
الشروط و ضوابط لألكاديميات الخاصة



تهدف شروط  وضوابط االكاديميات في ان تكون 

تحت مظلة االتحاد العماني لكرة القدم لضمان الحد

االدنى من الجودة الخاصة بممارسة نشاط كرة القدم

واالشراف الفني من قبل االتحاد العماني لكرة القدم

على ما تقدمه هذه االكاديميات الرياضية للمنتسبين لها

الشروط والضوابط



تعبئة إستمارة طلب الترخيص•

صورة البطاقة الشخصية للمالك •

صورة من السجل التجاري•

عقد ايجار الملعب ساري مفعول•

الشهادات والسيرة ذاتية للمديرالفني لالكاديمية•

الشهادات والسيرة الذاتية للمدربين •

شهادة االخصائي•
الفئات العمرية للمنتسبين في االكاديمية•

المستندات المطلوبة



مدير االكاديمية•

االداري •

المدير الفني•

دورات المياه+ غرفة تغيرالمالبس + الملعب + مكتب •

االخصائي •

فئات3الفئات العمرية اكثر من •

الذهبية( A)  الفئة 



الذهبية( A)  الفئة 



الخدمات التي يقدمها االتحاد

 الكاديمياتارخص

 من رسوم المشاركة في الدورات التدريبية للمدربين % 25خصم

الشاغلين في االكاديمية

تنظيم مسابقات وفعاليات لالكاديميات تحت اشراف االتحاد

تنظيم حلقات عمل ودورات خاصة لالجهزة الفنية واالدارية لالكاديميات

مساندة االكاديميات في تخليص اجراءاتهم

مساندة االتحاد لألكاديميات في تنظيم العالقة بين الالعبين واولياء االمور

1االتحاد العماني لكرة القدم 



الخدمات التي يقدمها االتحاد

تقديم االتحاد نسبة من بطاقات دخول مباريات المنتخبات الوطنية لالكاديميات

تسجيل اسم االكاديمية و تفاصيلها في الموقع الرسمي لالتحاد

تنسيق االتحاد العماني العالقة بين االكاديميات واالتحاد الدولي واالسيوي

اختيار الالعبين المتميزين في االكاديميات لمراكز المواهب باالتحاد

والمنتخبات الوطنية

خلق فرص لالجهزة الفنية والالعبين للمعايشة خارج السلطنة

تنظيم الفعاليات االجتماعية في االكاديميات

تنسيق االتحاد مع االكاديميات الخاصة للعمل باستراتيجية التطوير

تقديم االتحاد االستشارات االدارية و الفنية لالكاديميات

2االتحاد العماني لكرة القدم 



مدير االكاديمية•

االداري •

المدير الفني•

دورات المياه+ غرفة تغيرالمالبس + الملعب •

االخصائي •

فئات3الفئات العمرية  •

الفضية( B)  الفئة 



الفضية( B)  الفئة 



الخدمات التي يقدمها االتحاد

 الكاديمياتارخص

 من رسوم المشاركة في الدورات التدريبية للمدربين % 15خصم

الشاغلين في االكاديمية

تنظيم حلقات عمل ودورات خاصة لالجهزة الفنية واالدارية لالكاديميات

مساندة االكاديميات في تخليص اجراءاتهم

مساندة االتحاد لألكاديميات في تنظيم العالقة بين الالعبين واولياء االمور

1االتحاد العماني لكرة القدم 



الخدمات التي يقدمها االتحاد

تسجيل اسم االكاديمية و تفاصيلها في الموقع الرسمي لالتحاد

تنسيق االتحاد العماني العالقة بين االكاديميات واالتحاد الدولي واالسيوي

اختيار الالعبين المتميزين في االكاديميات لمراكز المواهب باالتحاد

والمنتخبات الوطنية

خلق فرص لالجهزة الفنية والالعبين للمعايشة خارج السلطنة

تنظيم الفعاليات االجتماعية في االكاديميات

تنسيق االتحاد مع االكاديميات الخاصة للعمل باستراتيجية التطوير

تقديم االتحاد االستشارات االدارية و الفنية لالكاديميات

2االتحاد العماني لكرة القدم 



مدير االكاديمية•

االداري •

المدير الفني•

دورات المياه+ الملعب •

االخصائي •

فئات3الفئات العمرية  اقل •

البرونزبة( C)  الفئة 



البرونزبة( C)  الفئة 



الخدمات التي يقدمها االتحاد

 الكاديمياتارخص

 من رسوم المشاركة في الدورات التدريبية للمدربين % 10خصم

الشاغلين في االكاديمية

تنظيم حلقات عمل ودورات خاصة لالجهزة الفنية واالدارية لالكاديميات

مساندة االكاديميات في تخليص اجراءاتهم

مساندة االتحاد لألكاديميات في تنظيم العالقة بين الالعبين واولياء االمور

1االتحاد العماني لكرة القدم 



الخدمات التي يقدمها االتحاد

تسجيل اسم االكاديمية و تفاصيلها في الموقع الرسمي لالتحاد

تنسيق االتحاد العماني العالقة بين االكاديميات واالتحاد الدولي واالسيوي

اختيار الالعبين المتميزين في االكاديميات لمراكز المواهب باالتحاد

والمنتخبات الوطنية

خلق فرص لالجهزة الفنية والالعبين للمعايشة خارج السلطنة

تنسيق االتحاد مع االكاديميات الخاصة للعمل باستراتيجية التطوير

تقديم االتحاد االستشارات االدارية و الفنية لالكاديميات

2االتحاد العماني لكرة القدم 



يجب على جميع طاقم المدربين دخول ورش•

االسعافات االولية

تنسيق االكاديمية مع اقرب مركز صحى في حالة•

حدوث اي حالة طارئة

تأمين معايير االمن والسالمة للناشئين والشباب•

قبل واثناء ممارسة التدريبات إلى مغادرتهم 

االكاديمية

1شروط الصحة والسالمة 



عدم السماح بالتدخين داخل االكاديمية مع وضع تحذيرات•

ارشادية بالمنع ذلك

عدم بيع او ترويج المواد او المكمالت الغذائية دون•

حصول علو موافقة الجهات المعنية

عدم التعامل مع المصابين اال االشخاص المصرح لهم•

عدم السماح باستخدام او تداول او بيع االدوية او •

العقاقير البنائية او المنشطات او المواد المحظورة

تنفيذ تعليمات االمن و السالمة و الصحة التي تصدر•

من الجهات المختصة

التاكد من التزام االكاديمية و االعضاء و االعبين بهذا•

التعليمات فترة سريانها

2اشتراطات الصحة و السالمة 



-:المدربين حسب المعايير التالية•

1توفير وتوزيع 

مدرب اللياقة رخصة مدربي حراس المرمى رخصة المدربين الفئة

AFC) الرخصة  – C ) AFC) الرخصة  – C  +  GK Level 1) AFC) الرخصة  – C ) سنة14–6

AFC) الرخصة  – A1 ) AFC) الرخصة  – C  +  GK Level 1) AFC) الرخصة  – B ) سنة18–15



-:توزيع عدد الالعبين حسب الفئات العمرية التالية •

2توفير وتوزيع 

رخصة مدربي حراس المرمى الالعبينعدد الفئة

واحد على اقصى تقديرمدرب العب14 سنة11–6

واحد على اقصى تقديرمدرب العب24 سنة18–12



-:المدربين بحسب المعايير التالية•

3توفير وتوزيع 

مدرب اللياقة رخصة مدربي الحراس المرمى الكرةحجم الفئة

عالمات –اقماع 

حواجز مختلفة االرتفاع 

اهداف , ساللم , اطواق,

متنقلة صغيرة الحجم 

اخرى ذات المقاسات 

قمصان , المتعددة دوليا 

تدريب مختلفة االلوان 

كرة واحدة لكل العببمعدل (4) الرقم  سنة11–6

كرة واحدة لكل العببمعدل (5) الرقم  سنة18–12



االتحاد العماني لكرة القدم له حق االشراف على االداء•

الفني لالكاديميات التى تحت مظلته

يختص االتحاد بمراقبة االكاديميات للتحقق من قيامها •

بتنفيذ كافة الشروط والضوابط المنصوص عليها

لألتحاد حق لفت النظر او توجيه االنذار او تخفيض •

مستوى تصنيف األكاديمية او الغاء الرخصة

جدد الترخيص سنويات•

1االتحاد العماني لكرة القدم 



الخدمات التي يقدمها االتحاد

 الكاديمياتارخص

 من رسوم المشاركة في الدورات التدريبية للمدربين % 25خصم

الشاغلين في االكاديمية

تنظيم مسابقات وفعاليات لالكاديميات تحت اشراف االتحاد

تنظيم حلقات عمل ودورات خاصة لالجهزة الفنية واالدارية لالكاديميات

مساندة االكاديميات في تخليص اجراءاتهم

مساندة االتحاد لألكاديميات في تنظيم العالقة بين الالعبين واولياء االمور

2االتحاد العماني لكرة القدم 



الخدمات التي يقدمها االتحاد

تقديم االتحاد نسبة من بطاقات دخول مباريات المنتخبات الوطنية لالكاديميات

تسجيل اسم االكاديمية و تفاصيلها في الموقع الرسمي لالتحاد

تنسيق االتحاد العماني العالقة بين االكاديميات واالتحاد الدولي واالسيوي

اختيار الالعبين المتميزين في االكاديميات لمراكز المواهب باالتحاد

والمنتخبات الوطنية

خلق فرص لالجهزة الفنية والالعبين للمعايشة خارج السلطنة

تنظيم الفعاليات االجتماعية في االكاديميات

تنسيق االتحاد مع االكاديميات الخاصة للعمل باستراتيجية التطوير

تقديم االتحاد االستشارات االدارية و الفنية لالكاديميات

3االتحاد العماني لكرة القدم 



-:المبالغ التالية•

رسوم االشتراك

الخارجيةاالكاديميات المحليةاالكاديميات

رسوم الفئة رسوم الفئة

لاير عماني800 ذهبي لاير عماني400 ذهبي

لاير عماني600 فضي لاير عماني300 فضي

لاير عماني400 برونزي لاير عماني200 برونزي



االتحاد العماني لكرة القدم

132الخوض 1188صندوق البريد 

96824187281: هاتف 

096824543023: فاكس 

Oman Football Association
Tel : +96824187281
Fax : +96824523023

Email : info@ofa.om


