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اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية / أ االشتر

المدربي   1.

تدريبشهادةعىلحاصلالمدربيكونأن1.1

قليوال للشطرنجالسعودياالتحاد منمعتمدة

1600ELOعنالدول  تصنيفه

ف1وجود1.2   مشر
ف1وفن  إداريمشر



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت.2

اطات2.1 المنافسات/اللعبصالةاشتر

متر مرب  ع 130المساحة المناسبة لصالة اللعب 1.

2,5ارتفاع * متر 33خلفية بانر فريم حديد طول 2.

ملصق طاوالت تحوي عىل الشعارات20عدد 3.

موكيت سجاد يغط  كامل الصالة4.

متر 2ارتفاع * ثالث لوحات ارشادية فرين حديد نصف متر 5.

خانة مربعة100صندوق امانات لحفظ الجوالت 6.

منطقة الترصي    ح اإلعالم  لوحة 7.

كرس  80عدد 8.

تلبيسة كرس  80عدد 9.

متر 33حواجز مطارات سحب حمراء طولية 10.

للكتابةe4سنادات ورق بمشبك 80عدد 11.

A5ستاند لرقيم الطاوالت مقاس 40عدد 12.

كمبيوتر1عدد 13.

طابعة ملونة1عدد 14.



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت.2

اطات2.2 التدريبصالةاشتر

متر مرب  ع 30المساحة المناسبة لصالة التدريب 1.

بروجيكتور1عدد 2.

كمبيوتر1عدد 3.

طابعة ملونة1عدد 4.

خزانة كتب1عدد 5.

طقم مكتب1عدد 6.

كراس  10عدد 7.



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

األدوات.3

(DGT)ساعة شطرنج 40عدد 3.1

بورد شطرنج40عدد 3.2

*  متر 1,5طاولة شطرنجية بطول 20عدد 3.3
متر عرض0,80

كرس  40عدد 3.4



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

ط النادي عند قبول الالعب4.1  و يتحمل النادي كامل المسؤولية حيال ذلك/يشتر
ً
ك الئق طبيا ة تقديم كشف طن   يفيد أن المشتر

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

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

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

  حال توفر أخصائ 
 
كن غتر معتمد، يمكن ف

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

  مجموعة من األخصائيير  العالج الطبيع  **
  حال االحتياج، يوفر االتحاد السعودي الطن   الرياض 

 
http://sfsm.org.sa/mos40: و ف

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

  و 
سيارة اسعاف اثناء المباريات ان امكنحسب معايتر 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 الحريق4.4
 
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

اكلالعبير  يحق5.1   االشتر
 
  المسابقاتجميعف

  ذلكخالفيوضحمالمالنادييقيمها النر
 
.البطولةالئحةف

:التال  النحو عىلالتنظيم  الكادر اختيار يتم5.2
  مساعد 4-2منعدد -البطولةمدير مساعد 1–بطولةمدير 1

ف6-3عدد–فن  تنظيممشر

:التال  النحو عىلالحكامكادر اختيار يتم5.3
االستئنافللجنةأعضاءثالث–مانجرالسويسبرنامجمسؤول1–رئيس  حكممساعد 1–رئيس  حكم1

  .فرقيةمباراةلكلواحد حكمتعيير  يتم5.4
 
  البطوالت وف

ةلكلواحد حكمالسويشيبالنظامتقامالنر العبير  عشر

:االتحادمسابقاتقائمة5.5
للشطرنجالمملكةتصفياتبطولة1.
للشطرنجالمناطقبطولة2.
للشطرنجالجامعاتبطولة3.
للشطرنجالسنيةالفئاتبطولة4.
للشطرنجالمدارسبطولة5.



اطات / ب االشتر
اإلدارية



العضوية/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العضوية.6

:قات التاليةمرفللحص  ول عل  ى عضوي  ة اإلتح  اد يج  ب عل  ى النادي التق دم بطل ب إل ى اإلتح اد السعودي للشطرنج قبل شهرين من بداية الموسم بال6.1

بي  ان بأس  ماء ومؤه  الت وخب  رات الفنيي  ن والمش  رفير  عل  ى النش  اط واللعبة❖

ات القائمة❖ بيان يتضمن المنشآت والمالعب والتجهتر 

ام بما يصدر عن اإلتحاد من لوائح وقرارات وتنظيمات❖ إقرار اإللتر 

إيصال سداد الرسوم المقرر النضمام لعضوية اإلتحاد❖

خيص من قبل وزارة الرياضة وذلك يتم بعد الحصول عىل السجل التجاري من قبل وزارة التجارة والتر

يوم ا من تاري    خ رفع الطلب من قبل األمانة العامة لالتحاد( ثالث ون)30يق وم مجل س إدارة اإلتحاد  بدراس ة الطل ب وإص دار ق راره خالل 6.2

اطات الفنية6.3 يقوم اإلتحاد السعودي للشطرنج بعملية التدقيق والتأكيد من اإلشتر

من القرارف  ي طل  ب اإلنضم  ام، وت  زود الوزارة بصورةونيت  م إخط  ار مق  دم الطل  ب بق  رار مجل  س اإلدارة خ  الل خمس  ة عش  ر يوم  ا م  ن تاري  خ الموافق  ة عل  ى العن  وان الم  د6.4

 ف ي اإلتح اد م ن تاري خ ص دور ق رار مجل س اإلدارة*
ً
.  يعتب ر طال ب العضوي ة عض وا

را ولطال  ب العضوي  ة الح  ق ف  ي التظل  م م  6.5 يوم  ا م  ن تاري  خ إبالغ  ه 15الق  رار إل  ى الوزارة خ  الل ن ف  ي حال  ة ت  م رف  ض الطل  ب م  ن مجل  س اإلدارة يج  ب أن يك  ون الق  رار مت 
بالق  رار، ويك  ون قرارها نهائيا

  الطلب رف ع األمر للوزارة إلتخاذ ال هإذا ل م يت م إب الغ طال ب العضوي ة بق رار مجل س اإلدارة رسميا خ الل الم دد المش ار إليه ا ف ي الفق رات الس ابقة، فإن ه يح ق ل6.6
 
  ف

قرار النهائ 
ثالثير  يوما من وروده( 30)وذلك خالل 



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الرسوم.7

ريالآالف3,000:السنويةالعضويةرسوم7.1

:البطوالت رسوم7.2

ريال600الكالسيك  الشطرنجبنظامبطولةرسوم7.2.1

ريال300الشي    عالشطرنجبنظامبطولةرسوم7.2.2

ريال300الخاطفالشطرنجبطولةسوم7.2.3



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العقوبات
المخالفات

المرة الثانية المرة األول

.ادانذار مع اإليقاف لمدة محددة عن المشاركة بأنشطة االتح لفت النظر  الخط     
 
  يصدرها مجلس إدارة االتحاد أو لجنة المسابقات  ف

1 موعدهاعدم تنفيذ القرارات النر

.ادانذار مع اإليقاف لمدة محددة عن المشاركة بأنشطة االتح لفت النظر  الخط   اإلساءة إل أجهزة االتحاد وحكامه وإداريه 2

.ادانذار مع اإليقاف لمدة محددة عن المشاركة بأنشطة االتح لفت النظر  الخط     عدم استكمال المباريات
 
التسبب ف 3

.ادانذار مع اإليقاف لمدة محددة عن المشاركة بأنشطة االتح لفت النظر  الخط   بارياتتخلف فريق النادي عن إحدى المباريات بدون عذر مقبول أو االنسحاب من الم 4

.ادانذار مع اإليقاف لمدة محددة عن المشاركة بأنشطة االتح لفت النظر  الخط     نتائج المباريات وتصانيف الالعبير  
 
ثبوت وجود تالعب أو تواطؤ ف 5

.ادانذار مع اإليقاف لمدة محددة عن المشاركة بأنشطة االتح لفت النظر  الخط   االنسحاب من إحدى  او كل المسابقات بدون عذر تقبله لجنة المسابقات 6

.ادانذار مع اإليقاف لمدة محددة عن المشاركة بأنشطة االتح لفت النظر  الخط     الموعد المحدد
 
اماته المالية ف عدم سداد التر  7

والعقوباتالمخالفات.8



 
 
شكـــرا


