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المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة و ال سيما المادتين  90.03طبقا للقانون  

حق الترخيص لكل  لعاب القوىلجامعة الملكية المغربية ألل يخولمنه  17و  17

 .و معنوي يريد تنظيم سباقات على الطريق داخل المملكة المغربيةأشخص ذاتي 

منية المطبقة على االدارية و  التقنية و األنظمة ويستهدف هذا النظام التعريف باأل

 :منظمي السباقات على الطريق ، و يستمد مرجعيته من النصوص و االنظمة التالية

  ؛المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة  90.03القانون 

 ؛القوى أللعابنظمة االساسية للجامعة الملكية المغربية األ 

 ؛القوى أللعابة للجامعة الملكية المغربية منظمة العااأل 

 عاب القوىأللنظمة المسابقات لالتحاد الدولي أ. 
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 تعريفات-1

 و معنوي يريد تنظيم سباقات على الطريقأكل شخص ذاتي : المنظم 

 : السباقات على الطريق

رض أو أساسا على طرق معبدة أتظاهرات للركض تجرى : سباقات على الطريقال

ن تتم داخل ملعب أوالوصول التي يمكن أباستثناء رقعة االنطالق .مسطحة متصلة

 لحركة و المفتوحةأو جزئيا الطرق التابعة  للملك العام ألك كليا سن تأو يمكنها 

 .لسير العموميا

 كلم 57.734سباق على الطريق بمسافة :الماراطون

 مكل 77.031سباق على الطريق بمسافة : نصف الماراطون

 نظمة االداريةاأل -2

 ليات طلب الترخيصآ

 :خمسة مراحلعبر سباقات على الطريق الطلب الترخيص من أجل تنظيم  يمر 

 :المرحلة االولى

ن يوافي الجامعة الملكية المغربية أللعاب أيتعين على منظم سباق على الطريق 

جراء التظاهرة و قبل إقل قبل تاريخ على األ القوى بطلب الترخيص ثالثة أشهر

 .كتوبر من الموسم الرياضي الجاريأفاتح 

 :ما يليمذكرة تحتوي على ويتضمن ملف طلب الترخيص 

 ؛و اسم الهيئة المنظمةأاسم و لقب  -1

 ؛السلطات المخولة لموقع الطلب  -2

 ؛عنوان و معلومات حول المنظم -3

 ؛ذا كان المنظم شخصا معنوياإ جمع عام خرآمحاضر قوانين و  -4
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التزام باحترام مقتضيات النظام الخاص بتنظيم السباقات على الطريق بعد  -5

على أن ة الملكية المغربية أللعاب القوى تحميله من الموقع االلكتروني للجامع

 ؛عليه من طرف المنظميوقع و يصادق 

 ؛جراء السباقإتاريخ و توقيت  -6

مفصل للطرق و المسارات مشفوعا بشهادة لقياس مسافة السباق على  تصميم -7

 ؛الطريق مسلمة من طرف مساح دولي معتمد

 ؛للمشاركين في التظاهرةالمتوقع  العدد االقصى  -8

 ؛المعتمدلتوقيت ا تحديد نظام -9

 ذا كانت التظاهرة مفتوحة في وجه العدائين المجازين إتحديد فيما  -10

 ؛من طرف الجامعة

 الخاص للسباق و  نظاماالجراءات التنظيمية خاصة ال طبيعة -11

 ؛منية المعتمدةاأل لياتلآل يفصتو  

   ؛التقريبي المنتظر لتتبع السباق الجمهور  عدد-12

 ؛غيارالخاصة لتامين المشاركين و األ لإلجراءاتجرد -13

 .طبيعة وعدد السباقات -14

 

 :المرحلة الثانية

رفض  موافقة مبدئية لعاب القوى بجوابهاألتبعث الجامعة الملكية المغربية 

بعد قصاه شهر واحد أجل أداخل لى المنظم إ و طلب استكمال الملفأ

 .توصلها بالطلب

 

 :المرحلة الثالثة

بالموافقة  أللعابمن طرف الجامعة الملكية المغربية  بعد موافاة  المنظم 

ن يبعث داخل أ ، يتعين عليهالمبدئية على طلب تنظيم السباق على الطريق

 : ما يلي  ملف يتضمنبجراء التظاهرة إقبل  واحد شهر اقصاه  جلأ
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 ؛مين للمسؤولية المدنيةأوثيقة الت-7

 ؛للبرنامج الطبي المعتمدوصيف ت-7

 ؛نسخة من الترخيص االداري-9

 ؛الالئحة الكاملة للعدائين المجازين من طرف الجامعة-5

الهيئة الجهوية لشمال لى إنسخة من طلبية موجهة من طرف المنظم  -4

خالل  المنشطات مراقبةعملية  جراءإل تثبت طلبه افريقيا لمراقبة المنشطات

 السباق على الطريق المزمع تنظيمه

 

 :المرحلة الرابعة

لعاب القوى الملكية المغربية أل بجميع الوثائق تبعث الجامعة  بعد توصلها

التظاهرة بالترخيص النهائي جراء إقصاه عشرون يوما قبل أجل أداخل 

 .باقسلتنظيم ال

 

 : المرحلة الخامسة

يوما بوثيقة تتضمن  74اوز يتج جل الأداخل جراء السباق يبعث المنظم إبعد 

إجراءات مراقبة المنشطات  نتائجو  مع النتائج النهائيةحصيلة للسباق 

 .المتعلقة بهذا السباق

 

 : التأمين
مين تغطي المسؤولية المدنية و كذا أللت يتعين على المنظم اكتتاب وثيقة

و  ءراأجشخاص المساهمين في تنظيم التظاهرة من المشاركين و كل األ

 ...متطوعين
 

 الشهادة الطبية

تقديم  أن يقدموا الى  جباريا من المشاركينإكل مشاركة في السباق  تتطلب 

 :ما يلي لى المنظمإ
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  جراء التظاهرة مسلمة من إرخصة رياضية كاملة الصالحية عند تاريخ

 ؛الملكية المغربية اللعاب القوى طرف الجامعة

 المشاركة في المنافسات الخاصة بالسباق ال  و شهادة طبية تثبت القدرة علىأ

و ال . و  نسخة  منهاأجراء التظاهرة إسنة عند تاريخ عن  تقل مدة صالحيتها

 ؛التوفر على شهادة طبية إلثباتي مستند اخر أيقبل 

 جانب االدالء بشهادة طبية تثبت  قدرتهم على يتعين على المشاركين األ

على الطريق  بالرغم من توفرهم على رخصة مسلمة   اتالسباق المشاركة في

لعاب القوى ، و تكون هذه الشهادة من جامعة منخرطة في االتحاد الدولي أل

و تسمح مؤرخة و موقعة او باالنجليزية الفرنسية بو أمحررة بالعربية 

و أبالتعرف على الطبيب الموقع سواء كان متواجدا  بالتراب الوطني  

 .خارجه

 :منيةنظمة التقنية و األاأل -9

 :المطاف

 لتمكين رضيةأشارات إلوحات ، و   وير مطاف السباق بصورة مضبوطةشيتم ت

لمقتضيات او يتعين أن يحترم  التشوير . ية صعوبةأتتبعه دون من المتسابقين 

 .نأالتنظيمية المعمول بها في هذا الش

 : نقط التزويد بالماء

يتعين توفير الماء و المشروبات المالئمة عند انطالق السباق و عند خط الوصول 

 .ضع نقط للتزود بالماء على طول المطافينبغي و و .بالنسبة للسباقات الطويلة

 :مناأل

 :المتدخلين بالتظاهرةمن لمجموع يتعين على المنظم توفير األ 

 ؛عضاء التنظيم ،أجراء و متطوعينأ 
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 ؛ننوالممو 

 ؛اهرةظمستخدمو  الجماعات الترابية و المنتدبين للت 

 ؛نوالمشارك 

 الجمهور. 

و ينبغي في حدود  .جراءات الوقاية و التدخلإو يتحمل المنظم مسؤولية تنسيق 

 .طرف  المتسابقيناالمكان منع حركة المرور بالنسبة للمطاف المستعمل من 

 :الخدمة الطبية

 :يجب على المنظم توفير خدمة طبية مالئمة ل

 ؛عدد المتسابقين 

  ؛مدة السباق و نوعية المطاف 

 حوال الطقس المتوقعةأ. 

دنى حيث يمكنه تعزيزها أسفله كحد أالوسائل المذكورة  توفيرينبغي على المنظم 

و ذات أحسب طبيعة التظاهرة خاصة التظاهرات التي تجلب مشاركة مكثفة 

 .المسافات الطويلة

 متسابق 700قل من أالتظاهرات التي تضم  

 ؛فريق من المسعفين المعتمدين 

 لة راديوية مع مصلحة المتسعجالتصو. 

 

 متسابق 400و  740التظاهرات التي تضم ما بين  

 ؛فرق من المسعفين المعتمدين عدة 

   ؛سعافإتواجد سيارة 

  و مصلحة المستعجالتأوصلة راديوية مع طبيب. 
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 متسابق 400التظاهرات التي تضم أزيد من  

 ؛قلتواجد طبيب واحد على األ 

  عدد من المسعفين المعتمدين و عدد من  سيارات االسعاف

 .مالئمة لعدد المتسابقين

 

 نصف المارطون و المارطون التظاهرات طويلة المدة 

 ؛قلتواجد طبيب واحد على األ 

  فرق من المسعفين المعتمدين مجهزين بوسائل االتصال

 ؛مالئمة للميدان و المسافة وعدد المتسابقين

  ؛مالئمة ذنقاإوسائل 

 

 :مراقبة المنشطات -5

الفحوصات على العدائين المعنيين المشاركين في  بإجراءيتعهد المنظم 

و يتحمل مصاريف هذه الفحوصات التي يؤديها لمراقبة المنشطات التظاهرة 

 .للهيئة الجهوية لشمال افريقيا لمراقبة المنشطات

و تشمل هذه الفحوصات كحد أدنى العدائين الثالثة األوائل المتوجين في  كل 

 .سباق مبرمج

حسن الظروف يتعين على أنجاز الفحوصات في بإولتمكين الفريق المكلف 

 :شارتهإماكن مالئمة رهن أالمنظم وضع 

  قاعة انتظار تتوفر على: 

  كتابةاثنين طاولة و كرسيين؛ 

  ؛كراسي للعدائين و مرافقيهم 

 ؛طاولة لوضع المشروبات 

  كياس للنفاياتأسنتلتر و  99قارورات ماء مغلقة. 
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 خذ العينات تتوفران علىأشخاص المكلفين بللعمل لأل قاعتين: 

  خرى لوضع أشارة الطبيب و إو طاولتين واحدة رهن أطاولة كبيرة 

 ؛قوارير  و كؤوس معقمة

 كراسي. 

 

 ن دورات المياه ال أدورات مياه محادية لقاعات العمل مع التوضيح ب

الفحوصات و ال يمكن استعمالها من طرف  إلجراءال إتستعمل 

 .شخاص اخرين من غير العدائين و الشخص المكلف بالفحصأ

 .ماكن الفحصأالمنظم التشوير المالئم الذي يسمح بالتعرف على  ن يضع أوينبغي 

ويلتزم المشاركون في السباقات على الطريق باالمتناع عن التعاطي للمنشطات و 

نظمة الجاري بها احترام المقتضيات الخاصة بمراقبة المنشطات طبقا للقوانين و األ

 .ملعال

سفر،  بطاقة التعريف، جوازويتعين على العداء الخاضع للمراقبة االدالء بهوية

 .رخصة السياقة

 :المندوب الفدرالي -5

ن تقوم بتعيين مندوب فدرالي لتمثيلها ألعاب القوى يمكن للجامعة الملكية المغربية أل

. هذا النظامجراء السباق تسند له مهمة مراقبة احترام المنظم للبنود الواردة في إيوم 

 :على الخصوص من  هيتعهد المنظم بتسهيل مهمة المندوب الفدرالي و ذلك بتمكين

 و المنطقة  من الولوج الى خط الوصول و الحلبة هاعتماد يمكن

 ؛المشتركة

  اتهمرقام صدريأالئحة للعدائين حسب المسابقات مع. 
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 :النتائج  -6

يتعين على المنظم اعداد النتائج و نشرها و ينبغي ان تبين هذه النتائج لزوما 

 :المعلومات التالية

 ؛الرتبة في الترتيب العام 

 ؛االسم و اللقب 

 ؛الجنسية 

 ؛رقم الرخصة 

 ؛االنجازات 

 ؛الترتيب حسب الفئة 

 ؛ناثإذكور و : الجنس 

  رقم الصدرية. 

جل أو تقبل الشكايات من طرف الحكام داخل . بلغ الترتيب الى علم المشاركينيو 

 .دقيقة بعد نشر النتائج 90ال يتعدى 

 :الجزاءات  -7

 :خالل بمقتضيات هذا  النظام يعرض مرتكبه للعقوبات التاليةإكل 

 ؛درهم  700 000 غرامة مالية تصل الى 

 منع مؤقت او نهائي من تنظيم أية تظاهرة. 
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 إ لــــــتـــــزام

 

 .....................................................................................................................................:  (ة)أنا الموقع أسفله السيد  

 ......... .............................................................................................................................( : اسم التظاهرة) (ة)منظم 

 .............................................................. : التي ستجري بتاريخ  

 ...........................................................................: في  

أصرح أنني اطلعت على مقتضيات النظام الخاص بتنظيم السباقات على الطريق وألتزم  
 .باحترامها

 ...................................بتاريخ  ...................................وحرر في 

 

 الطابع والتوقيع

 

 

 

 


