طلب اإلشتراك في سباق خارجي
الشروط:
 -1أن يكون الالعب حاصل على بطاقة قيد االتحاد المصري للترايثلون سارية حتى نهاية الموسم الحالي في ( 03يونية )2322
 -2تقديم تقرير طبي معتمد من جهة حكومية يفيد بأن الالعب خالي من أي امراض واصابات تمنعه من االشتراك في السباقات والبطوالت.
 -0أن يكون الالعب مطلع وملم بكافة التحديثات والتعليمات الخاصة بـ وكالة مكافحة المنشطات العالمية ،لتجنب الوقوع في المحظور.
 -4يتم تقديم الطلب قبل موعد انطالق اليوم االول للبطولة/السباق على األقل بموعد  03يوما ألغلب السباقات و 43يوما إذا ما كان السباق أحد
سباقات بطولة العالم أو أحد سباقات كأس العالم التخاذ إجراءت التسجيل المناسبة.
 -3يقوم الالعب بإخطار االتحاد المصري بفترة كافية ال تقل عن أسبوع في حالة عدم تمكنه من السفر التخاذ إجراءات االنسحاب المناسبة.
 -6يقدم الالعب ما يفيد عن حصوله على تأشيرة السفر لبلد السباق وتذاكر الطيران واإلقامة إذا ما طلب منه ذلك.
 -7قد يتطلب األمر عمل قياسات رقمية او طلب تقديم ما يفيد بالمستوى الحالي لالعب وأخر المشاركات اذا ما كان الالعب يقيم بالخارج.

الطلب:
أتقدم أنا /الالعب/الالعبة:
أتقدم لسيادتكم بطلب بالموافقة على االشتراك بالسباق المذكور أدناه ،على أن أتحمل كافة التكاليف والنفقات الشخصية الخاصة بالسفر و
التأشيرة والطيران واالقامة واالعاشة والمواصالت الداخلية ورسوم اشتراك السباق كاملة ،وأوافق على كافة الشروط السابقة .دون أدنى
مسئولية من االتحاد المصري للترايثلون.

تاريخ الطلب
اسم السباق/المعسكر
تاريخ السباق/المعسكر
بلد ومدينة السباق/المعسكر
تاريخ المغادرة
تاريخ العودة
برجاء تسهيل كافة اإلجراءات اإلدارية وتسجيلي بالسباق من طرفكم.
توقيع ولي االمر لمن هم دون ال ثامنة عشر
_____________
رأي الجهاز الفني:

توقيع الالعب/الالعبة
_____________

قرار السيد رئيس مجلس األدارة اإلتحاد المصري للترايثلون (الثالثى)

اإلعالمي /أحمد ناصر مصطفى كمال محمد
مؤسس ورئيس اإلتحاد المصري للترايثلون (الثالثي)
عضو المكتب التنفيذي باإلتحاد الدولي للترايثلون
رئيس اإلتحاد األفريقي للترايثلون
رئيس اإلتحاد العربي للترايثلون

التعليمات:
نوجه عناية حضراتكم بأن تمثيل جمهورية مصر العربية هو شرف كبير ويلتزم الحفاظ على سمعة الوطن ورفعة شأنه فرجاء اتباع التعليمات التالية
وااللتزام بها.
 -1اإللتزام بحسن الخلق والتمثيل المشرف لجمهورية مصر العربية والمنتخب القومي .داخل وخارج حرم السباق والسعي في تحقيق أفضل النتائج
المطلوبة ورفعة شأن البلد.
 -2االلتزام التام بعدم فعل ما يسيء للبلد واإللتزام بتعليمات وتوجيهات رئيس البعثة وإحترام كافة أفراد البعثة للظهور بمشهد مشرف أمام جميع الوفود
األخرى وعدم اإلعتراض على المسئولين إال بشكل لبق ومحترم،عدم الشجار مع كال من الزمالء – المدربين – رئيس البعثة – الحكام – المنظمين –
الجمهور .أو أي أفراد أخريين .و في حالة ما إن ثبت أن الالعب قد تسبب في حدوث شجار أو مشاكل سيتم توقيع عقوبة تصل للشطب والغرامة وأقلها
الحرمان من التمثيل الخارجي.
 -3عدم تعاطي أي مكمالت غذائية أو حتى أي أدوية طبية بدون علم المسئول عن الفريق ،و في حالة ثبوت تعاطي أي مادة منشطة محظورة والكشف
اإليجابي باإلضافة للعقوبات الدولة يتم شطب الالعب وتوقيع عقوبة مالية.
 -4عدم اإلعتراض داخل او خارج السباق أو التلفظ بألفاظ بذيئة او ماشابه فقط شرح الموقوف للمسئول وسيتولى هو األمر .اما اذا لم يكن هناك مسئول أو
رئيس بعثة .فبرجاء االلتزام باالعتراض باستخدام الوسائل القانونية السليمة وتقديم اعتراض رسمي مع دفع رسوم االعتراض للجهة المسئولة وداخل الزمن
المحدد وهو خمسة دقائق من دخول اخر متسابق بالسباق.
 -5اإللتزام بالتواجد داخل المطار قبل ميعاد إقالع الطائرة بساعتين عاألقل واإللتزام بتعليمات األمتعة المصحوبة بتذكرة الطيران من حيث الحجم و األبعاد
او اتباع ارشادات وتعليمات شركة السياحة الطيران الخاصة بكم.
 -6اإللتزام بالزي الرسمي للمنتخب وكافة األدوات التى تم توفيرها من قبل المنتخب عدم الزهور بغيرها طوال مدة السفر والسباق.
 -7عمل تامين طبي يغطي فترة التواجد بالخارج طوال السباق.

ملفات هامة:
برجاء االطالع على كافة الملفات التالية:
 -1أخر اصدار لقانون االتحاد الدولي للترايثلون
https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Competition_Rules_2022_20220128_xxx.pdf
-2طباعة الملف التالي وتعبئته وارساله مع الطلب
https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_PPE_Questionnaire_ENG_202103042.pdf
 -0قوائم المواد المحظورة والقوانين الخاصة بالمنشطات وانتهاك الحقوق.

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2022list_final_en.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon-AD-Rules_2021.pdf
https://triathlon.org/about/downloads/category/anti-doping

و اذا كنتم تتناولون أدوية أو ما شابه برجاء الكشف عنها جيدا علما بأن أغلب األدوية خاصة ادوية نزالت البرد بها العديد من المواد المحظورة برجاء
الكشف عنها بهذا الموقع.
https://www.globaldro.com/Home

بيانات التسجيل
برجاء ادخال البيانات بصورة السليمة لتسجيلها على المنصة االلكترونية لالتحاد الدولي
رقم الجوال
البريد االلكتروني
رقم للطوارئ
اسم الالعب االول بااللغة االنجليزية
اسم الالعب الرابع بااللغة االنجليزية
برجاء وضع األسم االول اسم العائلة باللغة االنجليزية كما هو مذكور بجواز السفر الخاص بكم
برجاء العلم أنه بعد التسجيل عليكم توقيع اتفاقية داخل حسابكم الشخصي بموقع االتحاد الدولي تنص على التزامك بالقوانين واللوائح الخاصة بالبطوالت
وايضا المنشطات.
تنبيه هام:
برجاء العلم أن هذه المذكرة هي مستند رسمي خاص بجهة االتحاد المصري للترايثلون ،وفي حالة ثبوت نشره بمواقع التواصل االجتماعي او مع جهات
اخرى بدون الحصول على إذن كتابي مسبق من االتحاد المصري للترايثلون سيتعرض الفاعل لإليقاف والغرامة.

توقيع الالعب/الالعبة
_____________
بيانات المرافقين
رقم اإلسم

الصفة

الرقم القومي  /رقم الجواز

التوقيع

1
2
0
4
3
6
7
8
9
13
-

خاص بالمرافقين (مدربيين – أولياء أمور – فني دراجات – مساعدين للبارا – اداريين – رعاة – أطباء  -مشرفين )
رجاءا توضيح الصفة لكال من المرافقين
بالتوقيع يلتزم المرافقين أيضا بالتعليمات السابق ذكرها.

مالحظات

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق

