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اطات / أ االشتر
الفنية



اطات الفنية / أ المدربي   / 1االشتر

المدربي   . 1

اطات اآلتية للحصول عىل بطاقة مدرب ي المدرب االشتر
 
:يلزم أن يستوف

:تحقيق أحد المتطلبات التالية1.1
 معتمدة من قبل اإلتحاد الدولي للفروسية أو . أ

ن ميات أكاديإجتياز دورة مدربي 
.معتمدة من اإلتحاد الدولي أو اإلتحاد السعودي للفروسية

ي مشاركة دولية. ب
ن
.مثل المنتخب ف

ي عدد . ج
ن
ط تح5المشاركة ف قيق بطوالت دولية فئة ثالثة نجوم فما فوق بشر

ة مركز  مع وجوب تقديم سنوات3من ضمن المراكز الخمس األول خالل فتر
.ما يثبت ذلك

.يجب ان يكون المدرب الئقا طبيا1.2

.سنة 18يقل عمر المتقدم عنأن ال1.3

.حاصل عىل دورة إسعافات أولية1.4

ة و السلوكأن يكون 1.5 .حسن الست 

.الموافقة النهائية من قبل اإلتحاد السعودي للفروسية عىل العضوية1.6



اطات الفنية / أ المنشآت/ 2االشتر

المنشآت.  2

ة مالئمة للجياد و بحسب المواصفات القياسية ومنفذة  بشكل جيد لتوفت  بيئة صحي( أ، ب أو ج)بايكه عىل األقل حسب الفئة ( 200أو 80، 30) يجب توفت  عدد 2.1

.  المشاركة بالمنافسة

.كحد أدنن حسب المواصفات المتبعة من قبل اإلتحاد( متر 40× 20)يجب أن يتوفر ميدان تدريب بمساحة 2.2

بة و اإلضاءة2.3 .يجب أن يتوفر ميدان تدريب يراعي المبادئ األساسية للسالمة من حيث نوعية التر

ن عيادة مصغرة مزودة بكل االدوية الالزمة لعالج الخيل 2.4 اد للتقلصات، مضادات التهابات، مدر للبول، خافض للحرارة، مضاد للحساسية، مضادات حيوية، مض)تجهت 

(.قطن، شاش، باندج، إبر و خيوط جراحية)مهدئ للخيل، محاليل مع األجهزة، مطهرات للجروح، عدة أدوات جراحية 



اطات الفنية / أ المنشآت/ 2االشتر

المنشآت2.

:متطلبات األندية فئة أ

المتطلبات (أ ) الفئة 

. سةبايكة عىل األقل وبحسب المواصفات القياسية ومنفذة  بشكل جيد لتوفت  بيئة صحية مالئمة للجياد المشاركة بالمناف( 200)يجب توفت  عدد  1–أ 

ي  م لعرض الضلع القصت  للميدان حسب المواصفات المعتمدة من قبل 50متر و بحد أدنن 4000بمساحة ال تقل عن ( outdoor)يجب أن يتوفر ميدان رئيسي خارج 

.اإلتحاد الدولي للفروسية
2–أ 

.م2000يجب أن يتوفر ميدان إحماء للجياد بمساحة ال تقل عن  3–أ 

ة أشخاص مجهزة بمكاتب إدارية و أجهزة حاسب آلي و جهاز التوقيت و من احةطقةيجب أن تتوفر منصة تحكيم بمساحة مناسبة تتسع لما ال يقل عن عشر .استر 4–أ 

.غرفة سكرتارية إلدارة تسجيل األشواط واألمور المالية للفرسانيجب توفت   5–أ 

.حاجز18طقم حواجز مع ملحقاتها حسب المواصفات الدولية عىل أال يقل كل طقم عن 2يجب توفت  عدد  6–أ 

ونية و شاشة عرض حسب المواصفات الدولية لبطوالت قفز الحواجز .توفت  ساعة توقيت إلكتر 7–أ 

ي المنشأة عىل مدار 
ن
ن نظام مراقبة للجياد ف .ساعة بصفة دائمة24يجب تأمي  8–أ 

من حيث الجودة و % 100يجب أن تكون أرضيات الميادين و المواد المستخدمة بها مطابقة للمواصفات و المعايت  الدولية ألرضيات قفز الحواجز بتقييم ال يقل عن 

.الصيانة
9–أ 

.من حيث القوة و االنتشار% 100يجب أن تكون إضاءة الميادين مطابقة للمواصفات والمعايت  الدولية لميادين قفز الحواجز بتقييم ال يقل عن  10–أ 

اف طبيب البطولة ن عيادة مصغرة مزودة بكل األدوية الالزمة لعالج الخيل تتاح الستخدام و إشر .تجهت  11-أ 



اطات الفنية / أ المنشآت/ 2االشتر

المنشآت2.

:متطلبات األندية فئة ب

المتطلبات (ب)الفئة 

.  سةعىل األقل وبحسب المواصفات القياسية ومنفذة  بشكل جيد لتوفت  بيئة صحية مالئمة للجياد المشاركة بالمنافبايكه( 80) يجب توفت  عدد  1–ب 

ي  م لعرض الضلع القصت  للميدان حسب المواصفات المعتمدة من قبل 50متر و بحد أدنن 4000بمساحة ال تقل عن ( outdoor)يجب أن يتوفر ميدان رئيسي خارج 

.اإلتحاد الدولي للفروسية
2–ب 

.م1500يجب أن يتوفر ميدان إحماء للجياد بمساحة ال تقل عن  3–ب 

.يجب أن تتوفر منصة تحكيم بمساحة مناسبة تتسع لما ال يقل عن سبعة أشخاص مجهزة بجهاز التوقيت 4–ب 

غرفةيجب  .سكرتارية إلدارة تسجيل األشواط واألمور المالية للفرسانتوفت  5–ب 

.حاجز18يجب توفت  طقم حواجز مع ملحقاتها حسب المواصفات الدولية عىل أال يقل الطقم عن  6–ب 

ونية و شاشة عرض حسب المواصفات الدولية لبطوالت قفز الحواجز .توفت  ساعة توقيت إلكتر 7–ب 

من حيث الجودة و % 80يجب أن تكون أرضيات الميادين و المواد المستخدمة بها مطابقة للمواصفات و المعايت  الدولية ألرضيات قفز الحواجز بتقييم ال يقل عن 

.الصيانة
8–ب 

.من حيث القوة و االنتشار% 80يجب أن تكون إضاءة الميادين مطابقة للمواصفات والمعايت  الدولية لميادين قفز الحواجز بتقييم ال يقل عن  9–ب 

اف طبيب البطولة ن عيادة مصغرة مزودة بكل األدوية الالزمة لعالج الخيل تتاح الستخدام و إشر .تجهت  10–ب 



اطات الفنية / أ المنشآت/ 2االشتر

المنشآت2.

:متطلبات األندية فئة ج

المتطلبات (ج)الفئة 

.  سةبايكه عىل األقل وبحسب المواصفات القياسية ومنفذة  بشكل جيد لتوفت  بيئة صحية مالئمة للجياد المشاركة بالمناف( 30) يجب توفت  عدد  1–ج

ي  م لعرض الضلع القصت  للميدان حسب المواصفات المعتمدة من قبل 45متر و بحد أدنن 3200بمساحة ال تقل عن ( outdoor)يجب أن يتوفر ميدان رئيسي خارج 

.اإلتحاد الدولي للفروسية
2–ج

.م1000يجب أن يتوفر ميدان إحماء للجياد بمساحة ال تقل عن  3–ج

.أشخاص مجهزة بجهاز التوقيتخمسةيجب أن تتوفر منصة تحكيم بمساحة مناسبة تتسع لما ال يقل عن  4–ج

.غرفة سكرتارية إلدارة تسجيل األشواط واألمور المالية للفرسانيجب توفت   5–ج

.حاجز18يجب توفت  طقم حواجز مع ملحقاتها حسب المواصفات الدولية عىل أال يقل الطقم عن  6–ج

ونية و شاشة عرض  .واضحةتوفت  ساعة توقيت إلكتر 7–ج

من حيث الجودة و % 70يجب أن تكون أرضيات الميادين و المواد المستخدمة بها مطابقة للمواصفات و المعايت  الدولية ألرضيات قفز الحواجز بتقييم ال يقل عن 

.الصيانة
8–ج

.من حيث القوة و االنتشار% 80يجب أن تكون إضاءة الميادين مطابقة للمواصفات والمعايت  الدولية لميادين قفز الحواجز بتقييم ال يقل عن  9–ج

اف طبيب البطولة ن عيادة مصغرة مزودة بكل األدوية الالزمة لعالج الخيل تتاح الستخدام و إشر .تجهت  10–ج



اطات الفنية / أ األدوات/ 3االشتر

األدوات. 3

ن طقم حواجز خاص : الحواجز3.1 يجب تأمي 

بالتدريب حسب المواصفات المعتمدة لهذا 

(خفيفة و غت  حادة. )الغرض

يجب توفت  غرفة خاصة : الرسوج و األعنة3.2

لحفظ الشوج واأللجمة ومعدات الركوب 

باإلضافة لمواد العناية والتنظيف للشوج

واأللجمة بشكل آمن ومرتب تكون ذات مساحة

مناسبة وتحتوي عىل رفوف خاصة بتخزين

الشوج وتوابعها



اطات الفنية / أ السالمة/ 4االشتر

السالمة. 4

ات الواقية : سالمة الفرسان4.1 ن الستر ن للمنشأة بارتداء خوذة ركوب الخيل واألحذية الخاصة بها، تأمي  لفرسان الصغار ل( صدرية)يجب إلزام جميع الفرسان المنتمي 

ي أو القفز 
ورة إرتدائها قبل إمتطاء الجياد سواء للتدريب األرضن وضن

ي األماكن الزلقة، تجنب الحواف: سالمة الجياد4.2
ن
ي يجب الحفاظ عىل نظافة الطعام المقدم للجياد وتخزينه بطريقة صحيحة، فرش أرضيات مطاطية ف

ن
الحادة ف

االسطبالت و المراوش

ط النادي عند قبول الالعب4.3  و يتحمل النادي كامل المسؤولية حيال ذلك/يشتر
ً
ك الئق طبيا ي يفيد أن المشتر ة تقديم كشف طب 

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

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

ي 4.4
ي و . ة معتمد عالج طبيعي للفريق أو عقد مع عيادة ساري المفعول من االتحاد السعودية للتخصصات الصحية/وجود أخصان 

ي حال توفر أخصان 
ن
لكن غت  معتمد، ف

ي 
http://sfsm.org.sa/mos30: يمكن التقديم عىل اعتماده من خالل تعبئة النموذج التالي من قبل اإلتحاد السعودي للطب الرياضن

ن العالج الطبيعي ** ي مجموعة من األخصائيي 
ي الرياضن ي حال االحتياج، يوفر االتحاد السعودي الطب 

ن
http://sfsm.org.sa/mos40: و ف

http://sfsm.org.sa/mos20
http://sfsm.org.sa/mos10
http://sfsm.org.sa/mos30
http://sfsm.org.sa/mos40


اطات الفنية / أ السالمة/ 4االشتر

السالمة.4

ي الرابط التالي -إسعافات أولية 4.5
ن
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 معايت  اإلتحاد السعودي للطب الرياضن

/http://sfsm.org.sa/nafes: لراحتكم، لقد قمنا بإعداد حقيبة إسعافات أولية جاهزة إذا رغبتم، للحصول عليها، الرجاء الضغط عىل**

(شخص50حبر )ريال سعودي12,650: الحقيبة الصغرى✓

ى✓ (شخص100حبر )ريال سعودي 14,375: الحقيبة الكتر

ي نظام إنذار الحريق4.6
 
وط الدفاع المدن عىل حسب شر

http://sfsm.org.sa/mos70
http://sfsm.org.sa/nafes/


اطات الفنية / أ المسابقات/ 5االشتر

المسابقات. 5

ى5.1 وط خاصة بالبطوالت الوطنية الصغرى والكتر شر

ي البطولة عىل أن ال تتجاوز عدد 6المشاركة بعدد ( ة)يحق للفارس5.1.1
ن
ي الشوط3جياد ف

ن
.جياد ف

ي المستوى 5.1.2
ن
ي شوط المفتوح ( Medium ،Big، 4، مفتوح 3مفتوح )يحق للجياد المشاركة ف

ن
.1المشاركة ف

وط خاصة ببطوالت الوزارات5.2 شر

ي البطولة عىل أن ال تتجاوز عدد 4المشاركة بعدد ( ة)يحق للفارس5.2.1
ن
ي الشوط2جياد ف

ن
.جواد ف

ى( ة)يحق للفارس5.2.2 ي أشواط النهائيات و الجوائز الكت 
ن
.المشاركة بجواد واحد فقط ف

ي المستوى 5.2.3
ن
ي شوط المفتوح ( Medium ،Big، 3مفتوح )ال يحق للجياد المشاركة ف

ن
.1المشاركة ف

ي المعس5.3
ن
اطات والتعليمات المنظّمة للمشاركات الداخلية و الخارجية سواء ف صدر اللجنة األولمبية العربية السعودية واالتحادات االشتر

ُ
ات أو البطوالت أو كر ت

.المسابقات وتعميمها عىل االتحادات الرياضية للعمل بموجبها



اطات / ب االشتر
اإلدارية



اطات اإلدارية/ ب العضوية/ 6االشتر

العضوية. 6

.لتعليم ركوب الخيل فقطنادييتم تشغيل المنشأة ك6.1
ي ذلك الحذاء و الخوذة6.2

ن
.يمنع ركوب الخيل إال بعد ارتداء مالبس الفروسية بما ف

.يجب أن تكون جميع المرافق بحالة جيدة و صالحة لممارسة رياضة ركوب الخيل6.3
ن و معتمدين6.4 ن مؤهلي  .  يجب توفت  مدربي 
.منة للتدريب لجميع المستوياتآيجب توفت  خيل مناسبة و 6.5
.يجب توفت  جميع أدوات و مستلزمات اإلسعافات األولية6.6
م المنشأة بتوفت  اسطبالت مناسبة من حيث المساحة و التهوية إليواء الخيل6.7 ن

.تلتر
م النادي بعدم تنظيم البطوالت او الفعاليات إال بعد موافقة االتحاد السعودي للفروسيةي6.8 ن .لتر
.ول عن تسجيل الفرسان لدى االتحاد السعودي للفروسيةؤ مسناديال6.9

وط و المتطلبات األساسية لألندية و األكاديميات6.10 ي كتيب الشر
ن
.  الموافقة عىل جميع ما جاء ف

ي للمنشأةإتتم الموافقة بعد 6.11
.جراء الكشف الفبن

:المتطلبات و المرفقات6.12
.صك الملكية أو عقد اإليجار1)
.إرفاق صورة من إثبات الهوية الوطنية أو هوية مقيم للمالك أو المفوض2)
.رسم كروكي للموقع3)
.صور للمرافق بالموقع4)
(.إن وجد)التفويض 5)



اطات اإلدارية/ ب الرسوم/ 7االشتر

الرسوم. 7

ي االتحادترسل المنشأة طلبا رسميا بإصدار أو تجديد العضوية 7.1
 
عت  موقع وزارة الرياضة، خدمة عضويات االتحاد تحت )بعد الحصول عىل رخصة وزارة الرياضة ف

(منصة نافس

ياتضو يتم الرد من السكرتارية و تحديد موعد لزيارة اللجنة الفنية لقفز الحواجز و أخذ العنوان و تزويد المنشأة بجدول التصنيف و مبالغ الع7.2

ي و بيطري بالمالحظات المسجلة عىل المنشأة7.3
تقوم اللجنة بالزيارة و تعبئة نموذج التقييم و إعداد تقرير فبن

إلرفاق كل المعلومات و ات تقوم السكرتارية بإرسال إشعار للمنشأة بتسديد الرسوم حسب الفئة المحددة للمنشأة من قبل اللجنة الفنية لقفز الحواجز و رابط العضوي7.4

ي الرابط المرفق )الوثائق المطلوبة 
ن
(https://www.jotform.com/form/92382491963467كما هو موضح ف

ي الرابط و تقوم السجالت بإخطار المالية و السكرتارية7.5
ن
ترسل المنشأة سندا بتسديد الرسوم للسكرتارية و تسجل ف

ي و ملخص التقييم لكي يتم إرساله ل7.6
شأةنلمتقوم السكرتارية بإصدار أو تجديد عضوية المنشأة و إنهاء اإلجراءات اإلدارية مرفقا بالتقرير الفبن

رسوم العضوية السنوية الفئة

ريال سعودي1,000 (أ)

ريال سعودي2,000 (ب)

ريال سعودي3,000 (ج)

https://www.jotform.com/form/92382491963467


اطات اإلدارية/ ب المخالفات والعقوبات/ 8االشتر

المخالفات والعقوبات. 8

:فيما يخص البطوالت 8.1

:ستقوم اللجنة الفنية بزيارة الموقع تبعا لنوع البطولة كما يىلي 

قبل ثالثة أسابيع من البطولة الدولية و بطولة كأس الوزارة8.1.1

ى8.1.2 ن من البطولة الوطنية الكت  قبل أسبوعي 

قبل أسبوع من البطولة الوطنية الصغرى8.1.3

وط المزايدات 8.1.4 ي شر
ن
(.من مجموع الجوائز% 100سحب البطولة و تغريم المركز بقيمة )تكون العقوبة حسب ما تم إقراره ف



اطات اإلدارية/ ب المخالفات والعقوبات/ 8االشتر

والعقوباتلمخالفاتا.8

:فيما يخص التدريب8.2
ي حال الزيارات الدورية أو ورود شكوى و بعد التحقق منها تحدد العقوبة حسب الجدول أدناه

فن

العقوبات

الرابعةالمرة المخالفات
فما فوق

ةالمرة الثالث المرة الثانية المرة األول

لجنة اإلنضباط 6,000 4,000 2,000 ...(عدد ساعات العمل، العنف،)سوء معاملة الجواد  1

3,000 3,000 2,000 إنذار سالمة حواجز و معدات التدريب 2

2,000 2,000 1,000 إنذار و مستلزمات الجياداألعنةسالمة و نظافة الشوج و  3

3,000 3,000 2,000 1,000 امعدم  ن ي الصدر للفرسان دون )بالمالبس الواقية للفارس اإللتر
ر
(عام16الخوذة، واف 4

4,000 4,000 2,000 إنذار (شديدة القسوة أو شديدة العمق)عدم مالءمة أرضية ميادين التدريب  5

1,000 1,000 500 إنذار ي ميادين التدريب
ن
عدم كفاية اإلنارة ف 6

2,000 2,000 1,000 500 (عادة الرفس، العض)عدم وجود تحذيرات تخص طبيعة الجواد  7

لجنة اإلنضباط 10,000 8,000 3,000 اكاتوجود مخالفات إدارية خاصة  ن الفارس و المنشأةباإلشتر .و الحصول عىل الخدمات المتفق عليها بي  8



اطات اإلدارية/ ب المخالفات والعقوبات/ 8االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

المخالفات البيطرية8.3

العقوبات

الرابعة المرة المخالفات
فما فوق 

ةالمرة الثالث ةالمرة الثاني المرة األول

لجنة اإلنضباط 4000 2000 1000 لكل جواد / سوء الحالة الصحية 1

لجنة اإلنضباط 2000 1000 إنذار ي 
لكل غرفة( / النظافة العامة–الرائحة –النشارة )سوء حالة غرف الخيل والمبانن 2

لجنة اإلنضباط 2000 1000 إنذار ي الغرف و الممرات)عدم اتباع وسائل األمان للخيل داخل اإلسطبل 
ن
(أرضيات مطاطية، حواف حادة، حفر ف 3

2000 2000 1000 إنذار لكل جواد/ عدم وجود جوازات محلية أو دولية 4

2000 2000 1000 إنذار لكل جواد/ عدم شيان صالحية الجوازات المحلية أو الدولية 5

3000 3000 إنذار إنذار (مدارس و مالك)عدم وجود سجالت للخيل  6

2000 2000 1000 400 عدم شيان العضوية السنوية للجواد 7

لجنة اإلنضباط 4000 2000 1000 ام بالتطعيمات الوقائية الدورية للجواد ن عدم اإللتر 8

لجنة اإلنضباط 2000 1000 إنذار عدم تخزين أعالف الخيل بالصورة المطلوبة 9

1000 1000 500 إنذار عدم وجود أدوية طوارئ للخيل 10

لجنة اإلنضباط 3000 2000 1000 عدم تخزين األدوية بالصورة المطلوبة 11



شكـــرا ً


