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اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية / أ االشتر

المدربي   1.

شهادةعىلالمدربي  نيحصلأنيجب1.1

( level فللتجديالسعودياالتحادنمنمعتمدة(2

منشهاداتأياوندولية،شهادةلديهمكاناذان1.2

اىلمؤهالتهموارسالمراجعتهانيجباخرى،دول

العتمادهاللتجديفالسعودياالتحادن

نالعددن1.3 للذكورنمدرب)2هوللمدربي  ناألدن 

(لإلناثومدربة



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت.2

المنشأةمقر ملكية2.1

المضيفالمقرنصاحبموافقة2.1.1

المقراستخدامأجورندفع2.1.2

المضيفالمقرن/المنشأةاستخداممواعيدنتحديدن2.1.3

المضيفالمقرنوأنظمةلوائحاتباع2.1.4

باإلجراءاتالمضيفالمقرنواخطارنالتواصل2.1.5

المضيفالمقرنمعالتأمي  نسياسةعىلالموافقة2.1.6

ن2.1.7 المستخدمةللمنشئاتالصالحيةساريتأمي  نتوفي 



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

الرياضيةالصالة2.2

نم١٢تعادلتقريبيةبمساحةتكونأن2.2.1  
 
:ضمنهاومنم،١٧ف

هانداخليةتجديفأجهزةالستخداممساحة2.2.2 واللياقةاالحماءأجهزةمنوغي 

وملحقاتهااوزانوحاملاالثقالرفعلمنصاتمساحة2.2.3

نالنوعمنأرضية2.2.4 لوكنظامالمطاط  االثقالرفعمنطقةتحتشابهماناوناالنير

الخالدراجاتاونالصاالتنداخلالتجديفاجهزةتحتمثلاالستخداممتعددةلمساحاتخشبيةأرضية2.2.5



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

األدوات.3

الداخليةالصالةمعدات3.1

(٢)عددأرجلدفعجهازن3.1.1

كغ٥٠٠متعددةاوزان3.1.2

(٤)عددمتعددةاثقالرفعمنصة3.1.3

نقضيب3.1.4 ن)اولمب    
(٨)عددكغ٢٠وزن(معدن 

نقضيب3.1.5 ناولمب   ن)األضالعسداس   
(٤)عددكغ٢٠وزن(معدن 

نقضيب3.1.6 ن)اولمب    
(٤)عددكغ١٠وزن(معدن 

كغ١٠٠٠وزناالثقالرفعلمنصاتمتعددةاوزان3.1.7

ن3.1.8 (٤)عددأثقالرفعكراس 

(٤)عددقفزنصناديق3.1.9

(dumbbells)حاملمعمتعددةيدويةاوزان3.1.10

((kettlebellsحاملمعمتعددةيدويةاوزان3.1.11

(٤)عددتقويةمطاطات3.1.12

ة3.1.13 (٢)عدداوزانسير

ن3.1.14 (٢)عددللسحبمرتفعةأثقالرفعكراس 

(٢)عدداالثقاللرفعأخرىمتفرقةمنصات3.1.15

Concept)او(Wattbike)نوعمندراجات3.1.16 (٨)عدد(2

skierg(conceptجهاز3.1.17 (٢)عدد(2

Concept)نوعمنالصاالتنداخلتجديفأجهزة3.1.18 (٨)عدد(2

ةمطاطيةكرات3.1.19 (٤)عددكبي 



اطات الفنية / أ السالمة/ 4االشتر

السالمة.4

المخاطرتقييم4.1

االتحادإىلتقديمهانوإعادةسنوًيانباألكاديميةالعاملي  نالمختصي  نالمدربي  نمنمراجعتهانيجب4.1.1

نمان(الحرصالنالمثالسبيلعىل)التقييميشملأنيجب4.1.2 :يىل 

.إليهاالوصولطرقحالةووصفبالمنشأةالمحيطةالمنطقةوصفمع،(والعرضالطولخطوط)األكاديميةموقع4.1.3

ةوالعمرناألعضاءعددنالمثالسبيلعىل،األشخاص4.1.4 المحتملةبالمخاطرنعلمعىلكن.التجديفوخي 

نالمخاطرن4.1.5  
 
.العملوورشةوالمطبخالرياضيةاأللعابصالةمثلاألخرىاألكاديميةمرافقف

نأقربإىلوالوقتالمسافة4.1.6 .المقدمةالتغطيةونوعالطفيفةاإلصاباتوحدةأونوالحوادثالطوارئقسممعمستشف 

نالخدمةتفاصيل4.1.7  
.المحليةاإلسعافخدمةتقدمهانالبر

.النجاةوقاربالجوياإلسعافمثلاألخرىاإلنقاذنخدماتتوفرن4.1.8



اطات الفنية / أ السالمة/ 4االشتر

السالمة.4

السالمةخطة4.2

.بالخطةدرايةعىلالمستخدمي  نجميعيكونأنيجب4.2.1

نبواسطةسنوًيانالخطةمراجعةيجب4.2.2 االتحادإىلتقديمهوإعادةالمعيني  ناألكاديميةمدرن  

:يىل  ما (الحرصال المثالسبيلعىل)تتضمنأنيجب4.2.3

نالحوادثعنلإلبالغتعليمات4.2.3.1
ً
نشفهيا

ً
نوخطيا  
 
.االتحاداىلوإرسالهاناألكاديميةف

نمثلبالسالمةالمتعلقةالهواتفأرقام4.2.3.2 ناإلنعاشعىلالمدربي  نواألفرادناألوليةواإلسعافاتاألكاديميةمسؤوىل  نالرئويالقلب   أونالحدودنوحرساتيحالمفوحامىل 

نالمسؤولةالجهة
ً
.المنطقةعنإداريا

نقواعدن4.2.3.3 ناألكاديميةلمنتسب   .اآلمنةبالممارسةيتعلقفيمانمسؤولياتهمتغط 

ن4.2.3.4 ننشاطبأيالمرتبطةالمخاطرنتقييممعايي   
نمان  .محىل 



اطات الفنية / أ السالمة/ 4االشتر

السالمة.4

الحوادثعناإلبالغ4.3

نبمان،الحوادثعناإلبالغإجراءاتتطويرناألنديةجميعمنُيطلب4.3.1  
 
بغضالحوادثرنتقاريجميعوتسجيلالوقوعوشيك/الحوادثبسجلاالحتفاظذلكف

.الحادثخطورةعنالنظرن

.تكرارهالتجنبالمتخذةاإلجراءاتمعجنبإىلجنًبانالمستفادةالدروستسجيلاإلبالغيتضمنأنيجب4.3.2

ناالتحادنإىلالحوادثجميعتقديميجب4.3.3  
 
.الحادثمنواحدنشهرنغضونف

خيصإلغاءإىلبذلكالتقيدنعدميؤديقدن4.3.4 .الير



اطات الفنية / أ السالمة/ 4االشتر

السالمة.4

طناألكاديميةنعندنقبولنالالعب4.4 نونيتحملنالنادينكاملنالمسؤوليةنحيالنذلك/تشير
ً
كنالئقنطبيا نيفيدنأننالمشير ةنتقديمنكشفنطب  

ن➢  
نمننقبلناإلتحادنالسعودينللطبنالرياض  http://sfsm.org.sa/mos20:نللحصولنعليهانالرجاءنعىلنلالعبنتعبئةنالنموذجنالتاىل 

ن➢ ن/نومننثم،نعىلنالمستشف   
نمننقبلنمننقبلناإلتحادنالسعودينللطبنالرياض  http://sfsm.org.sa/mos10:نالعيادةنتعبئةنالنموذجنالتاىل 

ن4.5  
نللفريقنأونعقدنمعنعيادةنسارينالمفعولنمنناالتحادنالسعوديةنللتخصصاتنالصحية/وجودنأخصان  نون.نةنمعتمدنعالجنطبيع   

نحالنتوفرنأخصان   
 
نمعتمد،نف لكننغي 

ن  
نمننقبلناإلتحادنالسعودينللطبنالرياض  http://sfsm.org.sa/mos30:نيمكننالتقديمنعىلناعتمادهنمننخاللنتعبئةنالنموذجنالتاىل 

ن** نالعالجنالطبيع  نمجموعةنمنناألخصائيي    
نالرياض  نحالناالحتياج،نيوفرناالتحادنالسعودينالطب    

 
http://sfsm.org.sa/mos40:نونف

ن-إسعافات أولية 4.6 نالرابطنالتاىل   
 
http://sfsm.org.sa/mos70يجبنأننتوفرنالنادينأثناءنالمبارياتنونالتماريننحقيبةنإلسعافاتناألوليةنوالمعداتنالكافيةننالمذكورةنف

نون  
ناإلتحادنالسعودينللطبنالرياض  سيارةناسعافناثناءنالمبارياتناننامكنحسبنمعايي 

/http://sfsm.org.sa/nafes:نلراحتكم،نلقدنقمنانبإعدادنحقيبةنإسعافاتنأوليةنجاهزةنإذانرغبتم،نللحصولنعليها،نالرجاءنالضغطنعىل**

ن)ريالنسعودي12,650:نالحقيبة الصغرى✓ (شخص50حبر

ى✓ ن)ريالنسعودين14,375:نالحقيبة الكتر (شخص100حبر

  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

الموافقةعىلوالحصولللتجديفالسعوديلالتحادنالرجوعبدونمسابقاتوضعلألكاديمياتيحقالن5.1

نيراىع5.2  
 
نداخليةمنافساتأيف نلالتحادنالدوليةالمعايي  للتجديفالدوىل 

صدرن5.3
ُ
اطاتواالتحاداتالسعوديةالعربيةاألولمبيةاللجنةت نسواءالخارجيةونالداخليةللمشاركاتالمنظّمةوالتعليماتاالشير  

 
أونالبطوالتنأوناتالمعسكرنف

.بموجبهاللعملالرياضيةاالتحاداتعىلوتعميمهانالمسابقات



اطات / ب االشتر
اإلدارية



اإلنتساب.6

باإلتحادالخاصةياضيةالرناألنشطةلجميعمؤهلةوتكونللتجديفالسعوديلالتحادنمنتسبةاألكاديميةتكونالرسومودفعالرخصةمتطلباتجميعاستيفاءعندن6.1

اإلنتساب/ن6 اطات اإلدارية/ ب االشتر



نالمسابقا–سنويان)نالرسومن/ن7  
 
(تنللمشاركةنف

الرسوم.7

نالمطلوبةالرسوم7.1 نتدفعسعوديريال٢,٠٠٠ه 
ً
سنويا

االتحادقبلمنالموقعومعاينةلفحصإضافيةرسومأي7.2

اطات اإلدارية/ ب االشتر



المخالفاتنوالعقوبات/ن8

والعقوباتالمخالفات.8

نالنأكاديميةأي8.1  
وطتف  نعليهانالمنصوصلإلرشاداتامتثالهانعدمأونالفنيةبالشر  

 
ترخيصإللغاءتعرضتوقدنإنذاراتلعدةسيخضع،المستندنهذانف

نخاللمنتعليقهانأونبهانالخاصالتجديفأكاديمية نمبي  نهونكمان)التاىل   
 
نالتفتيشنموذجف  

:(الرياضيةلألكاديمياتالفب 

يوم30-إنذارنأولنن▪
نن▪  

يوم15-إنذارنثان 
ن▪ تعليقنأوننإلغاءنالرخصة–إنذارنأخي 

نبشكلالعمل8.2 نغي   
نبشكلوالعمل،قانون  نأنشطةأونتدريببتقديمواالدعاء،آمنغي   

 
نتخصصاتف فغي  تقديمأونباألكاديمية،انلهمرخصأونبهانمعير

نمدربي  نخاللمنالتدريبات نمؤهلي  نغي   
 
خيصالتعليقأونإللغاءوتأديللمساءلةستخضعإجراءاتكلهان،الصلةذاتالتخصصاتف بأكاديميةير

التجديف

اطات اإلدارية/ ب االشتر



ن
ً
شكـــرا


