الالئحة الفنية

1

الالئحة الفنية

المحتوٌات
العنوان األول
المادة 1

تعرٌفات

المادة 2

مسمى الالئحة

4

المادة 3

الرؤٌة المستمبلٌة والرسالة

4

المادة 4

االهداف واالستراتٌجٌة

5

الخطة والبرنامج الزمنً

5

3
العنوان الثانً
الباب األول – الالئحة

المادة 5

الباب الثانس  -اللجنة
المادة 6

تشكٌل اللجنة

6

المادة 7

إجتماعات اللجنة

7

المادة 8

إستمالة األعضاء

8
العنوان الثالث
الباب ألول – مهام اللجنة

المادة 9

مهام عامة

المادة 10

لسم شؤون المدربٌن

المادة 11

لسم شؤون المنتخبات

18-9
الباب الثانً – شؤون المدربٌن
19
الباب الثالث – شؤون المنتخبات
21
العنوان الرابع

المادة 12

تفسٌر الالئحة

21

المادة 13

التعارض بٌن النصوص

21

المادة 14

اإلعتماد

21
2
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العنوان األول

المادة : 1
ٌمصد بالكلمات والعبارات اآلتٌة اٌنما وردت فً هذه الالئحة المعانً الموضحة
امام كل منها مالم ٌمتض سٌاق النص غٌر ذلن :
 : 1/1اإلتحاد  :اإلتحاد السعودي للرٌاضة للجمٌع
 : 2/1الرابطة  :رابطة فرق االحٌاء لكرة المدم بالمملكة .
 : 3/2مسمى الالئحه  :تعرٌف الالئحه
 : 4/3الجهات ات العاللة  :الجهات الرسمٌة ذات العاللة مع الرابطة فً جمٌع
المجاالت .
 : 5/6مجلس اإلدارة  :مجلس إدارة رابطة فرق االحٌاء بالمملكة .
 : 6/7امٌن الرابطة  :امٌن عام الرابطة الرئٌسٌة.
 : 7/8األعضاء  :أعضاء اللجنة الفنٌة.
 : 8/9مهام اللجنة  :أعمال اللجنة الفنٌة.
 : 9/9اللجان األخرى  :رابطة فرق االحٌاء واللجان المختصة بالرابطة ومن ٌمثله
فًً تنظٌم وإصدار جداول المبارٌات ومتابعة تنفٌذها .
 : 11/9البطوالت والمسابمات  :المبارٌات الرسمٌة والودٌة التً تنظمها الرابطة .
 : 11/9الروابط  :الراوبط الفرعٌة فً المناطك.
 : 12/11شؤون المدربٌن  :كل ما ٌختص بشؤون المدربٌن .
 : 13/11المدٌرالفنً  ( :المدرب )مدربً فرق االحٌاء األعضاء بالرابطة.
 : 14/11شؤون المنتخبات  :كل ماٌختص بشؤون المنتخبات .
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العنوان الثانً
( الباب األول)

مسمى الالئحة
مادة  -2 :الفنٌة
هً اللجنة المسؤولة عن متابعة جمٌع األمور الفنٌة وتمٌٌمها سواء من خالل التنسٌك
مع اللجان العامة بالرابطة أو من خالل ماتمدمه من دراسات أو التراحات أو توصٌات
تهدف الى عالج السلبٌات ونشرالوعً الفنً ووضع المنهج العلم ي السلٌم إلدارة
الشؤون الفنٌة لرٌاضة كرة المدم .

الرؤٌة المستمبلٌة
مادة  - 3 :الرؤٌة
 -1/3نشر لعبة كرة المدم فً االحٌاء والعمل على تطوٌرها.

الرسالة
 -2/3نلتزم بتطوٌر رٌاضة كرة المدم فٌاالحٌاء ودعم أنشطة االتحاد السعودي
للرٌاضة المجتمعٌة فً االحٌاء وتفعٌل الشراكة المؤسسٌة مع االندٌة والجهات ذات
العاللة.
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األهداف واالستراتٌجٌة
مادة 4 :
 -1/4االستمرار فً تطوٌر اللعبة ونشرها فً االحٌاء.
 -2/4تكوٌن جٌل من الالعبٌن الناشئٌن المؤسسٌن على نهج عل ًم وتربوي
مدروس و ٌنمً جمٌع الجوانب الرٌاضٌة واالجتماعٌة والثمافٌة والصحٌة.
 -3/4العمل مع الجهات ذات العاللة التً تتبنى البرامج الخاصة بالمراحل العمرٌة
كإدارة التعلٌم.
 -4/4العمل على صمل وتطوٌر المدربٌن من خالل الدورات التدرٌبٌة.

الخطة والبرنامج الزمن الزمنً
مادة-5 :
 -1/5زٌادة عدد الالعبٌن المسجلٌن فً كشوفات الرابطة وتصنٌفها لعدة فئات على
النحو التالً :
(-1/1/5تحت  16سنة )
(-2/1/5فوق  16سنة )
 -3/1/5فئات سنٌة ( حسب الئحة الفئات السنٌة )

,

 -2/5البرنامج الزمنً من بداٌة الموسم الرٌاضً حتى نهاٌته .
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(الباب الثانً )

تشكٌل اللجنة الفنٌة
مادة-6 :
 -1/6تشكل اللجنة بنا ء على لرار مجلس اإلدارة وٌرأسها أحد أعضاء مجلس
اإلدارة.
 -2/6تتألف اللجنة من رئٌس ونائب للرئٌس وسكرتٌر وأربع أعضاء ٌتم اختٌارهم
من رئٌس اللجنة بعد اعتمادهم من مجلس اإلدارة.
 -3/6إضافة رؤساء اللجان الفنٌة بالروابط الفرعٌة بعد تفعٌلها وبعد اعتمادها من
مجلس اإلدارة ألعضاء للجنة الفنٌة.
ٌ -4/6راعى فً المرشحٌن ألعضاء اللجنة الفنٌة بالرابطة أن ٌكونوا من الكفاءات
الفنٌة المتخصصة وٌشترط فٌٌهم اآلتً:
 -1/4/6أن ٌكون لد مارس اللعبة أو ذو خبرة فً مجال رٌاضة كرة المدم وله
نشاط ملموس.
 -2/4/6أن ٌكون حاصل على الشهادة الثانوٌة على األلل.
 -3/4/6أن ال ٌلل عمر عن ( )25سنة.
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إجتماعات اللجنة
مادة-7:
 -1/7تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر أو كلما دعت الضرورة وبنا ء على دعوه
ٌوجهها رئٌس اللجنة أو من ٌنوب عنه مرفما بها جدول األعمال.
 -2/7لشرعٌة االجتماعات ٌجب حضور  %50من األعضاء على األلل بٌنهم
رئٌس اللجنة أو نائبه.
 -3/7تعتبر اللجنة فً اجتماع مستمر خالل البطوالت التً تنظمها الرابطة
الرئٌسٌة.
ٌ -4/7موم سكرتٌر اللجنة بمراجعة ولٌد محاضر جلسات اجتماعات اللجنة فً
سجل خاص بذلن للتنسٌك مع امٌن عام الرابطة وٌمكن إخطار الفرق
األعضاء بالرابطة بالمرارات التً تصدر فً حدود اختصاصاتها بعد
اعتمادها من مجلس اإلدارة عن طرٌك امٌن عام الرابطة.
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إستمالة األعضاء
مادة-8 :
ٌ -1/8عتبر العضو مستمٌال اذا تغٌب عن ثالث اجتماعات متتالٌة للجنة أو أربع
اجتماعات متفرلة مالم ٌكن هنان عذر مشروع تمدره اللجنة .
 -2/8تكون استمالة العضو معتمدة بعد عرضها على إدارة الرابطة وٌصدر لرار
باعتمادها.
 -3/8تتم إلالة العضو فً حال ثبت لرئٌس اللجنة عدم االستفاد منه بعد الرفع
لمجلس إدارة الرابطة إلصدار المرار الالزم.
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العنوان الثالث
) الباب األول (

مهام اللجنة
مادة - 9 :
 -1/9وضع االستراتٌجٌات والخطط والبرامج المتعلمة بالجانب الفنً لرٌاضة كرة
المدم وتحدٌد الخطوط العامة التً تسترشد بها اللجان األخرى بالرابطة .
 -2/9وضع البرنامج العام للموسم الرٌاضً بالرابطة والذي ٌضم خطة نشاط
الرابطة (الرئٌسٌة)  ,والروابط الفرعٌة ( بطوالت ومسابمات – دورات
المدربٌن) بالتنسٌك مع اللجان األخرى واعتماد هذا البرنامج من مجلس اإلدارة
 -3/9وضع لوائح المسابمات والتعلٌمات التنظٌمٌة الخاصة باألنشطة المدرجة فً
البرنامج الزمنً للرابطة بالتنسٌك مع اللجان األخرى وإخطار الروابط
األعضاء بمواعٌد هذه األنشطة والشروط لبل الموعد بشهر على األلل.
سك مع لجنة التطوٌر.
 -4/9متابعة برامج التطوٌر بمختلف المراحل السنٌة بالتن ٌ
 -5/9المتابعة مع لجنة التطوٌر والمسابمات على دعم مسابمات الفئات السنٌة .
 -6/9متابعة ودعم تطوٌر المدربٌن بمختلف المراحل السنٌه وتزوٌدهم بالبرامج
التً تساهم فً تطوٌرهم وتأهٌلهم بالدورات التدرٌبٌة وورش العمل.
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 -7/9وضع معاٌٌر تمٌٌم وترشٌح المدربٌن.
 -8/9إبداء الرأي وإعطاء التفسٌرات لكل ما ٌعرض علٌها من أمور من مجلس
اإلدارة وبما ٌتماشى مع لوائح الرابطة.
 -9/9تنظٌم الدراسات الفنٌة ورفع التوصٌات والممترحات لمجلس إدارة
الرابطة
 -11/9إعداد التمرٌر السنوي مع اللجان ات العاللة عن أنشطة الرابطة فً
نهاٌة
كل موسم وٌشمل ( ما تم تنفٌذه وما لم ٌتم تنفٌذه وأسباب ذلن
والصعوبات
التً ظهرت خالل الموسم وااللتراحات ونتائج المسابمات والبطوالت ) .
 -11/9تعتبر اللجنة هً المرجع لجمٌع الشئون الفنٌة و تمدم االلتراحات
والتوصٌات الفنٌة بما ٌخدم رٌاضة كرة المدم.
 -12/9اتخاذ المرارات المناسبة فً جمٌع األمور التً تحال إلٌها من لجان
الرابطة
وفما لألنظمة واللوائح المتبعة فً الرابطة.
 -13/9الرفع للجنة اإلنضباط بعد إصدار المرارات الفنٌة حٌال إكمال الالزم.
 -14/9البت فً جمٌع الحاالت التً تصدر من إدارٌٌن أو جماهٌررٌاضٌة والتً
ترفع من اللجان المختصة واتخاذ المرار المناسب فًً هذا الشأن.
ف جمٌع الحاالت التً لم ٌرد بشأنها نص فً اللوائح الصادرة من
 -15/9الرفع ً
الرابطة الرئٌسٌة للجنة االنضباط .
 -16/9تعتبر اللجنة الفنٌة جهة إشرافٌه وتنفٌذٌة وداعمه لبرامج الرابطة .
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ٌ -17/9حك للجنة االستعانه من ذوي الخبر فً هذا المجال لإلستفاد
منهم فً اللجنة .

-18/9إصدار المرارات الالزمة فً جمٌع األمور الفنٌة فً جمٌع مسابمات
الرابطة
والمسابمات التً تشرف علٌها الرابطة وفك اللوائح الصادرة من الرابطة
الرئٌسٌة( المسابمات – الحكام – شؤون الالعبٌن -الفنٌة ) حسب المواد
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( الباب الثانً )

لسم شؤون المدربٌن  (.وهو ٌختص بكل ما ٌتعلك بالمدربٌن)
مادة : 10
 -1/10تصنٌف المدربٌن بالرابطة :
أ

الخبرة

من تارٌخ انضمامه للرابطة

ب

عدد الدورات

ـــــــــــــــــــــــــــ

أهمٌة الدورات

داخلٌة – خارجٌة –من داخل الرابطة – خارج الرابطة

 -2/11تصنٌف دورات المدربٌن :
 - Cتمهٌدٌة

 – Aمتمدمة

 – Bمتوسطة

وجمٌعها موافمة لتصنٌف االتحادٌن السعودي واآلسٌوي.
 3/11تصمٌم مناهج الدورات.
 -4/11إعتماد محاضرٌن بالرابطة (.اإلستعانة حالٌا بإتحاد المدم )
 -5/11اإلشراف على تنفٌذ ومتابعة الدورات.
 -6/11ترشٌح المدربٌن للعمل بالمنتخبات .
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( الباب الثالث)

لسم شؤون المنتخباتٌ ( .ختص بكل ماٌتعلك بالمنتخبات)
مادة :11
 -1/11فنٌٌن.
 -2/11إدارٌٌن.
 -3/11إختٌار اإلدارٌٌن وتكلٌفهم.
 -4/11إعالن أسماء الالعبٌن بعد اعتمادهم من المدٌر الفنً واللجنة
الفنٌة.
 -5/11إلامة المبارٌات الودٌة والرسمٌة للمنتخبات.
 -6/11تنفٌذ معسكرات المنتخبات واالشراف علٌها.
 -7/11إعداد لاعدة بٌانات لالعبً المنتخبات.
 - 8/11أ -عمل عمود المدربٌن .
ب -تولٌع عمود المدربٌن.
 -9/11آلٌة إختٌار المدربٌن:
أ ٌ -رشح الفنٌٌن بمسم شؤون المنتخبات عدد من المدربٌن
ب ٌ -تم اعتمادهم من اللجنة الفنٌة.
ٌ -تم التصوٌت علٌهم من مجلس اإلدارة إلختٌار المدرب .
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العنوان الرابع
الباب األول

تفسٌر الالئحة
مادة : 12
- 1كل مالم ٌرد به نص فً هذه الالئحة ٌخضع لمرارات مجلس إدارة
الرابطة على ان تخضع لمرارات اللجنة .
- 2للجنة الحك فً تفسٌر مواد هذه الالئحة.

التعارض بٌن النصوص
مادة:13
تمدم نصوص هذه الالئحة على أي نص من لوائح الرابطة متى ما تعارض
معها .

اإلعتماد
مادة 14:
تم اعتماد هذه الالئحة من لبل مجلس إدارة الرابطة
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