فتح باب التسجيل واالشتراكات
للموسم الرياضي 2022 / 2021
يعلن االتحاد المصري للترايثلون عن فتح باب التسجيل واالشتراكات للموسم الجديد 2022/2021

 هذا وقد تم اضافة بعض القواعد و الشروط و كان أهمها:
 .1لن يتم قبول تسجيل اي العب أو العبة بدون ادخال رقم القيد الخاص بهم عند التسجيل بالبطوالت.
 .2لن يسمح بمشاركة اي العب أو العبة في اي بطولة بدون تقديم بطاقة القيد للجنة المنظمة والحكام.
 .3لن يتم التعاملل مل اي ملدرب او مدربلة فلي المسلابقات والبطلوالت بلدون تقلديم بطاقلة قيلد ملدرب أو/ورخصلة
تدريب للموسم الحالي.
 .4ال يسمح لالشتراك في تحكيم اي بطوالت ينظمها االتحاد الي حكم اال بعد حصلول علل بطاقلة قيلد حكلم وذلل
بعد اجتيازهم دورة الحكام لالتحاد المصري للترايثلون.
 رسوم االشتراكات:
 .1رسم االشتراك السنوي للهيئة  /النادي لالتحاد

مبلغ ( )350جني

 .2رسم االشتراك السنوي لألكاديمية

مبلغ ( )0555جنية

 .3رسم اشتراك الالعب السنوي التاب لنادي  /هيئة شامل الكارنية

مبلغ ( )150جني

 .4رسم اشتراك الالعب السنوي الحر شامل الكارنية

مبلغ ( )260جنية

 .0رسم اشتراك الالعب السنوي التاب لألكاديمية هيئة شامل الكارنية

مبلغ ( )260جنية

 .6رسم االشتراك السنوي للمدرب شامل الكارنية

مبلغ( )650جنية

 .7رسم االشتراك السنوي للحكم شامل الكارنية

مبلغ ( )400جنية

جمي االشتراكات شاملة ضريبة القيمة المضافة %14

المطلوب لتسجيل العب  /العبة باالتحاد المصري للترايثلون (الثالثي)
 .1ملئ استمارة تعارف بمقر االتحاد المصري للترايثلون.
 .2عدد  2صورة شخصية خلفية بيضاء.
 .3صورة من بطاقة الرقم القومي.
 .4شهادة صحية بحالة االعب يفيد بانة الئق طبي ويحق ل ممارسة الرياضة.
 .0إقرار من وال امر الالعب في حال اقل من  16سنة.
 .6إقرار من لالعب بااللتزام بشروط االتحاد خالل االشتراك في المسابقات التي ينظمها االتحاد.
 .7ال يحق لالعب االنتقال بعد ذل الي أي نادي او هيئ او حر اثناء الموسم.
 .8في حالة رغبة الالعب او النادي انهاء التعاقد يتم موافاتنا باالستغناء عن الالعب من النادي ويتم دف رسوم
االستغناء بمبلغ  655جنية في نهاية الموسم.
 .9تسجل الالعب باالتحاد هو حق أصل لكل من يمارس رياضة الترايثلون بجمهورية مصر العربية سواء كان
مقد بالنادي او العب حر غير مقدي بالنادي وفي حالة وجود اى شكوي مقدمة ضد الالعب من أي جهة او
نادي او مدرب يتم اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة مع وفي حالة ثبوت مخالفات يتم عقاب باإليقاف لمدة
تتراوح من  6-2اشهر و دف غرامة مالية وفي حالة تكرار المخالفة يتم وقف وشطب من سجالت االتحاد.

المطلوب لتسجيل الهيئات  /األندية باالتحاد المصري للترايثلون (الثالثي)
 .1خطاب باسم المدير التنفيذي لالتحاد برغبة الهيئة في االنضمام.
 .2بيان المقر الرئيسي للهيئة  /النادي طالبة االنضمام موضح ب (العنوان – الرقم البريدي – التليفون –
الفاكس – البريد االلكتروني)
 .3بيان نشاط فرق الهيئة.
 .4بيان بالمالعب والتجهيزات الالزمة التي تتوافر لديها لممارسة اللعبة معتمداً من مديرية الشباب والرياضة
المختصة.
 .0بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الهيئة  /النادي.
 .6نسخة من الئحة النظام األساسي للهيئة  /النادي.
 .7قرار إشهار الهيئة  /النادي .
 .8نسخة ألخر تقرير سنوي لنشاط الهيئة  /النادي وموازنتها المعتمدة.
 .9موافقة مديرية الشباب والرياضة المختصة علي طلب االنضمام.
 .15سداد رسم االنضمام الي االتحاد طبقا لالئحة الي  305جنية .
 .11سداد رسم اشتراك السنوي لالعبين باالتحاد بواق  105جنية لكل العب
 .12سداد رسم اشتراك السنوي للمدربين المسجلين بالنادي او الهيئة بمبلغ  005جنية
المطلوب لتسجيل االكاديميات الخاصة باالتحاد المصري للترايثلون (الثالثي)
 .1تقديم طلب لالنضمام لالتحاد المصري للترايثلون للحصول عل الموافقة.
 .2تسديد رسم االشتراك السنوي لألكاديمية مبلغ  0555جنية.
 .3تقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية بما يفيد بنشاط األكاديمية رياضيا ً.

المطلوب لتسجيل مدرب  /مدربة باالتحاد المصري للترايثلون (الثالثي)
 .1ملئ استمارة تعارف باالتحاد.
 .2عدد  2صورة شخصية خلفية بيضاء.
 .3صورة من بطاقة الرقم القومي.
 .4صورة من المؤهل الدراسي.
 .0صورة من الشهادات الحاصل عليها في مجال تدريب الترايثلون.
 .6صورة من الجتياز احد دورات االتحاد المصري او العربي او االفريقي للترايثلون .
 .7ما يفيد باالشتراك في نقابة المهن.
 .8إنجازات المدرب عل المستوي المحلي والدولي.
 .9تقديم خطاب ما يفيد بان مقيد بنادي او أكاديمية للموسم الحالي.
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تسديد رسوم االشتراك السنوي بملغ  650جنية شامل الكارنية.

 .11ال يسللمح باشللتراك أي مللدرب فللي مسللابقات االتحللاد التللي ينظمهللا إال بعللد اسللتخرا الكارنيللة وإذا ثبل اشللتراك
المدرب في البطوالت دون حصول عل الكارنية يتم وقل

الملدرب لملدة  6شلهور ويوقل عليل غراملة قلدرها

 0555جنيللة كأنللذار اول و يحللرم فريقل مللن اشللتراك فللي أي مللن البطللوالت ينظمهللا االتحللاد خللالل فتللر توقل
المدرب و اذا تقرر حدوث ذل يتم وقف نهائية عن ممارسة اى نشاط خاص بالترايثلون.

المطلوب لتسجيل الحكام باالتحاد المصري للترايثلون (الثالثي)
 .1ملئ استمارة تعارف باالتحاد.
 .2عدد  2صورة شخصية خلفية بيضاء.
 .3صورة من بطاقة الرقم القومي.
 .4صورة من المؤهل الدراسي.
 .0صورة من الشهادات الحاصل عليها في مجال التحكيم بالترايثلون.
 .6صورة من إجتياز الدورة التمهيدية لالتحاد المصري للترايثلون.
 .7خبرات في مجال التحكيم ( دراجات – سباحة – جري ) عل المستوي المحلي والدولي.
 .8تسديد رسوم االشتراك السنوي بملغ  305جنية شامل الكارنية.
 .9ال يسللمح باشللتراك أي حكللم فللي مسللابقات االتحللاد التللي ينظمهللا إال بعللد اسللتخرا الكارنيللة ومجللدد كللل موسللم
رياضي.

