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 كراس شروط

 

 نيمراكز تكوين الرياضي إحداث

 

 

 " كرة السلةل ......................................ةأكادمي"  

 

 

 

 

 

 

                                     ..……………… :رقم تأشيرة
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 تمهيد  

 

استقطاب  إلىكرة السلة  (أكادمية)مراكز تكوين الرياضيين تهدف 

 في ه الرياضةهذّ وممارسة  المواهب الّصاعدة كتشافو إ الناشئة

وهي أنشطة موازية ، يساعدهم على التألق الرياضي ونيطار قانإ

أصناف الشبان باألندية و النهوض بالرياضة بالجهات لخاليا

 .الرياضية اتالمسجلة بالجامع

هر على تنظيم دور الجامعة التونسية لكرة السلة في السّ  إلى استنادا

الوطنية والمناشير وفق اللوائح  ذه الرياضةه ونشر وتطوير

األنشطة الرياضية الصادرة بالرائد  نة لكلالمشتركة المقنّ ة الوزاريّ 

اإلتحاد الدولي  قوانينإضافة إلى ، للجمهورية التونسيةالرسمي 

أكادميات  ة تنظيمرت الجامعة التونسية لكرة السلّ قرّ ، ةلكرة السلّ 

 .كراس شروط سلة وتوحيد برامج نشاطها وفق بنودال كرة
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 أحكام عامة: الباب األول 

 

 

قة ببعث اس الى ضبط الشروط المتعلّ يهدف هذا الكرّ  :صل األول الف

رياضيا وتربويا وصقل مواهبهم  انالشبّ  لتكوينة أكادميات كرة السلّ 

 .   التونسية لكرة السلة طوير مهاراتهم وفق برامج الجامعةوت

 

ام وتطبيق البنود عث أكادمية كرة السلة احتريشترط في ب :الفصل الثاني 

بعد اإلطالع عليه وإمضائه وإيداعه بالجامعة  روطالشّ  اسردة  بكرّ الوا

واإلدارة نسخة تحمل ختم الجامعة  التونسية لكرة السلة والحصول على

 .وم مقام المصادقة قالذي ي الفنيّة

 

 

 شروط المصادقة :الباب الثاني

 

 

يشترط  في مؤطّر األكادمية أن يكون مربيا من خّريجي  :الفصل الثالث 

ال على الدرجة أو مدربا متحصّ المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية 

 .الثانية في اإلختصاص

 

يستجيب للمواصفات  على ميدانالتمارين  أن تقام يشترط :الفصل الرابع

جيب لكل السلة في أحسن الظروف وأن يسترياضة كرة  الفنية لممارسة

 مستلزمات السالمة والصحة
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 تراتيب الفنيةال: الباب الثالث

 
 

ال يقل على المنخرطين باألكادمية  أن يكون سنّ شترط ي :خامسالفصل ال

 .سنوات( 50)خمسة 
 

  : دسالفصل السا

مع  بالحصة التدريبية الواحدة احترام عدد الالعبين المشاركين -

 .في من الكرات واألثاث البيداغوجيتوفير العدد الكا

بالتمارين أو المباريات وذلك  ترام الشريحة العمرية لكل مجموعةاح -

 .الجامعة التونسية لكرة السلة السنوي تصنيفالحسب 
 

الرابطات لدى حتمية إيداع ملفات كل المنخرطين  :لسابعلفصل اا

           التمارين لخوض  لةى اإلجازة الفنية المخوّ ة للحصول علالجهويّ 

 .المباريات الخاصة باألكادمياتو 

دنانير بالنسبة ( 50)بخمسة الفنيّة جازة اإلمعلوم  حّدد  :الفصل الثامن

دنانير لألكادميات ( 50)ابعة للفرق المدنيّة و سبعة لألكادميّات التّ 

 .الخاّصة
 

في حالة ضبط أي العب ينشط بـــدون اإلجازة الصادرة  :التّاسعالفصل 

 .على الجامعة، تغرم األكاديمية بـــخطية مالية

 
 

 تيب الصحيةالترا: الباب الرابع 

 
 

يشترط على باعث األكادمية التعاقد مع طبيب وإخصائي  :العاشرلفصل ا

 .هرعلى سالمة الالعبين أثناء التمارين والمبارياتعالج طبيعي للسّ 
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         لمدة يلتزم باعث األكادمية بتأمين الناشطين : الحادي عشر الفصل

 . والمسؤولية المدنية الحوادثجبر  قصدسنة رياضية  

 

 أحكام عامة: مس االباب الخ

 
 

على جامعة التونسية لكرة السلة السهرتتولى ال : عشر الثانيالفصل 

الشروط  وذلك بالتنسيق المباشر مع المندوبية  مراقبة تنفيذ بنود كّراس

ئد الرسمي لراا)الجهوية للرياضة والتربية البدنية الراجع لها بالنظر 

 .(6552جانفي  13 بتاريخ –للجمهورية التونسية 

 

في صورة معاينة بعض اإلخالالت فإن الجامعة  :عشر الثالثالفصل 

التونسية لكرة السلة تتولى لفت نظر المخالف وتدعوه للتدارك وفي حالة 

لط السّ  المتبني و عدم اإلصالح فإنه يقع تجميد نشاطه وإعالم النادي

 .ة ذات العالقةاإلدارية الجهويّ 

 

من جبر أي ضرر مهما كان  الجامعة في حلّ  إنّ  :عشر الّرابعالفصل 

اس بنود كرّ  مأتاه في صورة سحب الترخيص إثر مواصلة مخالفة

 .روطالشّ 

  

  

 

 

 
    

باعث األكادمية              
                        

 رئيس الجامعة التونسية

 سلةلكرة ال 

 علي البنزرتي

 
 

        المدير الفني الوطني
                              


