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اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية / أ االشتر

المدربي   1.

"المدربي   تدريبدورة"شهادةعىلحصوله1.1

مساعدين3ومدربي   3ادن  حد توفت  الناديعىل1.2

بالتدريبالقيامعىلوالقدرةالصحيةاللياقة1.3

ة1.4   سنوات3عنتقلال ختر
 
المجالذاتف

  توفت  الناديعىل1.5
األقلعىلواحد فن 



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت.2

-تروبو )الالسلكيةللرياضاتوميادينحلبات2.1
(مجتمعةكلها او ،قوارب–سيارات–طيارات

انبفيجالالسلكيةالطائراتيشملالناديكاناذا 2.2
اطاتحسبيكون الهيئة)المرخصةالجهةاشتر
انالعامة   للطت 

(المدن 

انويجب،م1000عنالتقلالمنشأةمساحة2.3
–روداوف)أساسيةحلبات6األقلعىلفيها يتوفر 
انمدرج–درفت–كراولر–الروبوتقدمكرة طت 

.(المصغرهالرباع  الدفعسيارات-السلكية



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

األدوات.3

انمدرج3.1 مراعاةمعالالسلك  للطت 
اطات وطاالتحاد اشتر ةالمرخصالجهةوشر
ان   للطت 
 
المملكةف

نواعهاأبجميعالالسلكيةللرياضاتحلبات3.2



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

.األقلعىل1وسالمةأمنضابطوجود 4.1

الشأنبهذا التفاصيلكلشاملةوه  الالسلكيةالرياضاتوسالمةامنالئحةمرفق4.2

https://drive.google.com/file/d/1wVsTnklFVYiYhZOKHHiYADNInC9C_Nxu/view?usp=sharing

ط النادي عند قبول الالعب4.3  و يتحمل النادي كامل المسؤولية حيال ذلك/يشتر
ً
ك الئق طبيا ة تقديم كشف طنر  يفيد أن المشتر

➢  
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 
 
غت  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 الطنر  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 معايت  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

https://drive.google.com/file/d/1wVsTnklFVYiYhZOKHHiYADNInC9C_Nxu/view?usp=sharing
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

اطاتالئحةبطولةلكل5.1 وذلكمختلفةواشتر
االتحادمنتحدد و اللعبةنوعحسب

  المشاركاتعىلرسوميوجد ال 5.2
 
بطوالت ف

االتحادوفعاليات

سابقةم)لالتحادالمعتمدةوالفعالياتالمسابقات5.3
–كيةالالسلالسياراتمسابقة–الالسلكيةالطائرات
–يةالالسلكالقواربمسابقات–الروبوتمسابقات
حسبفيها والمشاركة،(الالسلكيةالرياضاتدوريات

يتهعضو كانتمنالمثالسبيلعىل)العضويةنوع
  المشاركةيستطيعال السلكيةسيارات

 
ابقةمسف

(السلكيةطائرات

صدر 5.4
ُ
ةالسعوديالعربيةاألولمبيةاللجنةت

اطاتواالتحادات المنظّمةوالتعليماتاالشتر
  سواءالخارجيةو الداخليةللمشاركات

 
راتالمعسكف

اداتاالتحعىلوتعميمها المسابقاتأو البطوالت أو 
.بموجبهاللعملالرياضية



اطات / ب االشتر
اإلدارية



العضوية/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العضوية.6

:للحصــول علــى عضويــة اإلتحــاد يجــب علــى النادي التقـدم بطلـب إلـى اإلتحـاد قبل شهرين من بداية الموسم بالمرفقات التالية6.1

بيــان بأســماء ومؤهــالت وخبــرات الفنييــن والمشــرفي   علــى النشــاط واللعبة❖

ات القائمة❖ بيان يتضمن المنشآت والمالعب والتجهت  

ام بما يصدر عن اإلتحاد من لوائح وقرارات وتنظيمات❖ إقرار اإللتر 

إيصال سداد الرسوم المقرر النضمام لعضوية اإلتحاد❖

خيص من قبل وزارة الرياضة❖ وذلك يتم بعد الحصول عىل السجل التجاري من قبل وزارة التجارة والتر

يومـا من تاريــــخ رفع الطلب من قبل األمانة العامة  لاللتحاد( ثالثـون)30يقـوم مجلـس إدارة اإلتحاد  بدراسـة الطلـب وإصـدار قـراره خالل 6.2

اطات الفنية6.3 يقوم اإلتحاد السعودي لكرة السلة بعملية التدقيق والتأكيد من اإلشتر

ن القرارفــي طلــب اإلنضمــام، وتــزود الوزارة بصورة مونيتــم إخطــار مقــدم الطلــب بقــرار مجلــس اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ الموافقــة علــى العنــوان المــد6.4

 فـي اإلتحـاد مـن تاريـخ صـدور قـرار مجلـس اإلدارة* 
ً
.  يعتبـر طالـب العضويـة عضـوا

را ولطالــب العضويــة الحــق فــي التظلــم مــ6.5 يومــا مــن تاريــخ إبالغــه بالقــرار، 15القــرار إلــى الوزارة خــالل ن فــي حالــة تــم رفــض الطلــب مــن مجلــس اإلدارة يجــب أن يكــون القــرار متر
ويكــون قرارها نهائيا

  الطلب رفـع األمر للوزارة إلتخاذ القـهإذا لـم يتـم إبـالغ طالـب العضويـة بقـرار مجلـس اإلدارة رسميا خـالل المـدد المشـار إليهـا فـي الفقـرات السـابقة، فإنـه يحـق ل6.6
 
  ف

رار النهان 
وذلك خالل ثالثي   يوما من وروده



العضوية/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العضوية.6

  الالعبعضوية6.7
 
الناديف

.بطلب انضمام لعضوية النادي عىل نموذج االستمارة المعتمدة من االتحاديتقدم أن ❖

للنادي عضوية سارية يكونأن ❖

اطات6.8 العضويةاشتر

وطها 6.9.1   االتحاد سارية الصالحية وشر
 
يجب الموافقة الخطية من ول  االمر لمن هم دون سن –سنوات 8الحدا األدن  للعمر المسموح فيه : أن تكون لديه عضوية ف

.سنة 18ارفاق صورة من الهوية الشخصية وبطاقة العائلة لمن هم دون ال –سنة 18ال 

ط خاص بالطائرات والقوارب 6.9.2 ترفق البطاقة العسكرية ) سنة ، ماعدا االناث والعسكريي   18ارفاق صحيفة خلو سوابق من األدلة الجنائية لمن هم فوق ال : شر
(سارية الصالحية 



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الرسوم.7

سنوياسعوديريالآالفخمسة(5.000)7.1

(للتغيت  قابلة)



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

ه من الفرق أو أي كيان آخر8.1  يثت  اللبس بينه وبي   غت 
ً
.ال يجوز للنادي أن يتخذ تسمية أو شعارا

.ال يجوز تغيت  ألوان الفريق أو إضافة ألوان أخرى وإجراء أي تعديل فيه إال بعد موافقة رئيس مجلس إدارة االتحاد 8.2

.اليعتمد الفريق او شعاره اال بعد اعتماده من االتحاد 8.3

القضائـي مـن ر عـن الجهـات ذات االختصاصـدعـدم تنفيـذ مـا يصـدر عـن االتحاد مـن تعاميـم، أو قـرارات، أو تعليمـات، أو عـدم التجـاوب مـع خطاباتهـا، أو عـدم تنفيـذ مـا يص8.4
.أحـكام، أو قـرارات، أو طلبـات

.ال يحــق للنادي إجــراء أي مفـــاوضات أو اتصاالت مــع أفــراد أو هيئــات خــارجيه او داخليه إال بموافقــة االتحاد❖

.ال يحق للنادي إيفاد أي ممثل له ال مهمة خارجية إال بموافقة االتحاد❖

.ال يحق للنادي االنسحاب من المسابقات والبطوالت الرسمية لالتحاد ❖

  أي انشطه او فعاليات داخليه او خارجية إال بموافقة االتحاد❖
 
.ال يحق للنادي المشاركة  ف

:احكام عامة8.5

❖  
 
.متفرقة خالل السنة 6بطوالت متتالية او 3ال تجدد رخصة النادي اذا لم يشارك ف

 لنظام األندية الالسلكية -بعد نفاذ النظام –اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة من االتحاد ❖
ً
 مكمال

ً
.جزءا

هذا باإلضافة ال الئحة االنضباط الصادرة من االتحاد    ❖
https://drive.google.com/file/d/1b0yvHmQfTGH7oIL2Sf52bR0gJudYi4VT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1b0yvHmQfTGH7oIL2Sf52bR0gJudYi4VT/view?usp=sharing


 
 
شكـــرا


