
 احمد ناصر / تحت رعاية السيد اللواء
 رئيس االتحادات المصري والعربي واالفريقي 
 وعضو مجلس ادارة االتحاد الدولي للترايثلون



يسعد االتحاد المصري أن يعلن عن دورة الحكام 
ديسمبر  5-4والمنظمين المتقدمة والمقامة يومي 

2020 
 

تقام هذه الدورة ضمن خطة التطوير المحلي و ضمن 
-2020اجندة النشاط المحلي للموسم الرياضي 

العداد وتأهيل عناصر محلية مدربة جيدا . 2021
للمشاركة والعمل في البطوالت المحلية والدولية 

ومن . التي يقوم تنظمها االتحاد المصري للترايثلون
ضمن هذه البطوالت، جميع بطوالت الجمهورية و 

و بطولة كأس افريقيا  2021بطولة كأس افريقيا 
للناشئين، البطولة العربية للترايثلون والبطولة 

 .االفريقية للترايثلون
 

وطبقا لتوجيهات السيد اللواء احمد ناصر رئيس 
االتحادات المصري والعربي واالفريقي تقام الدورة 

كاملة عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك حرصا على 
و بعد نجاخ . سالمة السيدات والسادة الدارسيين

الدورة التمهيدية والتي تم اقامتها في شهر يوليو 
 .الماضي والتي شهدت نجاحا كبيرا 

 



 

الشروط الواجب توافرها لالشتراك الدورة المتقدمة للسادة 
 :الحكام ومنظمي البطوالت

 
 :أن يكون الدارس محققا ألي من الشروط التالية

 
يوليو  1اجتاز الدورة األساسية للحكام ألخر عامين بتاريخ ادناه •

۲۰۱۸. 
 .اجتاز الدورة الدولية للحكام المستوى األول•
  -ترايثلون )شارك في بطولتين دولتين من انوع الثالث رياضات •

 ( .أكواثلون  -دواثلون 
 .شارك في عدد ثالث بطوالت محلية من أي نوع•
عمل في تنظيم ثالث بطوالت دولية نظمها االتحاد المصري •

 . للترايثلون سابقا
 

أحمد ناصر مؤسس ورئيس اإلتحاد / وتيسيراً من السيد االعالمي
المصري للترايثلون، انه يحق للسيدات والسيدات الراغبين للتقدم 

للدورة لمن لم ينطبق عليهم الشروط المتوافره فقد تم اعتبار دورة 
الحكام والمنظمين التمهيدية االفتراضية التى عقدت مؤخراً هي أحد 

الدورات المؤهلة لهذة الدورة  ولمن لم تتيح له حضور الدورة 
قد تم اعادة فتح التسيجل مره اخري اعتباراً من يوم . السابقة

ديسمبر يليها  3نوفمبر حتى الخميس الموافق  28السبت الموافق 
علماً بان هذه الدورة ) 12/3اختبار اون الين مساء يوم الخميس  

مسجله يتم ارسال الفيديو للمشتركين عبر البريد االلكتروني 
 (.الخاص بهم وذلك خالل المدة المشار إليها

 
 
 



 :األوراق المطلوبة
   6×  4صورة شخصية خلفية بيضاء مقاس •
 .  صورة من بطاقة الرقم القومي•
 (جزء ال يتجزأ من عملية التسجيل)ملئ استمار االلكترونية •

/  سباحه )اي دورات اخري حصل عليها في مجال التحكيم • 

 (جري/ دراجات 
 
 

 االمتيازات في حالة اجتياز الدورة
 .حصول المشارك على شهادة اجتياز الدورة•
 .معتمد من اإلتحاد المصري للترايثلون( ترايثلون ) حكم محلي •
فرصة االختيار ضمن فريق الحكام لتحكيم بطوالت االتحاد المحلية •

 .الدولية
فرصة الترشح من ضمن بعض العناصر المتميزة لحضور الدورات •

 . لالتحاد الدولي للترايثلون| الدولية للتحكيم التابعة 
ترشيح اإلتحاد المصري للترايثلون للعناصر المتميزة لالشتراك في •

 .  تحكيم لبطوالت المختلفة لالتحاد الدولي و العربي والقاري 
يجوز لالعبي الترايثلون االشتراك في هذه الدورة على ان يقدم •

 .كارنية
 الحصول على المحتوى الخاص بالدورة•

 يوما اضافية 15الحصول على التسجيالت الخاصة بالدورة لمدة • 

 



 :تفاصيل الدورة
 

 يومان: المدة
 اليوم االول محاضرات عبر تقنية الكونفرس .1
 اليوم الثاني اختبار نظري باالتحاد المصري للترايثلون.2

 2020ديسمبر  4تاريخ الدورة يوم الجمعة الموافق 
 2020ديسمبر  5الى السبت الموافق  

 امكانية االختيار ما بين اختبار نظرى في مقر االتحاد او اونالين -3
اختبار نظري على النحو + محاضرات 5عدد + شامل االفتتاح 

 :التالي

 الوقت التاريخ المحاضرة رقم

 14:00 2020ديسمبر  4 االفتتاح  1

 14:30 2020ديسمبر  4 المقدمة 2

 15:30 2020ديسمبر  4 السباحةو االنطالق 3

 16:30 2020ديسمبر  4 استراحة 4

 17:00 2020ديسمبر  4 الدراجات 5

 18:00 2020ديسمبر  4 والنهايةالجري  6

 19:00 2020ديسمبر  4 نهاية اليوم االول 7

التبديل ومستجدات  منطقة 8
 تنظيم البطوالت

 10:00  2020ديسمبر  5

 12:30 2020ديسمبر  5 االختبار 9



 :االشتراك
 

 :جنية عن احد الطرق االتية400رسم اشتراك الدورة  
 

 .التسديد المباشر بخزينة اإلتحاد• 
 التسديد بمحافظظة االسكندرية والسويس•
 .غن طريق فودافون كاش•

 
 برجاء التواصل معنا للحصول على التفاصيل

 
ديسمبر حتى الساعة الثالثة  3أخر ميعاد للتقديم يوم الخميس 

واليحق الي فرد من المتقدمين االشتراك في الدورة اال بعد  )مساء 
 (دفع الرسوم المقرره لها 

 
ديسمبر  3ترسل كافة تفاصيل الدورة والمحتوى مساء يوم الخميس 

 .عبر البريد االلكتروني الذي تم التسجيل عن طريقه
 

+  للحصول على المحتوى الخاص بدورة الحكام والتنظيم التمهيدية 
 :االختبار الرجاء التواصل على البريد االلكتروني التالي

trieginfo@gmail.com 
 

 
رابط التسجيل الدورة 

 المتقدمة

mailto:trieginfo@gmail.com
mailto:trieginfo@gmail.com
https://forms.gle/sVDD6BD3Kd9xZM9r7


 :هام
 

مع التفضل بالعلم بأن اإلتحاد المصري للترايثلون قد بدأ في تطبيق 
 :مواد القانون والالئحة الخاصة باالتحاد كاألتي

 

حيث انه لن يسمح ألي حكم بالمشاركة في التحكيم والتنظيم • 

بالبطوالت التابعة لالتحاد دون الحصول على ترخيص ناتج عن دورة 
 ( .المصري/ العربي / األفريقي / الدولي )معتمدة من اال تحادات 

 

تسقط شارة اي حكم في حالة ان لم يقوم باستخراج بطاقة قيد • 

حكم ألي موسم رياضي وعدم استمراره في ممارسة التحكيم وفقا 
 .للشروط الخاصة بذلك

 
تسقط شارة التحكيم ألي حكم تغيب عن اي بطوالت الموسم • 

 ساعة ويحرم من جميع بطوالت الموسم ۲٤بدون اعتذار مسبق ب
المتبقية ويتطلب ذلك التجديد بحضور احد الدورات المؤهلة 

 .الستخراج بطاقة قيد جديدة
 

بدء من الموسم المقيل هناك اختبار تجديد اونالين سنوي قبل • 

 .القيد السنوي
 
 
 
 


