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اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية / أ االشتر

المدربي   1.

المالكمةاتحاد 1.1

العدد المطلوبالتصنيف الوظيفة 

ال يقل عن
(1)

(Stars 3)دولي -
(Stars 2)دولي -

مدرب رئيسي  1

ال يقل عن
(2)

.(Star 1)دولي -
ي -

( .متقدم)وطن 
مدرب مساعد 2



المدربي   / 1 اطات الفنية / أ االشتر

المدربي   1.

بوكسينغوالكيكتايالمواياتحاد 1.2

الكيك بوكسينغ المواي تاي 

.ينغأن يكون المدرب معتمد من قبل االتحاد السعودي للكيك بوكس1.

دان من اتحادات معتمدة 1أن يكون حاصل عىل درجة الحزام األسود 2.
 أو يكون حاصل عىل الحزام من اتحاد البلد القادم منه

ً
.دوليا

ه وأن يكون المدرب حاصل عىل شهادات تدريب معتمده وصاحب خ3. بر
ي بطوالت للكيك بوكسينغ

 
ي التدريب أو شارك ف

 
ف

ي اندي: الشهادات المطلوبة4.
 
ة أو اتحادات ما يثبت انه سبق له التدريب ف

ته   لي للعبةحضور دورات معتمدة من قبل االتحاد الدو–وما يثبت خبر
دورة إسعافات أولية 5.

ندية أن يكون المدرب معتمد من قبل االتحاد السعودي للمالكمة التايل1.
(.المواي تاي)

كون وجود مدرب ملم بالقواني   الخاصة بلعبة المواي تاي، كحد ادن  ي2.
.مدرب واحد

ي أبيض كحد ادن  أو ش3.
ارك ان يكون المدرب حاصل عىل درجة مونكون بن 

ي رياض
 
ي المنافسات الرياضية وحاز عىل مراكز دولية ومحلية ف

 
ة المواي ف
.تاي

ي اندية: الشهادات المطلوبة4.
 
أو اتحادات ما يثبت انه سبق له التدريب ف

ته   للعبةحضور دورات معتمدة من قبل االتحاد الدولي –وما يثبت خبر
دورة إسعافات أولية5.

1

ات والشهادات المطلوبة قبل اعتماد الم درب يحق لالتحاد مراجعة الخبر ات والشهادات المطلوبة قبل اعتماد المدر  ب يحق لالتحاد مراجعة الخبر 2



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

المالكمةاتحاد 2.1

. مبر مرب  ع 60مساحة التدريب التقل عن  2.1.1

(دورات خاصة باإلناث و دورات مياه خاصة بالذكور. ) دورات مياه  2.1.2

(  غرفة لكل العب أو العبة . ) غرف استحمام 2.1.3

(  غرف خاصة بالذكور و غرف خاصة باإلناث. ) غرف تبديل مالبس 2.1.4

.غرفة عالج 2.1.5

.نظام التهوية مركزي  او فتحات  لدخول الهواء 2.1.6

ي جميع أنحاء النادي عدا دورات المياة وغرف تبديل المالبس 2.1.7
 
ات مراقبة ف .كامب 



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت.2

بوكسينغوالكيكتايالمواياتحاد 2.2

حسب مساحة الحلبات الخاصة برياضة المواي تاي والكيك بوكسينغ وتختلف اطوال الحلبات)وجود حلبة خاصة برياضة المواي تاي والكيك بوكسينغ 2.2.1

(.مبر وذات ارضية مناسبة( 6.1وحنر 4.9)المكان من 

.لتقليل حدة االرتطام لممارسه اللعبة" لباد"وجود ارضيات عليها بساط 2.2.2

(  غرفة لكل العب أو العبة . ) غرف استحمام 2.2.3

ي النادي حسب ما يراه المدرب لتساعد عىل التدريب2.2.4
 
.وجود األجهزة الرياضية ف

.المساحة الكافية بي   األجهزة الرياضية2.2.5



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

Aالملحق 

التدريب 

ي الشب•
اعم والناشئي   مستقلة عن أوقات التدريب لفئنر ي البر

.اب والدرجة األول تخصيص أوقات تدريب لفئنر

ي •
ام بالزي الرياض  .اإللبر 

ي حال عدم وجود المدربي   والمساعدين •
.عدم البدء بالتدريب ف 

االت التدريبية بدون وجود المدربي   والمساعدين • .عدم خوض الب  



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

األدوات.3

مرب  ع أو 4,90: حلبة مالكمة بالمقاسات 3.1 مرب  ع 6,10مبر (.اختياري التحاد المالكمة. )مبر

(.  اتحاد المالكمة)سم 50المسافة بي   االكياس , العدد  12: أكياس معلقة 3.2

.سم 50المسافة بي   المرايات , 12العدد , سم X60سم 120: مرايا جدارية 3.3

(.  اتحاد المالكمة)12ozو 10المواصفات  , 12العدد : قفازات مالكمة 3.4

(.  اتحاد المالكمة) 12ozو 10المواصفات , 12العدد : قفازات لألكياس 3.5

(.  اتحاد المالكمة)S,M, Lأحجام , 12العدد : الفم و الخصية , واقيات الرأس 3.6

(.  اتحاد المالكمة)12العدد : كرات الطبية 3.7

.كيلو 5كيلو و 4كيلو و 3كيلو و 2كيلو و 1األوزان 3.8

بوكسينغوالكيكتايالمواياتحاد إضافات

ي رأس ، أسنان ، صدر ، ارجل ، محاشم -يجب وضع •
ر
.صي عند التدريب والمنافسة وتستخدم بشكل شخ-واف

(ميتس+بادز)وجود اهداف تدريب •

.مبر 1.5فما فوق، المسافة بي   االكياس 6أكياس مالكمة العدد •

. 12العدد : حبل للقفز 3.9

(.  اتحاد المالكمة)12العدد : عجالت مطاطية 3.10

(.  اتحاد المالكمة( )2)العدد: كرة سلة 3.11

(.  اتحاد المالكمة( )2)العدد : كرة يد 3.12

(.  اتحاد المالكمة( )2)العدد : كرة قدم3.13



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

مأنيجب4.1 وتوكوالت المنشأةتلبر  .الرياضةووزارةالصحةلوزارةالصحيةبالبر

ط4.2 ي كشفتقديمة/الالعبقبولعند النادييشبر كأنيفيد طنر  الئقالمشبر
ً
.ذلكحيالالمسؤوليةكاملالنادييتحملو طبيا

.جداريةمعقمات(6)عددتوفب  4.3

.حرارةقياسأجهزة(3)عددتوفب  4.4

.كماماتتوفب  4.5

.أوليةإسعافاتتوفب  4.6

.للطوارئمخرج4.7

.المنشأةتجاةالمدنيةالمسؤوليةتأمي   4.8



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

ط النادي عند قبول الالعب4.9  و يتحمل النادي كامل المسؤولية حيال ذلك/يشبر
ً
ك الئق طبيا ي يفيد أن المشبر ة تقديم كشف طنر

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

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

ي 4.10
ي و . ة معتمد عالج طبيعي للفريق أو عقد مع عيادة ساري المفعول من االتحاد السعودية للتخصصات الصحية/وجود أخصان 

ي حال توفر أخصان 
 
لكن غب  معتمد، ف

ي 
http://sfsm.org.sa/mos30: يمكن 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 الطنر

 
http://sfsm.org.sa/mos40: و ف

ي الرابط التالي -إسعافات أولية 4.11
 
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**

(شخص50حنر )ريال سعودي12,650: الحقيبة الصغرى✓

ى✓ (شخص100حنر )ريال سعودي 14,375: الحقيبة الكتر

  نظام إنذار الحريق4.12
 
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

ي ك فريقبالمشاركةللنادييسمح5.1
 
ي (الفئاتبجميع)الداخليةالبطوالت ف

ي للموسماإلتحاد يعتمدها النر
ي الرياض 

 
.صةالرخعىلحصولتمحالف

صدر 5.2
ُ
اطاتواالتحاداتالسعوديةالعربيةاألولمبيةاللجنةت ي سواءالخارجيةو الداخليةللمشاركاتالمنظّمةوالتعليماتاالشبر

أو المعسكراتف 

.بموجبهاللعملالرياضيةاالتحاداتعىلوتعميمها المسابقاتأو البطوالت 



اطات / ب االشتر
اإلدارية



العضوية/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العضوية.6

 للمنوذج الخاص باإلتحاد6.1
ً
.طلب العضوية وفقا

ات المالئمة 6.2 .بيان يتضمن المنشأة والتجهب  

ات الفني6.3 في   عىل اللعبة ي   بيان بأسماء و مؤهالت وخبر . و المرف

ام بما يصدر من اإلتحاد من لوائح ، قرارات وتعاميم 6.4 .اإللبر 

.إيصال سداد الرسم المقرر لالنضمام لعضوية االتحاد6.5

 متطلباتأي 6.7
ً
ورية مستقبال .يراها اإلتحاد ض 



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الرسوم.7

المالكمة7.1

ي السنة ( 2500)، والتجديد مبلغ وقدره ألول سنتي   ةلألندية الجديدة تكون مجانيةابل المادي لمقدم طلب الرخصالمق7.1.1
 
.ألفان وخمسمائة ريال سعودي ف

 مبلغ وقدره ة المقابل المادي لمقدم طلب الرخص7.1.2
ً
ي السنة ( 5000)لألندية القائمة حاليا

 
.خمسة اآلف ريال سعودي ف

المواي تاي والكيك بوكسينغ 7.2

 7000رسوم الحصول عىل العضوية 7.2.1
ً
ريال سنويا



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

ي 8.1
 
.للمنشأةإنذار توجيهيتممخالفةوجود حالف

.اإلنذارتاري    خمنأسبوعخاللالمنشأةطرفمنالمخالفةمعالجةيجب8.2

ي 8.3
 
ةخاللالمخالفةمعالجةعدمحالف .الماليةالغرامهإيقاعيتمأعاله،الموضحةالفبر

ي 8.4
 
.الماليةالغرامةمضاعفةيتمالمخالفةنفستكرار حالف

ي للتصحيح،أسبوعمهلةيعىطالثالثةللمرةالمخالفةتكررتإذا 8.5
 
.شهرلمدةالممارسةمنعويمناللعبةترخيصاإلتحاد يعلقأسبوع،خاللالتصحيحيتملمحالوف

.تعهدتوقيعبعد مرات3مضاعفةالماليةالغرامةودفعالتصحيحبعد فتحهويعاد 

ي العضويةإلغاءيتم8.6
 
ي اإلتحاد ف

 
.والتسديدالتصحيحعدمحالف



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

Violation Penalty

1

2

3

4

والعقوباتالمخالفات.8

المبلغ المخالفات

ريال 5000 ام بمعايب  المدربي     
عدم اإللبر 1

ريال10.000 عدم التقيد بمعايب  السالمة  2

ريال1000 عدم التقيد بالمالبس المناسبة للتمارين 3

ريال2000 عدم توفب  األدوات الرياضية 4



 
 
شكـــرا


