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اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية/ أ االشتر

المدربي   1.

يالمدربحصول1.1 Fideلقبعىلاألساس 

Trainer

فتصنيعىلالسنيةالفئاتمدربحصول1.2

1600ELO

يكحديفريقللكلولحديمدرب1.3 أدن 



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

المنشآت.2

اطات2.1 المنافسات/اللعبصالةاشتر

ي1. يمرب  ع30المساحةيكحديأدن  متر

ي1عددي2. بروجكتر

كمبيوتر1عددي3.

طابعةيملونة1عددي4.

خزانةيكتب1عددي5.

طقميمكتب1عددي6.

ي20عددي7. كرس 



األدوات/ 3 اطات الفنية/ أ االشتر

األدوات.3

ساعاتيشطرنجية10عددي3.1

طقميشطرنج10عددي3.2

بورداتيشطرنجية10عددي3.3

ي1،5طاوالتيشطرنجيةيبطولي5عددي3.4 متر

يمرب  ع0،80وعرضي متر



السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

السالمة.4

طياألكاديميةيعنديقبوليالالعب4.1 يويتتحملياألكاديميةيكامليالمسؤوليةيحياليذلك/تشتر
ً
كيالئقيطبيا ييفيديأنيالمشتر ةيتقديميكشفيطب  

ي➢  
يمنيقبلياإلتحاديالسعودييللطبيالرياض  http://sfsm.org.sa/mos20:يللحصوليعليهايالرجاءيعىليلالعبيتعبئةيالنموذجيالتال 

ي➢ ي/يومنيثم،يعىليالمستشف   
يمنيقبليمنيقبلياإلتحاديالسعودييللطبيالرياض  http://sfsm.org.sa/mos10:يالعيادةيتعبئةيالنموذجيالتال 

ي4.2  
يللفريقيأويعقديمعيعيادةيسارييالمفعوليمنياالتحاديالسعوديةيللتخصصاتيالصحية/وجوديأخصان  ي.يةيمعتمديعالجيطبيع   

يحاليتوفريأخصان   
 
يمعتمد،يف ولكنيغتر

ي  
يمنيقبلياإلتحاديالسعودييللطبيالرياض  http://sfsm.org.sa/mos30:ييمكنيالتقديميعىلياعتمادهيمنيخالليتعبئةيالنموذجيالتال 

ي** يالعالجيالطبيع  يمجموعةيمنياألخصائيير   
يالرياض  يحالياالحتياج،ييوفرياالتحاديالسعودييالطب    

 
http://sfsm.org.sa/mos40:يويف

ي-إسعافات أولية 4.3 يالرابطيالتال   
 
يجبيأنيتوفريالنادييأثناءيالمبارياتيويالتمارينيحقيبةيإلسعافاتياألوليةيوالمعداتيالكافيةييالمذكورةيف

http://sfsm.org.sa/mos70

يوي  
ياإلتحاديالسعودييللطبيالرياض  سيارةياسعافياثناءيالمبارياتيانيامكنحسبيمعايتر

/http://sfsm.org.sa/nafes:يلراحتكم،يلقديقمنايبإعداديحقيبةيإسعافاتيأوليةيجاهزةيإذايرغبتم،يللحصوليعليها،يالرجاءيالضغطيعىل**

ي)رياليسعودي12,650:يالحقيبة الصغرى✓ (شخص50حبر

ى✓ ي)رياليسعوديي14,375:يالحقيبة الكتر (شخص100حبر

  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/ي5 اطات الفنية/ أ االشتر

المسابقات.5

اكلالعبير ييحق5.1 ياالشتر  
 
يللشطرنجالسعودياالتحاديقبلمنالمعتمدةالمسابقاتجميعف  

يكذلخالفيوضحمالماألكاديميةتنظمهايوالبر  
 
..البطولةالئحةف

:التال  النحو عىلالتنظيم  الكادر اختيار يتم5.2
يمساعدي2-البطولةمديريمساعدي1–بطولةمديري1  

ف6-3عدد–فب  تنظيممشر

:التال  النحو عىلالحكامكادر اختيار يتم5.3
يحكم1 يحكممساعدي1–رئيس  االستئنافللجنةأعضاءثالث–مانجرالسويسبرنامجمسؤول1-رئيس 

ي.فرقيةمباراةلكلواحديحكمتعيير ييتم5.4  
 
يالبطوالتيوف  

ةلكلواحديحكمالسويشيبالنظامتقامالبر العبير يعشر



اطات / ب االشتر
اإلدارية



اإلنتساب/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

اإلنتساب.7

اليبماياإلدارةلمجلسرفعهقبلاستكمالهمنوالتأكديالطلببمراجعةالتنفيذيةاإلدارةوتقوماالتحاد،إلبطلبالتقدمالراغبةالجهةعىليجباالتحاديإللإلنتساب6.1

،ثالثونيتجاوزي
ً
ييوما

ً
يبهومرفقا :التال 

الجديدللنشاطواإلداريةالفنيةالالئحة7.1.1

اتومؤهالتبأسماءبيان7.1.2 فير يالفنيير يوخت  واللعبةالنشاطعىلوالمشر

اتوالمالعبالمنشآتيتضمنبيان7.1.3 القائمةوالتجهتر 

امإقراري7.1.4 وتنظيماتوقراراتلوائحمناالتحاديعنيصدريبمايااللتر 

االتحادإللالنضمامالمقرريالرسمسداديإيصال7.1.5

خيصالتجارةوزارةقبلمنالتجاريالسجلعىلالحصولبعدييتموذلك• الرياضةوزارةقبلمنوالتر

يثالثون(30)خاللقرارهوإصداريالطلببدراسةاإلدارةمجلسيقوم6.2
ً
لالتحادالتنفيذيةاإلدارةقبلمنالطلبرفعتاري    خمنيوما

الفنيةالمتطلباتمنوالتأكديبالتحقيقللشطرنجالسعودياالتحادييقوم6.3

يخمسةخاللاإلدارةمجلسبقراريالطلبمقدمإخطارييتم6.4 يعشر
ً
يالمدونالعنوانعىلالموافقةتاري    خمنيوما  

 
للشطرنجديالسعوياإلتحاديوتزودياالنضمام،طلبف

القرارمنبصورة

ي6.5  
 
،القرارييكونأنيجباإلدارةمجلسمنالطلبرفضتمحالةف

ً
يالحقاإلنتسابولطالبمسببا  

 
يخمسةخاللاألولمبيةاللجنةإلالقراريمنالتظلمف يعشر

ً
منيوما

يقرارهايويكونبالقرار،إبالغهتاري    خ
ً
نهائيا

يإليهايالمشاريالمدديخاللاإلدارةمجلسبقرارياالنتسابطالبإبالغيتملمإذاي6.6  
 
يالقراريخاذيالتاألولمبيةللجنةاألمريرفعلهيحقفإنهالسابقة،الفقراتف  

يالنهان   
 
ف

يثالثير يخاللوذلكالطلب
ً
ورودهمنيوما



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الرسوم.7

ياألكاديميةعىليجب7.1  
يترغبالبر  

 
يبخطاباالتحاديتخطريأندوليةأويمحليةبطولةتنظيمف رسميةالبطولةانتكإذايالبطولةموعديمنشهريقبلرسم 

.الدوليةللتصنيفخاضعةدوليةرسميةالبطولةكانتإذاياسبوعير يوقبلالدوليةاأللقابويللتصنيفمانحةدولية

:يىل  ما مراعاةيجب7.2

يالجدولالبطولةموعدييتعارضاليوأن.االتحادلصالحسنويايريالآالفثالثة(3,000)بمبلغاألكاديميةانتسابرسومدفع7.2.1  
المعتمديالزمب 

.االتحادمنوالمعلن

:البطولةاعتماد بعد لالتحاد التاليةالرسومسداد 7.2.2

يالشطرنجبنظامتقامدوليةبطولة❖ ريال600الكالسيك 

ريال300والخاطفالشي    عالشطرنجبنظامتقامدوليةبطولة❖



المخافات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العقوبات
المخالفة

المرة الثانية المرة األول

.ادانذاريمعياإليقافيلمدةيمحددةيعنيالمشاركةيبأنشطةياالتح ي لفتيالنظريالخط  اإلساءةيإليأجهزةياالتحاديوحكامهيوإداريه 1

.ادانذاريمعياإليقافيلمدةيمحددةيعنيالمشاركةيبأنشطةياالتح ي لفتيالنظريالخط  يعدمياستكماليالمباريات  
 
التسببيف 2

.ادانذاريمعياإليقافيلمدةيمحددةيعنيالمشاركةيبأنشطةياالتح ي لفتيالنظريالخط 
ويتخلفيفريقياالكاديميةييعنيإحدىيالمبارياتيبدونيعذريمقبوليأ

االنسحابيمنيالمباريات
3

.ادانذاريمعياإليقافيلمدةيمحددةيعنيالمشاركةيبأنشطةياالتح ي لفتيالنظريالخط  ينتائجيالمبارياتيوتصانيف  
 
الالعبير يثبوتيوجوديتالعبيأويتواطؤيف 4

.ادانذاريمعياإليقافيلمدةيمحددةيعنيالمشاركةيبأنشطةياالتح ي لفتيالنظريالخط 
االنسحابيمنيإحدىيياويكليالمسابقاتيبدونيعذريتقبلهيلجنةي-

المسابقات
5

.ادانذاريمعياإليقافيلمدةيمحددةيعنيالمشاركةيبأنشطةياالتح ي لفتيالنظريالخط  يالموعديالمحدد  
 
اماتهيالماليةيف عدميسداديالتر  6

والعقوباتالمخالفات.8



 
 
شكـــرا


