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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

ن2.1.1  
 
:المستضيفةالمنشأة/مقرمعالتاليةالضوابطواتماماتباعفيجبللمنشأة،مقرنوجودنعدمحالف

المضيفالمقرنصاحبموافقة2.1.2

المقراستخدامأجورندفع2.1.3

المضيفالمقرن/المنشأةاستخداممواعيدنتحديدن2.1.4

المضيفالمقرنوأنظمةلوائحاتباع2.1.5

باإلجراءاتالمضيفالمقرنواخطارنالتواصل2.1.6

المضيفالمقرنمعالتأمي  نسياسةعىلالموافقة2.1.7

ن2.1.8  
 
نللمنشأة،مقرنوجودنحالف اطاتاتباعيرج  نالموجودةالمنشأةاشتر  

 
2.4و2.3و2.2ف

ن2.1.9 المستخدمةللمنشئاتالصالحيةساريتأمي  نتوفت 



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

The(القواربمخزن)القوارببيت2.2 Boat House))

نم٩.٥)المدربي  نقواربومحركوالمجاديف،القوارب،لتخزينتقريبيةاجماليةمساحة2.2.1  
 
(تقريبام٤وارتفاعم٢٣ف

نم٣عرضيضاف2.2.2  
 
للقوارب(صيانة)عمللمساحةم٤وارتفاعم٢٠ف

نالحرارةدرجةمراعاة2.2.3  
 
مئويةدرجة٣٠اىل١بي  نتكومبحيثالقواربتخزينف

نالمسطحمواجهيكونالقوارببيتأبواب2.2.4  
الماءحافةمنم٥٠—٣٠بي  نمانويبعدنالمان 

نوالمسطحالقوارببيتبي  نالمساحة2.2.5  
ومستويةفارغةتكونانيجبالمان 

المستودعمنم١٠٠عنيبعدنالنكهربائيةصدماتجهازنوجودن2.2.6

الرياضيةالصالة2.3

نم١٢تعادلتقريبيةبمساحةتكونأن2.3.1  
 
:ضمنهاومنم،١٧ف

هانداخليةتجديفأجهزةالستخداممساحة2.3.1 واللياقةاالحماءأجهزةمنوغت 

وملحقاتهااوزانوحاملاالثقالرفعلمنصاتمساحة2.3.2

(اخرىوتماريناستطالةمنطقة)االستخداممتعددةمساحة2.3.3

نالنوعمنأرضية2.3.4 لوكنظامالمطاط  االثقالرفعمنطقةتحتشابهماناوناالنتر

الخالدراجاتاونالصاالتنداخلالتجديفاجهزةتحتمثلاالستخداممتعددةلمساحاتخشبيةأرضية2.3.5



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

األدوات.3

القواربانطالقمنصة2.4

)األقلعىلم١٨بطول(Pontoonبانتونطفونمنصة2.4.1

القوارب3.1

نامانكقواربونبمحركاتتستخدم)المدربي  نقوارب3.1.1  
 
(2)عدد(الحاالتنبعضف

(2)عدد(1xفردي)نوعمنمبتدئي  نتجديفقوارب3.1.2

في  ن/متوسطةتجديفقوارب3.1.3
(4)عدد(1xفردي)نوعمنمحتر

ن)نوعمنمبتدئي  نتجديفقوارب3.1.4 (4)عدد(2xزوج  

في  ن/متوسطةتجديفقوارب3.1.5
ن)نوعمنمحتر (2)عدد(2xزوج  

ن)نوعمنتجديفقوارب3.1.6 (2)عدد(4xرباع 

ةتجديفقوارب3.1.7 (2)وعدد+(4/-4اربعة)نوعمنمتغت 

(1)عدد+(8ثمانية)نوعمنتجديفقوارب3.1.8

(22)عددscull))مجاديف3.1.9

(8)عدد(oars)مجاديف3.1.10

(2)عددامانقوارب3.1.11



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

األدوات.3

الداخليةالصالةمعدات3.2

(٢)عددأرجلدفعجهازن3.2.1

كغ٥٠٠متعددةاوزان3.2.2

(٤)عددمتعددةاثقالرفعمنصة3.2.3

نقضيب3.2.4 ن)اولمب    
(٨)عددكغ٢٠وزن(معدن 

نقضيب3.2.5 ناولمب   ن)األضالعسداس   
(٤)عددكغ٢٠وزن(معدن 

نقضيب3.2.6 ن)اولمب    
(٤)عددكغ١٠وزن(معدن 

كغ١٠٠٠وزناالثقالرفعلمنصاتمتعددةاوزان3.2.7

ن3.2.8 (٤)عددأثقالرفعكراس 

(٤)عددقفزنصناديق3.2.9

(dumbbells)حاملمعمتعددةيدويةاوزان3.2.10

((kettlebellsحاملمعمتعددةيدويةاوزان3.2.11

(٤)عددتقويةمطاطات3.2.12

ة3.2.13 (٢)عدداوزانستر

ن3.2.14 (٢)عددللسحبمرتفعةأثقالرفعكراس 

(٢)عدداالثقاللرفعأخرىمتفرقةمنصات3.2.15

Concept)او(Wattbike)نوعمندراجات3.2.16 (٨)عدد(2

skierg(conceptجهاز3.2.17 (٢)عدد(2

Concept)نوعمنالصاالتنداخلتجديفأجهزة3.2.18 (٨)عدد(2

ةمطاطيةكرات3.2.19 (٤)عددكبت 



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

ةأونواسعنهرنأونضيقةقناة:المثالسبيلعىل)القواربمنطقةومدىنوع4.1.4 ن(بحرأونمصبأونبحت  .وًبامطليكونقدنالذياإلنقاذننوععىلذلكوتأثت 

.هناالسدودنفوقالتدفقحولالمعلوماتمنالمزيدنيوجدن.المحدودةالوصولونقاطوالسدودنالعوائقمثلالمحتملةالمخاطرن4.1.5

ةوالعمرناألعضاءعددنالمثالسبيلعىل،األشخاص4.1.6 المحتملةبالمخاطرنعلمعىلكن.التجديفوخت 

نالمخاطرن4.1.7  
 
.العملوورشةوالمطبخالرياضيةاأللعابصالةمثلاألخرىاألكاديميةمرافقف

نأقربإىلوالوقتالمسافة4.1.8 .المقدمةالتغطيةونوعالطفيفةاإلصاباتوحدةأونوالحوادثالطوارئقسممعمستشف 

نالخدمةتفاصيل4.1.9  
.المحليةاإلسعافخدمةتقدمهانالبر

.النجاةوقاربالجوياإلسعافمثلاألخرىاإلنقاذنخدماتتوفرن4.1.10

.الكهربائيةللصدماتجهازنأقربموقع4.1.11



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

نالمياهاىلالوصولونقاطالدورانوأنماطالمالحةوقواعدنالمخاطرنوتحديدنالمحليةالمالحةخطة4.2.3.1  
 
يديةالرموزنمع)الطوارئحاالتنف .(النقاطاتاحداثيأونالت 

نأيلتغطيةتعليمات4.2.3.2 نتغيت   
 
.األخرىالمناخيةالظروفأونوالرياحوالجريانوالجزرنالمدنتياراتعنالناتجةالمخاطرنإلدارةالالزمةالعاديةاإلجراءاتف

نالحوادثعنلإلبالغتعليمات4.2.3.3
ً
نشفهيا

ً
نوخطيا  
 
.االتحاداىلوإرسالهاناألكاديميةف

نمثلبالسالمةالمتعلقةالهواتفأرقام4.2.3.4 ناإلنعاشعىلالمدربي  نواألفرادناألوليةواإلسعافاتاألكاديميةمسؤوىل  نالرئويالقلب   أونالحدودنوحرساتيحالمفوحامىل 

نالمسؤولةالجهة
ً
.المنطقةعنإداريا

ن4.2.3.5 ددنذاتالراديونقنواتأجهزةتوفت  نالتر .الحدودبحرساالتصالكيفيةحولومعلوماتالعاىل 

نقواعدن4.2.3.6 ناألكاديميةلمنتسب   .اآلمنةبالممارسةيتعلقفيمانمسؤولياتهمتغط 

يدناإلحماءمواقع4.2.3.7 .الماءعىلوالتت 

ن4.2.3.8 ننشاطبأيالمرتبطةالمخاطرنتقييممعايت   
نمان  .محىل 



اطات الفنية / أ السالمة/ 4االشتر

السالمة.4

السالمةخطة4.2

:يىل  ما (الحرصال المثالسبيلعىل)تتضمنأنيجب4.2.3

نالمالحةوقواعدنالدورانلخطةواالمتثالالجيدةالمراقبةعىلللحفاظوتوجيهات(coxswains)تجديفقاربربانكلإىلتعليمات4.2.3.9  
 
األوقاتجميعف

نالوضوحعاليةمالبسويرتدوانبارزينيكونوانبأنللمجدفي  نتعليمات4.2.3.10  
 
طقمارتداءفيهمنهمبُيطلالذيالوقتبخالفطافًيانيكونوانعندماناألوقاتجميعف

المناسباتأثناءاألكاديمية

:يىل  بما (الحرصال المثالسبيلعىل)المتعلقةاألكاديميةقواعد بشأنواضحةإرشاداتاألكاديمياتلدىيكونأنيجب4.2.4

نالجددنواألشخاص،المبتدئي  نالمنتسبي  نبتدريبالمتعلقةالقواعدن4.2.4.1  
 
.التكيفعىلوالتجديفالتجديفف

نبالتجديفالمتعلقةالقواعدن4.2.4.2  
 
نللقواربخاصة،الظالمف  

.(ربان)كوكسعىلتحتويالنالبر

نالقواعدن4.2.4.3  
وطتحددنالبر ن،وجدتإن،الشر  

.مرافقةدونالخروجللمتدربي  نيجوزنبموجبهانوالبر

نمعواالتفاقياتالمحليةالمياهسلطةومتطلباتالمحليةالبيئةأساسعىلالمالحةقواعدن4.2.4.4 .اآلخرينالمياهمستخدم 

.الرياضيةوالمرافقالداخليةالتجديفآالتنباستخدامالمتعلقةالقواعدن4.2.4.5

نبماناإلطالق،عملياتباستخدامالمتعلقةالقواعدن4.2.4.6  
 
.مسؤولبالغشخصيرافقهملممانعاًمان18عنالسائقي  نعمرنيقلأالنذلكف

ن4.2.4.7  
 
.ومراقبتهاالستخدامهانالراديونوقنواتالسواحلخفرنإبالغقواعدنالبحر،إىلالذهابحالةف



اطات الفنية / أ السالمة/ 4االشتر

السالمة.4

اطات4.3 التجديفومعداتالقواربلبيتالسالمةاشتر

ن4.3.1 نمنظمة،بطريقةوالمعداتللقواربالتخزينتوفت   
 
ارنلتقليلاإلضاءة،جيدةأماكنف ناألض   

.األخرىالمعداتأونباألشخاصتلحقالبر

ن4.3.2 .القواربفحصكيفيةحولوالمنتسبي  نللمستخدمي  نمعلوماتتوفت 

نطفونلديهانالقواربجميعأنمنتأكدن4.3.3 .األمرلزمإذانإضافًيانطفًوانوتوفرنكاف 

نالربانمنطقةأنمنتأكدن4.3.4  
 
ةأحزمةعىلتعلقأنشأنهانمنأخرىعوائقأوننتوءاتعىلتحتويالنالمؤخرةف بطريقةعرهمشأونمالبسهمونالرباننجاةستر

انالتأكيدن.القاربمنخروجهمتعيققدن
ً
.القاربمنجزءبأيتلتصقالنبحيثوالمالبساألحزمةضبطمنأيض

كةلمعلوماتبسجلاحتفظ4.3.5 نالمتأصلةالطفونبقابليةيتعلقفيمانالموردن/المصنعةالشر  
 
.القاربف

نالمعداتجميععىلالحفاظ4.3.6  
 
نللظروفومناسبةجيدةعملحالةف  

.فيهااستخدامهانسيتمالبر

ارنأيعنباإلبالغالمنتسبي  نمطالبة4.3.7 ندونللمسؤولوالمعداتبالقواربتلحقأض  .تأخت 

رنطبيعةتحديدنمعالتالفة،المعداتمنقطعةأونقارب"عزل"4.3.8 منلتحققاكيفيةتعرفأناألكاديميةعىل.استخدامهاعدممنوالتأكدنبوضوح،الرص 

نالمعدات  
تستخدمهاالبر

نضع4.3.9  
 
Splash))ألواحاستخداماعتباركف Boardصعبةالمياهظروفكانتإذان.



اطات الفنية / أ السالمة/ 4االشتر

السالمة.4

اطات4.3 التجديفومعداتالقواربلبيتالسالمةاشتر

:عىلاآلخرينتدريبيلزم4.3.10

.المعداتلفحصالحاجة4.3.10.1

.المعداتفحصكيفية4.3.10.2

.عيوبوجدتإذانتفعلماذان4.3.10.3

.استخدامهاقبلالمعداتفحصمنالتأكدن.4.3.11

.استخدامهابعدنالمعداتفحصمنالتأكدن.4.3.12

.المعزولةالمعداتاستخدامعدممنتأكدن.4.3.13

نتكونوأنجيدنبشكلالقواربجميعصيانةيجب.4.3.14  
 
.للتجديفجيدةحالةف

 فحًصا األكاديمياتتضمنأنيجب.4.3.15
ا
  بما والمعداتللقواربشامل

 
:يىل  ما ذلكف

رنظاهرةعالماتوجودنعدم.4.3.15.1 نللرص   
 
.الشقوقأونالخدوشالمثالسبيلعىلالهيكل،ف

يتملمإذانفونالطأكياستركيبيتم.للماءومانعةآمنةالتهويةوسداداتالقاربوبدنالفتحاتوأغطيةالتشبوموانعالطفونمقصوراتتكونأن4.3.15.2

.المقعدأسفلطفونمقصوراتتركيب

نالمطاطيةالقاربمقدمةكرةتكونأن4.3.15.3  
 
بشكلحميةمالقاربمقدمةتكوناونتكوينهأونالقارببناءمنيكونحيث)آمنبشكلومثبتةجيدةحالةف

نخطًرانشكلهيمثلالنأونصحيح  
 
.(تصادمحدوثحالةف

ن4.3.15.4 نأونالتثبيتمسامت  نخطرنأيتشكلالناللولبيةالمسامت   
 
.حادةنتوءاتأيإزالةأونتغطيةيجب.حادثوقوعحالةف



اطات الفنية / أ السالمة/ 4االشتر

السالمة.4

اطات4.3 التجديفومعداتالقواربلبيتالسالمةاشتر

 فحًصا األكاديمياتتضمنأنيجب4.3.15
ا
  بما والمعداتللقواربشامل

 
:يىل  ما ذلكف

ن4.3.15.5  
 
هانأوناألحذيةأوناألقدامنقاالتنتكونأنيجبالقوارب،جميعف ناألجهزةمنغت   

للمجدفي  نحيسمالذيالنوعمنالمجدفي  نبأقدامتمسكالبر

ندونالقاربعنباالبتعادن نتأخت   
 
.الطوارئحاالتنف

نالتثبيتحذاءكعبقيودنتكونأنيجب4.3.15.6  
 
.(مناسبةكونتانيجبالكابالتوأربطةاألربطة)صحيحهوأطوالهانومتينةوآمنةقويةالقاربف

ن4.3.15.7  
 
ناألخرىاألجهزةأوناألحذيةبقاءحالةف  

نالقدمي  نتمسكالبر  
 
الكعبيصلندمانعبحيثمستقلبشكلجهازنأونحذاءكلتقييدنيجبالقارب،ف

،الوضعإىل  
.الحذاءمنالقدمتحريرنويتماألففر

رسيعةواحدةيدويةبحركةالمجدفبواسطةالفورنعىلالمماثلةالموادنأون(Velcro)الفيلكروأوناألربطةمثلاألحذيةمثبتاتتحريرنيتمأنيجب4.3.15.8

نتتمثل  
 
.إليهالوصوليسهلواحدنحزامسحبف

ن4.3.15.9  
 
ناألخرىاألجهزةأوناألحذيةبقاءعدمحالةف  

نالقدمي  نتحملالبر  
 
دونبجهازنأونحذاءكلتحريرنمنالمجدفيتمكنأنيجبالقارب،ف

نتتمثلرسيعةواحدةيدويةبحركةأونيديهاستخدام  
 
إليهالوصوليسهلتحريرنجهازنأونحزامسحبف

ناألحذيةمنأقدامهمإزالةعىلالمجدفي  نقدرةيقيدنآخر،هيكلأيأونالمجاديف،راكزنمنجزءوجودنعدم4.3.15.10  
 
..الطوارئحالةف



اطات الفنية / أ السالمة/ 4االشتر

السالمة.4

اطات4.3 التجديفومعداتالقواربلبيتالسالمةاشتر

 فحًصا األكاديمياتتضمنأنيجب4.3.15
ا
  بما والمعداتللقواربشامل

 
:يىل  ما ذلكف

.جيدبشكلوتعملآمنةوالزعنفة(تركيبهاعندن)والدفةالتوجيهوآلياتالدفةوأربطةخطوط4.3.15.11

الماتععليهانتظهرنوالنصحيحبشكلتعملآمنةوالنقاالتنوالمزاليقوالمقاعدنالمجدافذراعوحاضنوالدوارات(المجدافمركازن)االمتدادأذرع4.3.15.12

.التعبأونالتشقق

ن(Port)االماميةالواجهةحمايةيجب4.3.15.13  
 
خلفيةدعامةبواسطةتكونبحيث،(Sculling)الـباستثناءالقوارب،جميععىلالميمنةف

.الغيارقطعوحمل(ناعمةومؤخرةلألمام،قاسية)صحيحبشكلوموضوعةجيدة،بحالةالثقبدبابيس4.3.15.14

نالشفرات4.3.15.15 .صحيحبشكلومثبتةآمنةواألزرارنتالفةغت 

.للطاقموزنأقىصالمثالسبيلعىلفيه،استخدامهسيتمالذيللوضعمناسبالقارب4.3.15.16

صحيحبشكلوتعملالماءعىلللخروجمناسبةاإلضاءة4.3.15.17



اطات الفنية / أ السالمة/ 4االشتر
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اطات4.4 السالمةقوارباشتر

انالمتاحةالتشغيليةالسالمة/اإلنقاذقواربمنعددنلديهانيكونأناألكاديمياتجميععىليجب4.4.1
ً
.لهاالتشغيليةللقدرةوفق

.األوليةاإلسعافاتتقديمعىلوقادرنصحيحبشكلمدرببفريقمزودةالسالمةقواربتكونأنيجب4.4.2

:األمانبقواربيتعلقفيما يىل  ما مسؤوليةاألكاديميةتتحملأنيجب:المسؤولية4.4.3

نبمانسالمة،قاربأيأنمنوالحفاظالتأكدنيتم:الصيانة4.4.3.1  
 
نمحركه،ذلكف  

 
نجيدةعملحالةف  

 
نقاربأيوأن.آمنةحالةوف مناسبغت 

هتمقدنلالستخدام نووضعهتميت    
 
نحجرنمنطقةف .إصالحهقبلاستخدامهيتمالنحبر

اماألقىصالحملمعرفةمنتأكدن:الزائدالتحميلتجنب4.4.3.2 .بهوااللتر 

انقدم.المجدفي  ناستعادةإجراءاتتحديدن:اإلجراءات4.4.3.3
ً
.للمركباآلمناالستخدامعنمعلوماتأيض

نالقاربباستخدامالمرتبطةالمخاطرنتضمي  نمنتأكدن:المخاطرتقييم4.4.3.4  
 
إىلالمخاطرنليللتقالمناسباإلجراءواتخاذناألكاديميةمخاطرنتقييمف

.مقبولمستوى

ن:الغيارقطع4.4.3.5 .القاربلصيانةالالزمةالغيارنقطعتوفت 

ن4.4.3.6  
 
سائقي  نبواسطةتشغيلهويجبالماءعىلالقواربتكونعندمانالفوريلالستخداموجاهًزانطافًياناألمانقاربيكونأنيجب:االستعدادوضعف

ن)مدربي  ن ةذويالرياضيي  نذلكمنيعف  ناالستثنائيةالخت   
 
نالمنتخبمدربمنححالوف  

.(بذلككتابًياناإلذنالوطب 
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اطات4.4 السالمةقوارباشتر

:األمانبقواربيتعلقفيما يىل  ما مسؤوليةاألكاديميةتتحملأنيجب:المسؤولية4.4.3

:المواصفات4.4.3.7

نللتجديفبالنسبة4.4.3.7.1 نغت  نالساحىل   
 
نالقاربأونالقاربباستخدامُيسمح،الداخليةالمياهف ."القصديرماكأس"أوالصلبالبالستيك 

.الماءعىلقاربأيطاقمحملعىلبالقدرةاألمانقاربيتمتعأنيجب4.4.3.7.2

نلألكاديمياتبالنسبة4.4.3.7.3  
 
.للنفخالقابلةالصلبةقواربمناألمانقاربيكونأنيجب،المفتوحةأونالساحليةالمياهف

.دافعةبواقياتمزودةالمحركمراوحتكونأنيجب4.4.3.7.4

نوتستخدمطاقتهانبكاملوتعملمناسببطولالمحركقتلبأسالكمزودةاألمانقواربتكونأنيجب4.4.3.7.5  
 
نناءأثاألوقاتجميعف .الست 
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السالمة.4

اطات4.4 السالمةقوارباشتر

  التاليةالمعداتبإدراجيوىص:السالمة/اإلنقاذقواربمجموعات4.4.4
 
:اإلطالقسالمةأدواتمجموعةف

نأوليةإسعافاتحقيبة4.4.4.1  
 
شهرًيافحصهيتمللماءمضادنكيسف

نحبل/خط4.4.4.2 اعأونرم  .شابهمانأونالماءمنانتر 

.حبلقاطعمعمسي  نأمانسكي  ن4.4.4.3

نمان4.4.4.4  
Bivviأكياس"أوالحياةقيدنعىلللبقاءمعداتمنيكف  ن"  

إبقاءإىلالقصديرنمنالمصنوعةالبطانياتتميل:مالحظة).القاربركابعددنتكف 

ودةالمشعوريناألشخاص (.بهاينصحوالنباردينبالت 

ات4.4.4.5 .الطاقموأفرادنالركابمنعددنألقىصكافيةنجاةستر

ن"kill-cord”حبل4.4.4.6 نالراكبأونالطاقمألفرادناحتياط   
 
.القاربفوقمنالسائقسقوطحالةف

نحبلطول4.4.4.7 .احتياط 

.نازح/نافذ4.4.4.8

.مجداف4.4.4.9

حريقمطفأة4.4.4.10



اطات الفنية / أ السالمة/ 4االشتر

السالمة.4

اطات4.4 السالمةقوارباشتر

:التاليةالمعداتوجود حاجةاىل،الجويةوالظروفوالمياهالموقعمخاطر تقييممنينتجقد 4.4.5

.(واألسالكوالغساالتنوالصواميلالمفكاتمثل)التجديفلمراكبغيارنقطععىلتشتملأدواتمجموعة4.4.5.1

نالحدن4.4.5.2 .للمحركالغيارنوقطعاألدواتمجموعةمناألدن 

.والطقسالمياهلظروفمناسبي  نوخطمرساة4.4.5.3

نواستقبالإرسالجهازنمثلاتصاالتنجهازن4.4.5.4 .محمولهاتفأونللماءمقاومVHFالسلك 

((boathookخطاف4.4.5.5

نبوق:صوتيةإشاراتجهازن4.4.5.6  
نبوقأونهوان   

ون  نأونالكتر .صوتمكت 

نللقاربهواءمضخة4.4.5.7  
نصمامإىلباإلضافة(بالقاربالطفونمنطقةداخل)الصلبالهوان  أونلمطاطيةاللقواربإصالحومجموعةصماموغطاءاحتياط 

(RIBs)للنفخالقابلةالصلبةالقوارب

نوقودن4.4.5.8 .احتياط 

نسقطإذانللسائقأونإنقاذهيتمشخصأليالمساعدةلتقديمالقاربجانبعىلبسيطةيدويةمقابض4.4.5.9  
 
.الماءف

ات4.4.5.10 نالوقودنوخزان،االحتياطيةالنجاةستر والشعالت،عةالمتوقللظروفالمالئمةالبديلةالدفعووسائل،(المفتوحةالمياهاستخدام)االحتياط 

.GPSنظامأونالمالحيةوالمساعدات،والخرائط،النارية

نمناسبةأضواء4.4.5.11  
 
.المنخفضةالرؤيةظروفف



اطات الفنية / أ السالمة/ 4االشتر

السالمة.4

اطات4.4 السالمةقوارباشتر

:التاليةالمعداتوجود حاجةاىل،الجويةوالظروفوالمياهالموقعمخاطر تقييممنينتجقد 4.4.5

(Valiseنجاةطوف4.4.5.12 .الشاط نعىللالستخدامومناسباألشخاصمنالمناسبالعددناستيعابعىلقادرن(

نطولهيبلغللطفونأنبوب-اإلنقاذأنبوب4.4.5.13 نحواىل  ناألشخاصإلنقاذنواحدنمتر  
 
نالمصابدعمعىلقادرنآخرنطفونجهازنأيأونالمياهف  

 
الماءف

.القاربإىلالماءمنمصابانتشالعندنللمساعدةمماثلةمعداتأيأونمعلقحبلأونسلم4.4.5.14

.رأسيةأوناالنحدارنشديدةضفةإىلالمصابلسحبانقاذنقوة4.4.5.15

.بحبلومربطةثابتةكتلةتكونأنيمكن؛الريــــحمعالقاربانجرافلمنعبحريةمرساة4.4.5.16

نقويشعاعذونوهاجكشاف4.4.5.17  
نالمصابمكانلتحديدنيكف   

 
.الليلف

  قوارب األمان4.4.6
:يتوقع من سائقر

ةننجاةنُمجهزةنبشكلنصحيحنكلمانطفتنعىلنقدميكنوتأكدنمننقيامنجميعنأفرادنالطاقمنبذلك4.4.6.1 .ارتِدنستر
:قبل كل استخدام ، تحقق مما يىل  4.4.6.2

ناستخدامه4.4.6.2.1  
 
نالمحركنبحالةنجيدةنقبلنالبدءنف

ً
.التشغيلنشامال

.يوجدنوقودنكافنللخروجنعىلنالماء4.4.6.2.2
.المحركنآمننومركبنبشكلنصحيح4.4.6.2.3
آليةنحبلنقتلنالمحركنتعملنبشكلنصحيح4.4.6.2.4
نالمركب4.4.6.2.5 .طقمناألماننموجودنعىلنمير 
.إذانلزمناألمرن،نتعملناألضواء4.4.6.2.6
.إذانتمنحملنراديون،نالتأكدنمننشحنهنوضبطهنعىلنالقناةنالصحيحة4.4.6.2.7
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السباحةكفاءة/التمكن4.5

نالمشاركي  نجميعيكونأنيجب4.5.1  
 
وواثقي  نأكفاءسباحي  نالتجديفف

ن4.5.2  
 
نالبعضانحالف .السباحةعىلالمحدودةالقدرةذويللمشاركي  نالمناسبةاإلجراءاتلتحديدنالمخاطرنتقييماستخداميجبمختص،غت 

نالسباحةعىلالقدرة4.5.3  
 
نالسباحةعىلالقدرةتضمنالنالمسبحف  

 
.والمكشوفةالباردةالمياهف

  يشاركشخصكليكونأنيجب4.5.4
 
 التجديفف

ً
:عىلقادرا

ان50لمسافةالسباحة4.5.4.1 ً .(التجديفعدة)خفيفةبمالبساألقلعىلمتر

نوالتحركالفونعىلالفدرة4.5.4.2  
 
.األقلعىلدقيقتي  نلمدةالماءف

األقلعىلأمتارنخمسةلمسافةالماءتحتالسباحة4.5.4.3

.التجديففيهيتمالذيللمكانمناسبةتكونبحيثوالمسافاتاألوقاتهذهتمديدنيمكن4.5.4.4

ناالنقالبتمرينإكمالالرياضيي  نعىليجب،المثاليةالناحيةمن4.5.4.5  
 
.(سنوًيا)للرقابةخاضعةبيئةف

ة4.6 الطفومساعداتكراتو النجاةستر

اتأونالطفونمعيناتارتداءيجب4.6.1 نالنجاةستر  
 
نقبلمناألوقاتجميعف  

نcoxesواآلمنةالقواربسائفر  
 
.األوقاتجميعف

اتاألمانقواربجميعتحملأنيجب4.6.2 نأثناءمتنهانعىلالذيناألشخاصعددنبنفساألقلعىلالطفومساعدات/النجاةستر .الست 
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القاربقلب4.7

ناألمانقواربوضعيجب4.7.1 نالمناطقلتغط  .للخطرعرضةاألكت 

نعىلويجب،االنقالبحاالتنجميعوحضورنمتابعةيجب4.7.2  
هناكتكنلموإذان،فوريةمساعدةإىلحاجةهناككانتإذانعماناالستفسارناألمانقواربسائفر

ناالستعدادنأهبةعىلاألمانقاربيقفأنيجب،مساعدةإىلحاجة .القاربوضعيةبتصحيحالطاقميقومحبر

.(الشاط نإىلالسباحةوليس)الطفوعىلللمساعدةكوسيلةواستخدامهانقواربــهممعالبقاءدائًمانالمشاركي  نعىليجب4.7.3

نكاعتبارنالقاربسالمةعناألولويةلهانالطاقمسالمة4.7.4 .أساس 

نشخصكليقومأنالمتوقعمن4.7.5  
 
نبماناألكاديميةف :يىل 

نبهالقياميجبماناعرف4.7.5.1  
 
.االنقالبأوناالنقالبحالةف

ورةفهم4.7.5.2 نخطرنإىلذلكأدىإذانإالن،نجاةكطوفواستخدامهالقاربمعالبقاءض  .أكت 

.االنقالبأوناالنقالبمخاطرنلتقليلقدميهعىلالصعودنقبلاالحتياطاتاتخذن4.7.5.3

ن4.7.5.4 .األكاديميةتقدمهوالذيمنهوالتصحيحاالنقالبعىلتدريبأياحرص 

الجسمحرارةدرجةوانخفاضالباردنالماءصدمةآلثارنانتبه4.7.5.5

نالرئيسيةالخطواتأنافهم4.7.5.6 .الماءعنانزلو،الماءمنالخروج،القاربمنتحررن:ه 
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القاربقلب4.7

:المدربي   منيتوقع4.7.6

.والغرقاالنقالبوتجنبأسبابإىلالمجدفي  نإرشادن4.7.6.1

نبشكلالكعبقيودنفحصعىلالمجدفي  نبتدريبقم4.7.6.2  
.قدميهعىلالوقوفقبلروتيب 

ن4.7.6.3 .الغمرأوناالنقالببعدناإلنقاذنوتقنياتاآلمنباالنقالبالمجدفي  نتذكت 

دادناالنقالبتدريبإىلانتبه4.7.6.4 فواالستر
ّ
.للمجد

نالسياساتاتبع4.7.6.5  
.تدريبهميتملمالذينألولئكاألكاديميةوضعتهانالبر

الجسمحرارةدرجةوانخفاضالباردنالماءصدمةآثارنإىلالمجدفي  نإرشادن4.7.6.6

اطاقًمانيدعمالذيالتدريبقارباستخداميجوزنالن4.7.6.7
ً
ناألخرىلألنشطةأمانكقارب(مشاركلكلجلسات5منأقل)مبتدئ  

نتقامالبر  
 
الوقتنفسف
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الحوادثعناإلبالغ4.8

نبمان،الحوادثعناإلبالغإجراءاتتطويرناألنديةجميعمنُيطلب4.8.1  
 
بغضالحوادثرنتقاريجميعوتسجيلالوقوعوشيك/الحوادثبسجلاالحتفاظذلكف

.الحادثخطورةعنالنظرن

.تكرارهالتجنبالمتخذةاإلجراءاتمعجنبإىلجنًبانالمستفادةالدروستسجيلاإلبالغيتضمنأنيجب4.8.2

ناالتحادنإىلالحوادثجميعتقديميجب4.8.3  
 
.الحادثمنواحدنشهرنغضونف

خيصإلغاءإىلبذلكالتقيدنعدميؤديقدن4.8.4 .التر

السجل4.9

نهمطبقنظامالمركزنلدىيكونأنيجب4.9.1
ّ
.(سجل:مثل)التدريبأثناءالماءعىلالموجودينوالمستخدمي  نالقواربعددنمراقبةمنيمك

.والمنتسبي  نوالمعلمي  نالطالبوأسماءوالتجديفالشغلمواقعالسجليتضمنأنيجب4.9.2
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األماننسبةإرشادات4.10

مثال عىل
تخصيص القوارب

مسافة القرب للقوارب
( 

 
(حد أدن

عدد قوارب السالمة
( 

 
(حد أدن

عدد قوارب التجديف
(حد أقص  )

عدد المتدربي   
(حد أقص  )

المستوى

نعددن أو(ن2)رباع 
(2)فردينعددن

أقلنمنن250م 1 2 8
مبتدئ

ةنأقلنمنن) (طلعاتنلكلنشخص10متوسطنالخت 

نعددن أو(ن4)رباع 
(4)فردينعددن

أقلنمنن750م 2 4 16
مبتدئ

ةنأقلنمنن) (طلعاتنلكلنشخص10متوسطنالخت 

نعددن أو(ن3)رباع 
نعددن (4)زوج  

أقلنمنن750م 1 4 12
متوسط

نمنن) ةنأكت  (طلعاتنلكلنشخص10متوسطنالخت 

نعددن أو(ن6)رباع 
نعددن (8)زوج  

أقلنمنن750م 2 8 24
متوسط

نمنن) ةنأكت  (طلعاتنلكلنشخص10متوسطنالخت 

نعددن أو(ن4)رباع 
(8)فردينعددن

قرابةنالن1000م 1 8 16 نمنن)خبت   ةنأكت  (طلعاتنلكلنشخص50متوسطنالخت 

نعددن أو(ن8)رباع 
(16)فردينعددن

قرابةنالن1000م 2 16 32 نمنن)خبت   ةنأكت  (طلعاتنلكلنشخص50متوسطنالخت 



اطات الفنية / أ السالمة/ 4االشتر

السالمة.4

األماننسبةإرشادات4.10

نمختلفةقدراتمنمزيــــجهناكيكونعندمان:مالحظة  
 
ةاألقلباألطقمالخاصةاإلرشاداتاتباعالمدربي  نعىليجب،التدريبف أي،المثاللسبيعىل.خت 

ن)مبتدئي  نمجدفي  نعىلتحتويجلسة  
 
نوجودهمعدمحالةف  

 
نرياضيي  نمعقاربف ةأكت  كحدنقاربي  نداخلأقىصكحدنرياضيي  نمشاركي  ن8لـفقطستسمح(خت 

.واحدأمانلقاربأقىص

نولكن،المنظمةاللجنةقبلمنالسالمةإرشاداتإدارةوستتمالنسبهذهتنطبقالنالمنظمة،المنافساتخالل:مالحظة  
 
عددناوزنيتجأالنيجبحالأيف

.السالمةلقوارببالنسبة1إىل10نسبةالقوارب

ك.التجديفومراكزنواألكاديمياتلألنديةالسائدةالمحليةالظروفمراعاةويجبعامةإرشاداتهذه:مالحظة وحكمهانيميةاألكادإلدارةالنهائيةالقراراتستتر

نللعملالمخاطرنتقييمبعدن  
 
.ومناسبةآمنةظروفف



اطات الفنية / أ السالمة/ 4االشتر

السالمة.4

طناألكاديميةنعندنقبولنالالعب4.11 نونيتحملنالنادينكاملنالمسؤوليةنحيالنذلك/تشتر
ً
كنالئقنطبيا نيفيدنأننالمشتر ةنتقديمنكشفنطب  

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

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

ن4.12  
نللفريقنأونعقدنمعنعيادةنسارينالمفعولنمنناالتحادنالسعوديةنللتخصصاتنالصحية/وجودنأخصان  نولك.نةنمعتمدنعالجنطبيع   

نحالنتوفرنأخصان   
 
نمعتمد،نيمكننف ننغت 

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

ن** نالعالجنالطبيع  نمجموعةنمنناألخصائيي    
نالرياض  نحالناالحتياج،نيوفرناالتحادنالسعودينالطب    

 
http://sfsm.org.sa/mos40:نونف

ن-إسعافات أولية 4.13 نالرابطنالتاىل   
 
http://sfsm.org.sa/mos70يجبنأننتوفرنالنادينأثناءنالمبارياتنونالتماريننحقيبةنإلسعافاتناألوليةنوالمعداتنالكافيةننالمذكورةنف

نون  
ناإلتحادنالسعودينللطبنالرياض  سيارةناسعافناثناءنالمبارياتناننامكنحسبنمعايت 

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

ن)ريالنسعودي12,650:نالحقيبة الصغرى✓ (شخص50حبر

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

  نظام إنذار الحريق4.14
 
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

نيراع5.2  
 
نداخليةمنافساتأيف نلالتحادنالدوليةالمعايت  للتجديفالدوىل 

صدرن5.3
ُ
اطاتواالتحاداتالسعوديةالعربيةاألولمبيةاللجنةت نسواءالخارجيةونالداخليةللمشاركاتالمنظّمةوالتعليماتاالشتر  

 
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–إنذارنأخت 

نبشكلالعمل8.2 نغت   
نبشكلوالعمل،قانون  نأنشطةأونتدريببتقديمواالدعاء،آمنغت   

 
نتخصصاتف فغت  تقديمأونباألكاديمية،انلهمرخصأونبهانمعتر

نمدربي  نخاللمنالتدريبات نمؤهلي  نغت   
 
خيصالتعليقأونإللغاءوتأديللمساءلةستخضعإجراءاتكلهان،الصلةذاتالتخصصاتف بأكاديميةتر

التجديف

اطات اإلدارية/ ب االشتر



 
ً
شكـــرا


