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اطات / أ االشتر
الفنية



اطات الفنية / أ المدربي   / 1االشتر

المدربي   1.

عىلحاصليكونان-الوطني   للمدربي   1.1

(األولالمستوى)تمهيديةتدريبشهادة

  معتمدة
 
.االسكواشلعبةف

  غت  مدرب1.2
حاصلالمدربيكونان-وطن 

  المستوى)متوسطهدورةشهادةعىل
الثان 

  لهالتابعاالتحاد منمعتمدة(
 
لعبةف

.االسكواش

او أوليةاسعافاتشهادةعىلالمدربحصول1.3

مالعبإصابات

أدن  كحد عامةثانويةشهادةعىلحاصل1.4

ادن  كحد العب15للواحد مدربوجود 1.5



اطات الفنية / أ المنشآت/ 2االشتر

المنشآت.  2

ال يقل عن ملعبي   قانونية لصالة الرجال وصالة النساء 2.1

توفر دورات مياة لكل صالة 2.2

توفي  غرفة اسعافات أولية 2.3

  منطقة داخل الصالة/https://www.worldsquash.org/court-constructionأن يكون الملعب مطابق للمواصفات القانونية2.4
 
.ويكون ف

ان تكون أرضية الملعب من الخشب المعتمد من االتحاد الدول  2.5

.تخصيص مستودع لحفظ األدوات2.6

.تغط  جميع الملعبمصباح يتم توزيعها عىل سقف الملعب و2مربعات إضاءة من نوع ليد يحتوي كل مرب  ع عىل 8يجب أن تكون اإلضاءة جيدة بعدد 2.7

يجب وضع مراوح شفط للتهوية 2.8

مقعد20توفي  مقاعد للجمهور بحد أدن  2.9

التكييف يجب أن يشمل المالعب و مقاعد الجمهور2.10

https://www.worldsquash.org/court-construction/


اطات الفنية / أ األدوات/ 3االشتر

األدوات.3

باالسكواشالخاصةالمضاربتوفي  3.1

  -برنس–دانلوب)مثال
(فايي  تكن 

باالسكواشالخاصةالكور توفي  3.2

ومادونسنه19لالنظاراتتوفي  3.3



اطات الفنية / أ السالمة/ 4االشتر

السالمة.4

أوليةاسعافاتوجود يجب4.1

لألكاديمياتالساعةمدار عىلأمنرجلتواجد 4.2

(إجباريغي  )



اطات الفنية / أ السالمة/ 4االشتر

السالمة.4

ط األكاديمية عند قبول الالعب4.3  و يتحمل النادي كامل المسؤولية حيال ذلك/تشير
ً
ك الئق طبيا ة تقديم كشف طن   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 

4.4  
  ولكن. ة معتمد عالج طبيع  للفريق أو عقد مع عيادة ساري المفعول من االتحاد السعودية للتخصصات الصحية/وجود أخصان 

  حال توفر أخصان 
 
غي  معتمد، يمكن ف

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

  مجموعة من األخصائيي   العالج الطبيع  **
  حال االحتياج، يوفر االتحاد السعودي الطن   الرياض 

 
http://sfsm.org.sa/mos40: و ف

  الرابط التال  -إسعافات أولية 4.5
 
http://sfsm.org.sa/mos70يجب أن توفر النادي أثناء المباريات و التمارين حقيبة إلسعافات األولية والمعدات الكافية  المذكورة ف

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

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

(شخص50حنر )ريال سعودي12,650: الحقيبة الصغرى✓

ى✓ (شخص100حنر )ريال سعودي 14,375: الحقيبة الكتر

  نظام إنذار الحريق4.6
 
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/


اطات الفنية / أ المسابقات/ 5االشتر

المسابقات.5

  المشاركةلألكاديميةيمكن5.1
 
اذا حاد االتبطوالت ف

 الرياضةوزارةمنمعتمدةاألكاديميةكانت
ً
طبقا

اطاتو للضواط   االشير
.الوزارةوضعتها النر

  التسجيل5.2
 
ناحسباالتحاد بطوالت ف مجالي 

  
موسمكلاوليصدر والذيلالتحاد الزمن 

داخليةبطولة25وعددهم

صدر 5.3
ُ
ةالسعوديالعربيةاألولمبيةاللجنةت

اطاتواالتحادات ةالمنظم  والتعليماتاالشير

  سواءالخارجيةو الداخليةللمشاركات
 
ف

مها وتعميالمسابقاتأو البطوالت أو المعسكرات

.بموجبهاللعملالرياضيةاالتحاداتعىل

اطات الفنية / أ االشتر



اطات / ب االشتر
اإلدارية



اطات اإلدارية/ ب اإلنتساب/ 6االشتر

اإلنتساب.6

كي   عمر يقلال ان6.1 كحد سنوات6عنالمشير

ادن  

يالذالمنتسببتسجيلاالمر ول  يقومان6.2

سنه15عنيقل

تد المعالتاري    خهو الميالديالتاري    خيكونان6.3

المنتسبتسجيلعند 

و وكبار صغار فئةلكلللتدريبجداولعمل6.4

ام .بهاااللير 



اطات اإلدارية/ ب الرسوم/ 7االشتر

الرسوم.7

المصنفةلالكاديميةاالنتسابرسوم7.1

  تودعسنويا (ريالاالف5)
 
رسم  الاالتحاد حسابف

*مالحظة*

  ه  :المصنف
  النر

 
وطكاملتستوف تمدةالمعالشر

  المشاركةلهميحقلك  لألكاديمياتالوزارةمن
 
ف

نامج   الي 
.لالتحادلزمن 



اطات اإلدارية/ ب والعقوباتالمخافات/ 8االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

8.1  
 
وطالمخالفةحالف و األمنو الفنية،الشر

للتعديليوم30مهلةيعطالسالمة

8.2  
 
خيصسحبيتمالتعديلعدمحالف وال الير

داد لهيحق العضويةرسوماسير



 
 
شكـــرا


