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تصویر

میان فدراس یون اس نوبوردنگ افغانس تان و فامیلهای حمرتم ورزشاکران
۱ـ از اینکه هر ورزش از آسییب بر خوردار است اس نوبوردنگ نزی از یکی از رش ته های ورزیش است که میتواند منجر به آسییب شود
۲ـ اس نوبوردنگ جتهزیات ورزیش جمهز وبکس مکک های اولیه را دارا میباشد برای جراحات جزیی مانند خراش یدگی  ،کبودی  ،وای اتفاق افتادن کدام آسییب
میتواند زمخ را پاک و بنداژ مناید .
۳ـ هر ورزشاکر در موقع مترین ملبس اب البسه اس نوبوردنگ ابشد .
۴ـ بدون البسه ورزیش اجازه مترین برای ورزشاکر داده منیشود .
۵ـ ورزشاکر بدون اجازه تریرن ای مسعول خبش  ،که خشص کنرتول کننده مترینات حمسوب میگردد منی تواند خود رسانه در ساحات به مترینات خویش ادامه دهد .
۶ـ مراعات منودن نظم  ،دس پلنی  ،اطاعت از اس تادان و مربیان وظیفه هر عضو فدراس یون اس نوبوردنگ میباشد
۷ـ ابید هر عضو و ورزشاکران اس نوبوردنگ پابند به اساس انمه اس نوبوردنگ و احرتام منودن به قواننی انفذه کشور ابشد .
۸ـ رفنت یک تمی در ساحات  ،ووالایت ای خارج از کشور ابید اداره ورزش در جراین قرار داده شود و بعد از اس هتذا و امر مقام حمرتم رایست اس نوبوردنگ
حق اشرتاک را دارند و در غری آن حق اشرتاک و رفنت به ساحات را ندارد .
۹ـ هرگاه در عنی اجرآ مترینات در ساحات کدام حادثه غری مرتقبه  ،حاداثت طبعی مانند برف کوچ ،س نگ ریزه و غریه رخ میدهد مسعولیت آن بدوش فدراس یون
منیباشد.
۱۰ـ هیچ عضو فدراس یون اس نوبوردنگ بدون اجازه فامیل منیتواند عضویت فدراس یون را داش ته ابشد وادلین حمرتم این اس ناد را ابید امضآ منایند خباطر ممکن
است در جراین (ورزش ای مترین ) اس نوبوردنگ خدا انخواس ته به فرزندان شام آسییب رخ بدهد اگر رایض هستید در آنصورت فرزندان شام میتواند به
اس نوبوردنگ اشرتاک مناید و جراحت که اتفاق می افتد به عهد شاگردان میباشد مسعولیت فدراس یون اس نوبوردنگ منیباشد .
۱۱ـ هر دانش آموز ابید موافق خباطر اتفاق افتادن آسییب در جراین مترین اس نوبوردنگ ابشد بآ امضآ منودن این س ند و موافقت انمه که در دوس یه فرزندان شام
درج میگردد وادلین نزی خباطر پرداخت جربان نباید کناره گریی مناید.
۱۲ـ هر دانش آموز ابید از نگاهی وضع حصی حصت مند ابشد .

قرار رشح فوق هتد انمه مشولیت و مترینات ورزش اس نوبوردنگ در دوازده بند ترتیب و حصت است.
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آدرس  :غازی اس تدیوم مقابل مچن حضوری انحیه شانزدمه اکبل افغانس تان و شهر نو نزدیک شفاخانه امیرجنیس نزدیک مزنل بسم هللا خان
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