

أو المدّرب أو المسؤول الفت 
6

والعقوباتالمخالفات.8

ي والمسؤولالناديمخالفات)الطائرةللريشةالسعودياالتحاد منالصادرةالعقوباتاالنضباطالئحةتطبق8.1
(واإلداريالفت 



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

ي والمسؤولالناديمخالفات)الطائرةللريشةالسعودياالتحاد منالصادرةالعقوباتاالنضباطالئحةتطبق8.1
(واإلداريالفت 

العقوبات
المخالفات

  حال التكرار
 
ف المرة األوىل

ريال3500 ريال (1800)غرامة بقيمة  إذا حض  وامتنع عن المشاركة بدون تقديم عذر مقبول 7

ريال5000 (ريال ( 3000)غرامة بقيمة  .عذر مقبولالحضور والمشاركة ثم االنسحاب ألسباب مختلفة أو االنسحاب نهائًيا دون تقديم 8

ريال10,000 .الهبوط إل درجة أدن    لمنطقته دون عذر مقبول
ً
ي دوري المملكة بعد أن أصبح بطال

 
.عدم مشاركته ف 9

ريال10,000

سحب الجائزة، واإليقاف عن 

ممارسة النشاط لمدة شهرين من

ي التالي 
.بداية الموسم الرياض 

االمتناع عن الصعود لمنصة التتوي    ج الستالم الجوائز دون عذر مقبول 10

ريال5000 ريال ( 3000)غرامة بقيمة 
ي مباريات الدرجات الرسمية المسجل بها

 
إذا لم يشارك النادي ف

11

1500خسارة المباراة وغرامة مالية 

ريال

.خسارة نتيجة هذه المباراة
إذا تأخر الفريق عن بداية المباراة خمسة دقائق أيام الُمسابقة المحدد 12



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

ي والمسؤولالناديمخالفات)الطائرةللريشةالسعودياالتحاد منالصادرةالعقوباتاالنضباطالئحةتطبق8.1
(واإلداريالفت 

العقوبات
المخالفات

  حال التكرار
 
ف المرة األوىل

ريال1500 .إلغاء نتيجة المباراة واالستبعاد من المسابقة
ي حالة خروج الفريق من المسابقة أو المرحلة قبل اتمامها أو امت

 
ناعه عن ف

إتمام المباراة
13

ريال2500 ي الموضوع وتقرر ما تراه م
 
.ناسًباتنظر اللجنة المختصة ف إذا تخلف النادي لظروف قاهرة عن المباراة 14

ريال2000
المباراة، تصدر العقوبة الالزمة تجاه النادي أو أحد افراده أثناء

.تحادويحق لها رفع تقرير بالحالة للجنة االنضباط باال 

نتيجة النادي الذي يقوم فريقه أو أحد من أفراده بأي مخالفة تؤثر عىل

المباراة تقوم اللجنة الفنية للمسابقة
15

خسارة المباراة وغرامة مالية 

ريال2000
.خسارة نتيجة المباراة الرسمية

ك العب موقوف ي مباراة أدن  من درجتها؛ أو إذا أرسر
 
ك العًبا ف ؛ أو إذا .إذا أرسر

ي هذه اللعبة
 
ي كشف النادي ف

 
ك العب غب  موقع ف .أرسر

16

خسارة المباراة وغرامة مالية 

ريال2000

نة خسارة نتيجة المباراة، مع دفع غرامة مالية تقرها اللج

.ألف ريال( 1000)الفنية وقدرها 

 من العدد المحدد من الالعبي   من الدرجة األدن  إل ال
ك أكبر درجة إذا أرسر

األعىل
17



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

ي والمسؤولالناديمخالفات)الطائرةللريشةالسعودياالتحاد منالصادرةالعقوباتاالنضباطالئحةتطبق8.1
(واإلداريالفت 

العقوبات
المخالفات

  حال التكرار
 
ف المرة األوىل

ريال2500سحب الجائزة وغرامة مالية 

تقريًرا إل سحب الجوائز، وترفع اللجنة الفنية للمسابقة

االتحاد، ويحرم النادي أو الالعب من المشاركة لمدة 

.ثالث مسابقات

توي    ج النادي الذي يمتنع فريقه عن الصعود إل منصة الت

ي أي مسابقة أو مباراة تقام عىل أ
 
رض الستالم الجوائز ف

المملكة سواء كانت محلية أو دولية

18

ريال2000غرامة مالية 
ي لم تستكمل وثائقه

م من عدم تمكي   الالعبي   الت 

 المشاركة إال بعد تقديم تعهد خىطي بإحضارها ال 
ً
.حقا

.عدم صحة الوثائق والسجالت الرسمية 19

ه، يوجه له خطاب خىطي يوضح مدى تقصب 

ريال1500وغرامة مالية 
.توجيه لفت نظر

بدون عدم مرافقة أحد المسؤولي   لالعبي   أثناء المباريات

.عذر مقبول
20

ريال1500غرامة مالية 
رافق توجيه لفت نظر إل رئيس الوفد أو اإلداري المُ 

.للنادي 
.بالشكل المناسب( الطالب)عدم تهيئة الالعبي    21

ريال5000الحرمان من المشاركة، وغرامة مالية  ي واإلداري
.توجيه لفت نظر إل المسؤول الفت 

ي   متابعة الحالة الصحية لالعبي   وإجراء الكشف الطتر
ً
 سنويا

.والتأكد من سالمتهم
22

ريال1000غرامة مالية 
جنة خسارة نتيجة المباراة، إال إذا قدم عذر مقبول من الل

.الفنية أو مندوب المكتب
.عدم إشعار ولي أمر الالعب بمشاركة ابنه 23



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

ي والمسؤولالناديمخالفات)الطائرةللريشةالسعودياالتحاد منالصادرةالعقوباتاالنضباطالئحةتطبق8.1
(واإلداريالفت 

العقوبات
المخالفات

  حال التكرار
 
ف المرة األوىل

ريال1000غرامة مالية 
جنة خسارة نتيجة المباراة، إال إذا قدم عذر مقبول من الل

.الفنية أو مندوب المكتب
ي الوقت المحدد

 
.تأخر الفريق عن الحضور ف 24

ريال2500غرامة مالية 
ي واإلداري، وخس

ارة توجيه لفت نظر للمسؤول الفت 

.نتيجة المباراة
اك أحد الالعبي   الموقوفي   من قبل اللجنة االنض .باطإرسر 25

ريال2500غرامة مالية 
ي اإلداري وكتاب

ة تعهد توجيه لفت نظر للمسؤول الفت 

 
ً
.بعدم تكرار ذلك مستقبال

اك العب ال يحمل بطاقة معتمدة من أحد مكتب اله يئة إرسر

ي المناطق والمحافظة
 
.العامة للرياضة ف

26

ريال2000غرامة مالية 
ي اإلداري وكتاب

ة تعهد توجيه لفت نظر للمسؤول الفت 

 
ً
.بعدم تكرار ذلك مستقبال

ام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من اال  تحاد عدم االلب  

.السعودي للريشة الطائرة
27

ريال2000غرامة مالية 
ي الفعاليات و مرافقة ال

 
فريق، الحرمان من المشاركة لباف

ي أي أنشطة متعلقة باللع
 
.بةوالحرمان من المشاركة ف

إذا صدر من أحد المسؤولي   ألفاظ البذيئة أو مالسنة 

ي تدل عليها ضد أحد الالعب
ي   أو بالسباب أو اإلشارات الت 

.الحكام أو جماهب  اإلداريي   أو المدربي   أو

28

ي حال التكرار
 
مضاعفة الغرامة المالية ف (500)وال تقل عن ( 5000)غرامة ال تزيد عن 

ي األنظمة واللوائح الصادرة ع
 
ن أي مخالفات أخرى ترد ف

االتحاد
29



 
 
شكـــرا


