
    الرياضىلمنتخبات الوطنية للموسم خطة التدريب السنوية ل
 

- : بالموسم الرياضى قسمين  الى لمنتخبات الوطنيةااعداد برنامج  نقسمي** 
 

 أعداد دولى -                             عداد محلىأ -               
 

   -: عداد المحلىاأل: اوالً 

 ( مهارى -خططى )  فنى -             (   خاص –عام )  بدنى -

 )معسكرات محلي  – محليطوالت ب –تجمعات اسبوعية  –تدريب يومى ) 

  تدريب يومى  -1

                               :                                                                    ستة ايام باالسبوع تدريب ال  -

                                                    ات المنتخببأشراف مدربى  طنيةات الومنتخبلاتدريب   -

                                                                                        . يام دبى أ 3   /  يام ابوظبى أ 3 تدريب المنتخب مواعيد -

.                                                                    ةساع(  3,30:  3,00) من الوحدة التدريبيةزمن  -

  كل وحدة  مساءا  /  وحدتين تدريبتين صباحا   التدريبات خالل فترة العطالت الموسمية والرسمية -

 . (  ساعة  0330) من تدريبية 

 : ى للفرقتدريبالجدول ال*          

 الفترة    
 اليوم

 ترة الصباحيةالف

 م  4:  ظ   20
 الفترة المسائية 

 م 0330:  م    0330

 ---- تجمع الفرق -ابو ظبى  -صالة بنى ياس  الســبت 

 دبى -المحصنة  -صالة احمد بن راشد ---- االحــــد

 ابو ظبى -صالة بنى ياس  ---- االثنــين

 دبى -المحصنة  -صالة احمد بن راشد ---- الثــالثاء

 ابو ظبى -صالة بنى ياس  ---- ربعــاءاال

 دبى -المحصنة  -صالة احمد بن راشد ---- الخمـيس

 الجمعـة
 .راحة الالعبين والالعبات  -
 .المشاركة بالبطوالت المدرجة باالجندة المحلية  -

 

 التجمعات االسبوعية  -1

فى م السبت من كل اسبوع يوع المراحل السنية واالسلحة الثالثة يتم تجميع العبى الفريق الوطنى لجمي

 .بالتبادل ( دبى  -المحصنة  تدريب صالة /  ابو ظبى   -بنى ياس تدريب صالة )

 



  البطوالت المحلية-0

  -A ـ:هى مراحل ( 0)عدد تنقسم المراحل العمرية المعتمدة الى                                            

 عمومى  –سنة          02 –          سنة 11 -سنة          15 -      سنة 11 -

                   برعاية لمشروع االولمبياد المدرسى خاصة  سنة 22تحت مرحلة عمرية ( 2)عدد  كما يضاف

 . االتحادوتحت اشراف ( وزارة التربية والتعليم   /  يةاللجنة االولمب)  -:كل من 

-B بالموسم الرياضىمحلى  بطولة( 22)عدد                                                           

عدا مرحلة كحد ادنى لكل مرحلة عمرية ة بطول( 3)دل بمعمن اكتوبر الى مايو من كل عام  أبدت

  .الرياضى الموسم بطولة فرق فى (  2) بطولة محلية وعدد  (4)التى يخصص لها  عمومىال

 الداخلية المعسكرات -1

                      خالل الموسم  ةالثالثواالسلحة الوطنى لجميع المراحل العمرية للفريق  داخلى معسكر( 0)عدد  *

 .الواحد الرياضى 

  .خالل شهر اغسطس بداية الموسم الرياضى :  لمعسكراالولا -

 . الثانىالفصل الدراسى وقبل بداية  يناير شهربداية :  المعسكر الثانى -
 

  بطولة بالموسم الرياضى(  62)عدد        -: عداد الدولىاأل: ثانياً 

 (معسكرات دولية خارجية        –    FIEلالتحاد الدولى  بطوالت دولية)             

عمومى فى شهر يوليو نتهى ببطولة العالم بر وتبشهر اكتو أاالجندة الدولية للموسم الرياضى الدولى تبد -

 ،من العام 

 :عالم والجائزة الكبرى والمؤهلة لالولمبياد البطوالت والبطوالت الدولية 

 فرق/ فردىـنة 00،  21سـتحت  لالشبال والناشئينالعالم  لةبطو 

 فرق  / فردىـنة 00،  21االسيوية لالشبال والناشئين سـ البطولة     
 

 :                    لكل سالحالموسم ب بطولة( 1)عدد والستاليت  العالمس أكالتنشيطية  لةالبطو -1

   .( السابر  –الفلورية  –االيبية ) 

 .ـنة 02،  11لالشبال والناشئين سـ التنشيطية العربية التالبطو -0

 

 .الدولية ضمن البطوالت التنشيطية الخليجية  البطولة -1

 



 معسكرات خارجية  -0

                 خارجى للفريق الوطنى لالشبال والناشئين لالسلحة المختلفة خالل الموسم       معسكر( 0)عدد * 

 .الرياضى الواحد 

 . بداية الموسم الرياضى خالل شهر اغسطس :  لمعسكراالولا -

 .بداية شهر يناير وقبل بداية الفصل الدراسى الثانى :  المعسكر الثانى -

 

 : خالل المشاركات فى البطوالت التالية  الهدف من تنفيذ الخطة والبرنامج : ثالثا

ناشئين البطولة االسيوية اشبال و - شبال والناشئينالبطولة العربية لال -مجمعة البطولة الخليجية ال

الدورة االولمبية  -( داكار) السنغال  -االلعاب االسيوية دورة  -ناشئين ال –شبال لالبطولة العالم 

 .( باريس ) فرنسا  0202والدورة االولمبية  . 0200للشباب 

دولذذذة فذذذى  الصذذذعود بالمسذذذتوى العذذذام  للمبذذذارزةاالهذذذداف و تحقيذذذقنسذذذتطيع  تنفيذذذذ هذذذذة الخطذذذةب** 

 قيق نتائج افضل دوليا  وعالميا   وتح االمارات العربية

 

 

 

 

 

 


