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2017وسـم الریاضـي للمبین النوادي والجامعةالسنـوي التقییـميالفنـيجتمـاع اإلمحضـر 

بمقـر الجـامعـة2017دیسمبر28خ بتـاریـ

على الساعة 2017دیسمبر 28الخمیسیوم 2017إنعقد اإلجتماع الفني السنوي التقییمي للموسم الریاضي 
ة بدار الجامعات الریاضیة بحضور ممثلي عن الجامعة التونسیة للتجدیف وممثلي النوادي بمقر الجامعالعاشرة صباحا 

.كما هو مبین في بطاقة الحضور المرفقة لهذاالمنخرطة صلب الجامعة

نعقادثّم أبرز أهمّیة ا،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 2018ومقترحات الجامعة لموسم تطّرق من خاللها إلى برنامج 

.2016دیسمبر 09المكتب الجامعي المنتخب بتاریخ 

:حسب جدول األعمالتّم تناول النقاط التالیةثمّ 

:2017المسابقات الوطنیة لسنة تقییم جوالت.1

:الجمعیة الریاضیة للبحیرة/عن*

إلتزاما سنویا أن تقوم النوادي بتقدیم بفي مداخلته، عرض السید نجم الدین الفهري، رئیس فرع التجدیف، مقترحا 
إصالح اإلضرار التي تلحق بقوارب تجدیف عند استعارتها من طرف جدافیها للمشاركة في للجامعة حول تسدید تكالیف 

الفهري إلى ضرورة وضع معاییر النتقال جدافي المدرسة الفیدرالیة السید نجم الدین كما تطرق . جوالت البطولة والكأس
ومراجعة قانون سحب النقاط من رصید النادي عند عدم إبالغه عن جدافیه الغائبین خالل للتجدیف بالبحیرة إلى النوادي

.الجولة تبعا للتراتیب الجاري بها العمل
عدم التئام انعقاد االجتماع الفني أو ، إلى جمعیة الریاضیة للبحیرةالمدرب أحمد بن مصباح، السیدهذا، وأشار 
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انعقاده في غیر موعده رغم أنه مبرمج ببرنامج الجولة وموعده محدد حیث یمثل هذا االجتماع مناسبة لالستماع لجمیع 
معاملة بعض الحكام لهم وكذلك إلى إستیاء عدد من الجدافین من. األطراف المشاركة في الجولة ویساهم في نجاح التنظیم

خاصة عند خط االنطالق وضرورة تضافر جهود كّل األطراف لضمان سیر هذه المسابقات في إطار من اإلحترام المتبادل 
كافةسواسیة على المتعلق باالستظهار باإلجازات إلى تطبیق القانوندعى كما .مع الحكم والخصم والزمالء والجمهور

والت البطولة الوطنیة والكأس وٕاختبار المجداف الفضي دون الرجوع إلى التصویت خالل المجازین المشاركین في ج
.  اإلجتماع الفني

أما اآلنسة سارة الطرابلسي، مدربة الجمعیة الریاضیة للبحیرة، تطرقت إلى ضرورة العمل على التنسیق بین 
كما بّینا .وجدافي الجمعیة وجدافي المدرسة الفدرالیة للبحیرةالجمعیة والجامعة بخصوص أوقات تمارین العناصر الوطنیة 

.الفنياهممستو ینتحسو علمیة في تدریب عناصرها أسس وقواعد تسعى إلى إعتمادالجمعیة أننمدرباال

:بسوسةالنادي البحري /عن*

مسابقات الموسم أخیر الحاصل في إتمام إلى الت، مدربة النادي البحري بسوسة،أشارت اآلنسة رغدة كحلول
اآلنسة رغدة كحلول إلى العمل على إعادة كما تطرقت . وتأثیر ذلك إعداد جدافي النادي وبرامج تدریبهم2017الریاضي 

.قوارب النادي عند استعاراتها على حالتها عند االستالم

:جمعیة مدرسة الصید البحري بطبرقة/عن*

مالحظة مدربة النادي ،جمعیة مدرسة الصید البحري بطبرقةالسید سفیان سعیدي، مدرب ، شارك ذات السیاقفي 
. 2017البحري بسوسة حول التأخیر الحاصل في إتمام مسابقات الموسم الریاضي 

:الجامعة التونسیة للتجدیف/عن*

:، النقاط التالیةمدرب وطني للكبریات والوسطیات وحكم دولي، الصحبي خردانيالسّید ، تناولفي مداخلته
بینمع ضرورة التنسیق مع ممثلي النوادي قبل انطالق فعالیات الجولة التأكید على قیمة وأهمیة اإلجتماع الفني - 

جمیع األطراف من لجنة تنظیم وحكام وممثلي النوادي والمدربین للحضور في الوقت المحدد خاصة بالنسبة 
....)سوسة، طبرقة، جربة(أو تفویض من ینوبهم لحضور هذا اإلجتماعة من خارج تونس الكبرىملنوادي القادل

بالعمل بأرحیة للسماح له الجدافین من قبل مسؤولي نوادیهم على ضرورة اإلستجابة لتعلیمات الحكم التأكید وتوعیة - 
؛وعلى أكمل وجه وتحكم في مجریات السباقات
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مع نوادیهم في التنسیق المسبق بین اإلدراة الفنیة الوطنیة والنوادي حول مشاركة جدافي النخبة العمل على - 
.مع سلطة اإلشرافالتظاهرات الدولیة بما ال یتعارض مع األهداف المرسومة لهم ضمن المنتخب الوطني

:، إلى، حكم دوليكما تطرق السّید أنس بن خضر
یسمح بالتواجد به الوقت المحّدد للنزول بالقارب من الرصیف العائم الذي الالتأكید على الجدافین الحضور في- 

.إّال للمعنیین باألمر والمرخص لهم بذلك
.بالّزي الریاضي الممیز للنادي المنتمي إلیهالجدافین مشاركة التأكید على - 
ف ساعة من انطالق السباقالتأكید على إعالم رئیس الحكام بأي تغییر على استمارة المشاركة للنادي قبل نص- 

.المعني بالتغییر
المسؤول على قوارب ومعدات التجدیف التابعة للجامعة، أشار إلى األضرار التي أّما السید ریاض بن خضر، 

الدورة الثالثة لأللعاب الشاطئیة للبنك الوطني لحقت هذا الموسم بالقوارب خاصة قوارب تجدیف البحر بعد المشاركة في 
.فالحي والبطولة الوطنیة لتجدیف البحر بجزیرة جربة وضرورة العمل الجماعي لحّد من هذه األضرارال

النوادي إلى معاضدة مجهودات الجامعة في السید أكرم العثماني، المدرب الوطني للشبان، في مداخلته، دعى 
.تكوني جدافین ذوي مستوى عالي في صنف األواسط واألكابر

على ضرورة العمل على مزید العنایة بمراسیم وآلیات السید حازم مباركي، المستشار الفني الوطني،كما أّكد 
التتویج إلخراج عملیة التتویج بصورة رائعة ومثالیة، وكذلك السعي إلى تدارك السلبیات وتعزیز اإلیجابیات بما یؤدي إلى 

خصیات التي تویج یستقطب اهتمام وأنظار الكثیر من الجماهیر والشإكساء حفل التتویج أفضل رونق على إعتبار أن الت
وفي صورة حضور الجولة سباقات تنصیص على حضور ممثل عن النادي كامل فترة الكذلك و تحضر منافسات البطولة، 

باط دعى إلى تضافر الجهود لتعزیز وتشجیع االنضو .أكثر من مرافق مع جدافي النادي تحدید الممثل األول للنادي
.بالمستوى األخالقي الریاضي مسؤولیة مشتركة بین الجمیعاألخالقي لدى جدافینا حیث یعتبر الرقي 

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

لحضور في إنتظار عرضها على أنظار المكتب الجامعي ابموافقة ومن المقترحات التي حظیت . هو مشار إلیه أعاله
:فيالمتمثلةللمصادقة
 ضرار التي تلحق بقوارب تجدیف عند الیف إصالح األحول تسدید تكمن النوادي اسنویاإلتزامالجامعة إعتماد

.استعارتها من طرف جدافیها للمشاركة في جوالت البطولة والكأس وستتكفل الجامعة بإعداد نموذج لهذا اإللتزام
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 سیتّم األخذ بعین اإلعتبار كیفیة توزیع جدافي المدارس الفیدرالیة ضمن مشروع النظام الداخلي الذي هو بصدد
.لعرضه للمصادقة خالل الجلسة العامة الخارقة للعادةاإلعداد

 النظر في الموضوع المتعلق بأوقات تمارین العناصر الوطنیة وجدافي الجمعیة وجدافي المدرسة الفدرالیة للبحیرة
بعنوان بمنشأ التجدیف بالبحیرة خالل اإلجتماع الثنائي بین الجامعة والجمعیة الریاضیة للبحیرة لتقییم عقد األهداف 

.2017سنة 
 إعادتها على حالتها عند بعند إستعارة الجامعة لمعدات قوارب تجدیف من النوادي فهي ملتزمة أخالقیا وقانونیا

.على حساب الجامعةبل وفي معظم األحیان تكون مناسبة لصیانة هذه المعداتاالستالم،
 علم أنه بالنسبة لبقیة المسائل التنظیمیة فالجامعة مع الإرفاق تقریر سباقات الجولة ببطاقة حضور اإلجتماع الفني

.لجنة تنظیم السباقات وتوزیع المهام صلبهاتكوین إعادةبصدد 
 خالل الجلسة العامة الخارقة للعادةمراجعة قانون السباقات.
یم التتویجوكذلك خالل مراسبالّزي الریاضي الممیز للنادي المنتمي إلیهالجداف في السباقات مشاركة إجباریة.
یمنع على جدافي النخبة إرتداء زّي المنتخب الوطني خالل المسابقات الوطنیة.
 في جوالت البطولة والكأس وٕاختبار المجداف للسماح للجدافین بالمشاركةإجباریة االستظهار بإجازة الجداف

.الفضي
ت البطولة والكأس وٕاختبار المجداف في جوالإجباریة االستظهار بإجازة مسؤول بنادي لمرافقي وممثلي النوادي

.الفضي
إختبار المجداف الفضي للرقي أكثر بالمستوى الفني للجدافین وللمسابقات الوطنیةمراجعة محاور.
 في انتظار سّن لوائح خاصة تنظم عملیة انتقال الجدافین بین األندیة یمنع على جدافي النخبة انطالقا من تاریخ

.تغییر النادي المنتمي إلیه2017ردیسمب28هذا اإلجتماع 
المشاركة في أكثر من صنف واحد من السباقات ،العمریةجداف أو الجدافة في جمیع األصنافألّي عدم السماح

أو الجدافة نفس الجداف تسجیل وفي صورة تكرار ،وٕاعتماد ذلك في استمارة المشاركةفي جوالت البطولة والكأس
أو الجدافة الجداف فیه ظیم وحدها كل الحق في اختیار الصنف الوحید الذي سیشارك في هذه االستمارة للجنة التن

.باألمرةالمعنی
الزوجیة حیث یكون هذا األخیر غیر اقات بلكل نادي الحق في جداف واحد بدیل لكّل صنف من أصناف الس

.مدرج باستمارة المشاركة
ث خالل جوالت البطولة الوطنیة للتجدیف اي ذكور وٕانمشاركة جدافي األصناف العمریة صغار األداني واألدان
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.األولمبي والكأس بقوارب تجدیف البحر

وختام مداخالت الجامعة في هذا الشأن، كان على لسان  السید مختار الصغیري، أمین مال الجامعة، الذي أشار 
االنتماء والوطنیة لدى الجدافین، داعیا في هذا إلى أهمیة تأدیة تحیة العلم قبل بدء السباقات وٕالى أن ذلك یعّزز روح

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

:2018زنامة المسابقات الوطنیة والدولیة بتونس لسنة و النظر في ر .2
زنامة المسابقات الوطنیة والدولیة للتجدیف و ر المدیر الفني الوطني، السّید فیصل صولة، في هذا اإلطار، عرض 

وفي .النقاشجانب هام من بهذه األخیرة حظیت التي تّم موافاة النوادي بها مع دعوات الحضور حیث 2018لسنة بتونس 
.المصاحبة لهذاو زنامة و الر ختام هذا النقاش وٕابداء الرأي، تّمت المصادقة على هذه 

: بول وٕاعداد ملفات اإلجازات الریاضیة للجدافینتقییم ق.3
تقّدم السید نصر الدین سلطاني، المتصرف في اإلعالمیة صلب الجامعة التونسیة للتجدیف ، في هذا السیاق

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

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

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

.مرافقین كأقصى حد بالنسبة للنادي الواحد
الثیة الرابعة خالل شهر سبتمبرقبول ملفات اإلجازات إّال خالل الشهر األول من كّل ثالثیة باستثناء الث.

كان إیجابیا الشيء الذي ساهم الكثیر في تنظیم هذه اتالقرار هأن تنفیذ هذالسید نصر الدین سلطانيبّینوقد 
من لیكون بوابة ریاضة التجدیف في تونسالجامعة المساهمة في إثراء موقع واب ممثلي النوادي إلى كما دعى .المسألة

التساؤالت وعدم اعتماد صفحة الفایسبوك للجامعة لتقدیم اة الجامعة كتابیا بجمیع المعطیات المتعلقة بنوادیهمخالل مواف
.واالقترحات
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:تقییم منظومة إعارة القوارب للمشاركین.4
.تّم التطرق إلى هذا الموضوع ضمن النقاط الفارطة

على دعم النواديمن جهتها حرص الجامعة أمین مال الجامعة، مختار الصغیري، السید أكد في الختام، و 
لتظاهرات الریاضیة حیث نذكر في هذا اوالتسهیالت إلنجاح توفیر أفضل الظروفو حسب اإلمكانیات المتاحة والجمعیات

تنظیمها لجوالت من الحوادث التي قد تطرأ عندومعدات التجدیف الجدافین والممّرنین والحكام الصدد قیام الجامعة بتأمین 
بتسدید المستحقات تجدید االنخراطات السنویة وٕاجازات الجدافین و بالنوادي من جهتهم اإللتزام أّن على ، و البطولة والكأس
وبّین أّن أبواب الجامعة مفتوحة طیلة الموسم أمام الجمیع لتقدیم مقترحاتهم وأن .في اآلجال المحددةالمالیة للجامعة

.في هذا اإلجتماع وعلى أهمیتها فإن األهّم متابعة تنفیذها من جمیع األطرافالقرارات المتخذة 

.الواحدة بعد الزوالورفعت الجلسة في حدود الساعة 






