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اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية / أ االشتر

المدربي   1.

  للطاقمنقاط(2)عددخصيصت
الفن 

1.2  
 
وسبكالوريشهادةعىلالمدربحصولحالف

ةمعبدنيةتربية 1=سنوات3عنالتقلخبر

.نقطة

1.3  
 
وسبكالوريشهادةعىلالمدربحصولحالف

.نقاط1.5=جمبازتخصص–بدنيةتربية

1.3  
 
اتشهادعىلالمدربحصولحالف

  متخصصه
 
االتحادمنالجمباز تدريبف

نقاط0.5=القارياالتحاد او الدول  



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

:المساحاتعىلنقاط(2)عددتخصيص

نقطة=مب  800المب  600من2.1

نقطتي   =فوقفما 800من2.2



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

األدوات.3

اتاألجهزةعىلنقاط(4)عددتخصيصيتم   والتجهت  
 
األجهزةعدد عىلالنقاطتقسيميتماختصاصمنأكت  وجود حالوف

3.1  
 
  الجمباز اختصاصاختيار حالف

طبناتو رجالالفن    جمباز ألجهزةكاملطقموجود يشب 
.لإلناثأجهزة4وللرجالأجهزة6الفن 

3.2  
 
.بالباركورخاصهجدرانو حواجز و مراتباليتحاجالباركور اختصاصاختيار حالف

3.3  
 
طااليقاع  الجمباز او االيروبيكاختصاصاختيار حالف   بساطوجود يشب 

يط–طوق–حبل-كرة)االيقاع  الجمباز ادواتو ارض  .(....شر

3.4  
 
ومبلي   اختصاصاختيار حالف طالب  .ترومبلي   اجهزةوجود يشب 

3.5  
 
طالتمبلينقاختصاصاختيار حالف .هوائيةمشياتوجود يشب 



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

:السالمهعىلنقاط(2)عددتخصيص

.نقطه1=هبوطمراتبو اسفنجيةحفر 4.1

نقطة1=االجهزةبي   قانونيةمسافة4.2

وط4.3 (....طوارىءمخارج)العامةالسالمةشر



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

هبوطمراتبو اسفنجيةحفر 4.1

ط النادي عند قبول الالعب4.2  و يتحمل النادي كامل المسؤولية حيال ذلك/يشب 
ً
ك الئق 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 

4.3  
  ولكن. ة معتمد عالج طبيع  للفريق أو عقد مع عيادة ساري المفعول من االتحاد السعودية للتخصصات الصحية/وجود أخصائ 

  حال توفر أخصائ 
 
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 االحتياج، يوفر االتحاد السعودي الطنر  الرياض 

 
http://sfsm.org.sa/mos40: و ف

  الرابط التال  -إسعافات أولية 4.4
 
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 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 الحريق4.5
 
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

كي   عىل لوائح فنية موضوعة من طرف االتحاد سيتم برمجة البطوالت لالكاديميات و االندية الخاصة حسب عدد المشتر

.للجمبازالدول  واالتحاد السعودياالتحاد وأنظمةقواعد وفقالسنيةالمراحللجميعالجمباز بطوالت تقام5.1

5.2  
 
  ناديأيمشاركةتعذر حالةف

 
  األقلعىلبشهر البطولةبدءموعد قبلاالتحاد إبالغيجبالبطوالت ف

 
  بالبطولةالمشاركةبعدماالتحاد ابالغعدمحالوف

 
ةف الفب 

  الناديمشاركةقبلتسدد أنويجباالتحاد لصالحتسدد ريال5,000قدرهاالناديعىلماليةغرامةفرضيتمالمحددة
 
  البطولةف

.تليهاالن 

اميجب5.3 نامجالمحددةبالمواعيد االلب     بالبر
 للبطوالت الزمن 

ً
.العالقةذاتالجهاتمعوالتنسيقالصاالت لحجز نظرا

تسدد أنويجباالتحاد لصالحتسدد ريال2,000قدرهاالناديعىلماليةغرامةفرضيتموسوفالفريقبمشاركةيسمحسوفالبطولةبدءموعد عنالفريقتأخر عند 5.4

  الناديمشاركةقبل
 
  البطولةف

  تليها الن 
 
.الغرامةالغاءيتمالبطولةعامحكمقبلمنمقبولرسم  عذر وجود حالوف

ف5.5 ةللجمباز السعودياالتحاد يشر   البطوالت جميععىلمباشر
 المملكةمستوىعىلتقامالن 

ً
 فنيا

ً
.م2021لعاماد االتحمنالصادرةالتعليماتوتطبقوإداريا

م5.6   للمشاركي   المحدد بالعدد األنديةتلب  
 
  والجهاز الالعبي   بأسماءوالرفعالبطولةف

 إلضافتهمشهر بالبطولةبدايةقبلالسنيةالمراحللكافةواالداريالفن 
ً
ونيا بنظامإلكب 

  بالبطوالت المشاركةتسجيل
 
  لالتحاد باألسماءالرفععدمحالوف

 
ةف ويجباالتحاد لصالحتسدد ريال5,000قدرهاالناديعىلماليةغرامةفرضيتمالمحددةالفب 

  الناديمشاركةقبلتسدد أن
 
.البطوالت برنامجحسببطولةأولف

  العبأيبمشاركةيسمحلن5.7
 
  موسمكلبدايةقبلالالزمةالطبيةالفحوصاتإجراءتمبأنهيثبتما احضار دونالمحليةالمنافساتف

أوضاعالئحةحسبوذلكرياض 

األولمبيةاللجنةمنالصادرةالنشاطوالئحةالوزارةمنالصادرةالالعبي   



اطات الفنية / أ المسابقات/ 5االشتر

المسابقات.5

اك الالعبي    بالبطوالت 5.8 وط اشتر :شر

.أن يكون ضمن المرحلة السنية المشارك فيها أو أعىل5.8.1

 لنادي5.8.2
ً
.أن يكون منتسبا

.أن يكون لديه بطاقة من االتحاد السعودي للجمباز5.8.3

5.8.4 
ً
.أن يكون الئق صحيا

.أن ال يكون عليه عقوبة سارية من االتحاد السعودي للجمباز5.8.5



اطات الفنية / أ المسابقات/ 5االشتر

المسابقات.5

يتم السماح لألندية بالمشاركه بجميع الفئات السنية بعد الحصول عىل التصنيف المؤهل
A-10-8نقاط

B-8-6نقاط
C- نقاط 6من اقل

:الئحة البطوالت 5.9

  البطوالت حسب المراحل السنية المحددة( A,B)يسمح لجميع األندية المصنفة 5.9.1
 
.للعبة بالمشاركة ف

ريال تسدد لصالح صندوق االتحاد 10,000ال يسمح بمشاركة أي فريق بالبطولة ما لم يرافقه مدرب وسوف يتم فرض غرامة مالية عىل النادي قدرها 5.9.2
  تليها

  البطولة الن 
 
.  ويجب أن تسدد قبل مشاركة النادي ف

ام سوف يتم فرض غرامة مالية عىل النادي المنتسب له اإلدا5.9.3   حال عدم االلب  
 
2,000مقدارها رييمنع دخول االداريي   ألرض الصالة إال بإذن الحكم العام وف

  تليها
  البطولة الن 

 
.ريال تسدد لصالح صندوق االتحاد ويجب أن تسدد قبل مشاركة النادي ف

.يمنع دخول المصورين ماعدا المصورين المعتمدين من قبل االتحاد السعودي للجمباز ويكون التصوير من االماكن المخصصة لذلك5.9.4
  كشف التسجيل للبطولة لكل5.9.5

 
  نهاية جميع البطوالت حسب عدد الالعبي   المشاركي   والمسجلي   ف

 
.فريقيتم التتوي    ج بالميداليات ف

 للفصل التاسع من المادة رقم 5.9.6
ً
  نفس المرحلة السنية وفقا

 
  بطوالت 55تقام بطوالت الفرق بي   ثالثة أندية عىل األقل ف

 
من الئحة التسجيل والنشاط، وف

.الفردي العام وفردي األجهزة ال يوجد هناك حد أدئ  من الالعبي   إلقامة البطولة
.تقام بطوالت المراحل السنية حسب كتاب اللوائح الفنية لالتحاد5.9.7
.تصنف بطوالت االتحاد وفقا للمراحل السنية المعتمدة من قبل االتحاد5.9.8
.م2021ديسمبر من السنه الميالدية 31يتم تحديد عمر الالعب من بداية شهر يناير وحن  5.9.9



اطات الفنية / أ المسابقات/ 5االشتر

المسابقات.5

:للوائح الفنية للبطوالت ا5.10

  الجوانب الفنية5.10.1
 
.يتم تطبيق قواعد اللوائح الفنية الداخلية باالضافة لقانون االتحاد الدول  للجمبازف

  جميع االجهزة بإستثناء جهاز الحركات االرضيه ( سم10سم ، 5)يسمح بوضع مراتب اضافية 5.10.2
 
.ف

.من درجة الالعب0.5استخدام اي مرتبة اضافية مخالفة لما ذكر اعاله سيتم حسم 5.10.3
. عىل رئيس الجهاز عدم السماح ألي العب بصعود الجهاز بدون وجود المدرب5.10.4
  لكل نادي أثناء طابور العرض والزي الخاص بالعنر  الجمباز اثناء المنافسات ومن يخالف ذلك سوف يتم تط5.10.5

الخاصة بيق المادة يجب توحيد الزى الرياض 
(.للفريق1,00لالعب و 0,3حسم )بحالة المالبس الغب  قانونية 

  المعس5.11
 
اطات والتعليمات المنظّمة للمشاركات الداخلية و الخارجية سواء ف صدر اللجنة األولمبية العربية السعودية واالتحادات االشب 

ُ
ات أو البطوالت أو كر ت

.المسابقات وتعميمها عىل االتحادات الرياضية للعمل بموجبها



اطات / ب االشتر
اإلدارية



اطات اإلدارية/ ب العضوية/ 6االشتر

العضوية.6

اطاتخاللمنالعضويهعىلبالحصوللألنديهالسماحيتم6.1 :التاليهاألشتر

ط6.1.1 .المسموحهباإلختصاصاتجمباز لتدريبخاصةصالةتوفب  الناديعىليشب 

ط6.1.2 .الخاصهاالجهزةتوفب  الناديعىليشب 

ط6.1.3 .العاليهالكفاءتذويمدربي   توفب  الناديعىليشب 

.االتحادقبلمنسنةكلواألكاديمياتاألنديةعضويةتجديد يتم6.2

.االتحادقبلمنسنةكلواألكاديمياتباألنديةالالعبي   عضويةتجديد يتم6.3

خيصعىلحصولهمبعد واألكاديمياتاألنديةمدرئر  عضويةتجديد يتم6.4 سنةكلاالتحاد قبلالب 

ام6.5   ورد بما والتقيد االلب  
 
.(ضويةالعواجبات)عشر الثالثةوالمادة،(االتحادعضويةطلب)عشر الثانيةالمادةالرياضيةلالتحاداتاالساسيةالالئحةف



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الرسوم.7

اطاتخاللمنالعضويهعىلبالحصوللألنديهالسماحيتم :التاليهاألشتر

 ريال20,000لالتحادسنويهعضويهرسوم7.1
ً
.سنويا

.ناديكلعنريال1,000المسابقاترسوم7.2

.متسابقكلعنريال300بالمسابقاتللمشاركي   رسوم7.3



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

  مشاركتهأثناءفريقأيانسحاب8.1
 
  الناديمشاركةقبلتسدد أنويجباالتحاد لصالحريال10,000قدرهاماليةغرامةفرضيتمسوففإنهسببأليبطولةأيف

 
ف

  البطولة
  عليها المنصوصالعقوبةتطبيقويتمتليها الن 

 
  عليها المنصوصالعقوباتالتخاذ لالتحاد ويرفعالمخالفاتجدولف

 
و األولمبيةاللجنةو الوزارةحلوائف

.العالقةذاتاالتحاد 

أنويجباالتحاد لصالحريال10,000قدرهاماليةغرامةفرضيتموسوفنتائجهتشطبالجوائز الستالمالتتوي    جمنصةإلالصعود عنفريقهيمتنعالذيالنادي8.2

  الناديمشاركةقبلتسدد 
 
  البطولةف

  عليها المنصوصالعقوبةتطبيقويتمتليها الن 
 
.المخالفاتجدولف

  الناديمشاركةقبلتسدد أنويجباالتحاد صندوقلصالحريال2,000قدرهاماليةغرامةفرضيتمسوفالبطولةراع  منجائزتهالستالميصعد ال الذيالالعب8.3
 
ف

  البطولة
  عليها المنصوصالعقوبةتطبيقويتمتليها الن 

 
.المخالفاتجدولف

.مناسبيراهما التخاذ لالتحاد الرفعيتممقبولعذر بدونالختام  الحفلعنيتغيبالذيالالعبأو الفريق8.4

8.5  
 
  الغب  أو السن   الترصفحالةف

 
 أخالف

ً
 أو لفظا

ا
  اإلداريأو المدربقبلمنفعل

 
صندوقلصالحريال5,000قدرهاماليةغرامةفرضيتمسوفاالتحاد بطوالت ف

  الناديمشاركةقبلتسدد أنويجباالتحاد 
 
  البطولةف

.المناسبةالعقوبةالتخاذ لالتحاد ويرفعتليها الن 

8.5.1  
 
.الفريقنفسمناخر بمدربالمدربتبديلالممكنفمناللوائحلمخالفتهمدرباستبعاد تمو مدربانهناكاذا البطولةأثناءف

.القادمةالرسميةالبطولةحضور منيستعبد لكنو البطولةيكملفأنهواحد مدربهناككاناذا 8.5.2

.الدول  القانونحسبوالمدربي   بالالعبي   خاصةعقوبات8.6



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

االنتهاكات8.7

العقوبات
االنتهاكات

8.
7

المرة الثالثة المرة الثانيه المرة األول

ريال10000

خيص وسحب الب 

ريال5000 ريال3000
عدم وجود عضوية االتحاد السنوية 

أ

ريال5000 ريال1000 ريال300 باالتحادلالعبي   عضويةوجود عدم ب

ريال وتوقيف المدرب عن10000

العمل

ريال5000 ريال3000
باالتحادللمدربعضويةوجود عدم ج

ريال15000 ريال10000 ريال5000 السالمةمعداتتوفر عدم د

ريال5000 ريال3000 ريال1000 ةبالصالتوفرها عدمأو الجمباز أجهزةنقص و



شكـــرا ً


