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اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية / أ االشتر

المدربي   1.

اتالمهارات1.1 اتالشهاداتمراجعةيتمأنعىلاتحادها،منالصادرةلعبةكلمعايت  حسبوذلكللمدربتوفرها الواجبوالختر قبلمنهنا ةالمطلوبوالختر

  االتحاد،
ر
:كاآلت

، إضافة لدورة تدريب معتمدة من معهد اعداد القادة أو االتحاد السعودي للتايكوندو أو االتحادات٢حزام أسود للمدرب ال يقل عن : التايكوندو  دان كحد أدنى

ف بها أو االتحاد العالمي للتايكوندو وال يقبل غتر ذلك . األهلية المعتر

ة عمل 3حزام المدرب ال يقل عن :  الكاراتيه .سنوات، إضافة لدورة تدريب معتمدة من معهد اعداد القادة أو االتحاد السعودي للكاراتيه3دان وختر

ي . يجب أن يكون المدرب حاصل عىل دورة معتمدة من االتحاد السعودي للمصارعة أو من معهد اعداد القادة:المصارعة أن يكون حاصل عىل: واذا كان أجنبر

ي أو أنه العب سابق لرياضة المصارعة 
ى )مؤهل رياضى ي فئ: بالنسبة للسعوديير

ى
ي بطوالت المملكة ف

ى
(  ة الدرجة األوىليجب أن تكون له مشاركات ف

(  يجب أن يكون العبا دوليا: وبالنسبة لألجانب)

ي كحد أدنى : جوجيتسو
.  يجب أن يكون المدرب حاصل عىل حزام ببى

.شهادة حزام أسود واحد دان-1: الجودو

ى معتمدة من معهد اعداد القادة او من احد االتحادات -2 .بعد الموافقة من االتحاد السعودي للجودو( خارج المملكة)دورة مدربير

ى -3 ي تدريب رياضة الجودو التقل عن سنتير
ى
ة سابقة ف .ختر

وىلي أو يجب أن يكون المدرب حاصل عىل دورة معتمدة من االتحاد السعودي أو من معهد اعداد القادة أو شهادة معتمدة من االتحاد الد: فنون القتال المتنوع

ة تدريبية لرياضة فنون القتال المتنوع  ى ( MMA)اآلسيوي باإلضافة اىل ختر .لمدة ال تقل عن سنتير



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

  توفرهالواجباإلداريالجهاز تشكيل2.1
 
:منشأةكلف

(للرجالاداري)إستقبالمسؤول1.1.1

(للسيداتإدارية)استقبالمسؤولة1.1.2

للسيداتومدربةللرجالمدرب1.1.3

اإلداريالطاقممنأيأو للمدربأوليةاسعافاتشهادةوجود 1.1.4

وع 2.2 ي سيقام عليها المشر
.إثبات ملكية أو عقد إيجار للمنشأه البر

  المنشأة2.3
 
: مواصفات المرافق الواجب توفرها ف

oأن تكون األرضية مستويه وصالحة لتثبيت البساط

o م حول البساط2-م 1.5يجب أن يكون هناك محيط لآلمان بمسافة

oبأبعاد 5توفتر بساط خاىلي من الفواصل سماكته :إذا كانت أكتر من رياضة ، م  ويجب أن يكون داخل غرفة خالية من األعمدة x 10م 10سم كحد أدنى

.والحواجز

ط خاص لمن أراد إضافة لعبة فنون القتال المتنوع)وجود حلبة خاصة برياضة فنون القتال المتنوع 2.4 (هذا الشر



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت.2

:مواصفات البساط لكل رياضة2.5

  الصفحات التالية 
 
(:الملحق)ويمكن معرفة المواصفات واالطالع عىل أمثلة ألنواع البساط ف

المنافسات التدريبات
الرياضة

أبعاد البساط سمك البساط أبعاد البساط سمك البساط

سم12* سم 12 سم6 م10* م 10أوم 8* م 8 سم5 المصارعة

م8* م 8 سم5 م8* م 8 سم5 جوجيتسو

ي الحلبة مقاس 
ى
مساحة لعب كحد ادنى 7*7ف م8* م 8 سم 5 فنون القتال المتنوع

م10* م 10 مىلي 2 م10* م 10 مىلي 2 الكاراتيه

م12* م 12 سم3ال تقل عىل  م10* م 10 سم3 التايكوندو

م10* م 10ال تقل عن  سم5 م8* م 8ال تقل عن  سم4ال تقل عىل  الجودو



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

الملحق أ



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

الملحق ب



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

الملحق ج



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

الملحق د



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت.2

درجة مئوية25وجود نظام تهوية ودرجة حرارة مناسبة بمتوسط 2.6

توفتر غرفة إنتظار ألولياء األمور ان امكن 2.7

ي المدخل2.8
ى
وجود مكتب إستقبال ف

.  يجب وضع بطانة عىل األعمدة والمنشآت الخرسانية المكشوفة داخل المنشآة2.9

ى 4غرفة تغيتر مالبس للرجال، و4عدد 2.10 غرف مالبس للنساء اذا كانت المنشآة لالثنير

ى مياه للنساء كحد أدنى 2.11 ى مياه للرجال، و ودورتير .  عدد دورتير

ي قسم 2.12
ى
ي ف

اطات اتحاد الطب الرياضى "السالمة"توفتر أدوات اإلسعافات األولية حسب اشتر

غرفة أدوات النظافة، ان امكن2.13



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

األدوات. 3

فعة عن سطح األرض، ولكن غتر الزامية اذا كانت المنشآة الخاصة بالمصارعة وفنون القت2توفتر مرآة عىل أحد الجدران المقابلة بالبساط، بارتفاع 3.1 ال م وتكون متر

المتنوع فقط

:المالبس3.2

.الحزام وذلك اثناء التدريب و المنافسات+ الجاكيت + البنطلون -( بدلة أبيض أو أزرق)التقيد بارتداء المالبس الخاصة برياضة الجودو : الجودو

ي للتمارين:  المصارعة
ط لبس رياضى ، ولك. أحبال(  الدىم)يفضل توفتر بعض األدوات المساعدة عىل التدريب مثل الشواخص . يشتر ي .  ن ليس الزاميةعقلة متوازني

ى أدوات السالمة الخاصة باللعبة أثناء القتال مثل : التايكوندو ورة تأمير ى المالبس المخصصة للتايكوندو والحزام مع ضى ي ق)يجب أن يرتدي الالعبير
ر
ي الرأس ، واف

ر
فازات ، واف

(.الصدر ، أوقية الساعدين والساق والمحاشم واألسنان

ى المالبس المخصصة للكاراتيه، وتوفتر أدوات التدريب المساعدة : الكاراتيه ، أوقية يدين،) يجب أن يلبس الالعبير ى ، أوقية قدمير ي الجسم، الكيس الرمىلي
ر
ي أسنان، واف

ر
واف

ي المنطقة السفلية
ر
ي الراس، وواف

ر
(واف

ي محاشم عىل ان تكون خاصة برياضة فنون ا: فنون القتال المتنوع
ر
ي اسنان ، واف

ر
ي ساق وارجل ، واف

ر
ي للتمارين وقفازات ، واف

لقتال المتنوع يجب ارتداء لباس رياضى

(MMA .)

  ذلك الشأن
 
  ف

كات الدولية المعتمدة أدناه ماركات البدل  او التواصل مع االتحاد السعودي المعن  :الشر



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

ي الدفاعموافقة4.1
.المنشأةعىلوالبلديةالمدنى

مأنيجب4.2 ى وتوكوالت باللوائحالمنشأةتلتر للعبةالسعوديواإلتحاد الرياضةووزارةالصحةوزارةمنالصادرةالصحيةوالتر

ًرا تسببقد مخاطر وجود عدملضمانعامكلالبساطسالمةبفحصاإلتحاد يقوم4.3 اممدىويراجعبالتقارير،واإلحتفاظضى ى ي يؤثر و المنشآةصاحبالتر
ى
تجديد ف

ى تحمي أنويمكنجيدرغويامتصاصتأثتر لهالذياإلسفنجالجودةعاليةمضغوطةالعلويةالطبقة.العضوية مادةرغويةهي فليةالسالطبقة.األذىمنالرياضيير

.لالنزالقمضادةقاعدةلها السفليةالطبقة.جيدتوسيد تأثتر ذات

ي أو دوريا السالمةوأجهزةللمنشأةالصيانةإجراءيجب4.4
ى
ار أيحدوثحالةف .آمنةالمنشأةبقاءلضمانأضى

ط4.5 ي كشفتقديمة/الالعبقبولعند النادييشتر كأنيفيد طبر  الئقالمشتر
ً
.ذلكحيالالمسؤوليةكاملالنادييتحملو طبيا

اعمباألطفالاالهتمام4.6 ى التر ة:مثال،.سنيةفئةلكلالتدريبأوقاتفصلطريقعنالشباب،بفئةاختالطهموعدموالناشئير 6–4منالصغار ئاتفالتدريبفتر

 
ً
ي المنشأةصاحبيراهما حسباو مساء  8–6منالشبابو مساءا

ى
ي بالفصلاالهتماممعالتوقيتف

ى
.التوقيتف

 بالحذاءالدخولعدمو لتدريبالمخصصةبالبدلةالبساطعىلالتواجد 4.7
ً
نهائيا

ى عدم4.8  التدخير
ً
ى عىلللحفاظنهائيا .الرياضيير

ى المدربتواجد 4.9 .التمرينأثناءباللعبةالخاصةالبدلةزيمرتدينوالالعبير



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

ط النادي عند قبول الالعب4.10  و يتحمل النادي كامل المسؤولية حيال ذلك/يشتر
ً
ك الئق طبيا ي يفيد أن المشتر ة تقديم كشف طبر

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

ي / ومن ثم، عىل المستشفى ➢
http://sfsm.org.sa/mos10: العيادة تعبئة النموذج التاىلي من قبل من قبل اإلتحاد السعودي للطب الرياضى

ي 4.11
ي ولكن. ة معتمد عالج طبيعي للفريق أو عقد مع عيادة ساري المفعول من االتحاد السعودي للتخصصات الصحية/وجود أخصان 

ي حال توفر أخصان 
ى
غتر معتمد، يمكن ف

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

ى العالج الطبيعي ** ي مجموعة من األخصائيير
ي الرياضى ي حال االحتياج، يوفر االتحاد السعودي الطبر

ى
http://sfsm.org.sa/mos40: و ف

ي الرابط التاىلي -إسعافات أولية 4.12
ى
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 معايتر اإلتحاد السعودي للطب الرياضى

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

.ان امكن–( شخص50حبر )ريال سعودي12,650: الحقيبة الصغرى✓

ى✓ .ان امكن–(شخص100حبر )ريال سعودي 14,375: الحقيبة الكتر

  نظام إنذار الحريق4.13
 
وط الدفاع المدت 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

ى تسجيل5.1 زمةاالحالئحةحسباحزمةوشهاداتبطاقاتاصدار و االتحاد لدىالالعبير

للعبةالسعوديباالتحاد والشهادات

ي تقرير رفع5.2
ي المدربمنفبى

ى
ي الناديف

ى والبياناتالصور يشملشهور 6كلالرياضى لالعبير

ي كـفريقبالمشاركةللنادييسمح5.3
ى
ي ال(الفئاتبجميع)الداخليةالبطوالت ف

يعتمدها بر

ي للموسمالسعودياالتحاد 
ي الرياضى

ى
الرخصةعىلحصولتمحالف

االتحاد منالموافقةاخذ بعد اال اللعبةتخصفعالياتاو بطوالت أيإقامةعدم5.4

.المعنيةللرياضةالسعودي

ي فعالياتإقامةالسعوديلالتحاد يحق5.5
ى
بعد رهالمستأجالصالةأو الخاصالناديمقر ف

ى التنسيق ى بير .الطرفير

صدر 5.6
ُ
اطاتواالتحاداتالسعوديةالعربيةاألولمبيةاللجنةت المنظّمةماتوالتعلياالشتر

ي سواءالخارجيةو الداخليةللمشاركات
ى
تالمسابقاأو البطوالت أو المعسكراتف

.بموجبهاللعملالرياضيةاالتحاداتعىلوتعميمها 



اطات / ب االشتر
اإلدارية



العضوية و اإلنتساب/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

واإلنتسابالعضوية.6

وط 6.1   االتحادالعضويةشر
 
اإلدارة التنفيذية للحصول عىل عضوية االتحاد يجب عىل الجهة الراغبة باالنتساب التقدم بطلب إىل االتحاد، وتقوم: للنادي ف

 به التاىل  
ً
، ومرفقا

ً
بمراجعة الطلب والتأكد من استكماله قبل رفعه لمجلس اإلدارة بما ال يتجاوز ثالثون يوما

ى عىل النشاط واللعبة6.1.1 فير ى والمشر ات الفنيير .بيان بأسماء ومؤهالت وختر

ات القائمة6.1.2 ى .بيان يتضمن المنشآت والمالعب والتجهتر

ام بما يصدر عن االتحاد من لوائح وقرارات وتنظيمات6.1.3 ى .إقرار االلتر

.إيصال سداد الرسم المقرر لالنضمام لعضوية االتحاد6.1.4

ورية6.1.5 .أي متطلبات يراها االتحاد ضى

.من تاريــــخ رفع الطلب من قبل اإلدارة التنفيذية لالتحاد.  يقوم مجلس اإلدارة بدراسة الطلب وإصدار قراره خالل ثالثون يوما6.2

ي طلب االنضمام، وتزود اللجن6.3
ى
 من تاريــــخ الموافقة عىل العنوان المدون ف

ً
لمبية بصورة األو ة يتم إخطار مقدم الطلب بقرار مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما

.من القرار

ي االتحاد من تاريــــخ صدور قرار مجلس اإلدارة6.4
ى
 ف
ً
.يعتتر طالب العضوية عضوا

ي التظلم من القرار إىل اللجنة األولمبية 6.5
ى
، ولطالب العضوية الحق ف

ً
ي حالة تم رفض الطلب من مجلس اإلدارة يجب أن يكون القرار مسببا

ى
 الخف

ً
ل خمسة عشر يوما

 
ً
.من تاريــــخ إبالغه بالقرار، ويكون قرارها نهائيا

ي الفقرات السابقة، فإنه يحق له رفع األمر للجنة األو 6.6
ى
.بيةلمإذا لم يتم إبالغ طالب العضوية بقرار مجلس اإلدارة خالل المدد المشار إليها ف

  من االتحاد*
 بعد اخذ الرأي الفن 

ً
.يتم تجديد العضوية سنويا



العضوية و اإلنتساب/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

واإلنتسابالعضوية.6

وط 6.7   االتحاداإلنتسابشر
 
:للنادي ف

ى عن 6.7.1 كير .  سنوات9سنوات ورياضة فنون القتال المتنوع 8ما عدا الكاراتيه والمصارعة . سنوات6أن ال تقل أعمار المشتر

. أن يكون تاريــــخ الميالد مطابق للهوية الوطنية عند تسجيل المتدرب6.7.2

.سنة15يجب حضور وىلي أمر المتدرب شخصيا عند التقدم بطلب التسجيل لعمر مادون 6.7.3

.تحديد فئة عمرية  لكل تدريب بحيث يكون تحديدها فئة للصغار وفئة للكبار بأوقات محددة لكل تدريب منهم 6.7.4



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الرسوم. 7

  العضويةرسوم 7.1
ر
:السنوية لكل رياضة كاآلت

: الجودو

o المقابل المادي لمقدم 
ً
 ثم تجدد سنويا

ً
الف وخمسمائة ريال سعودي( 1500)طلب رخصة االندية الجديدة أول سنة مجانا

o ( 1000)طلب رخصة لالندية القائمة حاليا مبلغ وقدره المقابل المادي لمقدم 
ً
ريال سعودي1500الف ريال سعودي وتجدد سنويا

:الكاراتيه

ثالثة وخمسائمة ريال سعودي( 2500)المقابل المادي لمقدم طلب الرخصة لالندية القائمة حاليا مبلغ وقدره 

:الجوجيتسو

.  ريال وتجدد سنويا5000المقابل المادي لمقدم طلب الرخصة االندية الجديدة تكون بمبلغ 

:المصارعة

o ى ثالثة االف وخمسمائة ريال سعودي( 3500)والتجديد مبلغ , المقابل المادي لمقدم طلب الرخصة االندية الجديدة تكون مجانية ألول سنتير

o ثالثة آالف وخمسائمة ريال سعودي( 3500)المقابل المادي لمقدم طلب الرخصة لالندية القائمة حاليا مبلغ وقدره

:فنون القتال المتنوع

ي اول سنة وبعد ذلك تجدد بمبلغ 
ى
ريال وتجدد سنويا5000المقابل المادي لمقدم طلب الرخصة االندية الجديدة عىل ان تكون مجانية ف

:التايكوندو

ريال وتجدد سنويا2500المقابل المادي لمقدم طلب الرخصة االندية الجديدة تكون بمبلغ 



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العقوبات المخالفات

ريال 5000 ام بمعايت  المدربي     
عدم االلتر 1

ريال10,000 عدم التقيد بمعايت  السالمة  2

ريال1000 عدم التقيد بالمالبس المناسبة للتمارين 3

المخالفات والعقوبات. 8

وط وتعليمات االتحاد تطبق العقوبات التالية8.1   حال عدم تنفيذ شر
 
:ف

.يوجه لألكاديمية إنذار لعدم تكرار المخالفة8.1.1

ي حالة تكرار المخالفة تفرض عليها غرامة مالية 8.1.2
ى
ريال سعودي( 2500)ف

ي حال لم يتم التصحيح خالل أسبوع، يعلق االتحاد ترخيص اللعالثالثةإذا تكررت المخالفة للمرة 8.1.3
ى
بة ويمنع من الممارسة لمدة يعىط مهلة أسبوع للتصحيح، وف

ي اتحاد اللعبة3ويعاد فتحه بعد التصحيح ودفع الغرامة المضاعفة . شهر
ى
. مرات للجدول أدناه بعد توقيع تعهد و من ثم إلغاء العضوية ف



 
ً
شكـــرا


