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اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية / أ االشتر

المدربي   1.

ادةشهعىلحاصلاو (رياضة)تخصصالبكالوريوسشهادةعىلحاصل1.1

  المنتخبتمثيللهوسبقالبكالوريوس
  الوطن 

 
انجازاتيهلداو بالدهف

.وطنية

ةلديه1.2   الكافيةالخبر
 
،سنتي   عنتقلل الهوائيةالدراجاترياضةتدريبف

  عنهينوبمناو الرسم  الدراجاتاتحاد منتدريبشهاداتولديه
 
ف

.بالده



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت.2

مب  100عنتقلل مساحةلألكاديميةمقر توفب  2.1

-للميكانيكاورشة–لالدارهمكاتب)عىلالمقر يحتويانيجب2.2

(مياهودوراتمالبستبديلغرفة-للدراجاتمستودع

نت–اتصالشبكةو ماءو كهرباءتوفر 2.3 انب 

وطالتقيد 2.4   الدفاعو المانةبشر
.المدن 



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

األدوات.3

BMX)–جبىل  –مضمار–طريق)متخصصةدراجات3.1

.نوعكلحسبالدراجاتبرياضةالخاصةالمالبستأمي   3.2

3.3  
 
-الجوارب–القفازات–الخاصالحذاء–(الخوذه)الرأسواف

.النظارات

.ثابتتدريباجهزة3.4

.واألماميةالخلفيةالنوار و العاكسةالمالبس3.5



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

  )مزودهالتماريناثناءالخلفمنالالعبي   لحمايةسيارة4.1
(تحذيريبسيفن 

  )مزودهناريهدراجةاستخداميفضل4.2
الالعبي   ةلمرافق(تحذيريبسيفن 

التماريناثناء

.ارالغبو المطر سقوطواثناءالشيعةالخطوطعىلالتماريناداءعدم4.3

ام4.4 .لعبي   10اقىصبحد التماريناثناءاليمنبالمسار اللب  

خلفيةالالنوار تركيبو الليليةالقيادةأثناءالعاكسةالمالبسارتداء4.5

.واألمامية

خداماستوعدمالطريقعكسوعدمالضوئيةالشاراتعند التامالوقوف4.6

  والسب  المشاةممر 
 
العامةالحدائقف

.المروربنظامالتقيد 4.7



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

ط األكاديمية عند قبول الالعب4.8  و يتحمل النادي كامل المسؤولية حيال ذلك/تشب 
ً
ك لئق طبيا ة تقديم كشف طنر  يفيد أن المشب 

➢  
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 

4.9  
  ولكن. ة معتمد عالج طبيع  للفريق أو عقد مع عيادة ساري المفعول من التحاد السعودية للتخصصات الصحية/وجود أخصان 

  حال توفر أخصان 
 
غب  معتمد، يمكن ف

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

  مجموعة من األخصائيي   العالج الطبيع  **
  حال الحتياج، يوفر التحاد السعودي الطنر  الرياض 

 
http://sfsm.org.sa/mos40: و ف

  الرابط التال  -إسعافات أولية 4.10
 
http://sfsm.org.sa/mos70يجب أن توفر األكاديمية أثناء التمارين حقيبة إلسعافات األولية والمعدات الكافية  المذكورة ف

  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**

(شخص50حن  )ريال سعودي12,650: الحقيبة الصغرى✓

ى✓ (شخص100حن  )ريال سعودي 14,375: الحقيبة الكتر

  نظام إنذار الحريق4.11
 
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/


اطات الفنية / أ المسابقات/ 5االشتر

المسابقات.5

  المشاركةلالكاديمياتيحق5.1
 
السباقاتف

قةموافبعد .المعتمدةالفنيةاللوائححسب

الدراجاتاتحاد 

صدر 5.2
ُ
ديةالسعو العربيةاألولمبيةاللجنةت

اطاتوالتحادات ظّمةالمنوالتعليماتالشب 

  سواءالخارجيةو الداخليةللمشاركات
 
ف

المسابقاتأو البطولت أو المعسكرات

للعملالرياضيةالتحاداتعىلوتعميمها 

.بموجبها

  المشاركةالفئات5.3
 
:السباقاتف

.فوقفما سنة19عمرمنالكبار فئة-أ

.سنة18-17منالشبابفئة-ب

.سنة16-15منالناشئي   فئة-ت

اعمفئة-ث سنة14-12منالبر



اطات / ب االشتر
اإلدارية



اإلنتساب/ 6 اطات اإلدارية / ب االشتر

اإلنتساب.6

من استكماله قبل لتأكد للحصول عىل عضوية التحاد يجب عىل الجهة الراغبة بالنتساب التقدم بطلب إل التحاد وتقوم اإلدارة التنفيذية بمراجعة الطلب وبا6.1

 به التال  
ً
 ومرفقا

ً
:رفعه لمجلس اإلدارة بما ل يتجاوز ثالثون يوما

.الالئحة التنفيذية والمالية للنشاط الجديد-6.1.1

ات القائمة-6.1.2 .بيان يتضمن المنشآت والمالعب والتجهب  

ام بما يصدر عن التحاد من لوائح وقرارات وتنظيمات-6.1.3 .إقرار اللب  

ورية-6.1.4 .اي متطلبات يراها التحاد ض 

.  إيصال سداد الرقم المقرر لنضمام لعضوية التحاد-6.1.5

في   عىل النشاط واللعبة-6.1.6 ات الفنيي   والمشر .بيان بأسماء ومؤهالت وخبر

  التحاد من تاري    خ صدور قرار مجلس اإلدارة6.2
 
 ف
ً
.يعتبر طالب العضوية عضوا

  التظلم من القرار إل اللجنة األولمبية خال6.3
 
  حالة تم رفض الطلب من مجلس اإلدارة يجب ان يكون القرار مسببا ولطالب العضوية الحق ف

 
 ل ف

ً
خمس عشر يوما

 
ً
من تاري    خ إبالغه بالقرار ويكون قرارها نهائيا

  الفقرات السابقة فإنه يحق له رفع األمر للجنة األول6.4
 
  ة ل مبيإذا لم يتم ابالغ طالب العضوية بقرار مجلس اإلدارة خالل المدد المشار اليها ف

 
  ف

تخاذ القرار النهان 

 من وروده
ً
الطلب وذلك خالل ثالثي   يوما

وع 6.5 ارفاق خطة تنفيذ المشر



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية / ب االشتر

الرسوم.7

اباتبالركالخاصةالمصاريفالكاديميةتتحمل7.1

  المشاركةومصاريف
 
السباقاتف

  تودع(ريال15000)الكاديميةانتسابرسوم7.2
 
ف

يحقل )للدراجاتالسعوديالتحاد حساب

يةالعمومالجمعيةبعضويةالدخوللألكاديمية

.(لالتحاد



المخافات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية / ب االشتر

العقوبات
المخالفة

المرة الثالثة المرة الثانية المرة األوىل

أشهر وغرامة 3إقفال النادي لمدة

ريال50,000مالية 

مة شهرين وغراإقفال األكاديمية لمدة 

ريال35,000مالية 

لمدة شهر وغرامة إقفال األكاديمية

ريال25,000مالية 

لسعودي القيام بتأسيس أكاديمية خاصة من غب  عضوية سارية لالتحاد ا

للدراجات 
1

---- ---- إيقاف النشاط   إنتهاء الرخصة  2

ة ريال وتعليق العضوي15,000غرامة 

أشهر3لمدة 

ة ريال وتعليق العضوي10,000غرامة 

لمدة شهرين

ريال وتعليق العضوية5,000غرامة 

لمدة شهر

وط التحاد والمتطلبات العامة لألكاديميا ت عدم تطبيق إحدى شر

الخاصة
3

ريال وتعليق تجديد 15,000غرامة 

الرخصة

ريال وتعليق تجديد 10,000غرامة 

الرخصة

ريال وعدم اعتماد 5,000غرامة 

الشهادات الصادرة
القيام بتنظيم دورات تدريبية من غب  رخصة من التحاد  4

ريال50,000غرامة 

إلغاء الرخصة 
ريال30.000غرامة  ريال20,000غرامة  القيام بتنظيم سباق دراجات هوائية من غب  رخصة من التحاد 5

والعقوباتالمخالفات.8

المخالفي   عىلالموضحةالعقوباتوتطبيقلالكاديمياتتفقديةبجولت التحاد يقوم8.1



 
 
شكـــرا


