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اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   1.

  للطاقمنقاط(2)عددتخصيص
الفن 

ي1.1  
 
وسبكالوريشهادةعىلالمدربحصولحالف

ةمعبدنيةتربية 1=سنوات3عنالتقلخبر

.نقطة

ي1.2  
 
وسبكالوريشهادةعىلالمدربحصولحالف

نقاط1.5=جمبازتخصص–بدنيةتربية

ي1.3  
 
اتشهادعىلالمدربحصولحالف

يمتخصصه  
 
االتحادمنالجمبازيتدريبف

ي .نقاط0.5=القارياالتحادياويالدول 

اطات الفنية / أ المدربي  ي/ي1االشتر



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

:المساحاتعىلنقاط(2)عددتخصيص

ي200من2.1 ي400المب  نقطة=مب 

نقطتي  ي=فوقفماي600من2.2



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

األدوات.3

اتاألجهزةعىلنقاط(4)عددتخصيصيتم   والتجهت  
 
األجهزةعدد عىلالنقاطتقسيميتماختصاصمنأكت  وجود حالوف

ي3.1  
طيوجوديطقميكامليالجهزةيجمبازيالفن  يرجاليويبناتييشب   

يحالياختيارياختصاصيالجمبازيالفن   
 
.لإلناثأجهزةي4أجهزةيللرجاليو6ف

يحالياختيارياختصاصيالباركورييتحاجياليمراتبيويحواجزيويجدرانيخاصهيبالباركور3.2  
 
.ف

ي3.3 يحالياختيارياختصاصيااليروبيكياويالجمبازيااليقاع   
 
طيوجوديف ييشب  يويادواتيالجمبازيااليقاع   

يطي–طوقي–حبلي-كرةي)يبساطيارض  .....(شر

طيوجودياجهزةيترومبلي  ي3.4 ييشب  ومبلي   يحالياختيارياختصاصيالب   
 
.ف

طيوجوديمشياتيهوائيةي3.5 يحالياختيارياختصاصييالتمبلينقييشب   
 
.ف

ي:يمثال  
ي:ياجهزةيالجمبازيالفن   

.يييتميتوزي    عيالنقاطيعىلياألجهزةيالمتوفرة..يالعقلةي–طاولةيالقفزي–حصانيالحلقي–الحلقي–المتوازيي–البساطياألرض 



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

:السالمهعىلنقاط(2)عددتخصيص

.نقطة1عددهبوطمراتبوياسفنجيةحفري4.1

.نقطة1عدداالجهزةبي  يقانونيةمسافة4.2

وط4.3 (....طوارىءمخارج)العامةالسالمةشر



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

طياألكاديميةيعنديقبوليالالعب4.4 يوييتحمليالنادييكامليالمسؤوليةيحياليذلك/تشب 
ً
كيالئقيطبيا ييفيديأنيالمشب  ةيتقديميكشفيطنر 

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

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

ي4.5  
يللفريقيأويعقديمعيعيادةيسارييالمفعوليمنياالتحاديالسعوديةيللتخصصاتيالصحية/وجوديأخصائ  يولكن.يةيمعتمديعالجيطبيع   

يحاليتوفريأخصائ   
 
يمعتمد،ييمكنيف غب 

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

ي** يالعالجيالطبيع  يمجموعةيمنياألخصائيي    
يالرياض  يحالياالحتياج،ييوفرياالتحاديالسعودييالطنر   

 
http://sfsm.org.sa/mos40:يويف

ي-إسعافات أولية 4.6 يالرابطيالتال   
 
http://sfsm.org.sa/mos70يجبيأنيتوفريالنادييأثناءيالمبارياتيويالتمارينيحقيبةيإلسعافاتياألوليةيوالمعداتيالكافيةييالمذكورةيف

يوي  
ياإلتحاديالسعودييللطبيالرياض  سيارةياسعافياثناءيالمبارياتيانيامكنحسبيمعايب 

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

ي)رياليسعودي12,650:يالحقيبة الصغرى✓ (شخص50حن 

ى✓ ي)رياليسعوديي14,375:يالحقيبة الكتر (شخص100حن 

  نظام إنذار الحريق4.7
 
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

كي   عدد حسبالخاصةاالنديةو لالكاديميةالبطوالت برمجةسيتم5.1 االتحادطرفمنموضوعةفنيةلوائحعىلالمشتر

يواالتحاديالسعودياالتحاديوأنظمةقواعديوفقالسنيةالمراحللجميعالجمبازيبطوالتيتقام5.1.1 .للجمبازالدول 

ي5.1.2  
 
يناديأيمشاركةتعذريحالةف  

 
ياألقلعىلبشهريالبطولةبدءموعديقبلاالتحاديإبالغيجبالبطوالتيف  

 
بالبطولةالمشاركةدمبعاالتحاديابالغعدمحالوف

ي  
 
ةف يالناديمشاركةقبلتسدديأنويجباالتحاديلصالحتسدديريال5000قدرهاالناديعىلماليةغرامةفرضيتمالمحددةالفب   

 
يالبطولةف  

.هاتليالن 

اميجب5.1.3 نامجالمحددةبالمواعيديااللب   يبالبر  
يللبطوالتيالزمن 

ً
.العالقةذاتالجهاتمعوالتنسيقالصاالتيلحجزينظرا

االتحاديلصالحتسدديريال2000قدرهاالناديعىلماليةغرامةفرضيتموسوفالفريقبمشاركةيسمحسوفالبطولةبدءموعديعنالفريقتأخريعندي5.1.4

يالناديمشاركةقبلتسدديأنويجب  
 
يالبطولةف  

يتليهايالن   
 
يعذريوجوديحالوف .الغرامةالغاءيتمالبطولةعامحكمقبلمنمقبولرسم 

ف5.1.5 ةللجمبازيالسعودياالتحادييشر يالبطوالتيجميععىلمباشر  
يالمملكةمستوىعىلتقامالن 

ً
يفنيا

ً
.االتحادمنادرةالصالتعليماتوتطبقوإداريا

م5.1.6 يللمشاركي  يالمحدديبالعددياألنديةتلب    
 
يوالجهازيالالعبي  يبأسماءوالرفعالبطولةف  

إلضافتهمبشهريالبطولةايةبدقبلالسنيةالمراحللكافةواالداريالفن 

ي
ً
ونيا يبالبطوالتيالمشاركةتسجيلبنظامإلكب   

 
يلالتحاديباألسماءالرفععدمحالوف  

 
ةف ريال5000قدرهالنادياعىلماليةغرامةفرضيتمالمحددةالفب 

يالناديمشاركةقبلتسدديأنويجباالتحاديلصالحتسددي  
 
.البطوالتيبرنامجحسببطولةأولف

يالعبأيبمشاركةيسمحلن5.1.7  
 
يريموسمكلبدايةقبلالالزمةالطبيةالفحوصاتإجراءتمبأنهيثبتماياحضاريدونالمحليةالمنافساتف  

حسبوذلكياض 

.الرياضيةلأللعابوالنشاطالتسجيللوائحمن(15/5)المادة



المسابقات/ 5 اطات الفنية / أ االشتر

المسابقات.5
هلالمؤ بعد الحصول عىل التصنيف ( براعم ا، براعم ب، اشبال، ناشئيي   )يتم السماح لألكاديميات بالمشاركه بالفئات السنية 

A-10-8 نقاط
B-8-6نقاط

C- نقاط6من اقل
:البطوالت الئحة5.2

يبالمشاركةللعبةفقط(A)المصنفةاألنديةلجميعيسمح5.2.1  
 
.المحددةالسنيةالمراحلحسبالبطوالتيف

ياالتحاديلصالحتسدديريال10000قدرهاالناديعىلماليةغرامةفرضيتموسوفمدربيرافقهلممايبالبطولةفريقأيبمشاركةيسمحالي5.2.2  
 
وجوديعدمحالف

يالناديمشاركةقبلتسدديأنويجبمدرب،  
 
يالبطولةف  

.تليهاالن 

يالعامالحكمبإذنإاليالصالةألرضاالداريي  يدخوليمنع5.2.3  
 
امعدمحالوف ريال2000امقدارهاإلداريلهالمنتسبالناديعىلماليةغرامةفرضيتمسوفااللب  

يالناديمشاركةقبلتسدديأنويجباالتحاديلصالحتسددي  
 
يالبطولةف  

.تليهاالن 

.لذلكالمخصصةاالماكنمنالتصويريويكونللجمبازيالسعودياالتحاديقبلمنالمعتمدينالمصورينماعدايالمصوريندخوليمنع5.2.4

يبالميدالياتالتتوي    جيتم5.2.5  
 
يوالمسجلي  يالمشاركي  يالالعبي  يعدديحسبالبطوالتيجميعنهايةف  

 
.قفريلكلللبطولةالتسجيلكشفف

ياألقلعىلأنديةثالثةبي  يالفرقبطوالتيتقام5.2.6  
 
يالسنيةالمرحلةنفسف

ً
يوالنشاط،التسجيلالئحةمن55رقمالمادةمنالتاسعللفصلوفقا  

 
الفرديبطوالتيوف

يحديهناكيوجديالياألجهزةوفرديالعام .البطولةإلقامةالالعبي  يمنأدئ 

.لالتحادالفنيةاللوائحكتابحسبالسنيةالمراحلبطوالتيتقام5.2.7

.االتحادقبلمنالمعتمدةالسنيةللمراحلوفقاياالتحاديبطوالتيتصنف5.2.8

يينايريشهريبدايةمنالالعبعمريتحديدييتم5.2.9 ي31وحن  .م2021الميالديةالسنهمنديسمبر



المسابقات/ 5 اطات الفنية / أ االشتر

المسابقات.5

وط5.3 اكشر :بالبطوالت الالعبي   اشتر

.أعىلأويفيهايالمشاركالسنيةالمرحلةضمنيكونأن5.3.1

ييكونأن5.3.2
ً
.لناديمنتسبا

.للجمبازالسعودياالتحاديمنبطاقةلديهيكونأن5.3.3

يالئقيكونأن5.3.4
ً
.صحيا

.للجمبازالسعودياالتحاديمنساريةعقوبةعليهيكوناليأن5.3.5

ي5.3.6  
 
يأخريناديمعالالعبمشاركةحالةف منعليهموافقويإليهايالمنتسبالهيئةاويالناديمنالالعبعناالستغناءخطابإبرازييجبلهينتسبالذيناديهغب 

.للجمبازالسعودياالتحاديإدارةمجلس

ي5.3.7  
 
يناديمعالالعبمشاركةحالةف  

 
يالموسمبدايةف  

يآخريناديمعبالمشاركةالحقلهليسالرياض   
 
يالموسمنفسف  

.الرياض 

ام5.3.8 السن  يالمظهريوتجنبالعامبالمظهريااللب  



المسابقات/ 5 اطات الفنية / أ االشتر

المسابقات.5

:للبطوالت الفنيةلوائح5.4

ياالتحاديلقانونباالضافةالداخليةالفنيةاللوائحقواعديتطبيقيتم5.4.1 يللجمبازيالدول   
 
.الفنيةالجوانبف

ي(سم10،سم5)اضافيةمراتببوضعيسمح5.4.2  
 
.االرضيهالحركاتجهازيبإستثناءاالجهزةجميعف

.الالعبدرجةمن0.5حسمسيتماعالهذكريلمايمخالفةاضافيةمرتبةاياستخدام5.4.3

.المدربوجوديبدونالجهازيبصعوديالعبأليالسماحعدمالجهازيرئيسعىل5.4.4

يالزىتوحيدييجب5.4.5  
يالخاصوالزيالعرضطابوريأثناءناديلكلالرياض  بحالةالخاصةالمادةتطبيقيتمسوفذلكيخالفومنالمنافساتاثناءالجمبازيبالعنر 

يالمالبس .(للفريق1,00ولالعب0,3حسم)قانونيةالغب 

صدري5.5
ُ
اطاتواالتحاداتالسعوديةالعربيةاألولمبيةاللجنةت يسواءالخارجيةويالداخليةللمشاركاتالمنظّمةوالتعليماتاالشب   

 
المسابقاتأويالبطوالتيويأالمعسكراتف

.بموجبهاللعملالرياضيةاالتحاداتعىلوتعميمهاي



اطات / ب االشتر
اإلدارية



اطات اإلدارية/ ب اإلنتساب/ 6االشتر

اإلنتساب.6

منويهالعضعىلبالحصوللألنديهالسماحيتم6.1

اطاتخالل :التاليهاألشتر

ط6.1.1 يالناديعىليشب  ةخاصصالةتوفب 

.هالمسموحباإلختصاصاتجمبازيلتدريب

ط6.1.2 يالناديعىليشب  .اصهالخاالجهزةتوفب 

ط6.1.3 يالناديعىليشب  يذويمدربي  يتوفب 

.العاليهالكفاءت

سنةكلواألكاديمياتاألنديةعضويةتجديدييتم6.2

.االتحادقبلمن

باألنديةالالعبي  يعضويةتجديدييتم6.3

.االتحادقبلمنسنةكلواألكاديميات

يعضويةتجديدييتم6.4 ياتواألكاديماألنديةمدرئر 

خيصعىلحصولهمبعدي سنةلكاالتحاديقبلالب 



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الرسوم.7

ريال10,000لالتحادالسنويةاالنتسابرسوم7.1

ي
ً
.سنويا

.مشاركةكلعنريال1,000المسابقاترسوم7.2

كلعنريال300بالمسابقاتللمشاركي  يرسوم7.3

.متسابق

اطات اإلدارية/ ب االشتر



المخافات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

يمشاركتهأثناءفريقأيانسحاب8.1  
 
الناديمشاركةقبلتسدديأنويجباالتحاديلصالحتسدديريال10,000قدرهاماليةغرامةفرضيتمسوففإنهسببأليبطولةأيف

ي  
 
يالبطولةف يعليهايالمنصوصالعقوبةتطبيقويتمتليهايالن   

 
يعليهايالمنصوصالعقوبةالتخاذيلالتحاديويرفعالمخالفاتجدولف  

 
.والنشاطالتسجيلائحلويف

أنويجباالتحاديلصالحريال10,000قدرهاماليةغرامةفرضيتموسوفنتائجهتشطبالجوائزيالستالمالتتوي    جمنصةإلالصعوديعنفريقهيمتنعالذيالنادي8.2

يالناديمشاركةقبلتسددي  
 
يالبطولةف يعليهايالمنصوصالعقوبةتطبيقويتمتليهايالن   

 
.المخالفاتجدولف

يمنجائزتهالستالميصعدياليالذيالالعب8.3 يالناديمشاركةقبلتسدديأنويجباالتحاديصندوقلصالحريال2,000قدرهاماليةغرامةفرضيتمسوفالبطولةراع   
 
ف

يالبطولة يعليهايالمنصوصالعقوبةتطبيقويتمتليهايالن   
 
.المخالفاتجدولف

يالحفلعنيتغيبالذيالالعبأويالفريق8.4 .مناسبمايراهالتخاذيلالتحاديالرفعيتممقبولعذريبدونالختام 

ي8.5  
 
يأويالسن  يالترصفحالةف يالغب   

 
يأخالف

ً
يأويلفظا

ا
يإداريأويالمدربقبلمنفعل  

 
أنويجباالتحاديلصالحريال5,000قدرهاماليةغرامةفرضيتمسوفاالتحاديبطوالتيف

يالناديمشاركةقبلتسددي  
 
يالبطولةف .المناسبةالعقوبةالتخاذيلالتحاديويرفعتليهايالن 

ي8.5.1  
 
.الفريقنفسمناخريبمدربالمدربتبديلالممكنفمناللوائحلمخالفتهمدرباستبعاديتمويمدربانهناكوكانالبطولةأثناءف

القادمةالرسميةالبطولةحضوريمنيستعبديلكنويالبطولةيكملفأنهواحديمدربهناككاناذاي8.5.2

.االتحادقبلمنسنةكلواألكاديمياتاألنديةعضويةتجديد يتمعقوبات8.6

.االتحادقبلمنسنةكلواألكاديمياتباألنديةالالعبي  يعضويةتجديدييتم8.6.1

يالقانونحسبوالمدربي  يبالالعبي  يخاصة8.6.2 .الدول 

يعضويةتجديدييتم8.6.3 خيصعىلحصولهمبعديواألكاديمياتاألنديةمدرئر  .سنةكلاالتحاديقبلالب 

اطات اإلدارية/ ب االشتر



المخافات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العقوبات
المخالفة

المرة الثالثة المرة الثانية المرة األوىل

ريال10000

خيص وسحب التر
ريال5000 ريال3000 السنويةاالتحاد عضويةوجود عدم 1

ريال5000 ريال1000 ريال300 باالتحادلالعبي   عضويةوجود عدم 2

ريال10000

وتوقيف المدرب عن العمل
ريال5000 ريال3000 باالتحادللمدربعضويةوجود عدم 3

ريال15000 ريال10000 ريال5000 السالمةمعداتتوفر عدم 4

ريال5000 ريال3000 ريال1000 الةبالصتوفرها عدمأو الجمباز أجهزةنقص 5

والعقوباتالمخالفات.8

االنتهاكات8.7

اطات اإلدارية/ ب االشتر



ي
ً
شك   را


