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اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية/ أ االشتر

المدربي   1.

.االتحادلدىواعتمادهالمدربتسجيل1.1

.الشخصيةالمقابلةاجتياز 1.2

.سنة18عنالمدربعمر يقلال أن1.3



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

المنشآت.2

مرب  عمت  100عنتقلال بمساحةلالكاديميةمقر توفر 2.1



األدوات/ 3 اطات الفنية/ أ االشتر

األدوات.3

تز قيقا 1.8المعالج–قيقاPC-16جهاز)ادن  كحد ومعداتها PCأجهزة12عددتوفر 3.1 24شاشة-ادن  كحد قيقا 6شاشةكرت-ادن  كحد هتر

تز 144وبوصة   (طاولة-كرس  –مفاتيحلوحة-فأرة–ألعابسماعة-ادن  كحد هتر
 
.PC الجهاز عىللعبةاالكاديميةتسجيلحالف

  )ادن  كحد باليستيشنأجهزة4عددتوفر 3.2
 
(الباليستيشنجهاز لعبةاالكاديميةتسجيلحالف

  )ادن  كحد بوكساكسأجهزة4عددتوفر 3.3
 
(بوكساالكسجهاز عىللعبةاالكاديميةتسجيلحالف

  )ادن  كحد سويتشنتندو أجهزة4عددتوفر 3.4
 
(سويتشالنيتندو جهاز عىللعبةاالكاديميةتسجيلحالف

نتتوفر 3.5 ادن  كحدميقا 100برسعةانت 



السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

السالمة.4

ط االكاديمية عند قبول الالعب4.1  و يتحمل النادي كامل المسؤولية حيال ذلك/يشت 
ً
ك الئق طبيا ة تقديم كشف طب   يفيد أن المشت 

➢  
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 

4.2  
  ولك. ة معتمد عالج طبيع  لالكاديمية أو عقد مع عيادة ساري المفعول من االتحاد السعودية للتخصصات الصحية/وجود أخصان 

  حال توفر أخصان 
 
ن غتر معتمد، يمكن ف

  
http://sfsm.org.sa/mos30: التقديم عىل اعتماده من خالل تعبئة النموذج التال  من قبل اإلتحاد السعودي للطب الرياض 

  مجموعة من األخصائيير  العالج الطبيع  **
  حال االحتياج، يوفر االتحاد السعودي الطب   الرياض 

 
http://sfsm.org.sa/mos40: و ف

  الرابط التال  -إسعافات أولية 4.3
 
http://sfsm.org.sa/mos70يجب أن توفر االكاديمية أثناء المباريات و التمارين حقيبة إلسعافات األولية والمعدات الكافية  المذكورة ف

  و 
سيارة اسعاف اثناء المباريات ان امكنحسب معايتر اإلتحاد السعودي للطب الرياض 

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

(شخص50حب  )ريال سعودي12,650: الحقيبة الصغرى✓

ى✓ (شخص100حب  )ريال سعودي 14,375: الحقيبة الكتر

  نظام إنذار الحريق4.4
 
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

صدر 5.1
ُ
اطاتواالتحاداتالسعوديةالعربيةاألولمبيةاللجنةت   سواءالخارجيةو الداخليةللمشاركاتالمنظّمةوالتعليماتاالشت 

 
أو البطوالت أو اتالمعسكر ف

.بموجبهاللعملالرياضيةاالتحاداتعىلوتعميمها المسابقات



اطات / ب االشتر
اإلدارية



اإلنتساب/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

اإلنتساب.6

ام6.1   الدولةبتمثيلااللت  
 
.االتحادموافقةبعد والدوليةوالقاريةاإلقليميةالمشاركاتف

ام6.2   الالعبير  مناختيارهمتممنبمشاركةااللت  
 
.الوطنيةللمنتخباتالرسميةوالمشاركاتاإلعداد برامجف

ام6.3 الرسومبتسديد االلت  



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الرسوم.7

 (ريال5000)االكاديميةعضويةرسوم7.1
ً
  تودعسنويا

 
.الرسم  االتحاد حسابف



المخافات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

  والعقوباتالمخالفات8.1
  ايقاعها يجوز الب 

 
امعدمحالف -:االتحادوأنظمةبلوائحااللت  

.خط  انذار1.

ماليةغرامة2.

خيصإيقاف3. الت 

االتحاديقرها آخرىعقوبات4.



 
 
شكـــرا


