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የብሔራዊ ቡድን አትሌቶች መመልመያና የአሰልጣኞች መምረጫ መመሪያ 
 

 
 

 

 

የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በዓለም አቀፍና በሀገራችን በወጡ የስፖርት ህጎችና 

መመሪያዎች የተቋቋመ፤ዓለም አቀፋዊ አደረጃጀትና አሠራር ስርዐቶችን መሠረት በማድረግ 

በራሱ የውስጠ-ደንብ የሚመራ ፌዴሬሽን ሲሆን፤ በሥሩ የተደራጁና ያልተደራጁ አትሌቶችን፣ 

አሰልጣኞችን፣ ዳኞችንና አንጋፋ አትሌቶችን በማስተባበርና ድጋፍ በመስጠት ሁለንተናዊ 

አቅሙን በማጎልበት፤በሀገር ውስጥ የህጻናትን፤ የታዳጊዎችንና ወጣቶች አትሌቶችንና 

አሰልጣኞችን የአትሌቲክስ ልማት በማስፋፋት ፤ልዩ ልዩ ስልጠናዎችን በማዘጋጀት እንዲሁም 

በሀገር አቀፍ፤ አህጉር እና ዓለም አቀፍ ውድድሮች ላይ በመሳተፍ ከ60 ዓመት በላይ 

የሀገራችንን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ በማድረግና በጐ ገፅታዋን በመገንባት ብሎም ውጤት 

በማስመዝገብ መንግስትንና ህዝብን ሲያኮራ የቆየ ፌዴሬሽን ነው፤ 

 

የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ከጥቂት ዓመታት ጀምሮ በአህጉር፤ በዓለም አቀፍና 

በኦሊምፒክ የውድድር መድረኮች እያስመዘገበ ያለው ውጤት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ 

በመምጣቱና በባህላችን ከረጅም ጊዜ አንስቶ የምንታወቅባቸው የውድድር መስኮችም ወደ 

መመናመኑ ደረጃ እየወረዱ በመሄዳቸው ዋነኛ ምክንያቶች ብዛት ያላቸው ቢሆንም በቅድሚያ 

ውስጣዊ አካሄዳችንን በአፋጣኝ በመፈተሸ የችግሩን መንስኤዎች በጥልቀት በማየትና ደረጃ 

በማውጣት በስልታዊ አስተሳሰብ ቀጣይ ዕቅዶችን በማዘጋጀት ለተሻለ ውጤት ተግቶ መስራት 

እንደሚጠበቅብን ያመላክታል፡፡  

  

ለአትሌቲክስ ውጤታማነት መሰረታዊ ከሆኑት ውስጥ በዋነኛነት በተፈጥሮ እና በዘመናዊ 

ስልጠና እና የአሸናፊነት ስነ ልቦና የተዘጋጀ ጤናማና ንፁህ አትሌት ፤ በዘመናዊና ሳይንሳዊ 

ዕውቀት፤ ክህሎትና ስነልቦና የተደራጀ አሰልጣኝ እና ሁለንተናዊ ብቃት ያለው አመራርና 

የባለሞያዎች ስብስብ የሚጠቀሱ ናቸው፤  

 

በተጨማሪም በዓለምና ሀገር አቀፍ ወቅታዊ የአትሌቲክስ የመመልመያ መስፈርቶች ውስጥ 

የሚተገበር፤ ግልፅነትና ፍትሃዊነት በተላበሰ መልኩ የተቃኘ የብሔራዊ ቡድን አትሌቶች 

መግቢያ 
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መመልመያ መስፈርት በማዘጋጀት ውቅታዊ ብቃትና የተሟላ ጤንነት ያላቸውን አትሌቶች 

በመምረጥ፤ ዘመናዊና ሳይንሳዊ ስልጠና በመስጠት አገር የሚወክሉ ውጤታማ አትሌቶችን 

በማሰለፍና ውጤት በማስመዝገብ የቀድሞ የጀግንትና የውጤት ታሪካችንን በአፋጣኝ ማደስ እና 

ለህዝባችንም ዕርካታን ማስገኘት ቀዳሚ ስራችን መሆን ይገባዋል፡፡ 

 

በብሔራዊ ፌደሬሽኑ ይህን ጉዳይ ለማስፈጸም ቀደም ሲል ተዘጋጅቶ እና በስራ አስፈጻሚ እና 

በጠቅላላ ጉባኤ ይሁንታን በማግኘት ጥቅም ላይ ውሎ የነበረው የመምረጫ መመሪያ ለተወሰኑ 

ዓመታት ሰፊ አገልግሎት የሰጠ ቢሆንም የወቅቱን አንገብጋቢ ችግር በቶሎ ለመፍታትና   

በቀጣይ የአትሌቲክሳችን ህዳሴ እውን ለማድረግ ጥልቅ ፍተሻ ሊደረግበት የግድ ሆኗል፤ 

 

የፌደሬሽኑ ቴክኒክ ኮሚቴም ጉዳዩ ጊዜ የሚቸረው አለመሆኑን በማወቅ በአፋጣኝ ባዋቀረው 

የባለሞያዎች ቡድን በወቅታዊ ችግራችን ላይ ጠለቅ ያለ ግምገማ ካደረገና ሰነዱን በጥልቀት 

ከፈተሸ በኃላ እጥረቶችን እና ማነቆዎችን በመለየት፤ ዘመን አመጣሽ ዓለም አቀፍ አካሄዶችን 

በመቃኘት እና ተሞክሮዎችን በመቀመር መሻሻል ያለባቸውን ጉዳዮች በመለየትና 

መፍትሔዎችን በማስቀመጥ በቀጣይ አካሄዳችን አዋጪ ይሆናል ብሎ የታመነበትን  የተሻሻለ 

የብሔራዊ ቡድን አትሌቶች መመልመያና የአሰልጣኞች መምረጫ መመሪያ እንደሚከተለው 

ቀርቧል፡፡ 
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ክፍል አንድ 
 

አንቀጽ አንድ 
አጭር ርዕስ 

 

1.1 ይህ መመሪያ የተሸሻለው የብሔራዊ ቡድን አትሌቶች ምልመላ እና የአሠልጣኞች 

ምርጫ  መመሪያ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡  

 

አንቀጽ ሁለት 

አውጭው አካል 

2.1 የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ነው፡፡  
 
 
 

አንቀጽ ሶስት 
 

ትርጓሜ 
 

3.1   “የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን”ማለት የአትሌቲክስ ስፖርትን በመላ ሀገሪቱ  

ለማስፋፋትና ለመምራት በሕግ ኃላፊነት የተሰጠው አካል ነው፡፡ 

3.2   አትሌት ማለት፡-የአትሌቲክስ ስፖርትን የሚያዘወትርና የሚወዳደር ስፖርተኛ ማለት 

ነው፡፡ 

3.3   አሠልጣኝ፡- ማለት በአሰልጣኝነት ትምህርትና ስልጠና የወሰደና ሕጋዊ ዕውቅና  

የተሰጠው ለአትሌቶች ሁለገብ የሆነ ሙያዊ ድጋፍ በመስጠት የሚሰራ ባለሙያ ማለት 

ነው፡፡ 

3.4  የብሔራዊ ቡድን አትሌት፡-ማለት ለአንድ አህጉራዊ ወይም አለም አቀፋዊ ውድድር  

ሀገርን ለመወከል የተመረጠ አትሌት ነው፡፡ 

3.5   የብሔራዊ ቡድን አሠልጣኝ፡-ማለት ለአንድ አህጉራዊ ወይም አለም አቀፋዊ ውድድር 

ሀገርን ለመወከል የተመረጠ አሠልጣኝ ነው፡፡ 

3.6   መስፈርት ማለት፡- አንድን የብሔራዊ ቡድን አትሌት /አሠልጣኝ/ ለመምረጥ የሚወጣ  

መመዘኛ ነው፡፡ 

3.7   የዓለም አትሌቲክስ (WA) ማለት፡- የአትሌቲክስ ስፖርትን በዓለም አቀፍ ደረጃ  

በበላይነት የሚመራ አካል ማለት ነው፡፡  

3.8   የአትሌቲክስ ስፖርት ማለት፡-የመም፣ የሜዳ ተግባራት፣ የጐዳና ላይ ሩጫ፣ የርምጃ፣  
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3.9   የአገር አቋራጭና የተራራ ላይ ሩጫን ያካተተ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ማለት ነው፡፡ 

ከ18 ዓመት በታች/U18/ አትሌት ማለት፡- በውድድር ዘመኑ ዕድሜው ከ18 ዓመት 
በታች የሆነ (ከ16 እስከ 17 ዓመት) አትሌት ማለት ነው፡፡  

3.10  ከ20 ዓመት በታች/U20/ አትሌት ማለት፡- በውድድር ዘመኑ ዕድሜውከ20 ዓመት 
በታች ያለ (ከ18 እና 19 ዓመት) አትሌት ማለት ነው፡፡ አዋቂ አትሌት ማለት፡- 
በውድድር ዘመኑ ዕድሜው 20 ዓመት እና በላይ የሆነ አትሌት ማለት ነው፡፡  

3.11  የክልል ወይም የከተማ አስተዳደር አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ማለት፡-በክልል ወይም በከተማ 

አስተዳደር ውስጥ የአትሌቲክስ ስፖርትን በበላይነት ለማስፋፋትና ለመምራት በህግ 

ኃላፊነት የተሰጠው አካል ማለት ነው፡፡  

3.12 ሀገር አቀፍ የአትሌቲክስ ውድድር ማለት፡-ማለት ሁለትና ከሁለት በላይ ክልሎች/ከተማ 

አስተዳደሮች፣ ክለቦች፣ ስልጠና ማዕከላት፣ ፕሮጄክቶች፤ ተቋማት እንዲሁም አትሌቶች 

የሚሳተፉበት የአትሌቲክስ ውድድር ማለት ነው፡፡ 

3.13 አለም አቀፍ አትሌቲክስ ውድድር ማለት፡-ማለት በአለም አቀፉ አትሌቲክስ (WA) 

የውድድር ደንብ ቁጥር 1.1 የተገለጹና በአለም አቀፍ ደረጃ የሚካሔዱ ውድድሮች ማለት 

ነው፡፡  

3.14 “አትሌቲክስ ክለብ”፡- ማለት የአትሌቲክስ ስፖርት እንቅስቃሴን ለማከናወን 

በክልል/በከተማአስተዳደር አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ተመዝግቦና ዕውቅና ተሰጥቶት የተቋቋመ 

ማህበር ነው፡፡ 

3.15 ሚኒማ ማለት፡-የአፍሪካ አትሌቲክስ ኮንፌዴሬሽን/CAA/ወይም በአለም አቀፉ አትሌቲክስ 

/WA/ ለሚያካሂዷቸው ውድድሮች የተቀመጠ አነስተኛው የመግቢያ ሰዓት /ውጤት/ 

ማለት ነው፡፡ 

3.16 ፕላቲነም ደረጃ ማራቶን ማለት፡- በአለም አቀፉ አትሌቲክስ የውድድሮች ስታንደርድ 

መሰረት የመጀመሪያ ደረጃ የተሰጣቸው የማራቶን ውድድሮች ማለት ነው፤  

3.17 ወርቅ ደረጃ ማራቶን ማለት፡- በአለም አቀፉ አትሌቲክስ የውድድሮች ስታንደርድ መሰረት 

ሁለተኛ ደረጃ የተሰጣቸው የማራቶን ውድድሮች ማለት ነው፤ 

3.18 ብር ደረጃ ማራቶን ማለት፡- በአለም አቀፉ አትሌቲክስ የውድድሮች ስታንደርድ መሰረት 

ሶስተኛ ደረጃ የተሰጣቸው የማራቶን ውድድሮች ማለት ነው፤ 

3.19 ነሀስ ደረጃ ማራቶን ማለት፡- በአለም አቀፉ አትሌቲክስ የውድድሮች ስታንደርድ መሰረት 

አራተኛ ደረጃ የተሰጣቸው የማራቶን ውድድሮች ማለት ነው፤ 



5 
 

የብሔራዊ ቡድን አትሌቶች መመልመያና የአሰልጣኞች መምረጫ መመሪያ 
 

3.20 ሌሎች ማራቶኖች ማለት፡- በአለም አቀፉ አትሌቲክስ የውድድሮች ስታንደርድ መሰረት 

ከነሀስ ደረጃ ውጪ የሆኑ የማራቶን ውድድሮች ማለት ነው፤ 

3.21 ዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዎና ማራቶን ማለት፡- በዓለማችን በዓለም አትሌቲክስ አዘጋጅነት 

በየሁለት ዓመት በሚከናወን የአትሌቲክስ ሻምፒዮና የሚከናወንና ደረጃው በፕላቲነም 

ምድብ ውስጥ የሆነ የማራቶን ውድድር ማለት ነው 

3.22 የኦሊምፒክ ማራቶን ማለት፡- በየአራት ዓመት በሚዘጋጀው የኦሊምፒክ ጨዋታዎች 

የሚካሔድ ርቀቱ 42.195 ኪ.ሜ የሚሸፍን የማራቶን ውድድር ማለት ነው 

3.23 ግማሽ ማራቶን ማለት ፡- የአለም አትሌቲክስ በሚያዘጋጀው እና እዉቅና በሰጣቸዉ የጎዳና 

ሩጫ ዉድድሮች የሚካሔድ ርቀቱ 21.0975 ኪ.ሜ የሚሸፍን የግማሽ ማራቶን ውድድር 

ማለት ነው፡፡ 

3.24 በዚህ ሰነድ ውስጥ በወንድ ፆታ የተገለፀው ሁሉ ለሴትም ጭምር ያገለግላል፤ 

አንቀጽ አራት 

ዓላማ 
 

4.1 ኢትዮጵያን ወክለው በአህጉር፤ በአለምአቀፍ እና በኦሊምፒክ ውድድሮች ላይ 

የሚሳተፉ የብሔራዊ ቡድን አትሌቶችንና አሠልጣኞችን ግልጽ፤ ፍትሀዊና 

ተጠያቂነትን ባካተተ ስርዐት በመምረጥ  ውጤታማ የሆኑ ብሔራዊ አትሌቶችና 

አሰልጣኞችን ማፍራት፤ 

 

አንቀጽ አምስት 

አስፈላጊነት 
 

5.1  ብሔራዊ ቡድን አትሌቶች እና አሠልጣኞች የምልመላና ምርጫ ሂደት ግልፅ፤  

ፍትሃዊና    ተጠያቂነትን ያካተተ ስርዓት እንዲኖረው ለማድረግ፤ 

5.2   ውጤታማ፤ ሁለንተናዊ ወቅታዊ ብቃት ያላቸውና ጤናማ የሆኑ አትሌቶች በብሔራዊ  

ቡድኑ ውስጥ እንዲካተቱ ለማድረግ ነው፡፡ 

5.3 በአትሌቶችና በአሠልጣኞች የምልመላና ምርጫ ሂደት በተደጋጋሚ ያጋጠሙ ችግሮችን  

ለመቅረፍና ውጤታማነትን ለማስቀጠል፤ 
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5.4 ስልጠናዎች በዘመናዊ የስልጠና ሳይንስ ተቃኝተው በተገቢው ታቅደው ፤ ወቅታዊ  

ያዋጪነት ምዘናዎች ታክለውበት፤ ጥብቅ ክትትልና ወቅታዊ እርምት ተደርጎባቸው 

ማስኬድ በማስፈለጉ፤ 

ሠ.  በዝግጅት ወቅት አላግባብ የሚወጡ ውጪዎችን ( ለረጅም ጊዜ ጉዳተኞችን በሆቴል  

አስቀምጦ መጠበቅ፤ ለከፍተኛና ተደጋጋሚ የህክምና ምርመራዎችና መድኃኒቶች ) 

የሚጋለጡ አትሌቶችን መቀነስ በማስፈለጉ፤ 

ረ.   ለብሔራዊ ግዳጅ ፍላጎታቸው የጎላ ፤ ለአሸናፊነት ሙሉ ዝግጅት ማድረግ የሚችሉ እና  

በፌደሬሽኑ ህገ ደንብ የሚተዳደሩ አትሌቶችን ማግኘት በማስፈለጉ፤ 

ሰ.   በአህጉርና በአለም አቀፍ ዉድድሮችና በኦሎምፒክ መድረክ የአገራችንን ዉጤት  

የሚመጥን ዉጤት ማስመዝገብ በህዝባችንና በመንግስትም የሚጠበቅ በመሆኑ 

ማሻሻልና ማሳደግ  በማስፈለጉ፤ 

 

አንቀፅ ስድስት 

የመመሪያዉ ተፈጻሚነት 

6.1. ይህ መመሪያ ተፈፃሚ የሚሆነዉ ለብሔራዊ ቡድን በተመረጡ አትሌቶችና አሰልጣኞች  

    ላይ ነው፡፡ 

 

 

 

ክፍል ሁለት 
የብሔራዊ ቡድን አትሌቶች ምልመላ  

አንቀጽ ሰባት 
 

7. የብሔራዊ ቡድን አትሌቶች ምልመላ መስፈርት 

ለትራክ፣ ለአገር አቋራጭ፣ለርምጃ እና ለሜዳ ላይ ተግባራት 

7.1 የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በየበጀት አመቱ በሀገር፤ በበርካታ አህጉራዊና 

አለምአቀፋዊ ውድድሮች ላይ በተለያዩ ዕድሜ ደረጃዎች በብሔራዊ ቡድን ደረጃ አገር 

በመወከል ይሳተፋል፡፡ ይህንንም ተፈጻሚ ለማድረግ አትሌቶች እና አሰልጣኞች 

ለትራክ፣ ለአገር አቋራጭ፣ለርምጃ ፤ ለሜዳ ላይ ተግባራት ውድድሮች ከዚህ በታች 

በተዘረዘሩት መስፈርቶች መሰረት ይመረጣሉ፤ 
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7.1.1 ጠቅላላ 

7.1.1.1 በዜግነት ኢትዮጵያዊ የሆነ፤ 

ሀ. ወቅታዊ ጤንነቱ በቅድመ ስልጠና የህክምና ምርመራ እና በሚቀርበው 

የመተማመኛ ሰነድ በፊርማ የተረጋገጠ፤ 

ለ. በውድድር ዓመቱ ወቅታዊ ብቃት ያለው ማለትም በአገር 

ውስጥ፣በአህጉርና በዓለም አቀፍ ውድድሮች የማይዋዥቅና ተከታታይነት 

ያለው ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገበ፤ 

ሐ. ዕድሜው እንደ ውድድሩ ዓይነት በዓለም አትሌቲክስ የውድድር ዕድሜ 

ልኬት መሰረት በዘመን አመጣሽ ሳይንሳዊ ማስረጃ [MRI] የተረጋገጠ፤- 

7.1.1.2 የእድሜ ደረጃዎች 

ሀ. ከ20 አመት በታች ለሚካሔድ አትሌቲክስ ሻምፒዮና፡ እድሜያቸዉ ከ20 

አመት በታች እና ከ18 አመት በታች የእድሜ ምድብ ውስጥ የሚገኝ፤  

ለ. ከ18 አመት በታች ለሚካሔድ አትሌቲክስ ሻምፒዮና፡ እድሜያቸዉ ከ18 

አመት በታች የእድሜ ምድብ ውስጥ የሚገኝ፤  

ሐ. ለአዋቂዎች አትሌቲክስ ሻምፒዮና፡  20 አመት እና በላይ እንዲሁም ከ20 

አመት በታች /U20/ የእድሜ ምድብ ውስጥ የሚገኝ፤ 

መ. በውድድሩ ዘመን እ.ኤ.አ ዲሴምበር 31 ከ16 ዓመት በታች የሆነ አትሌት 

በውድድሩ መካፈል አይችልም፤  

7.1.2 የብሔራዊ ቡድን አትሌቶች የሚመለመሉባቸው የአህጉርና በዓለም አቀፍ አትሌቲክስ 

ውድድሮች ከዚህ እንደሚከተለው በአራት ምድቦች ተከፍለዋል፡፡ 

7.1.2.1 ምድብ አንድ 

ሀ. የኦሎምፒክ ጨዋታዎች፤ 

ለ. የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና፤ 

ሐ. የዓለም የቤት ውስጥ ሻምፒዮና፤ 

መ. የዓለም ርምጃ ውድድር፤ 

ሠ. የዓለም የትራክ ሪሌ ሻምፒዮና፤ 

ረ. የአፍሪካ አዋቂዎች አትሌቲክስ ሻምፒዮና፤  

ሰ. የመላ አፍሪካ ጨዋታዎች፤  
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ለምድብ አንድ አህጉርና ዓለም አቀፍ አትሌቲክስ ውድድሮች የተቀመጡ የመመልመያ 

መስፈርቶች፤  

ሀ. በውድድር አመቱ በተቀመጠው የሚኒማ ማምጫ ጊዜ መሰረት ለኦሎምፒክ 

ጨዋታዎች፤ለዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና እና ለዓለም የቤት ውስጥ አትሌቲክስ 

ሻምፒዮና ከአለም አትሌቲክስ /WA/ የሚወጣውን የወቅቱን የቅድመ ውድድር /WA/ 

ሚኒማ ያሟላ፤ 

ለ. በውድድር አመቱ በተቀመጠው የሚኒማ ማምጫ ጊዜ መሰረት ለመላ አፍሪካ 

ጨዋታዎች እና ለአፍሪካ አዋቂዎች አትሌቲክስ ሻምፒዮና የአፍሪካን የወቅቱን 

የቅድመ ውድድር ሚኒማ ያሟላ፤ 

ሐ. በአለም አቀፉ አትሌቲክስ /WA/ ደረጃ እውቅና በተሰጣቸው የዳይመንድ ሊግ እና አለም 

አቀፍ የግብዣ ውድድሮች እንዲሁም የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በሀገር 

ውስጥም ሆነ በአለም አቀፍ ደረጃ በሚያዘጋጀው የማጣሪያ ውድድሮች ላይ ተሳትፎ/ፋ 

የተሻለ ሰዓት ያስመዘገበ፡፡ 

መ. በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ውድድር በመሳተፍ የተሻለ ውጤት ያስመዘገበ/ች፤  

ሠ. አትሌቱ በሚወዳደርባቸው ውድድሮች መካከል እንደየውድድሩ ባህሪ በቂ (በዓለም 

አቀፍ ደረጃ የተወሰነ) የማገገሚያ ጊዜን በአግባቡ የጠበቀ፤ 

ረ. ለዓለም ርምጃ ውድድር በአገር ውስጥ፣በአህጉርና አለም አቀፍ ውድድሮች ተካፍሎ 

የአለም አትሌቲክስን ሚኒማ ያሟላ፤ 

ሰ. ለዓለም የዱላ ቅብብል /የሪሌ/ ውድድር በሀገር ውስጥ በሚካሄድ ውድድር የተሻለ 

ብቃት ያላቸው አትሌቶች የሚመረጡ ይሆናል፡፡ 

ሸ. በውድድር ዓመቱ በባህሪያቸው ባልተገናኙና ቁጥራቸው በበዛ ውድድሮች ላይ ስርዐት 

በሌለው መልኩ ያለገደብና በቂ ዕረፍት በመሳተፍ እቅሙን ያላሟጠጠ፤ 

 

7.1.2.2 ምድብ ሁለት 

1. የዓለም ከ20 አመት በታች  አትሌቲክስ ሻምፒዮና 

2. የአፍሪካ ከ20 አመት በታች  አትሌቲክስ ሻምፒዮና 

3. የአፍሪካ ከ18 አመት በታች  አትሌቲክስ ሻምፒዮና 
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ለምድብ ሁለት የአህጉርና ዓለም አቀፍ አትሌቲክስ ውድድሮች የተቀመጡ የመምረጫ 

መስፈርቶች፤  

ሀ. ለአለም እና ለአፍሪካ ከ20 አመት በታች አትሌቲክስ ሻምፒዮና አትሌቶች ምርጫ 

በኢትዮጵያ ከ20 አመት በታች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ወይም በአለም አትሌቲክስ /WA/ 

በተመዘገቡ በአህጉርና አለም አቀፍ ደረጃ በተካሔዱ ከ20 አመት በታች ውድድሮች ወይም 

በአህጉርና አለም አቀፍ ደረጃ በተካሔዱ ዉድድሮች በመካፈል ተገቢ ውጤት በማስመዝገብ 

ሚኒማ ያሟላ፤  

ለ. ለአፍሪካ ከ18 አመት በታች አትሌቲክስ ሻምፒዮና የአትሌቶች ምርጫ በኢትዮጵያ 

ክልሎችና ከ/አስተዳደሮች የፕሮጄክቶች፣ የኢትዮጵያ ማሰልጠኛ ማዕከላት አትሌቲክስ 

ሻምፒዮና ላይ በመካፈል የተሻለ ውጤት በማስመዝገብ ሚኒማ ያሟላ ወይም በአለም 

አትሌቲክስ /WA/ ተመዝግበው በአህጉርና ዓለም አቀፍ ደረጃ በተካሔዱ ውድድሮች ላይ 

በመካፈል ተገቢ ውጤት በማስመዝገብ ሚኒማ ያሟላ፤  

 

7.1.2.3 ምድብ ሦስት 

1. የዓለም ሀገር አቋራጭ ሻምፒዮና 

2. የአፍሪካ ሀገር አቋራጭ ሻምፒዮና  

ለምድብ ሦስት አህጉር እና ዓለም አቀፍ አትሌቲክስ ሻምፒዮናዎች የተቀመጠ 

የመምረጫ መስፈርት፤ 

   በአለም እና በአፍሪካ ሀገር አቋራጭ ሻምፒዮና በዓለም አትሌቲክስ በተደነገገው የዕድሜ 

ክፍልፍል መሰረት በጃንሜዳ ኢንተርናሽናል የሀገር አቋራጭ ውድድር ላይ መካፈል ግዴታ 

ሆኖ ከ1ኛ እስከ 5ኛ ደረጃ የወጡ አትሌቶች በቀጥታ ይመረጣሉ፡፡ ሆኖም ግን በልዩ ሁኔታ 

በሁለቱም ጾታ የ6ኛዉ አትሌት ምርጫ በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የቴክኒክ ኮሚቴ 

ታይቶና አስፈላጊነቱ ታምኖበት በሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ የሚወሰን ይሆናል፡፡ 
 

 

የአገር አቋራጭ ዉድድር ርቀቶች 

1. አዋቂ ወንድ እና ሴት ……..10 ኪ.ሜ              

2. ከ20 ዓመት በታች ወንድ....8 ኪ.ሜ      

3. ከ20 ዓመት በታች ሴት……6 ኪ.ሜ 
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4. ከ18 ዓመት በታች ወንድ….6 ኪ.ሜ  

5. ከ18 ዓመት በታች ሴት……4 ኪ.ሜ 

6. ድብልቅ ሪሌ …………….. 8 ኪ.ሜ. 
 

7.1.2.4 ምድብ አራት 

1. የአፍሪካ ዞን አትሌቲክስ ሻምፒዮና  

2. ልዩ ልዩ ከአባል ሀገራት የሚመጡ የውድድር ግብዣ ጥሪዎች፤ 

ለምድብ አራት አትሌቲክስ ሻምፒዮናዎች የተቀመጠ የመምረጫ መስፈርት፤ 
 

 የአፍሪካ ዞን አትሌቲክስ ሻምፒዮና እና ከአባል ሀገራት የሚመጡ የግብዣ ውድድሮች ላይ 

የሚካፈሉ አትሌቶች ምርጫ እንደ ውድድሩ አይነት ከአገር ውስጥ፣ በአለም አትሌቲክስ 

/WA/ ተመዝግበው በተካሄዱ በአህጉርና አለም አቀፍ ውድድሮች የተሻለ ብቃት ያላቸውና 

ያስመዘገቡት ሰዓት በሚፈለገውና ህጉ በሚያዘው መሰረት ሚኒማ የሚያሟሉ አትሌቶች 

ተመርጠው እንዲካፈሉ ይደረጋል፡፡ 
 

7.1.3 ለትራክ፣ ለአገር አቋራጭ፣ለርምጃ እና ለሜዳ ላይ ተግባራት ውድድሮች 

የነጥብ አሰጣጥ   

7.1.3.1 ለብሔራዊ ቡድን አትሌቶች ምርጫ የሚካሄድባቸው ውድድሮች በሙሉ 

በዓለም አትሌቲክስ (WA) የመዘገቡና ዕውቅና የተሰጣቸው መሆን 

ይኖርባቸዋል 

7.1.3.2 የዓለም አትሌቲክስ (WA) ለውድድሩ በሚያወጣው የውድድር ሚኒማ 

ስታንዳርድ መሰረት የበለጠ ነጥብ ያለው ቅድሚያ የሚሰጠው ይሆናል፤ 

7.1.3.3 ከላይ በተጠቀሱት የአትሌቲክስ መስኮች የእጩዎች ምዘናዎች የሚካሄዱት 

የዓለም አትሌቲክስ (WA) ባወጣው የሚኒማ ማምጫ የጊዜ ገደብ ቅድመ 

የውድድር ዓመት ከሚኒማ ማምጫ መጀመሪያ እስከ ሚኒማ ማምጫ 

ማብቂያ ጊዜ (End of Qualification Period) ባለው ጊዜ ውስጥ የተመዘገበ 

ውጤት ብቻ ነው፡፡  

7.1.3.4 የዓለም አትሌቲክስ (WA) ባወጣው የሚኒማ ነጥብ መሰረት የተሻለ ውጤት 

ያስመዘገበ አትሌት ቅድሚያውን ያገኛል፤ 
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7.1.3.5 በምርጫው የሚሳተፉ አትሌቶች በውድድር ዓመቱ እንደ ፊልዱ ባህሪ 

ተደጋጋሚና ተከታታይነት ያለው የውድድር ብቃት (ከሁለት ያላነሰ) ሊያሳዩ 

ይገባል፤ ይህም ከሌሎች ቅድሚያ ያሰጣቸዋል፤ 

7.1.3.6 በምርጫው የሚሳተፉ አትሌቶች የዓለም አትሌቲክስ (WA) ባወጣው 

የሚኒማ ነጥብ መሰረት የተሻለ ውጤት ያስመዘገበ በሚለው እንጂ በቀድሞ 

ዝና እና የሬኮርድ ባለቤትነት የሚመዘን አይሆንም፤ 

7.1.3.7 በምርጫው በሚሳተፉ አትሌቶች ቀድመው የተመዘገቡ የኦሊምፒክና የዓለም 

ሻምፒዎና ውጤቶች የዓለም አትሌቲክስ (WA) ለውድድሩ በሚደነግገው 

ወቅታዊ የሚኒማ ህገ ደንቦች መሰረት የሚስተናገዱ ይሆናል፤ 

7.1.3.8 በዚህ መመሪያ ውስጥ የአትሌቶች ደረጃ የሚያዘው ከ1ኛ--10ኛ /Top 10/ 

ደረጃ ያገኙ አትሌቶች ብቻ ነው፡፡ 

7.1.3.9 በተመሳሳይ ፊልድ የቀረቡ እጩዎች በድምር ውጤት (Aggregate result) 

እኩል ነጥብ ቢያመጡ በቅርብ በተደረገ ውድድር የተሻለ ደረጃ ያለው 

አትሌት የተሻለ ደረጃ ያገኛል፡፡ ነገር ግን በዚህም መስፈርት እኩል ነጥብ 

ቢያመጡ በድምር ሰዓት (Aggregate time) አነስተኛ ሰዓት ያመጣ አትሌት 

የተሻለ ደረጃ ያገኛል፡፡ 

7.1.3.10 አንድ አትሌት በውድድር ዓመቱ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና /ኦሎምፒክ/ 

ውድድርን ጨምሮ ከኦገስት እስከ ውድድሩ ሚኒማ ማምጫ ማብቂያ ጊዜ 

ውስጥ ለየፊልዱ በስታንዳርድ በተቀመጠው መጠንና የጊዜ ልዩነት ብቻ 

መሮጥ አለበት፡፡  

7.1.3.11 አንድ አትሌት በማንኛውም ውድድር ገብቶ ካቋረጠ እንደተወዳደረ 

ይቆጠራል፡፡ 

7.1.3.12 አንድ አትሌት ከምልመላ በፊትም ሆነ በኋላ በጤናው፣ በወቅታዊ ብቃቱ፣ 

በስነ-ምግባሩ ወዘተ ችግር ካለበት በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን 

የስነምግባር መመሪያ መሰረት  እርምጃ ይወሰድበታል፡፡ 

7.1.3.13 በዝግጅቱ መጨረሻ በ4ኛ ደረጃ በተጠባባቂነት የተያዘ አትሌት ከቡድኑ ጋር 

አብሮ መኖርና ሙሉ ስልጠናውን መካፈል አለበት፡፡ ይህ ካልሆነ በፌዴሬሽኑ 

መተዳደሪያ ደንብ መሰረት አስፈላጊው እርምጃ ይወሰድበታል፡፡ 
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7.1.3.14 በዝግጅቱ መጨረሻ በአራተኛ ደረጃ በተጠባባቂነት የሚያዙ አትሌቶች እንደ 

ውድድሩ ክብደት ፤ የውድድር ቦታው ዓየር ንብረት ፈታኝነት፤ ድንገት 

በሚከሰቱ ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ ወረርሽኞችና የተፈጥሮ አደጋዎች፤ 

በስልጠና ላይ በድንገት በሚከሰቱ ከፍኛ አደጋዎች ምክንያት እስከ 

መጨረሻው በቡድኑ ተካተው የሚያዙበት ሁኔታ በማመቻቸት ስማቸውም 

በስተመጨረሻ በሚላከው ዝርዝር ውስጥ ተካቶ ፎርማሊቲዎች ተሟልተው 

ምዝገባ ይካሔዳል፤ እንደአስፈላጊነቱ አትሌቱ ከቡድኑ ጋር መጓዝ 

የሚኖርበት አግባብ ሲከሰት ተፈጻሚ ይደረጋል፤  

7.1.3.15 ከላይ የተዘረዘሩት መስፈርቶች እንደተጠበቁ ሆኖ ልዩ ሁኔታ ሲከሰት ጉዳዮች 

በተገቢውና በጊዜ በቴክኒክ ኮሚቴው ከታዩና አወንታ ካገኙ በኃላ በፌዴሬሽኑ 

ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔ ይሰጥበታል፡፡ 

7.1.3.16 የግማሽ ማራቶን እና የማራቶን ርቀት ዉድድሮች በባህሪያቸዉ ከሌሎች 

የዉድድር ተግባራት የተለዩ በመሆናቸዉ በልዩ ሁኔታ የመምረጫና 

የመመልመያ መስፈርቶች ከዚህ እንደሚከተለዉ ቀርቧል፤ 

 

ግማሽ ማራቶን እና ማራቶን 

7.2 በግማሽ ማራቶን እና በማራቶን ውድድሮች ለሚሳተፉ ብሔራዊ ቡድን 

አትሌቶች የመምረጫ መስፈርት 

7.2.1 አጠቃላይ  

ሀ. በዜግነት ኢትዮጵያዊ የሆነ፤ 

ለ ወቅታዊ ጤንነቱ በቅድመ ስልጠና በህክምና ምርመራ እና በሚቀርበው 

የመተማመኛ ሰነድ በፊርማ የተረጋገጠ፤ 

ሐ. ዕድሜ አዋቂ የሆነ፤ 

መ. ወቅታዊ ብቃት ያለው 

ሠ. መልካም ስነ-ምግባር ያለው፤ 

ረ. በዓመቱ በተወዳደረባቸው በዓለም አትሌቲክስ /WA/ የተመዘገቡ የግማሽ ማራቶን 

ውድድሮች መካከል በቂ የማገገሚያ ጊዜን በአግባቡ የጠበቀ፡፡ 
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ሰ. በዓመቱ በተወዳደረባቸው በዓለም አትሌቲክስ /WA/ የተመዘገቡ የማራቶን 

ውድድሮች መካከል በቂ የማገገሚያ ጊዜን (ቢያንስ ሦስት ወር እና ከሦስት ወር 

በላይ) በአግባቡ የጠበቀ፡፡ 

 

7.2.2፡- ዝርዝር ሁኔታዎች 

ማራቶን 

 የዓለም አትሌቲክስ (WA) በዓለም አቀፍ ደረጃ በየዓመቱ የሚካሄዱ የማራቶን 

ውድድሮችን እ.አ.አ. ከ2018 ጀምሮ በአራት ዋና ዋና ደረጃዎች ይመድባቸዋል ፤ 

ይኸውም ፕላቲነም፤ ወርቅ፤ ብር፤ እና ነሀስ ተብለው ይቀመጣሉ፤ 

 

የማራቶን ውድድር ደረጃዎች 

1. ፕላቲነም ደረጃ ማራቶን  
2. ወርቅ ደረጃ ማራቶን  

3. ብር ደረጃ ማራቶን  

4. ነሀስ ደረጃ ማራቶን  

 የዓለም አቀፍ የማራቶን ውድድሮች ደረጃ አሰጣጥ በየዓመቱ የተለዋዋጭነት ባህሪ 

ሰለሚኖረው በየዓመቱ መጀመሪያ በፌደሬሽኑ የሚመለከታቸው ባለሞያዎች ማስተካከያ 

ይደረጋል፤ 
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7.2.3 ለማራቶን እጩ ተወዳዳሪዎች የመምረጫ መስፈርቶችና ክብደታቸው 

ተ.
ቁ መስፈርት ክብደት 

(በፐርሰንት) 

1 
በዓለም አትሌቲክስ (WA) በየጊዜው ለሚካሄዱ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና /ኦሎምፒክ 
ማራቶን  እና አንድ የፕላቲነም ደረጃ ማራቶን ውድድር በድምር ውጤት የተሻለ ውጤት 
ያለው/ላት 

65% 

2 በሁለት ፕላቲነም ደረጃ ማራቶን ድምር ውጤት የተሻለ ውጤት ያለው/ላት  60% 

3 
በአንድ ፕላቲነም ደረጃ ማራቶን እና በአንድ ወርቅ ደረጃ ማራቶን በድምር ውጤት የተሻለ 
ውጤት ያለው/ላት 

55% 

4 
በአንድ ፕላቲነም ደረጃ ማራቶን እና በአንድ ብር ደረጃ ማራቶን በድምር ውጤት የተሻለ 
ውጤት ያለው /ላት 

50% 

5 በሁለት ወርቅ ደረጃ ማራቶን ድምር ውጤት የተሻለ ውጤት ያለው /ያላት 50% 

6 
በአንድ ወርቅ ደረጃ ማራቶን እና በአንድ ብር ደረጃ ማራቶን ድምር ውጤት የተሻለ 
ውጤት ያለው/ላት 

45% 

7 በሁለት ብር ደረጃ ማራቶን ድምር ውጤት የተሻለ ውጤት ያለው/ላት 40% 

8 በአንድ ፕላቲነም ደረጃ ማራቶን የተሻለ ውጤት ያለው /ላት 30% 

9 በአንድ ወርቅ ደረጃ ማራቶን የተሻለ ውጤት ያለው/ያላት 25% 

10 በአንድ ብር ደረጃ ማራቶን የተሻለ ውጤት ያለው /ላት 20% 

11 በዓለም አትሌቲክስ /WA/ በተመዘገበ በማንኛውም  ማራቶን ፈጣን ሰዓት ያለው /ላት 10% 

12 
በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና /ኦሎምፒክ ውድድር ዓመት ከኦገስት እስከ አኘሪል በ2 
ተከታታይ ማራቶን ውድድሮች ወጥ የሆነ የማይዋዥቅ ውጤት /Performance 
Consistency ያለው/ላት 

25% 

ከላይ በተ.ቁ ከ1-10 ከተገለጹት በአንዱ እና የተ.ቁ 11ኛ እና የ12ኛ ውጤት ድምር ከ100 ይወሰዳል 100%  

 
 

ከላይ ለተገለጹት ለእያንዳንዱ ማራቶን ውድድር የተሰጠ ክብደት በ(%) 
1. ለኦሎምፒክ ማራቶን =…………………….......... 35%፤ 

2. ለዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ማራቶን =………….35% 

3. ለፕላቲነም ደረጃ ማራቶን = …………………….. 30%፤ 

4. ለወርቅ ደረጃ ማራቶን = ………………………... 25%፤ 

5. ለብር ደረጃ ማራቶን = ………………………...... 20%፤ 

6. ለነሀስ ደረጃ ማራቶን ፡- …………………………. 15%፤ 
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7.2.4 የማራቶን ውድድሮች ነጥብ አሰጣጥ ትንተና ፡-  

7.2.4.1 የአለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና እና የኦሎምፒክ ማራቶን እኩል ክብደት /ነጥብ/ 

አላቸው፤ 

7.2.4.2 የዓለም አትሌቲክስ (WA)ባወጣው ስታንዳርድ መሰረት ፕላቲነም ደረጃ ማራቶን 

ከወርቅ ደረጃ ማራቶን የበለጠ ነጥብ እንዲያገኝ ተደርጓል፤ 

7.2.4.3 የወርቅ ደረጃ ማራቶን ከብር ደረጃ ማራቶን የበለጠ ነጥብ /ክብደት/ እንዲያገኝ 

ተደርጓል፡፡ 

7.2.4.4 አንድ አትሌት ከመስፈርት 1-10 ካሉት በአንዱ መስፈርት ብቻ ውጤት 

እንዲያገኝ ይደረጋል፡፡ 

7.2.4.5 በሁለት ማራቶኖች ድምር ውጤት የተሻለ ደረጃ ያስመዘገበ አትሌት የበለጠ ነጥብ 

ያገኛል፡፡ 

7.2.4.6 የማራቶን ውጤት የሚያዘው የዓለም አትሌቲክስ (WA) በሚደነግገው የዓለም 

አትሌትክስ ሻምፒዮና /ኦሎምፒክ/ በሚካሄድበት ቅድመ የውድድር ዓመት ከኦገስት 

እስከ ሚኒማ ማምጫ ማብቂያ ጊዜ (End of Qualification Period) ባለው ጊዜ 

ውስጥ የተመዘገበ ውጤት ብቻ ነው፡፡  

7.2.4.7 በዚህ መመሪያ ውስጥ በማንኛውም ማራቶን በተደረጉ ውድድሮች የአትሌቶች ደረጃ 

የሚያዘው ከ1ኛ--5ኛ /Top 5/ ደረጃ ያገኙ አትሌቶች ብቻ ነው፡፡ 

7.2.4.8 በሁለት ማራቶኖች ድምር ውጤት (Aggregate result)  ሁለት አትሌቶች እኩል 

ነጥብ ቢያመጡ በቅርብ በተደረገ ውድድር የተሻለ ደረጃ ያለው አትሌት የተሻለ ደረጃ 

ያገኛል፡፡ ነገር ግን በዚህም መስፈርት እኩል ነጥብ ቢያመጡ በድምር ሰዓት 

(Aggregate time) አነስተኛ ሰዓት ያመጣ አትሌት የተሻለ ደረጃ ያገኛል፡፡ 

7.2.4.9 አንድ አትሌት በውድድር ዓመቱ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና /ኦሎምፒክ/ 

ውድድርን ጨምሮ ከኦገስት እስከ ውድድሩ ሚኒማ ማምጫ ማብቂያ ጊዜ ውስጥ 

ቢበዛ ሁለት ማራቶን ብቻ መሮጥ አለበት፡፡ ከሁለት ማራቶን በላይ የሮጠ አትሌት 

በምርጫው ውስጥ አይካተትም፡፡ 

7.2.4.10 አንድ አትሌት በማንኛውም ማራቶን ውድድር ገብቶ ካቋረጠ እንደተወዳደረ 

ይቆጠራል፡፡ 
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7.2.4.11 በአራተኛ ደረጃ በተጠባባቂነት የሚያዙ አትሌቶች እስከ መጨረሻው በቡድኑ ተካተው 

የሚያዙበት ሁኔታ በማመቻቸት ስማቸውም በስተመጨረሻ በሚላከው ዝርዝር 

ውስጥ ተካቶ ፎርማሊቲዎች ተሟልተው የሚጠበቅበት አካሄድ ተግባራዊ ይሆናል፤ 

7.2.4.12 ከላይ የተዘረዘሩት መስፈርቶች እንደተጠበቁ ሆኖ ልዩ ሁኔታ ሲከሰት የ3ኛዉ 

አትሌት ምርጫ በቴክኒክ ኮሚቴው ከታየና አወንታ ካገኘ በኃላ በፌዴሬሽኑ ስራ 

አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔ ይሰጥበታል፡፡ 

 

7.2.5 የመስፈርቶች ነጥብ አሰጣጥ  

7.2.5.1  በኦሎምፒክ /በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የተሻለ ደረጃ ያለው/ያላት (35%)  

ደረጃ 1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ 5ኛ 

ነጥብ 35 32 29 26 23 
 

 

7.2.5.2 በፕላቲኒየም ደረጃ ማራቶን የተሻለ ደረጃ ያለው/ላት (30%) 

ደረጃ 1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ 5ኛ 

ነጥብ 30 27 24 21 18 

 

7.2.5.3 በወርቅ ደረጃ ማራቶን የተሻለ ደረጃ ያለው/ላት (25%) 

ደረጃ 1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ 5ኛ 

ነጥብ 25 22 19 16 13 

 
 

 

7.2.5.4 በብር ደረጃ ማራቶን የተሻለ ደረጃ ያለው/ላት (20%) 

ደረጃ 1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ 5ኛ 

ነጥብ 20 17 14 11 8 
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7.2.5.5 በነሀስ ደረጃ ማራቶን የተሻለ ደረጃ ያለው/ላት (15%) 

ደረጃ 1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ 5ኛ 

ነጥብ 15 12 9 6 3 
 

7.2.5.6 በማንኛውም ማራቶን ፈጣን ሰዓት ያለው/ላት (10%) 

ደረጃ 1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ 5ኛ 

ነጥብ 10 8 6 4 2 

 

7.2.5.7 በውድድር ዓመቱ ከአንድ በላይ ተወዳድሮ/ራ የማይዋዥቅ ውጤት ያለው/ላት 

(25%) 

ደረጃ 1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ 5ኛ 

ነጥብ 25 22 19 16 13 
 
 
 
 

 

ግማሽ ማራቶን 

7.2.6 የዓለም አትሌቲክስ (WA) በዓለም አቀፍ ደረጃ በየዓመቱ የሚካሄዱ የግማሽ ማራቶን 

ውድድሮችን ደረጃ /road race labels regulations/ በሚለው ህገ ደንብ ውስጥ 

ከ2014 ጀምሮ በስራ ላይ አውሎ እየተገበረ ይገኛል፡፡ 
 

የግማሽ ማራቶን ደረጃዎች፡- 

1. ወርቅ ደረጃ ግማሽ ማራቶን  

2. ብር ደረጃ ግማሽ ማራቶን  

3. ነሀስ ደረጃ ግማሽ ማራቶን ናቸዉ፡፡ 

 የዓለም አቀፍ የግማሽ ማራቶን ውድድሮች ደረጃ አሰጣጥ በየዓመቱ የተለዋዋጭነት 

ባህሪ ስለሚኖራቸዉ በየዓመቱ መጀመሪያ በፌደሬሽኑ የሚመለከታቸው ባለሞያዎች 

እየተቃኘ አስፈላጊው መስተካከል በቴክኒክ ኮሚቴው ይደረጋል፤ 

 በግማሽ ማራቶን የእጩዎች ምልመላ በየጊዜዉ በዓለም አትሌቲክስ (WA) የወጣው 

በየምድቡና ደረጃው የተቀመጡ የግማሽ ማራቶን ውድድሮች መሰረት የሚከናወን 

ይሆናል፤ 
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7.2.7 የግማሽ ማራቶን መምረጫ መስፈርቶች 

7.2.7.1 የአለም ግማሽ ማራቶን ምርጫን በተመለከተ በሀገር ውስጥ በሚካሔድ 

የኢትዮጵያ ግማሽ ማራቶን ውድድር ላይ መካፈል ግዴታ ሆኖ ከ1ኛ እስከ 3ኛ 

ደረጃ የወጡ አትሌቶች በቀጥታ ይመረጣሉ፡፡  

7.2.7.2 ቀሪዎቹ ሦስት አትሌቶች  ከዚህ በታች በተቀመጠው የግማሽ ማራቶን 

መምረጫ መስፈርት መሰረት ተፈፃሚ ይሆናል፡ 

7.2.7.2 በግማሽ ማራቶን ምርጫ የሚሳተፉ ቀሪዎቹ ሦስት  አትሌቶች ቀድመው 

የተመዘገቡ የዓለም የግማሽ ማራቶን ውጤቶች የዓለም አትሌቲክስ (WA) 

ለውድድሩ በሚደነግገው ወቅታዊ ህገ ደንቦች መሰረት የሚስተናገዱ ይሆናል፤ 

7.2.7.2 በዚህ መመሪያ ውስጥ የግማሽ ማራቶን አትሌቶች በአለም አትሌቲክስ 

በሚመዘገብ የውድድር ደረጃ ከ1ኛ-5ኛ /Top 5/ ደረጃ ያገኙ አትሌቶች ብቻ 

ነው፡፡ 

7.2.8 ለግማሽ ማራቶን እጩ ተወዳዳሪዎች የመምረጫ መስፈርቶችና ክብደታቸው 

ተ.ቁ መስፈርት ክብደት 
(በፐርሰንት) 

1 በሁለት ወርቅ ደረጃ ግማሽ ማራቶን ድምር ውጤት የተሻለ ውጤት ያለው/ላት  60% 

2 በአንድ ወርቅ ደረጃ ግማሽ ማራቶን እና በአንድ ብር ደረጃ ግማሽ ማራቶን በድምር 
ውጤት የተሻለ ውጤት ያለው፤ 

55% 

3 በአንድ ወርቅ ደረጃ ግማሽ ማራቶን እና በአንድ ነሀስ ደረጃ ግማሽ ማራቶን በድምር 
ውጤት የተሻለ ውጤት ያለው፤ 

50% 

4 በሁለት ብር ደረጃ ግማሽ  ማራቶን ድምር ውጤት የተሻለ ውጤት ያለው፤ 50% 

5 በአንድ ብር ደረጃ ግማሽ ማራቶን እና በአንድ ነሀስ ደረጃ ግማሽ ማራቶን ድምር ውጤት 
የተሻለ ውጤት ያለው፤ 

45% 

6 በሁለት ነሀስ ደረጃ ግማሽ ማራቶን ድምር ውጤት የተሻለ ውጤት ያለው፤ 40% 

7 በአንድ ወርቅ ደረጃ ግማሽ ማራቶን የተሻለ ውጤት ያለው፤ 30% 

8 በአንድ ብር ደረጃ ግማሽ ማራቶን የተሻለ ውጤት ያለው፤ 25% 

9 በአንድ ነሀስ ደረጃ ግማሽ ማራቶን የተሻለ ውጤት ያለው፤ 20% 

10 በዓለም አትሌቲክስ /WA/ በተመዘገበ በማንኛውም ግማሽ ማራቶን ፈጣን ሰዓት ያለው፤ 15% 

11 

በዓለም አትሌቲክስ እዉቅና ባላቸዉ የግማሽ ማራቶን ዉድድሮች በውድድር ዓመቱ 
በተቀመጠዉ የመግቢያ ሰዓት/ሚኒማ/ መሰረት ከተካሔዱ ዉድድሮች በ2 ተከታታይ 
የግማሽ ማራቶን ውድድሮች ወጥ የሆነ የማይዋዥቅ ውጤት /Performance 
Consistency ያለው፤ 

25% 

ከላይ በተ.ቁ ከ1-9 ከተገለጹት በአንዱ እና የተ.ቁ 10ኛ እና የ11ኛ ውጤት ድምር ከ100 ይወሰዳል 100% 
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ከላይ ለተገለጹት ለእያንዳንዱ የግማሽ ማራቶን ውድድር የተሰጠ ክብደት በ(%) 
1. ለወርቅ ደረጃ ማራቶን = ……………………….30%፤ 

2. ለብር ደረጃ ማራቶን = ………………………...25%፤ 

3. ለነሀስ ደረጃ ማራቶን ፡- ………………………..20%፤ 

 

7.2.9 የግማሽ ማራቶን ውድድሮች ነጥብ አሰጣጥ ትንተና ፡-  

1. የዓለም አትሌቲክስ (WA)ባወጣው ስታንዳርድ መሰረት የወርቅ ደረጃ የግማሽ ማራቶን 

ከብር ደረጃ ማራቶን የበለጠ ነጥብ /ክብደት/ እንዲያገኝ ተደርጓል፡፡ 

2. አንድ አትሌት ከመስፈርት 1-9 ካሉት በአንዱ መስፈርት ብቻ ውጤት እንዲያገኝ 

ይደረጋል፡፡ 

3. በሁለት የግማሽ ማራቶኖች ድምር ውጤት የተሻለ ደረጃ ያስመዘገበ አትሌት የበለጠ 

ነጥብ ያገኛል፡፡ 

4. የግማሽ ማራቶን ውጤት የሚያዘው የዓለም አትሌቲክስ (WA) በዉድድር ዘመኑ 

በሚደነግገው የሚኒማ ማምጫ ጊዜ ከሚኒማ ማምጫ ጀምሮ እስከ ሚኒማ ማምጫ 

ማብቂያ ጊዜ ውስጥ (End of Qualification Period) የተመዘገበ ውጤት ብቻ ነው፡፡  

5. በዚህ መመሪያ ውስጥ በማንኛውም የግማሽ ማራቶን በተደረጉ ውድድሮች የአትሌቶች 

ደረጃ የሚያዘው ከ1ኛ--5ኛ /Top 5/ ደረጃ ያገኙ አትሌቶች ብቻ ነው፡፡ 

6. በሁለት የግማሽ ማራቶኖች ድምር ውጤት (Aggregate result)  ሁለት አትሌቶች 

እኩል ነጥብ ቢያመጡ በቅርብ በተደረገ ውድድር የተሻለ ደረጃ ያለው አትሌት የተሻለ 

ደረጃ ያገኛል፡፡ ነገር ግን በዚህም መስፈርት እኩል ነጥብ ቢያመጡ በድምር ሰዓት 

(Aggregate time) አነስተኛ ሰዓት ያመጣ አትሌት የተሻለ ደረጃ ያገኛል፡፡ 

7. አንድ አትሌት በውድድር ዓመቱ በዓለም አትሌቲክስ እውቅና በተሰጣቸዉ ዉድድሮች 

ለውድድሩ በተፈቀደዉ የሚኒማ ማምጫ ጊዜ ውስጥ ቢበዛ ሁለት የግማሽ ማራቶን ብቻ 

መሮጥ አለበት፡፡ ከሁለት የግማሽ ማራቶን በላይ የሮጠ አትሌት በምርጫው ውስጥ 

አይካተትም፡፡ 
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8. አንድ አትሌት በማንኛውም የግማሽ ማራቶን ውድድር ገብቶ ካቋረጠ እንደተወዳደረ 

ይቆጠራል፡፡ 

9. በ4ኛ ደረጃ በተጠባባቂነት የተመረጠ አትሌት ከቡድኑ ጋር ተመረጠዉ አሰልጣኝ የስጠና 

ቦታ የመሰልጠን፣በተመረጠዉ ሆቴል አብሮ መኖር አለበት፡፡ ይህ ካልሆነ በፌዴሬሽኑ 

የስነ-ምግባር መመሪያ መሰረት አስፈላጊው እርምጃ ይወሰድበታል፡፡ 

10. ከላይ የተዘረዘሩት መስፈርቶች እንደተጠበቁ ሆኖ ልዩ ሁኔታ ሲከሰት የ3ኛዉ አትሌት 

ምርጫ በቴክኒክ ኮሚቴው ከታየና አወንታ ካገኘ በኃላ በፌዴሬሽኑ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ 

ውሳኔ ይሰጥበታል፡፡ 

11. አትሌቶች በስልጠና ሂደት ውስጥ በወቅቱ በቶሎ በማይሻልና ወደ ሙሉ ስልጠና 

በማይመልስ ዘላቂ ህመም ወይም ከፍተኛ ወይም የቆየ አደጋ ወይም በሳይንሳዊ 

ዘዴዎችና ምዘናዎች በተረጋገጠ ብቃት ማነስ መኖሩ ሲረጋገጥ ከቡድኑ ይቀነሳሉ፡፡  

 

7.2.9.1 የመስፈርቶች ነጥብ አሰጣጥ  

1. በወርቅ ደረጃ ማራቶን የተሻለ ደረጃ ያለው/ላት (30%) 

ደረጃ 1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ 5ኛ 

ነጥብ 30 27 24 21 18 

 
 

2. በብር ደረጃ ማራቶን የተሻለ ደረጃ ያለው/ላት (25%) 

ደረጃ 1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ 5ኛ 

ነጥብ 25 22 19 16 13 
 

3. በነሀስ ደረጃ ማራቶን የተሻለ ደረጃ ያለው/ላት (20%) 

ደረጃ 1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ 5ኛ 

ነጥብ 20 17 14 11 8 
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4. በማንኛውም ማራቶን ፈጣን ሰዓት ያለው/ላት (15%) 

ደረጃ 1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ 5ኛ 

ነጥብ 15 12 9 6 3 

 

5. በውድድር ዓመቱ ከአንድ በላይ ተወዳድሮ/ራ የማይዋዥቅ ውጤት ያለው/ላት (25%) 

ደረጃ 1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ 5ኛ 

ነጥብ 25 22 19 16 13 

 

ክፍል ሦስት 

አንቀፅ ስምንት 

8.1 የብሔራዊ ቡድን አሰልጣኞች ምርጫን በተመለከተ 
 

8.1.1 የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በየወቅቱ በአህጉር፤ በዓለም አቀፍና በኦሊምፒክ ደረጃ 

ለሚካሄዱ የአትሌቲክስ ውድድሮች ሀገርን ወክለው ለሚሳተፉ የብሔራዊ ቡድን 

አትሌቶች ተገቢ አሰልጣኞችን በሙያ ደረጃ ፤ በወቅታዊ ብቃት ፤በውጤታማነት እና 

በልምድ ወዘተ… ለአትሌቲክስ አሰልጣኞች ደረጃ መስጫ (Standard) መሰረት 

በማድረግ አወዳድሮ ይመድባል ፤  

8.1.2 በተጨማሪም ብሔራዊ ፌደሬሽኑ መመሪያውን ተግባራዊ በሚያደርግባቸው ጊዜያት 

በአትሌቲክሱ መስክ የሚከሰቱ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ለውጦችን ፤ አዳዲስ 

አስተሳሰቦችን ፤ውሳኔዎችን ፤ የውድድሮችን ስፋት/ ክብደትና የቆይታ ጊዜ እና 

የፌደሬሽኑን የፋይናንስ አቅምን ከግንዛቤ በማስገባት የተለያዩ ተጨማሪ ውሳኔዎችን 

የሚያስተላልፍ ይሆናል፤ 
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የብሔራዊ ቡድን አትሌቶች መመልመያና የአሰልጣኞች መምረጫ መመሪያ 
 

8.2 የብሔራዊ ቡድን አሰልጠኞች መምረጫ መስፈርት 
8.2.1 ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ለአሰልጠኞች የደረጃ መስጫ ያወጣዉን 

መስፈርት (Standard) የሚያሟሉ አሰልጣኞች ለብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝነት 

ከዚህ በሚከተለዉ መስፈርት መሰረት ይመረጣሉ 

1. የዲሲፒሊን ግድፈት የሌለበት /መልካም ሥነ- ምግባር ያለዉ  

2. ከማንኛውም ሱስ ነፃ የሆነ፤  

3. ሙሉ ጤነኛ የሆነ፤ 

4. የአሰልጣኝነት ደረጃ……………………………………. /30%/ 

5. አትሌት አሰልጥኖ እና አብቅቶ ያስመረጠ………………./60%/ 

6. የአሰልጣኝነት ልምድ …………………………..……... /10%/ 

7. ሴቶች ይበረታታሉ፡፡ 

 

ከላይ ለተቀመጡት መስፈርቶች የተቀመጠ ዝርዝር ማብራሪያ 

1. የአሰልጣኝነት ደረጃ /30%/ 

ሀ. የአለም አቀፉን አትሌቲክስ የአሰልጣኝነት ኮርስ 3 ወርና በላይ የወሰደ…30% 

ለ. የአለም አቀፉን አትሌቲክስ የአሰልጣኝነት ኮርስ ደረጃ III የወሰደ………..30% 

ሐ. የአለም አቀፉን አትሌቲክስ የአሰልጣኝነት አካዳሚ ዲኘሎማ…………….20% 

መ.የአለም አቀፉን አትሌቲክስ የአሰልጣኝነት ደረጃ II………......................20% 

ሠ. የአገር ዉስጥ አሠልጣኝነት ዲኘሎማ ................................................15% 

ረ. የአለም አቀፉን አትሌቲክስ የአሰልጣኝነት ደረጃ I………..……………….15% 

2. አትሌት አሰልጥኖና አብቅቶ ያስመረጠ……./60%/ 
 

         ሀ. 6 እና ከዛ በላይ አትሌት ያስመረጠ…………60% 

         ለ. 5 አትሌት ያስመረጠ………………………...50% 

         ሐ. 4 አትሌት ያስመረጠ………………..……...40% 

         መ. 3 አትሌት ያስመረጠ………………..……...30% 

         ሰ.  2 አትሌት ያስመረጠ………………..……...20% 

         ረ.  1 አትሌት ያስመረጠ…………………........10% 
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የብሔራዊ ቡድን አትሌቶች መመልመያና የአሰልጣኞች መምረጫ መመሪያ 
 

3. የአሰልጣኝነት ልምድ ………………………….. /10%/ 

ሀ. 10 ዓመትና በላይ…………………………….10% 

ለ. 8 -9 ዓመት…………….............................8% 

ሐ. 6 - 7 ዓመት………………………………….6% 

መ. 4 - 5 ዓመት………………………………….4% 

ሠ. 2 - 3 ዓመት…………………………………..2% 

 

 

አንቀጽ ዘጠኝ 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

9.1 ለብሔራዊ ቡድን  አሰልጣኞችና አትሌቶች 

9.1.1 በዚህ መመሪያ በሀገር ውስጥ የፀረ አበረታች መድኃኒቶችና ቅመሞች ባለስልጣን 
/ETNADA/ ፤ በዓለም አትሌቲክስ /WA/ እንዲሁም በአለም የፀረ አበረታች 
መድኃኒቶችና ቅመሞች ኤጀንሲ /WADA/ የሚወጡ ህጎች / ደንቦችና ድንጋጌዎች 
ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ ይሆናሉ፤ 

9.1.2 አንድ አትሌት በአንድ ሻምፒዮና ላይ የሚካፈለዉ በአንድ የዉድድር ተግባር ብቻ ነዉ፡፡ 
ሆኖም እንደአስፈላጊነቱ በቴክኒክ ኮሚቴ ታምኖበት በስራ አስፈፃሚ ሲወሰን በሁለት 
ተግባራት ሊወዳደር ይችላል፤ 

9.1.3 በዚህ ሰነድ ውስጥ የተገለፁትን መስፈርቶች ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ በማያደርጉ 
አሰልጣኞችና አትሌቶች በፌዴሬሽኑ የስነምግባር መመሪያ መሠረት ተግባራዊ ይሆናል፡፡ 

 
 

ክፍል አራት 
 

አንቀጽ አስር 
መመሪያውን ስለመተርጐም 

 
10.1 በዚህ የብሔራዊ ቡድን አትሌቶች ምልመላ እና የአሠልጣኞች ምርጫ  መመሪያ 

ላይ ትርጉምና ተጨማሪ ማብራሪያ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዩች ሲያጋጥሙ 

የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ጉዳዩ በቀጥታ 

በሚመለከተው የቴክኒክ ኮሚቴ ወይም የፌደሬሽኑን የህግ አማካሪ በማስተርጎም 

እና ማብራሪያዎችንም በማከል ምላሽ የመስጠት ስልጣን አለው፡፡ 
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አንቀጽ አስራ አንድ 
 

መመሪያውን ስለማሻሻል 
 

11.1 ይህን የብሔራዊ ቡድን አትሌቶች ምልመላ እና የአሠልጣኞች ምርጫ መመሪያ 

በተለያዩ ሀገራዊ፣አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ክስተቶች ሲያጋጥሙ እንዲሁም 

የባለድርሻ አካላት አስተያየቶች ወይም ጥያቄዎች መሻሻል እና ተጨማሪ 

ጉዳዮችን ማካተት የሚያስፈልገው ሆኖ ሲገኝ ጉዳዩ በባለሞያዎች ተዘጋጅቶ፤ 

በቴክኒክ ኮሚቴ በተገቢው ታይቶና ስምምነት ላይ ተደርሶበት በኢትዮጵያ 

አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሊሻሻል ይችላል 

 
 

አንቀጽ አስራ ሁለት 
 

መመሪያው ተፈፃሚ የሚሆንበት ጊዜ 
 

 

12.1 ይህ የብሔራዊ ቡድን የአትሌቶች እና የአሠልጣኞች መመልመያና መምረጫ መመሪያ 

በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤ ከፀደቀበት ከጥር/ 2014 ዓ.ም. ጀምሮ 

ተፈፃሚ ይሆናል፡፡  
 

ኮ/ር አትሌት ደራርቱ ቱሉ 
የኢት/አት/ፌዴ/ኘሬዝዳንት 

                                                ጥር 2ዐ14 ዓ.ም. 
 
 
 
 
 


	1. ፕላቲነም ደረጃ ማራቶን

