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اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية/ أ االشتر

المدربي   1.

 سنويوتجدد ،التدريبلمزاولةللرمايةالسعودياالتحاد قبلمنالتأهيلرخصةعىلالحصولرمايةلعبةلكلمدربكلعىليجب1.1
 
استيفاءبعد ا

وط :التاليةالشر

  متخصصةتدريبشهاداتعىلحاصلالمدربيكونأن1.
 
.الرمايةمجالف

.سنوياوالعصبيةالنفسيةالحالةعنطب   تقرير إحضار 2.

.الشخصيةالمقابلةاجتياز 3.

  دوراتعىلحاصليكونأن4.
 
افتحتالواقعةاالكاديمياتمنوالسالمةاالمنف .للرمايةالسعودياالتحاد اشر

ةاالتحاد تزويد 5. .الذاتيةبالسير

يد عىلأعالهالطلباتكافةارساليتم   الي 
ون  info@ssf.saأوsasaaf.com@gmail.comلالتحاداإللكير

about:blank
mailto:info@ssf.sa


المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

المنشآت.2

 خاصةرقابيةألنظمةومنشآتها الرمايةاكاديميةتخضع:لمنشآتا2.1
 
  واألدواتالمعداتلحساسيةنظرا

للرمايةالسعوديتحاد اال قاموقد ،الرمايةرياضةبها تزاولالبر

اطاتالتنظيماتاإلرشاديةواألدلةالتعريفاتبوضع .باألكاديمياتالخاصةواالشير

تعليم  ىمحتو ويقدم،بذلكالخاصةوالتعليماتاألنظمةوفقمستقلتجاريسجلتحملاعتباريةصفةذو كيانعنعبارة:الرمايةاكاديمياتتعريف2.2

  الراغبير  يمكنمتخصص
 
  متخصصةرياضيةوتعليميةتدريبةدوراتعىلالحصولمنالتعلمف

 
  ير  والعاملواألدريير  الرياضيير  تأهيلمجالف

 
برامجوفقالقطاعف

 معتمدة
 
 محليا

 
  منشآتهداخلويعمل،ودوليا

 
اتللتعليمالمخصصةالقاعاتوف ذاتالجهاتمنادرةالصألعمالها المنظمةواللوائحالدولةألنظمةوتخضع،والمحاض 

  الدفاع–الرمايةبأنديةالمختصةالدائمةاللجنة"الداخليةوزارة-التجارةوزارة)العالقة
خيصالويتم،(واإلسكانوالقرويةالبلديةالشؤونوزارة-"المدن  ذلكبعد لها ير

  
 
  النشاطف

افالرياضةوزارةقبلمنالرياض  االستثمار نظامفقو يعملتجاريكياناو محىل  طابعذاتكانتسواء  ،للرمايةالسعودياالتحاد قبلمنعليها واألشر

.األجنب   



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

الدليل اإلرشادي إلنشاء اكاديميات الرماية

الملحق أ
  التال  

ون  يد االلكير :يمكن الحصول عىل نسخة من األدلة اإلرشادية من خالل التواصل مع االتحاد عىل الي 

sasaaf.com@gmail.com أوinfo@ssf.sa

https://ssf.sa/?page_id=2655
mailto:sasaaf.com@gmail.com
about:blank


األدوات/ 3 اطات الفنية/ أ االشتر

األدوات.3

  المستخدمةاألدواتتصنيفتم3.1
 
:التال  حسبوذلكلها ارشاديدليلوضعوتمالرمايةف

ة والمعدات واألدوات والمالبس الرياضية لرماية البندقية• .األسلحة والذخير
ة والمعدات واألدوات والمالبس الرياضية لرماية المسدس• .األسلحة والذخير
ة والمعدات واألدوات والمالبس الرياضية لرماية الشوزن• .األسلحة والذخير

https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=460&file=1.Rifle-Rules.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=461&file=Pistol%20Rules.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=462&file=1.ISSF-Shotgun-Rules_2020.pdf
https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations.ashx
https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations.ashx
https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations.ashx
https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations.ashx


األدوات/ 3 اطات الفنية/ أ االشتر

األدوات.3

:التال  توفت  3.2

.(شوزن–بندقية–مسدس)للرمايةالسعودياالتحاد مواصفاتوفقرياضيةأسلحة1.

ة2.   )للرمايةالسعودياالتحاد مواصفاتوفقأولمبيةرياضيةذخير
  –للمسدسوناريهوان 

ة–للبندقيةوناريهوان  .(شوزنذخير

(الفخاريةاالطباقتفاصيل(.(وفالشعادي)الشوزنلرمايةفخاريةاطباق3.

ها المنشأةوبإمكانالبندقيةلرمايةخاصةمالبس4. (التفاصيل(.بيعهاأو الرماةعىلتأجير

ها المنشأةوبإمكانالبندقيةلرمايةخاصةرمايةاحذية5. (التفاصيل(.بيعهاأو الرماةعىلتأجير

ها المنشأةوبإمكان(شوزن)االطباقبرمايةخاصةرمايةجاكيتات6. (التفاصيل).بيعهاأو الرماةعىلتأجير

ها المنشأةوبإمكان(شوزن)االطباقبرمايةخاصةرمايةنظارات7. (التفاصيل(.بيعهاأو الرماةعىلتأجير

ها المنشأةوبإمكان(شوزن)االطباقبرمايةخاصةللصوتعازلةسماعات8. (التفاصيل).بيعهاأو الرماةعىلتأجير

ورة االستعانة برأي االتحاد فيما يخص األدوات المتعلقة برياضة الرماية بحكم االختصاص .مع ض 

https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=461&file=Pistol%20Rules.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=460&file=1.Rifle-Rules.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=462&file=1.ISSF-Shotgun-Rules_2020.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=461&file=Pistol%20Rules.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=460&file=1.Rifle-Rules.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=462&file=1.ISSF-Shotgun-Rules_2020.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=462&file=1.ISSF-Shotgun-Rules_2020.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=460&file=1.Rifle-Rules.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=460&file=1.Rifle-Rules.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=462&file=1.ISSF-Shotgun-Rules_2020.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=462&file=1.ISSF-Shotgun-Rules_2020.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=462&file=1.ISSF-Shotgun-Rules_2020.pdf


السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

السالمة.4

ط األكاديمية عند قبول الالعب4.1  و تتحمل االكاديمية كامل المسؤولية حيال ذلك/تشير
 
ك الئق طبيا ة تقديم كشف طب   يفيد أن المشير

➢  
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  
  . ة معتمد عالج طبيع  للفريق أو عقد مع عيادة ساري المفعول من االتحاد السعودية للتخصصات الصحية/وجود أخصان 

  حال توفر أخصان 
 
ولكن غير معتمد، ف

  
http://sfsm.org.sa/mos30: يمكن 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 يتوفر أثناء المباريات و التمارين حقيبة إلسعافات األولية والمعدات الكافية المذكورة ف

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

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

(شخص50حبر )ريال سعودي12,650: الحقيبة الصغرى✓

ى✓ (شخص100حبر )ريال سعودي 14,375: الحقيبة الكي 

  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/


السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

السالمة.4

 المتطلباتأهموالسالمةاألمن4.5
 
.للرمايةالسعودياالتحاد ألنظمةوفقا

.المنافسةأو التدريبأوقاتجميعخاللمستمر مطلبوالجماهير والمنظمير  الالعبير  سالمة4.6

  والحرصالعنايةمنقدر بأقىصاألسلحةجميعمعالتعامليجبحيثالسالمةلضمانوذلك،بالسالحالدقيقاالهتمامفرض4.7
 
.األوقاتجميعف

  سالحهيكونأنالالعبعىليجبالرم  نطاقخارجالسالحنقلعند 4.8
 
.بهالخاصةالحقيبةف

باسمجموعةيخرجأنالالعبعىليجبفإنهبهالخاصةالحقيبةوبدونالرم  نطاقداخلالسالحنقلعند 4.9 Safety)السالمةعلميضعوأنالير flag)  
 
.السبطانةف

ةتكونأنيجب4.10   السالحخارجالذخير
 
.(loud)(امىل  )أو(عب   )أو(start)(ابدأ)األمرسمععند باستثناءاألوقاتجميعف

Safety)السالمةاعالمتكونأنيجب4.11 flags)تقال  اللونمنمصنوعة (كمثالصورة).مماثلةالمعةمادةمنأو الفسفوريالي 

Safety)السالمةعلمأدخاليجب4.12 flag)  
 
  األسلحةجميعف

 
رؤيةعند او (loud)(امىل  )أو(عب   )أو(start)(ابدأ)األمرسماععند باستثناءاألوقاتجميعف

.األخض  الضوء

  يكونوا عندما الالعبير  عىليجب4.13
 
(امىل  )أو(عب   )أو(start)(ابدأ)امرصدور حبر السالحأغالقعدمويجبآمناتجاهالأسلحتهميوجهوا أنالرم  نقاطف

(loud).

https://picclick.co.uk/Breech-Flag-Safety-indicator-for-magazine-fed-133207462867.html


السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

السالمة.4

ةمنالسالحخلو منالتأكد يجبالرمايةانتهاءوعند الرم  نقطةلمغادرةالسالحوضععند 4.14 باسوفتحالذخير Safety)السالمةعلموإدخالالير flag)المغادرةقبل.

  األسلحةتكونال عندما 4.15
 
  تكونأنيجب،الرم  نقاطف

 
.ذلكبخالفالميدانمسؤوليأمر لمما صناديقها ف

ةمنفارغةالشوزنبندقيةتكونأنيجب4.16   (مكسورة)ومفتوحةالذخير
 
  باستثناءاألوقاتجميعف

 
.الرم  نقطةف

  أو الرم  نقاطعىلاألسلحةوتفري    غالجافبالتدريبيسمح4.17
 
.لذلكمحددةمنطقةف

  ارتداءأهمية4.18
ر
  جهاز أو جمهور أو رام  كانسواء  المنشأةمرتاديلكافةالعير  لحمايةوالنظارةاالذنير  واف

.عاملأو اداريجهاز أو فب 



المسابقات/ 5 اطات الفنية/ أ االشتر

المسابقات.5

اطاتللرمايةالسعودياالتحاد يصدر 5.1   سواءالخارجيةو الداخليةللمشاركاتالمنظّمةوالتعليماتاالشير
 
عىلوتعميمها اتالمسابقأو البطوالت أو المعسكراتف

(االتحادموقعرابط).بموجبهاللعملالرياضيةاألنديةو االكاديميات

  الداخليةللمسابقاتمنظمةلوائحاالتحاد لدىيوجد 5.2
 
:التال  النحو عىلوذلكاألكاديمياتف

(الالئحةرابط).للرمايةالسعودياالتحاد مسابقاتالئحة1.

(الالئحةرابط).االنضباطالئحة2.

:للرمايةالسعوديباالتحاد الخاصةالمسابقاتالئحةوفقالمسابقاتتنظم5.3

افتحتالمسابقاتتنظم5.3.1 .للرمايةالسعودياالتحاد منومتابعةاشر

 الرماةاعداد اكاديميةكلعىل5.3.2
 
  ينافسفريقوتأسيسفنيا

 
.الرمايةمسابقاتكافةف

  االهليةاو الحكوميةالقطاعاتاو االكاديمياتتسجيل5.3.3
 
  نامجالي  مننسخةعىلالحصوللضمانموسمكلبدايةمعللرمايةالسعودياالتحاد ف

الزمب 

.للمسابقاتالداخىل  

  المشاركير  أسماءارسال5.3.4
 
.يوم(15)ب البطولةبدايةقبلللرمايةالسعودياالتحاد بطوالت ف

  المتأخر التسجيلاالتحاد يتيح5.3.5
 
.منافسةلكلالعبكلعنالمشاركةرسوممن%20بواقعالتأخير غرامةتسديد بعد أيام(3)ب البطولةبدايةقبلبطوالتهف

  االجتماعحضور 5.3.6
.للمسابقاتالمجدولالفب 

http://www.ssf.sa/
https://ssf.sa/?page_id=2627
https://ssf.sa/?page_id=2581


المسابقات/ 5 اطات الفنية/ أ االشتر

المسابقات.5

:للرمايةالسعوديباالتحاد الخاصةالمسابقاتالئحةوفقالمسابقاتتنظم5.3

  مشاركفريقلكلموحد زيتحديد 5.3.7
 
.البطوالت ف

ةاألسلحةتأمير  يتم5.3.8   المشاركةالجهاتقبلمنوالذخير
 
ةوبيعاألسلحةتأجير المنظمةللجهةويمكنالبطوالت ف آليةوفقذلكامكنا اذللمشاركير  الذخير

.ومتابعهمعتمدة

.فئةولكلمنافسةلكلرماة(3)منيتكونبفريقجهةكلتشارك5.3.9

  الرام  يشاركانيمكنال 5.3.10
 
  المنظمةاللجنةمنالعببطاقةعىليحصلحبر منافسةأيف

 
.(SSF)للرمايةالسعودياالتحاد ف

  الرسميير  المشاركير  سجالتضمناسمهمدرجغير شخصأياستبعاد التحكيملجنةاو المنظمةللجنةيحق5.3.11
 
سواءالمنافسىلعيؤثر مناو البطوالت ف

.الفعلأو بالقول

اماتأيالمنظميتحملاندونمعتمد تصنيفعىلحاصلحكميرافقها انمشاركةجهةلكليحق5.3.12 .إداريةاو ماليةالير 

  المشاركالفريقيرافقانيجب5.3.13
 
  سالحوأمير  لعبةلكلومدرباداري)البطوالت ف

 
.(المشاركللفريقملكالسالحكانحالف

5.3.14  
 
لجنةورئيسنظمةالماللجنةمنوعضو البطولةمدير منأعضائها يتكونمؤقتهلجنةتشكيليتمفإنهلهاإلشارةأو ذكرهيتملمطارئأيحدوثحالف

فيهوالفصللدراستهعنهينوبمنأو البطولةحكام



اطات / ب االشتر
اإلدارية



اإلنتساب/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

االنتساب.6

اإلدارةلمجلسرفعهقبلاستكمالهمنوالتأكد الطلببمراجعةالتنفيذيةاإلدارةوتقوماالتحاد،إلبطلبالتقدمالراغبةالجهةعىليجباالتحاد إللإلنتساب6.1

،ثالثونيتجاوز ال بما 
 
 يوما

 
:التال  بهومرفقا

الجديدللنشاطواإلداريةالفنيةالالئحة7.1.1

اتومؤهالتبأسماءبيان7.1.2 فير  الفنيير  وخي  واللعبةالنشاطعىلوالمشر

اتوالمالعبالمنشآتيتضمنبيان7.1.3 القائمةوالتجهير 

امإقرار 7.1.4 وتنظيماتوقراراتلوائحمناالتحاد عنيصدر بما االلير 

االتحادلعضويةلالنضمامالمقرر الرسمسداد إيصال7.1.5

خيصالتجارةوزارةقبلمنالتجاريالسجلعىلالحصولبعد يتموذلك• الرياضةوزارةقبلمنوالير

 ثالثون(30)خاللقرارهوإصدار الطلببدراسةاإلدارةمجلسيقوم6.2
 
لالتحادالتنفيذيةاإلدارةقبلمنالطلبرفعتاري    خمنيوما

 عشر خمسةخاللاإلدارةمجلسبقرار الطلبمقدمإخطار يتم6.3
 
  المدونالعنوانعىلالموافقةتاري    خمنيوما

 
للرمايةسعوديالاإلتحاد وتزود االنضمام،طلبف

القرارمنبصورة

6.4  
 
،القرار يكونأنيجباإلدارةمجلسمنالطلبرفضتمحالةف

 
  الحقاإلنتسابولطالبمسببا

 
 عشر خمسةخاللةاألولمبياللجنةإلالقرار منالتظلمف

 
يوما

 قرارها ويكونبالقرار،إبالغهتاري    خمن
 
نهائيا

  إليها المشار المدد خاللاإلدارةمجلسبقرار االنتسابطالبإبالغيتملمإذا 6.5
 
  القرار التخاذ ةاألولمبيللجنةاألمر رفعلهيحقفإنهالسابقة،الفقراتف

  النهان 
 
ف

 ثالثير  خاللوذلكالطلب
 
ورودهمنيوما

.الداخليةاالتحاد الئحةوفقسنواتأرب  ععنتزيد وال سنةعنتقلال والفرقواالفراد لألكاديمياتاالنتسابمدة:االنتسابمدة6.6



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الرسوم.7

7.1 
 
:التال  النحو عىلوذلكللرمايةالسعوديلالتحاد الماليةالالئحةوفقعليها المنصوصالرسومتستوف

خيصرسوم7.1.1 (ريال100.000)لألكاديميةالير

(ريال300)لألفراداالنتسابرسوم7.1.2

(ريال1000)للمدربالتدريبرخصةرسوم7.1.3

ةاألسلحةخروجمهمةتسهيلرسوم7.1.4 (ريال1000)خارجيةمشاركةأليلألفراد والذخير

(ريال1000)المسابقاتتنظيمرسوم7.1.5

(ريال100)دول  رقمالستخراجالرماةتسجيلرسوم7.1.6



المخافات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

المسابقاتتنظيموخاللاألكاديمياتداخلالسعوديةالعربيةالمملكةوأنظمةقوانير  تطبق8.1

اميجب8.2 للرمايةالسعوديواالتحاد الرياضةوزارةعنالصادرةالتعليماتبجميعااللير 

اميجب8.3 وطبمبادئااللير  المسابقاتوخاللالمنشآتداخلالسالمةوشر

.الصلةذاتالحكوميةالجهاتوأنظمةواإلقامةالعملبأنظمةيتعلقفيما األخرىالحكوميةالجهاتعنالصادرةواألنظمةاللوائحمراعاةالمهممن8.4

.الرياضيةالمسابقاتخاللالعامالذوقنظامتطبق8.5

.الرياضيةالمسابقاتخاللللعبةللرمايةالسعودياالتحاد لوائحتطبق8.6

  واردةالغير الرياضيةالمخالفات8.7
 
(الالئحةرابط).للرمايةالسعوديباالتحاد واألخالقاالنضباطالئحةعليها يطبقالرمايةقانونف

https://ssf.sa/?page_id=2581


المخافات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العقوبات
المخالفة

المرة الثالثة المرة الثانية المرة األول

5000 2000 500   المعدات او األهداف او الملحقات 
 
خلل ف 1

5000 2000 500 عدم توفر شاشات النتائج  2

2000 500 إنذار خط  
للمبارياتالتوقيتساعةتوفر عدم

3

1000 500 إنذار خط   عدم جاهزية دورات المياه  4

1000 500 إنذار خط   عدم جاهزية غرفة المالبس او غير قابل لالستخدام  5

3000 1000 500 عدم جاهزية طاولة الحكام و األدوات الخاصة بها 6

والعقوباتالمخالفات.8

اميجب8.1 وطبمبادئااللير  المسابقاتوخاللالمنشآتداخلالسالمةوشر

.الرياضيةالمسابقاتخاللالعامالذوقنظامتطبق8.2

.الرياضيةالمسابقاتخاللللعبةللرمايةالسعودياالتحاد لوائحتطبق8.3

  واردةالغير الرياضيةالمخالفات8.4
 
(الالئحةرابط).للرمايةالسعوديباالتحاد واألخالقاالنضباطالئحةعليها يطبقالرمايةقانونف

https://ssf.sa/?page_id=2581


المخافات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العقوبات
المخالفة

المرة الثالثة المرة الثانية المرة األول

15000 5000 3000   األرضية او وجود عيوب أو إعاقة 
 
خلل ف 7

20000 10000 5000 تعيير  مدربير  غير مرخصير  من االتحاد  8

5000 2000 500 عدم تجديد دورة اإلسعافات األولية  9

3000 1000 إنذار خط   زيادة عدد االعبير  عن العدد المحدد لكل مدرب 10

5000 3000 1000 اإلسعاف–العيادات –عدم توفر غرف العالج  11

5000 3000 1000 عدم توفر اإلسعافات األولية  12

10000 5000 2000 عدم توفر معدات السالمة  13

10000 5000 1000
تلف او نقص معدات السالمة وعدم توفر أرشيف 

استمارات الحوادث
14

10000 5000 1000 عدم توفر وسائل االتصال  15

5000 2000 إنذار خط   عدم ارتداء المنقذين لباس خاص وموحد 16

والعقوباتالمخالفات.8



المخافات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العقوبات
المخالفة

المرة الثالثة المرة الثانية المرة األول

10000 5000 إنذار خط   ن عدم عرض وابراز القانون الداخىل  لكافة المستفيدي 17

5000 3000 إنذار خط   ام الطاقة االستيعابية للساحة  عدم احير 18

10000 5000 1000 عدم إعادة تأهيل شهادة االمن و السالمة مرة كل سنة 19

5000 5000 1000
عدم إعادة تأهيل شهادة المدرب او معلم الرماية مرة كل

عام
20

5000 3000 إنذار خط   عدم تجديد عضوية االتحاد السعودي للرماية  21

5000 3000 إنذار خط   ل االتحاد قبالمعتمد من " رماية"عدم تطبيق منهج التعليم  22

15000 عىل كل فرد غير مسجل500 إنذار خط   عدم تسجيل رماة االكاديمية بأالتحاد  23

مع إيقاف النشاط30000 مع إيقاف النشاطات15000
إنذار خط  عىل ان يتم الحصول

يوم21عىل عضوية االتحاد خالل 

أي جهة او مؤسسة تقوم بأنشطة تعليم الرماية دون 

الحصول عىل عضوية االتحاد 
24

1000 500 إنذار خط   عدم لبس نظارات واقية و سماعات 25

والعقوباتالمخالفات.8



 
 
شكـــرا


