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اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية/ أ االشتر

المدربي   1.

اكحدادان(2)عنللمدربة/للمدرباألسوداالحزامدرجةيقللاأنيجب1.1 ينعنالمدربة/المدربعمرايقللابحيثأدن  .سنةعشر

ةأثناءمتدربة/متدرب(50)لكلواحدامدربة/مدربأقىصبحداالمدربة/المدربعددا1.2 .الواحدةالفتر

فةالوطنياألهليةالتحاداتأواللتايكوندواالسعوديالتحاداأواالقادةإعدادامعهدامنمعتمدةتدريبدورةعىلالحاصلالمدربة/المدربيكونأنيجب1.3 بهااالمعتر

االتحاداأوا ايقبلولاللتايكوندواالعالم  .ذلكغت 

.لعتمادهمالمدربة/المدرببمسوغاتلالتحاداالرفعالرياضيةاألكاديمياتعىليجب1.4



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

المنشآت.2

اإلداريالجهاز 2.1

.(للرجالإداري)استقبالمسؤول2.1.1

.(للسيداتإدارية)استقبالمسؤولة2.1.2

للسيداتومدربةللرجالمدرب2.1.3

.اإلداريالطاقممنأيأواللمدربأوليةاسعافاتشهادةوجودا2.1.4

.للرجالواللسيداتمستقلةمياهدوراتتوفرايجب2.1.5



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

المنشآت.2

البساط2.2

.البساطلتثبيتوصالحةمستويةاألرضيةتكونأن2.2.1

.البساطحولم2-م1.5بمسافةلألمانمحيطهناكيكونأنيجب2.2.2

ا2.2.3 م10×م10وأبعادسم3بسمكللتدريباتبالتايكوندواخاصبساطنوعأيتوفت 

ط2.2.4 ايشتر كاتأيمنللمسابقاتبساطتوفت  :التاليةالشر

•Daedohttps://www.daedo.com/gb/module/iqitsearch/searchiqit?s=mat

•Kwonhttps://kwonusa.com/

.(أملحق)م12×م12عنيقللأبعاداواسم3بسمك

https://www.daedo.com/gb/module/iqitsearch/searchiqit?s=mat
https://kwonusa.com/


المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

الملحق أ

بساط التدريب



األدوات/ 3 اطات الفنية/ أ االشتر

األدوات.3

ا3.1 .سم15عنيقللابماااألرضسطحعنمرتفعةوتكونم2بارتفاعللبساطالمقابلةالجدرانأحداعىلمرآةتوفت 

ا3.2 .(بملحق)معلقةتدريبأكياسأواالركالتعىلللتدريبمجسمتوفت 

ا3.3 .(ب)ملحقتدريبمضاربتوفت 

ابالزيالتقيدا3.4 .(جملحق)الفنيةلألجهزة(الدوبوك)للتايكوندوالرسم 

االزيالالعبي  ايرتديأنيجب3.5 ورةواالحزامارتداءمعالتدريبأوقاتللتايكوندوالمخصصالرسم  ات،القفازا)مثلبالقتالالخاصةالشخصيةالسالمةأدواتتأمي  اض 

ا  
ر
االرأس،واق  

ر
كاتأيمن(واألسنانوالمحاشموالساقي  االساعدينأوقيةالصدر،واق Daedo)التاليةالشر – KPNP - Kwon – Moto)

.(/https://kwonusa.com)أو(/https://kpnp.net)أو(/https://www.daedo.com/es)التاليةالمواقعخاللمنعليهااالحصولويمكنكم

https://www.daedo.com/es/
https://kpnp.net/
https://kwonusa.com/


األدوات/ 3 اطات الفنية/ أ االشتر

(ب)الملحق 

أدوات التدريب المعتمدة لتعليم التايكوندو

نموذج لمجسم التدريبنموذج لمضارب التدريبقةنموذج ألكياس التدريب المعل



األدوات/ 3 اطات الفنية/ أ االشتر

(ج)الملحق 

الزي الرسمي المعتمد لألجهزة الفنية

ي  البومسي خاص بمدرب 

(اختيارياللمدربي  ا)

ي  البومسي خاص بالعب 

اوالمدربي  ا) الالعبي   (إلزام 

ي  ي خاص بمدرب 
ر
الكاروق

(اختيارياللمدربي  ا)

ي  ي خاص بالعب 
ر
الكاروق

اوالمدربي  ا) الالعبي   (إلزام 



السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

السالمة.4

اطات4.1 الفنيةاالشتر

طااألكاديميةاعنداقبولاالالعب4.1.1 اواتتحملااألكاديميةاكاملاالمسؤوليةاحيالاذ/تشتر
ً
كالئقاطبيا ايفيداأناالمشتر بحيثالايقلاعمرالكاةاتقديماكشفاطب  

.فماافوقسنواتا(ا5)المتقدماعنا

ا➢  
امناقبلاالتحاداالسعودياللطباالرياض  http://sfsm.org.sa/mos20:اللحصولاعليهااالرجاءاعىلاالالعباتعبئةاالنموذجاالتال 

ا➢ ا/اومناثم،اعىلاالمستشف   
امناقبلامناقبلااإلتحاداالسعودياللطباالرياض  http://sfsm.org.sa/mos10:االعيادةاتعبئةاالنموذجاالتال 

ا4.1.2  
اللفريقاأواعقدامعاعيادةاسارياالمفعولامناالتحاداالسعودياللتخصصاتاالصحية/وجوداأخصان  احالاتوفراأخ.اةامعتمداعالجاطبيع   

 
اق اولكناغت   

صان 
ا  
امناقبلااإلتحاداالسعودياللطباالرياض  http://sfsm.org.sa/mos30:امعتمد،ايمكناالتقديماعىلااعتمادهامناخاللاتعبئةاالنموذجاالتال 

ا** االعالجاالطبيع  امجموعةامنااألخصائيي    
االرياض  احالاالحتياج،ايوفراالتحاداالسعودياالطب    

 
http://sfsm.org.sa/mos40:اواق

ا-إسعافات أولية 4.1.3 االرابطاالتال   
 
يجباأناتوفراالنادياأثناءاالمبارياتاواالتماريناحقيبةاإلسعافاتااألوليةاوالمعداتاالكافيةااالمذكورةاق

http://sfsm.org.sa/mos70

اوا  
ااإلتحاداالسعودياللطباالرياض  سيارةااسعافااثناءاالمبارياتااناامكنحسبامعايت 

/http://sfsm.org.sa/nafes:الراحتكم،القداقمناابإعداداحقيبةاإسعافاتاأوليةاجاهزةاإذاارغبتم،اللحصولاعليها،االرجاءاالضغطاعىل**

ا)ريالاسعودي12,650:االحقيبة الصغرى✓ (شخص50حبر

ى✓ ا)ريالاسعوديا14,375:االحقيبة الكت  (شخص100حبر

ي نظام إنذار الحريق4.1.4
 
وط الدفاع المدب 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

اطات4.2 المنشأهاشتر

االدفاعموافقة4.2.1  
.المنشأةعىلوالبلديةالمدن 

مأنيجب4.2.2 وتوكولتاباللوائحالمنشأةتلتر  :للتايكوندوالسعوديواإلتحاداالرياضةوزارةواالصحةوزارةمنالصادرةالصحيةوالت 
https://covid19awareness.sa/archives/7604

ًرااتسببقدامخاطراوجوداعدملضمانعامكلالبساطسالمةبفحصللتايكوندواالسعودياإلتحادايقوم4.2.3 اممدىجعويرابالتقارير،واإلحتفاظض  التر 
االعضويةتجديداتعليقلالتحاداويحقالمنشآةصاحب  

 
.البساطسالمةعىلمالحظاتوجوداحالةق

امنااألذىالطبقة العلوية ➢ االرياضيي   اامتصاصاجيدرغوياويمكناأناتحم  .مضغوطةاعاليةاالجودةااإلسفنجاالذيالهاتأثت 
اتوسيداجيدلطبقة السفلية ا➢ ارغويةامادةاذاتاتأثت  .الطبقةاالسفليةالهااقاعدةامضادةالالنزلق.اه 

باتلمتصاصمطاطيةمادةأوابأسفنجاألعمدةتغليف-حريقطفاية-أوليةاسعافاتأدوات)مثلالسالمةوأجهزةللمنشأةالصيانةإجراءيجب4.2.4 -الض 
امرتي  ا)دورياوتفحص(والسالمةالحريقإنذاراأجهزة  

 
اأوا(السنةق  

 
اراأيحدوثحالةق .آمنةالمنشأةبقاءلضمانأض 

اعمباألطفالالهتمام4.2.5 ة:مثال،.سنيةفئةلكلالتدريبأوقاتفصلطريقعنالشباب،بفئةاختالطهموعدموالناشئي  االت  منالصغارافئاتتدريبالفتر
ا6–4

ً
االمنشأةصاحبيراهمااحسباوامساء ا8–6منالشبابوامساءا  

 
.التوقيتق

ابالحذاءالدخولعدموالتدريبالمخصصةبالبدلةالبساطعىلالتواجدا4.2.6
ً
.نهائيا

االمنشأهخارجأواداخلالتدخي  اعدمالزواراواالمدربي  اواالرياضيي  اعىل4.2.7
ً
.نهائيا

.التمرينأثناءباللعبةالخاصةالبدلةزيمرتدينوالالعبي  االمدربتواجدا4.2.8

https://covid19awareness.sa/archives/7604


المسابقات/ا5 اطات الفنية/ أ االشتر

المسابقات.5

صدرا5.1
ُ
اطاتوالتحاداتالسعوديةالعربيةاألولمبيةاللجنةت اسواءالخارجيةواالداخليةللمشاركاتالمنظّمةوالتعليماتالشتر  

 
أواالبطولتاأواالمعسكراتق

.بموجبهاللعملالرياضيةالتحاداتعىلوتعميمهااالمسابقات

اوذلكللتايكوندواالسعوديالتحادامنالرسميةالموافقةأخذابعداإلااللعبةتخصفعالياتأوابطولةأيإقامةيمنع5.2 يداعت  االت   
ون  االرساإللكتر لالتحادم 

satf@satf.saا
ً
امتضمنا  

:التحادلدىالمعتمداحسبالنر

البطولةنوع5.2.1

(دملحق)المشاركةالسنيةالفئة5.2.2

اتقائمة5.2.3 والمعداتالتجهت  

افالتحكيمطواقمتكاليفتأمي  ا5.2.4 واإلشر

ام5.2.5 االلتر  واألمنالسالمةبمعايت 

.للتايكوندوالسعوديالتحادامنالحزامشهادةصدورابعداإلاالحزامارتداءلعبأيمنيمنع5.3

وطالمستوفيةلألكاديمياتيحق5.4 االمشاركةالالئحةهذهبشر  
 
االمفتوحةالبطولتاق  

وسيتم.المستلزمهمبالغالسدادابعداللتايكوندواالسعوديالتحاداينظمهااالبر

االدعواتإرسال االتحادالمنتسب   ااإلتحاداإيميلعت  االتواصلمواقعخاللمنعنهاااإلعالنواالرسم  .الجتماع 

mailto:satf@satf.sa


المسابقات/ا5 اطات الفنية/ أ االشتر

الفئة العمرية إناث ذكور م

8–11 فراشات براعم 1

12–14 زهرات ناشئي  ا 2

15-17 فتيات شباب 3

وماافوق18 سيدات أول 4

(د)الملحق 

أعمار الفئات السنية

األعماراالمعتمدةاللمنافساتاالرسميةاتبدأامناسناالثامنة،اوماادوناذلكايسمحالهمابممارسةاالتدريباتاوالمنافسات: مالحظة
ارسمية .التنشيطيةاالغت 



اطات / ب االشتر
اإلدارية



اإلنتساب/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

اإلنتساب.6

طريقعنوذلكالشهادات،وسالمةصحةمنللتأكداالمدربةأواالمدربمعالتعاقداقبلللتايكوندواالسعوديالتحادامنالفنيةالموافقةأخذااألكاديميةعىليجب6.1

يدا االت   
ون  ااإللكتر امتضمنsatf@satf.saلالتحادالرسم   

:اآلنر

الرياضةوزارةمنالصادرةالنشاطرخصة6.1.1

وطمستندات6.1.2 االواردةالشر  
 
يحةق .الالئحةهذهمنالمدربي  اشر

االتدريبمزاولةمنمدربةأوامدربأيمنعلالتحادايحقكماا  
 
.ذلكتستوجبمالحظاتوجوداحالق

ااإلنتسابرسومدفع6.2  
االتحادايصدرهااالبر االخاصالحسابعت   

 
ابنكق SA72)األهىل  1000 0020 3120 8100 0204)

.للتايكوندوالسعوديالتحادامنإلامسمبأياألحزمةأوابالدوراتخاصةشهاداتأيإصدارالألكاديمياتيحقلا6.3

mailto:satf@satf.sa


الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الشهاداتو الرسوم.7

.ريال5,000بمبلغالجديدةلألكاديمياتالنتسابطلبلمقدمالماديالمقابل7.1
االمستحقسدادابعداتلقائياايتمواريال3000السنويةالتجديدارسوم7.2  

 
االرغبةعدمحالوق  

 
اخمسةبالنتسابمدةانتهاءقبلالتحاداابالغيتمالتجديداق اعشر

ً
.يوما

ورةبدونهااالنشاطمزاولةيمكنولالألكاديمياتسنويةانتسابشهادةالتحادايصدرا7.3 اتوضعأنوض   
 
ابارزامكانق  

 
االرئيالمدخلأواالستقبالق .لألكاديميةس 

االوحيدةالجهةهواللتايكوندواالسعوديالتحادا7.4  
 
الخاصة(بوم/ندا)األسودوالحزامالملونةاألحزمةوبطاقاتشهاداتبإصداراالمخولةالسعوديةالعربيةالمملكةق

.التايكوندوبرياضة
.(الملونةاألحزمة)األسودالحزامقبلمااالختباراتإجراءالتحاداقبلمنالمعتمدينللمدربي  ايحق7.5
ايمتلكونالذينلالعبي  االدوليةاألسوداالحزامشهاداتإصدارايتم7.6

 
اسجل  
 
الحزاماختباراتإجراءبمخّولةالفرعيةالختباراتلجنة.للتايكوندوالسعوديالتحاداق

.التحاديراهمااوفقأوابوم/دان(3إل1)األسود
.للتايكوندوالسعوديبالتحاداالرئيسيةالختباراتلجنةقبلمناختباراتهااإجراءيتمفوقفماادان(4)األسودالحزام7.7
االمقرامنالصادرةالشهاداتمعادلةيجب7.8 .ذلكالفنيةاللجنةرأتإذااللتايكوندواالسعوديبالتحاداالرئيسيةاللجنةمنباختبارا(KUKKIWON)للتايكوندوالرئيس 
.الرئيسيةالختباراتلجنةمنباختبارامعادلتهااويمكنالوطنية،التحاداتشهاداتتقبللا7.9
اإضافيةرسومأخذاأواقبلهممنآخرابمسمأوالألحزمةشهاداتأيإصدارالألكاديمياتيحقلا7.10 .الالزملتخاذاكذلحيالالرياضةلوزارةبهمالرفعوسيتمالواردةغت 
ا7.11  
 
.بديلةإصداراويتمالشهادةرسوممن(%50)دفعيتمالشهادةفقدانحالةق
ا7.12  
 
االحزامعىلاختبارهيتمملونةشهاداتعدةإصداراعنالالعبتأخراحالق .شهادةأعىلىلعفقطويحصلالسابقةاألحزمةرسومدفعيتماجتيازهوبعداالحال 
ايمتلكونالذينلالعبي  االدوليةاألسوداالحزامشهاداتإصدارايتم7.13

 
اسجل  
 
االشهاداتباستخراجانتظامهمخاللمنSATFللتايكوندوالسعوديالتحاداق  

 
المدةق

.الحزامدرجةارتفاععنداالزمنيةالمدةوتزيداحزامكلبي  اأشهراثالثةعنالمدةتقللابحيثالمحددة
االحساب7.14 االبنكهوابالتحاداالمعتمداالبنك  SA72)رقمآيبان:التجارياألهىل  1000 0020 3120 8100 0204).



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الجهة المرصحة باالختباررسوم االختباررسوم األحزمة الدوليةرسوم األحزمة الداخليةدرجة الحزاماللون

ريالاللمدرب25--ريال70األصفر

دانا(ا2)المدرباالحاصلاعىل
فأعىل

ا ريالاللمدرب25--ريال100األخض 

ريالاللمدرب25--ريال150األزرق

ريالاللمدرب25--ريال200األحمر

ريال385ريال240بوم/دان(ا1)األسودا1

ريال500

(ااالفرعية)لجنةاالختبارا
ندومناقبلاالتحاداالسعودياللتايكوا

ريال485ريال280بوم/دان(ا2)األسودا2

ريال585ريال320بوم/دان(ا3)األسودا3

ريال685ريال360بوم/دان(ا4)األسودا4

(ااالرئيسية)لجنةاالختبارا
ندومناقبلاالتحاداالسعودياللتايكوا

ريال900ريال400دان(ا5)األسودا5

ريال1000ريال450دان(ا6)األسودا6

ريال1200ريال500دان(ا7)األسودا7

------------ريال600دان(ا8)األسودا8

الشهاداتو الرسوم.7

االنحواعىلالالعبي   عىلبالختباراالمضحةوالجهةالختباراورسوماألحزمةشهاداترسوم7.15 :التال 



المخافات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العقوبات
المخالفة

المرة الثالثة المرة الثانية المرة األوىل

ريال5000
معاتعليقاالنشاطالمدةاشهر

ريال3000
معاتعليقاالنشاطالمدةااسبوع

ريالا1000
ا معاتوجيهاإنذاراخط 

ا االمدربي   امابمعايت   
عدمااللتر 1

ريال10.000
معاتعليقاالنشاطالمدةاشهر

ريال5000
معاتعليقاالنشاطالمدةااسبوع

ريال2000
ا معاتوجيهاإنذاراخط 

االسالمة قصاأواوجوداخللاأوانعدماالتقيدابمعايت 
بالمنشأةا

2

ريال3000
معاتعليقاالنشاطالمدةاشهر

ريال2000
معاتعليقاالنشاطالمدةااسبوع

ريال1000
ا معاتوجيهاإنذاراخط 

ااألدواتاالخاصةابالرياضةاأواعدما عدماتوفت 
االمعتمدة مطابقتهااللمعايت 

3

ريال10.000
معاتعليقاالنشاطالمدةاشهر

ريال7000
معاتعليقاالنشاطالمدةااسبوع

ريال5000
ا معاتوجيهاإنذاراخط 

امناالتحادا عدماوجوداشهاداتارسميةالالعبي   4

ريال1500
معاتعليقاالنشاطالمدةاشهر

ريال1000
ا معاتوجيهاإنذاراخط 

ريالا500
ا معاتوجيهاإنذاراخط 

عدماالتقيدابالمالبساالخاصةاباللعبةا 5

والعقوباتالمخالفات.8



 
 
شكـــرا


