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2016وسـم الریاضـي للمبین النوادي والجامعةالسنـوي التقییـميالفنـيجتمـاع اإلمحضـر 

بمقـر الجـامعـة2016دیسمبر24خ بتـاریـ

على الساعة 2016دیسمبر 24یوم السبت 2016إنعقد اإلجتماع الفني السنوي التقییمي للموسم الریاضي 
الجامعة بدار الجامعات الریاضیة بحضور ممثلي عن الجامعة التونسیة للتجدیف وممثلي بمقر العاشرة والنصف صباحا 

.كما هو مبین في بطاقة الحضور المرفقة لهذاالنوادي المنخرطة صلب الجامعة

مّیة انعقادثّم أبرز أه،الحضورجمیع بفیها رحّب بكلمة ،المدیر الفني الوطني، فیصل صولةالسید الجلسةإفتتح 
وتطویر التظاهرات الوطنیة تحسینالذي یمثل مناسبة لتقییم حصیلة الموسم الفارط وتقدیم المقترحات الكفیلة باإلجتماع ا هذ

بسطة ، قّدم المدیر الفني الوطني سیاقوفي هذا ال.بین جمیع المشاركینمنافسة متساویةضمان و للموسم القادمللتجدیف 
تحت إشراف 2020- 2017وكذلك للرباعیة القادمة 2017رنامج ومقترحات الجامعة لموسم تطّرق من خاللها إلى ب

.2016دیسمبر 09المكتب الجامعي المنتخب بتاریخ 

:حسب جدول األعمالتّم تناول النقاط التالیةثمّ 

:2016المسابقات الوطنیة لسنة تقییم جوالت.1

:الجمعیة الریاضیة للبحیرة/عن*
أحمد بن مصباح واآلنسة سارة الطرابلسي، مدربا الجمعیة، إلى حدوث الجمعیة الریاضیة للبحیرة السیدأشار ممثال

والتي كانت لها تابعات للتجدیف األولمبيفي سباقات البطولة الوطنیةعملیة الوزن للجدافینفي خاصة أخطاء تحكیمیة 
للفائزین، وكذلك إلى بعض النقائص في منظومة إعارة القوارب عند إستالم لكؤوس واعلى مستوى إسناد وتسلیم المیدالیات 

ؤول عن سمعرفة المت مشاركتها بها وتتلي هذه العملیة لیصبح من الصعب جمعیة لقوارب من جمعیة أخرى بعد أن أتمّ أّي 
باستثناءعقاد االجتماع الفني التئام انعدمإلىالسید أحمد بن مصباح وفي ذات السیاق، تطرق . حدوث عطل بالقارب

ع لالستماه محدد حیث یمثل هذا االجتماع مناسبةرغم أنه مبرمج ببرنامج الجولة وموعدالوطنیة لتجدیف البحر بطولة ال
هذا الموسم لم یشهد تحسنا على كما بّینا مدربا الجمعیة أن.لجمیع األطراف المشاركة في الجولة ویساهم في نجاح التنظیم

.ى الفنيالمستو 



Tunisian Rowing Federationالجامعة التونسية للتجديف

2 الكتابة العامة

:جمعیة مدرسة الصید البحري بطبرقة/عن*
إلى غیاب اللقاءات السید سفیان سعیدي، مدرب الجمعیة،أشارجمعیة مدرسة الصید البحري بطبرقة، في مداخلة 

فة النوادي لبعضها بینها من خالل استضابین النوادي خارج إطار التنافس والمسابقات وضرورة العمل على دعم التواصل 
بهدف مزید التعارف بین مسؤولیها وجدافیها وتبادل الخبرات وتحقیق مزید التعاون وتعزیز الروح الریاضیة، وكذلك البعض

حیث عّبر على استعداد جمعیته الستضافة إلى إمكانیة مساهمة الجامعة ودعمها لهذا المجهود والتنسیق بین النوادي
اإلدارة الفنیة مقترحالسید سفیان سعیدي نثمّ كما . كز لإلقامة بمدرسة الصید البحري بطبرقةالنوادي خاصة مع توفر مر 

والجمعیات من خالل زیارات المدربین الوطنیین للمتابعة واإلطالع المباشر بین الجامعةإلى مزید التواصل الهادف الوطنیة 
.بتسجیل تحسن في المستوى الفنيجمعیةالأفاد مدرب یف ا على مستوى المسابقات الوطنیة للتجدأمّ . على نشاط النوادي

:النادي الریاضي بغار الملح/عن*
وتسجیل أّول مشاركة رسمیة له ضمن حداثة عهد نادیه بریاضة التجدیف ، النادي، رئیس معز البجاويبّین السّید 

، 2016للبطولة الوطنیة للتجدیف األولمبي للموسم الریاضي میة خالل الجولة الرابعة والختاالمسابقات الوطنیة للتجدیف 
محدودیة عدد القوارب التي توفرها الجامعة للنوادي المشاركة خالل المسابقات الوطنیة للتجدیف في إطار منظومة كان لو 

حصوله على قارب قبل لعدمالجولةحیث لم یتمكن أحد جدافیه من المشاركة في السلبي على نادیه إعارة القوارب التأثیر 
نهوض بفرع التجدیف ودعم نشاطه للفنیا امعز البجاوي سعي النادي هیئة وٕاطار السّید كما بّین . موعد انطالق السباق

.المعنیة بالجهة والجامعةاألطرافحسب اإلمكانیات المتاحة له وبالتنسیق مع 

:المقذف التونسينادي/عن*
النظر في إمكانیة تنظیم بالتزامن مع فعالیات البطولة ، مدرب النادي، نزار البریشنيالسّید حطر مداخلته في 

لفائدة الجدافین في صنف المدارس بهدف مزید " أرقومتر"الوطنیة والكأس بمنشأ التجدیف بالبحیرة مسابقات على جهاز 
مراكز النهوض محدودة طیلة توأن مسابقاالتحفیز والترغیب والتشجیع على مواصلة ممارسة ریاضة التجدیف خاصة

. الموسم

:النادي البحري السوسي/عن*
إدراج ، إمكانیة النادي، مدرب رامي بن حمیدةالسّید إقترحبالنسبة لصنف المدارس،الغایةذاتولفي ذات السیاق

كما . م والكأس500جدیف األولمبي على مسافة ضمن سباقات البطولة الوطنیة للتصنف صغار األداني ذكور وٕاناث
بعض الحكام لهم خاصة عند خط االنطالق وضرورة أشار السید رامي بن حمیدة إلى إستیاء عدد من الجدافین من معاملة 

تضافر جهود كّل األطراف لضمان سیر هذه المسابقات في إطار من اإلحترام المتبادل مع الحكم والخصم والزمالء 
.والجمهور



Tunisian Rowing Federationالجامعة التونسية للتجديف

3 الكتابة العامة

:النادي البحري للبحریة التونسیة/عن*
بعض األخطاء التحكیمیة سواء في عملیة الوزن وقوع إلى السید محمد أنیس بن المتهني، مدرب النادي، أشار 

من األصاغر نظرا لكثافة عدد المشاركین في هذا الصنف وتوزیعهم على أكثرصنف النتائج في في احتساب أو للجدافین 
.إلنجاح هذه التظاهرات الوطنیة والرقي بهاتنظیمالسباق، وضرورة التنسیق بین جمیع األطراف المتدخلة والمشرفة على 

:الجامعة التونسیة للتجدیف/عن*
:في مداخلتها، تناولت السّیدة إیناس همامي حفصة، رئیسة لجنة التحكیم، النقاط التالیة

بینمع ضرورة التنسیق مع ممثلي النوادي قبل انطالق فعالیات الجولة على قیمة وأهمیة اإلجتماع الفني التأكید - 
جمیع األطراف من لجنة تنظیم وحكام وممثلي النوادي والمدربین للحضور في الوقت المحدد خاصة بالنسبة 

....)سوسة، طبرقة، جربة(جتماعأو تفویض من ینوبهم لحضور هذا اإلة من خارج تونس الكبرىمللنوادي القاد
أخطاء تحكیمیة خاصة في عملیة الوزن للجدافین ومع تأیید الحاضرین، تّم االتفاق على اتخاذ لتفادي وقوع - 

:االجراءات الكفیلة بعدم تكرار هذه األخطاء والمتمثلة في 
 ه وتحكم في عدد بأرحیة وعلى أكمل وجبالعملالوزن للجدافین یسمح للحكم لعملیة تخصیص مكان

؛ین بالوزنیالمعنالمتواجدین
 الوزن الجدافین من قبل مسؤولي نوادیهم على ضرورة اإلستجابة لتعلیمات الحكم عند عملیة التأكید وتوعیة

؛...)وضع الیدین إلى األمام(
.التأكید على الجدافین الحضور في الوقت المحّدد للنزول بالقارب من الرصیف العائم- 
رقام التي تحملها لألالجدافینعند خط الوصول عائد إلى تغییرالت في إحتساب توقیت المتسابقین وقوع إخال- 

وسیتّم العمل مستقبال على تفادي مثل هذه األخطاء وأخذ مزید من الحیطة ، مسجل لدى الحكامّ القوارب مع ما هو 
.في قادم المناسبات

أن التحسین والرقي بالمستوى الفني للمسابقات ، المدیر الفني الوطني،بّین السّید فیصل صولةفي ذات السیاق،و 
وتساهم في تحقیقه من خالل تقدیم المقترحات على غرار ما ماعیة تتقاسمها جمیع األطرافالوطنیة للتجدیف مسؤولیة ج

:والمتمثلة في هو مشار إلیه أعاله
 بالتزامن مع فعالیات البطولة الوطنیة ي صنف المدارسلفائدة الجدافین ف" أرقومتر"تنظیم مسابقات على جهاز

؛والكأس بمنشأ التجدیف بالبحیرة
؛مشاركة الجدافین في صنف المدارس في الدورة الوطنیة للتجدیف داخل القاعة
 مع والكأس) م500( إدراج صنف صغار األداني ذكور وإلناث ضمن سباقات البطولة الوطنیة للتجدیف السرعة

؛از إختبار المجداف الفضيضرورة إجتی
.وقد حظیت هذا المقترحات بموافقة للحضور في إنتظار عرضها على أنظار المكتب الجامعي للمصادقة
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وختام مداخالت الجامعة في هذا الشأن، كان على لسان  السید مختار الصغیري، أمین مال الجامعة، الذي أشار 
قبل بدء السباقات وٕالى أن ذلك یعّزز روح االنتماء والوطنیة لدى الجدافین، داعیا في هذا إلى أهمیة تأدیة تحیة العلم 

. الصدد مسؤولي ومدربي النوادي على توعیة منظوریهم بضرورة احترام العلم والحضور أثناء تأدیة النشید الوطني

:2017زنامة المسابقات الوطنیة والدولیة بتونس لسنة و النظر في ر .2
زنامة المسابقات الوطنیة والدولیة للتجدیف و ر السّید فیصل صولة، المدیر الفني الوطني، في هذا اإلطار، عرض 

وفي .النقاشجانب هام من بهذه األخیرة حظیت التي تّم موافاة النوادي بها مع دعوات الحضور حیث 2017لسنة بتونس 
:مع إضفاء تعدیل على زنامة و الر هذه ختام هذا النقاش وٕابداء الرأي، تّمت المصادقة على 

 ؛2017فیفري19إلى جانفي29من الدورة الوطنیة للتجدیف داخل القاعة موعد
 ؛2017مارس 12إلى 05الجولة األولى للبطولة الوطنیة تجدیف سرعة من
 ؛2017ماي 21إلى 28الجولة الثانیة للبطولة الوطنیة تجدیف سرعة من

لم یتم تحدید لة الوطنیة لتجدیف البحر لبطو لدورة الوطنیة للتجدیف داخل القاعة وابالنسبة لهة أنّ اإلشار مع هذا،
.ادي التي ترغب في ذلك حسب الشروط الجاري بها العملو في إنتظار طلب الن،ا بعدممكانه

: تقییم قبول وٕاعداد ملفات اإلجازات الریاضیة للجدافین.3
م السید نصر الدین سلطاني، المتصرف في اإلعالمیة صلب الجامعة التونسیة للتجدیف تقدّ ، في هذا السیاق

:والمتمثل فيالفارط اإلجازات الریاضیة للجدافین، بتذكیر بما اتفق علیه خالل اإلجتماع السنوي ملفات نعومسئول
 إّال یتّم قبول مع العلم أّنه ال، ت نصف شهر قبل موعد إجراء التظاهرة الوطنیة للتجدیفاتعلیق قبول ملفات اإلجاز

؛مستوفیة لجمیع الشروط الجاري بها العملالملفات ال
 ّول أو ممثل عن النادي تبعا لملف ئعة أو المرسلة إلى الجامعة من طرف مسقبول ملفات اإلجازات إّال المودال یتم

؛المعنيالخاص به للموسم الریاضي االنخراط 
ثة وطنیة على أن ال یتجاوز العدد ثالإجازات لمرافقي عناصرها خالل التظاهرات التقدیم النوادي بطلب إلعداد

.مرافقین كأقصى حد بالنسبة للنادي الواحد
كان إیجابیا الشيء الذي ساهم الكثیر في تنظیم هذه اتالقرار هأن تنفیذ هذالسید نصر الدین سلطانيبّینوقد 

أن ال یتّم قبول ملفات اإلجازات إّال خالل الشهر األول تبعا لتدخالت الحضور، تقّرر ودائما وفي نفس السیاق و .المسألة
ممثلي النوادي كما دعى .باستثناء الثالثیة الثالثة خالل شهر سبتمبر مع احترام الشروط المشار إلیها أعالهمن كّل ثالثیة 

من خالل موافاة الجامعة كتابیا بجمیع دیف في تونسلیكون بوابة ریاضة التجالجامعة المساهمة في إثراء موقع واب إلى 
.المعطیات المتعلقة بنوادیهم
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:تقییم منظومة إعارة القوارب للمشاركین.4
إشكالیة السّید ریاض بن خضر، المسؤول على قوارب ومعدات التجدیف التابعة للجامعة، إلى ق تطرّ في هذا السیاق، 

ا الجامعة للنوادي المشاركة خالل المسابقات الوطنیة للتجدیف في إطار منظومة إعارة محدودیة عدد القوارب التي توفره
، وذلك 2012دیسمبر 08بتاریخ 2012القوارب التي تّم إقرارها خالل اإلجتماع الفني السنوي التقییمي للموسم الریاضي 

ادي إلى بن خضر مسؤولي النو ى السید ریاضكما دع. خاصة مع إرتفاع عدد الجملي لللمشاركین مقارنة بالمواسم الفارطة
الحضور إلى منشأ التجدیف بالبحیرة في اآلجال المحددة للتثبت من حالة القوارب وٕامضاء الوثائق المتعلق باالستالم، 

ودعوة جدافیهم إلى هذه المعدات الجامعة وذلك بمساهة في الحفاظ على سالمة مجهودات ضرورة معاضدة وكذلك إلى 
.بذلكااللتزام

:نقاط مختلفة.5
للجامعة التونسیة للتجدیف حیث مّثل مناسبة لممثلي النوادي لتقدیم بعض حضر هذا اإلجتماع المدربون الوطنیون 

حول المنتخبات الوطنیة من ذلك إعالم النوادي عند مشاركة جدافیها في التظاهرات الدولیة وٕابالغها بإختبار االستفسارات 
المدربون الوطنیون اإلجابة عن هذه التساؤالت وبّینت الجامعة على لسان كاتبها العام أن ة الوطنیة، وتوّلى اإلنتماء للنخب

وفیما یتعلق بإختبار اإلنتماء ،على الفایسبوكاكل مشاركة لعناصرنا ونتائجها یتم تنزیلها بموقع واب الجامعة وصفحته
أن ، المدیر الفني الوطني،كما بّین السّید فیصل صولة. في الغرضللنخبة الوطنیة سیتّم العمل على مراسلة النوادي

.للجمیع لإلجابة عن التساؤالت وقبول المقترحاتالتي تفتحها أبوابهاجدافي النخبة الوطنیة تحت إشراف الجامعة 

عبر باسمه و ب بالحضور، جّدد الترحیالذي ،رئیس لجنة تنظیم المسابقات،منیر الحمزاويلسید االكلمةأحیلتثّم 
في هذا االجتماع الفني الذي یمثل ركیزة أساسیة في وباسم كافة أعضاء المكتب الجامعي عن شكره وتقدیره للحاضرین 

.التحضیر للموسم القادم ومناسبة لتدعیم النقاط اإلیجابیة للموسم الفارط وتدارك النقاط السلبیة مستقبال
حسب اإلمكانیات المتاحة والجمعیاتعلى دعم النواديمن جهتها حرص الجامعة ر الحمزاوي السید منیكما أكد 

الجدافین لتظاهرات الریاضیة حیث نذكر في هذا الصدد قیام الجامعة بتأمین اوالتسهیالت إلنجاح توفیر أفضل الظروفو 
النوادي من أّن على ، و ا لجوالت البطولة والكأسمن الحوادث التي قد تطرأ عند تنظیمهومعدات التجدیف والممّرنین والحكام 

وبّین .في اآلجال المحددةبتسدید المستحقات المالیة للجامعةتجدید االنخراطات السنویة وٕاجازات الجدافین و بجهتهم اإللتزام 
ذة في هذا اإلجتماع في الختام أّن أبواب الجامعة مفتوحة طیلة الموسم أمام الجمیع لتقدیم مقترحاتهم وأن القرارات المتخ

.وعلى أهمیتها فإن األهّم متابعة تنفیذها من جمیع األطراف

.الواحدة بعد الزوالورفعت الجلسة في حدود الساعة 


