
 

 

 

የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን  
 

የተሻሻለው የክለቦች ማቋቋሚያ መመሪያ 
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የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በአዲስ መልክ ሥራዎችን ለመስራት ብሎም 

የአትሌቲክስን ስፖርት ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስና ሀገራችን በአህጉር እና በአለም አቀፍ 

መድረኮች በአትሌቲክሱ መስክ ያላትን ተወዳዳሪነት ለማሣደግ ተልእኮ እና ራዕዩን ሊያሳኩ 

የሚችሉ ልዩ ልዩ መመሪያዎችና አሠራሮች አዘጋጅቷል፡፡  

በመሆኑም ለዚህ ስኬታማነት ያግዘው ዘንድ የክለቦች አደረጃጀትን በመፈተሽ ክለቦች 

እንዲጠናከሩ ፤ የውጤታማነትና የተፎካሪነት ስሜታቸውን ከፍ በማድረግ ከፍ ያለ የብቃትና 

የጥራት ደረጃ ያላቸውን አትሌቶች ማፍራት እንዲችሉ እና ከድጐማ ወጥተው ራሳቸውን 

የሚችሉበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ደመወዝ፣ ትጥቅ፣ ምግብ፣ ህክምና ወዘተ… የመሳሰሉ 

በርካታ ወጪዎችን አውጥተው በሚያበቋቸው አትሌቶች ቀጥተኛ ተጠቃሚነታቸው 

እንዲረጋገጥ በማሰብ በአትሌቲክሱ ስፖርት ላይ የሚሠሩ የስፖርት ማህበራትን ወደ 

አትራፊነት (ወደ ቢዝነስ አስተሳሰብ) በመቀየር ተግባራዊ ይሆን ዘንድ ይህ የክለቦች 

ማቋቋሚያ መመሪያ ተሻሽሎ ወጥቷል፡፡ 

 

መግቢያ 
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የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የክለቦች ማቋቋሚያ መመሪያ 
 

ክፍል አንድ 

ጠቅላላ 

አንቀጽ አንድ 

አጭር ርዕስ 

 
ይህ መመሪያ የክለቦች ማቋቋሚያ መመሪያ ቁጥር 02/2010 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

 

አንቀጽ ሁለት 

አውጭው አካል 

 
የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ወጣቶችና ስፖርት ሚ/ር የስፖርት ማህበራት ስለሚቋቋሙበት ሁኔታ 

ለመወሰን ባወጣው መመሪያና በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን መተዳደሪያ ደንብ መሠረት 

ይህ የክለቦች ማቋቋሚያ መመሪያ ተሻሽሎ ወጥቷል፡፡ 

 

አንቀጽ ሦስት 

የመመሪያው አላማና አስፈላጊነት 

 
የአገራችን የአትሌቲክስ ስፖርት እንዲጠናከርና ተተኪ አትሌቶችን ለማፍራት ታዳጊ፣ 

ወጣትና አዋቂ አትሌቶችን በመያዝ ወቅታዊና ሳይንሳዊ ስልጠና በመስጠት ክለባቸውንና 

ሀገራቸውን የሚያስጠሩ ምርጥ አትሌቶች ማፍራት፡፡ 

ማስታወሻ ፡- በዚህ ሰነድ ውስጥ በወንድ ፆታ የተገለፀው ሁሉ ለሴትም ጭምር ያገለግላል፡፡ 

 

አንቀጽ አራት 

ትርጓሜ 

1. የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ማለት፡- የአትሌቲክስ ስፖርትን በመላ ሀገሪቱ በበላይነት 

ለማስፋፋትና ለመምራት በህግ ኃላፊነት የተሰጠው አካል ማለት ነው፡፡ 

2. የዓለም አቀፍ አትሌቲክስ ፌዴሬሽኖች ማህበር (IAAF) ማለት፡- የአትሌቲክስ ስፖርትን 

በዓለም አቀፍ ደረጃ በበላይነት የሚመራ አካል ማለት ነው፡፡ 
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3. የክልል ወይም የከተማ አስተዳደር አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ማለት፡- በክልል ወይም በከተማ 

አስተዳደር ውስጥ የአትሌቲክስ ስፖርትን በበላይነት ለማስፋፋትና ለመምራት ከሀገር 

አቀፍ ፌዴሬሽኑ በህግ ኃላፊነት የተሰጠው አካል ማለት ነው፡፡ 

4. የአትሌቲክስ ስፖርት ማለት፡- የመም፣ የሜዳ ተግባር፣ የጐዳና ላይ ሩጫ፣ የርምጃ፣ 

የሀገር አቋራጭና የተራራ ላይ ሩጫ ማለት ነው፡፡ 

5. ክለብ ማለት፡- የአትሌቲክስ ስፖርት እንቅስቃሴን ለማራመድ ህግና ደንቡ በሚፈቅድለት 

መሠረት የተቋቋመ ማህበር ማለት ነው፡፡ 

6. አትሌት ማለት፡- በአትሌቲክስ ስፖርት ለመሰልጠንና ለመወዳደር ፍላጐትና ብቃት ያለው 

ታዳጊ፣ ወጣት እና አዋቂ ወንድ/ሴት ስፖርተኛ ማለት ነው፡፡       

7. ሀገር አቀፍ ውድድር ማለት፡- ክልሎች፣ ከተማ አስተዳደሮች፣ ክለቦች እና ተቋማት 

የሚሳተፉበት የአትሌቲክስ ስፖርት ውድድር ማለት ነው፡፡  

8. አለም አቀፍ ውድድር ማለት፡- ከአንድ አገር በላይ የሚሳተፉበት የአትሌቲክስ ስፖርት 

ውድድር ማለት ነው፡፡ 

9. አሠልጣኝ ማለት፡- በአሰልጣኝነት ትምህርት፣ ስልጠና እና ልምድ ብቁ ሆኖ ሕጋዊ 

ዕውቅና የተሰጠውና ለአትሌቶች ሁለገብ የሆነ ሙያዊ ድጋፍ በመስጠት ብቃታቸውን 

ከፍ የሚያደርግ ባለሞያ ማለት ነው፡፡   

10. ታዳጊ አትሌት ማለት፡-    ዕድሜው ከ18 ዓመት በታች ያለ (ከ16 እስከ 17 ዓመት፣ 

U-18) አትሌት ማለት ነው፡፡  

11. ወጣት አትሌት ማለት፡-   ዕድሜው ከ20 ዓመት በታች ያለ (ከ18 እስከ 19 ዓመት፣ 

U-20) አትሌት ማለት ነው፡፡  

12. አዋቂ አትሌት ማለት፡- ዕድሜው 20 ዓመት እና ከ20 ዓመት በላይ የሆነ አትሌት 

ማለት ነው፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

u
የተጨመረ

u
የተጨመረ
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ክፍል ሁለት 

ስለክለቦች አመሠራረት፣ አቋምና ምዝገባ 

አንቀጽ አምስት 

ክለብን ስለመመስረት 
 

1. የአትሌቲክስ ክለቦች በመኖሪያ አካባቢና ከተሞች፣ በድርጅቶች፣ በፋብሪካዎች እና 

በትምህርት ተቋማት ስፖርቱን ለድጋፍ ወይም ለንግድ (ለትርፋማነት) በሚጠቀሙ 

ባለሀብቶች ወይም ድርጅቶች ወይም ተቋማት ሊመሠረቱ ይችላሉ፡፡ 

2. ማንኛውም የሚቋቋም ክለብ፡- ከዚህ የሚከተሉትን መመዘኛዎች ማሟላት 

ይጠበቅበታል፡፡ 

ሀ. የመቋቋሚያና መተዳደሪያ ደንብ፤ 

ለ. ቀደም ሲል ሌሎች ክለቦች ያልተጠሩበት መጠሪያ ስም፣ አርማና በቀለሙ 

ተመሳሳይነት ያለው  የመወዳደሪያ ማሊያ፤ 

ሐ. የክለብ ስራ አስኪያጅ እና ቋሚ የጽ/ቤት አድራሻ ያለው፡- (ያለበት ቦታ ስም፣ 

የቤት ቁጥር፣ የስልክ ቁጥርና ኢሜል የመሳሰሉት መረጃዎች ያሉት)፤ 

መ. ቢቻል የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ፣ በባለቤትነት ወይም በኪራይ ወይም 

በትውስት ያለው መሆኑ ሲረጋገጥ፤  

ሠ. መሠረታዊ የስልጠና ቁሳቁስ ያሟላ፤ 

ረ. በሀገር አቀፍ ፌዴሬሽን የተረጋገጠ ህጋዊ የሆነ የአሠልጣኝነት ማስረጃ ያላቸው 

ቢያንስ ሁለት ባለሙያዎች ያለው፤ 

ሰ. በስሙ የባንክ ሂሳብ በመክፈት ማስረጃ ማቅረብ የቻለ፤ 

ሸ. የሚይዛቸው አትሌቶች በሁለቱም ፆታ ቢያንስ ሃያ-አምስት ሆነው በመምና በሜዳ 

ተግባራት ተወዳዳሪ አትሌቶችን ያቀፈ፤ 

ቀ. የሀገር አቀፉን፣ የክልልና ከተማ አስተዳደሩን ፌዴሬሽን መተዳደሪያ ደንቦችና 

የሚያስተላልፏቸውን ውሳኔዎች የሚቀበል ስለመሆኑ በጽሁፍ ማረጋገጥ የሚችል፤ 

በ. ክለቡ የሚይዛቸው አትሌቶች ስርጭት ቢያንስ በሂደት በታዳጊ፣ በወጣትና በአዋቂ 

የዕድሜ እርከን ቡድን ያዋቀረ ወይም ለማዋቀር የተዘጋጀ፤ 

 

 

u
የተጨመረ
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አንቀጽ ስድስት 

የክለቦች መዋቅር 
 

የአትሌቲክስ ስፖርት ክለቦች መዋቅር ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ሁኔታዎች ያሟላ ሊሆን 

ይገባል ፡፡ 

1. ጠቅላላ ጉባኤ 

2. የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ወይም የሥራ አመራር ቦርድ 

3. ቋሚና ጊዜያዊ ኮሚቴዎችና ንዑሳን ኮሚቴዎች 

4. የክለብ ፅ/ቤት ኃላፊ፣ የቴክኒክ ባለሞያ (ዳይሬክተር)፣ አሠልጣኞች፣ አትሌቶች እና 

ሌሎች ሠራተኞች ይኖሩታል፡፡ 
 

አንቀጽ ሰባት 

ስለ ክለቦች ምዝገባ 
 

1. ክለቦች በአንቀጽ 5 ቁጥር 2 የቅድሚያ መቋቋሚያ መስፈርቶችን አሟልተው ሲገኙ 

በሚከተለው አኳኋን ክለባቸውን በማቋቋም ይመዘገባሉ፡፡ 

2. የመቋቋሚያ መመዘኛዎችን የሚያሟሉ ክለቦች በተቋቋሙበት ክልል ወይም ከተማ 

አስተዳደር በሚገኘው የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን የምዝገባ ጥያቄ ከሐምሌ 1 እስከ 

ጥቅምት 30 ድረስ በፅሁፍ ማቅረብ አለባቸው፡፡ 

3. ጥያቄው የቀረበለት የክልል ወይም የከተማ አስተዳደር አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ክለቡ 

በመስፈርቱ መሠረት የሚጠበቅበትን ማሟላቱን ካረጋገጠ በኋላ ይመዘግባል፤ 

4. የክልሉ ወይም የከተማ አስተዳደሩ ፌዴሬሽን ክለቡ መመዝገቡን የሚገልጽና ክልሉ 

ወይም ከተማ አስተዳደሩ በሚያዘጋጃቸው ውድድሮች ላይ መሳተፍ የሚችል መሆኑን 

የሚገልጽ ደብዳቤ ለክለቡና ለብሔራዊ ፌዴሬሽኑ በመላክ ያሳውቃል፡፡ 

5. ክልሉ/ከተማ አስተዳደሩ በሚያዘጋጀው የውድድር ሥርዓት ክለቡ ለሁለት ዓመት ከቆየ 

በኋላ ያለውን የብቃት ደረጃ በማሳደግ በዓመቱ መጨረሻ ለብሔራዊ ፌዴሬሽኑ 

የመወዳደር ጥያቄ በክልሉ ወይም በከተማ አስተዳደሩ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በኩል 

ለሀገር አቀፍ ፌዴሬሽኑ ማቅረብ ይችላል፡፡ 

u
ከታች የሚከተሉትን

u
መስከረም 30

u
የምዝገባ ጥያቄ
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6. የክልሉ ወይም የከተማ አስተዳደሩ ፌዴሬሽን በበጀት ዓመቱ ውስጥ የክለቡን ዓመታዊ 

ክፍያ፣ የጠቅላላ ጉባኤ ሪፖርት፣ የተወዳዳሪ አትሌቶች ተሳትፎ፣ ስፖርቱን ለማሳደግ 

የያዛቸው ዕቅዶች፣ የውድድር ብቃትና ሌሎች ሁኔታዎችን የሚያሟላ መሆኑን 

ካረጋገጠ በኋላ ዕውቅና እንዲሰጥ ለብሔራዊ ፌዴሬሽኑ ይልካል፡፡ 

7. ብሔራዊ ፌዴሬሽኑ የቀረቡለትን መመዘኛዎች ከመረመረ በኋላ በአንድ ወር ጊዜ 

ውስጥ ለክልሉ ወይም ለከተማ አስተዳደሩ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን መልስ በመስጠት 

ለክለቡ እውቅና ይሰጣል፡፡ 

አንቀጽ ስምንት 

የክለቦች ኃላፊነት እና ግዴታ  

በአንቀጽ 5 ቁጥር 2 ሥር የተቀመጠላቸውን መስፈርት በማሟላት የሚመሠረቱ 

ክለቦች የሚከተሉት ኃላፊነቶችና ግዴታዎች አሉባቸው፡-  

1. በብሔራዊ ፌዴሬሽኑ የክለቦች መቋቋሚያ መመሪያ መሠረት የመቋቋም፤ 

2. በብሔራዊ ፌዴሬሽኑ ዕውቅና የተሰጣቸው በቂና ተመጣጣኝ አሠልጣኞችን 

የመቅጠር፤ 

3. አስፈላጊውን የስልጠና፣ የትራንስፖርት፣ የላብ መተኪያ(የምግብ)፣ የደመወዝ፣ 

የትጥቅና የመሳሰሉትን የግብአት አቅርቦቶች የማሟላት፤ 

4. የአትሌቶችን ስልጠና የመደገፍና የመከታተል፣ ውጤታማነታቸውንም የማረጋገጥ፤ 

5. የውል ጊዜያቸውን የጨረሱና ከክለቡ ጋር መቀጠል ለማይፈልጉ አትሌቶች በወቅቱ 

መልቀቂያ የመስጠት፤ 

6. ብሔራዊ ፌዴሬሽኑ እንዲሁም የክልሉ/የከተማ አስተዳደሩ ፌዴሬሽን በሚያዘጋጃቸው 

ውድድሮች ላይ አትሌቶችን የማሳተፍ፤ 

7. ከክለቡ ጋር ስምምነት የፈጸሙበትን አንድ የውል ኮፒ ለአትሌቶች በወቅቱ የመስጠት 

ኃላፊነትና ግዴታዎች አለባቸው፡፡ 
 

 
አንቀጽ ዘጠኝ 

የክለቦች ደረጃ መስጫ መስፈርቶች 

ከታች በተዘረዘሩት መመዘኛ መስፈርቶች መሠረት ጤናማ የፉክክር መድረክ በመፍጠር 

የጥራት ደረጃቸውን ለማሳደግ ታሳቢ ያደረገ የክለቦች ደረጃ ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ 

የሀገሪቱ ክለቦች በሁለት ዋና ደረጃዎች ተከፍለው ተመጣጣኝ ደረጃ ላይ የሚገኙት 

u
የተጨመረ

u
የተጨመረ
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በተመሣሣይ የውድድር ሥርዓት የሚወዳደሩበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር አስፈላጊ ሆኖ 

ተገኝቷል፡፡ 

1. የክለብ ደረጃ መመዘኛ መስፈርቶች፡-  

ሀ. የክለቦችን መቋቋሚያ መስፈርት ሙሉ በሙሉ ያሟላ፤  

ለ. መሠረታዊ ቁሳቁሶችን ያሟላ የአትሌቶች መኖሪያ ካምፕ ያለው፤ /ወይም በራሱ 

መንገድ ለአትሌቶች በቂ ድጋፍና እንክብካቤ ማድረግ የሚችል/ 

ሐ. መሠረታዊ የሆነ የማዘውተሪያ ሥፍራ ያለው ወይም በኪራይና በትውስት 

የሚጠቀም፤ 

መ. መሠረታዊ የሆኑ የአትሌቲክስ የልምምድ ቁሳቁስ ያሟላ፤ 

ሠ. በሦስቱም የውድድር ዓይነቶች (ተግባሮች) አትሌቶችን የያዘ፤ 

ረ. 50 /ሀምሳ/ እና ከዚያ በላይ አትሌቶችን የያዘና አሰልጣኝ ለአትሌት ምጥጥን   

   ቢያንስ አንድ አሰልጣኝ ለ15 አትሌቶች የመደበ፤ 

   ሸ. በብሔራዊ ፌዴሬሽኑና በክልል ወይም በከተማ አስተዳደር ደረጃ  ዕውቅና ያላቸው   

      አሰልጣኞች ያሉት፤  

ቀ. መሠረታዊ የድጋፍ ሰጪ ባለሙያዎችና ሠራተኞች ያሉት፤ 

2. ከላይ በተዘረዘሩት መመዘኛ መስፈርቶች መሠረት ክለቦች ተመዝነው በሁለት ደረጃ 

/ማለትም በ1ኛ ዲቪዚዮን እና በ2ኛ ዲቪዚዮን/ የሚከፈሉ ሲሆን መስፈርቱን ሙሉ 

በሙሉ ያሟላ በ1ኛ ደረጃ ክለብነት የሚመደብና የሚመዘገብ ይሆናል፡፡  

3. የአንደኛ ዲቪዚዮን ክለቦች በተመሳሳይ ደረጃ ላይ ከሚገኙ ክለቦች ጋር የሚወዳድሩ 

ሲሆን የብሔራዊ ፌዴሬሽኑ በሚያዘጋጃቸው ውድድሮች ላይ ሚኒማ ያሟሉ 

አትሌቶች በቀጥታ የሚሳተፉ ይሆናል፡፡ 

4. ከ2ኛ ዲቪዚዮን የሚገኙ አትሌቶች ብሔራዊ ፌዴሬሽኑ ያስቀመጠውን ሚኒማ 

ያሟሉት አትሌቶች ብቻ በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ መሳተፍ ይችላሉ፡፡ 

5. እንደሁኔታውና እንደአስፈላፊነቱ በየዓመቱ አንድ ወይም ሁለት ክለቦች ከላይ 

ወደታችኛው ደረጃ የሚወርዱና ሌሎች በምትክ ከታችኛው ደረጃ ወደላይ የሚወጡ 

ይሆናል፡፡  

ማብራሪያ፡- በዓመቱ መጨረሻ ድምር ውጤት መሠረት በ1ኛ ዲቪዚዮን ሲወዳደሩ 

ከነበሩበት ደረጃ መጨረሻ ላይ የሚገኙት ክለቦች በቴክኒክ ኮሚቴዉ ዉሳኔ መሰረት 

ወደታችኛው ዲቪዚዮን የሚወርዱ ሲሆን ከ2ኛ ዲቪዚዮን ውጤታማ የሆኑት አንድ 

ወይም ሁለት ክለቦች በምትካቸው ወደላይ የሚወጡ ይሆናል፡፡ 

u
የተጨመረ
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6. የሁለተኛ ደረጃ ክለብ መመዘኛ መስፈርቶች፡-  

ሀ. የክለቦችን መቋቋሚያ መስፈርት ሙሉ በሙሉ ያሟላ፤  

ለ. ከደመወዝ በተጨማሪ የላብ መተኪያ አቅርቦት ያለው፤  

ሐ. መሠረታዊ የሆኑ የአትሌቲክስ የልምምድ ቁሳቁሶችን ያሟላ፤ 

መ. የሚይዛቸው አትሌቶች በሁለቱም ፆታ ቢያንስ 25 /ሃያ-አምስት/ ሆነው በመምና 

በሜዳ ተግባራት ተወዳዳሪ አትሌቶችን ያቀፈ፤ 

ሠ. 25 /ሃያ-አምስት/ እና ከዚያ በላይ አትሌቶችን ይዞ አሰልጣኝ ለአትሌት ምጥጥን 

ቢያንስ አንድ አሰልጣኝ ለ15 አትሌቶች የመደበ፤ 

 ረ. ሕጋዊ የሆነ የአሰልጣኝነት ማስረጃ ያላቸው አሰልጣኞችን የያዘ፤ 

 ሸ. ቢቻል የፊዚዮቴራፒ ባለሙያ ያለው፤ 

7. ከላይ የተዘረዘሩትን መመዘኛ መስፈርቶች የሚያሟሉ ክለቦች በ2ኛ ዲቪዚዮን /ደረጃ/ 

ክለብነት የሚመደቡና የሚመዘገቡ ይሆናል፡፡ 

8. የሁለተኛ  ዲቪዚዮን ክለቦች በተመሳሳይ ደረጃ ላይ ከሚገኙ ክለቦች ጋር የሚወዳድሩ 

ሲሆን የክልል/የከተማ አስተዳደር ፌዴሬሽኞች በሚያዘጋጇቸው ውድድሮች ላይ 

የሚሳተፉ ይሆናል፡፡ እንደአስፈላጊነቱም የብሔራዊ ፌዴሬሽኑ በሚያዘጋጃቸው 

ውድድሮች ላይ ብቃታቸው ተረጋግጦ ሊሳተፉ ይችላሉ፡፡ 

9. የአማተር ቡድን ደረጃ መመዘኛ መስፈርቶች፡-  

ሀ. የራሳቸው የሆነ የመመስረቻ እና የውስጥ መተዳደሪያ ደንብ ያላቸው፤ 

ለ. ከክልሉ/ከከተማ አስተዳደሩ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በደረጃቸው የመቋቋሚያ ፈቃድ 

አግኝተው የተቋቋሙ፤  

ሐ. ሕጋዊ የሆነ የአሰልጣኝነት ማስረጃ ያላቸው አሰልጣኞች ያሉት፤ 

መ. በሁለቱም ፆታ ቢያንስ 10 /አስር/ አትሌቶችን የያዘ፤  

ሠ. የራሱ የሆነ መጠሪያ፣ አርማ እና የባንክ አካውንት ያለው መሆን አለበት፡፡ 

10.  የአማተር ቡድን በተመሳሳይ ደረጃ ላይ ከሚገኙ ቡድኖች ጋር የሚወዳድር ሲሆን 

ዞኖች/ክፍለ-ከተሞች፣ ወረዳዎችና ቀበሌዎች በሚያዘጋጁት ውድድር ላይ የሚሳተፍ 

ይሆናል፡፡ እንደአስፈላጊነቱም የክልል/የከተማ አስተዳደር ፌዴሬሽኞች በሚያዘጋጇቸው 

ውድድሮች ላይ ብቃታቸው ተረጋግጦ ሊሳተፉ ይችላሉ፡፡ 

11.  የፕሮጀክት እና የማዕከላት ዉድድር እንደአስፈላጊነቱ በተመሳሳይ ደረጃ ላይ ከሚገኙ 

ቡድኖች ጋር የሚወዳድሩ ሲሆን በየደረጃው ባሉ የክልል/የከተማ አስተዳደር እንዲሁም 
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የብሔራዊ ፌዴሬሽኑ አደረጃጀቶች በሚያዘጋጁት ውድድር ላይ የተቀመጠውን 

ሚኒማ/መስፈርት/ ካሟሉ የሚሳተፉ ይሆናል፡፡ 

12.  ይህ መመሪያ የሀገር አቋራጭ እና የጐዳና ላይ ሩጫ ውድድርን አያካትትም፡፡ 

 

 
 
 
 
 
 

ክፍል ሦስት 

ስለ አትሌቶች ቅጥር፣ ተገቢነት፣ መብትና ግዴታ 

አንቀጽ አስር 

የአትሌት ምዝገባ ሂደት 
 

1. ማንኛውም ክለብ በራሱ የብቃት መመዘኛ መስፈርት መሠረት የፈለገውን አትሌት 

መመልመልና መቅጠር ይችላል፡፡ 

2. አንድ አትሌት በአንድ የውድድር ዘመን ተገቢነት የሚያገኘው በፍቃደኝነት 

ለፈረመበት/ችበት ክለብ ብቻ ነው፡፡ 

3. አንድ አትሌት ከአንድ ክለብ ጋር ስምምነት ካደረገ በኋላ የውል ስምምነቱ በሶስት 

ኮፒ ተሰርቶ አንደኛው ለክልሉ/ከተማ አስተዳደሩ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን፣ ሁለቱ   

ለአትሌቱና ለክለቡ ከተሰጠ በኋላ ውሉ በስራ ላይ ይውላል፡፡ 

4. ውሉ የሚፈጸመው እድሜያቸው ከ18 አመት በታች ካሉ አትሌቶች ጋር ከሆነ 

የውል ስምምነቱ ሊፈጸም የሚችለው ከወላጅ አባት ወይም እናት ወይም ህጋዊ 

ውክልና ከተሰጠው አካል ጋር መሆን ይኖርበታል፡፡ 

5. በአትሌቱና በክለቡ መካከል የሚደረገው የጋራ የውል ስምምነት ዘመን በውሉ ላይ 

የሚገለጽ ሆኖ አትሌቱ በግልጽ በሚገባው ቋንቋ ተተርጉሞለት በመፈራረም 

ይፈጸማል፡፡ የአትሌቱ ተገቢነት /የስምምነት ውሉ ህጋዊ ሆኖ/ የሚፀድቀው 

በክልሉ/በከተማ አስተዳደሩ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ይሆናል፡፡ 

6. በአትሌቱና በክለቡ መካከል የተደረገውን ውል ሁለቱም አካሎች በጋራ ተስማምተው 

ማፍረስ ይችላሉ፡፡ ይህንንም ጉዳይ የሁለቱንም ተዋዋዮች ፊርማና የክለቡን ማህተም 

በማድረግ ለክልሉ/ለከተማ አስተዳደሩ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ማሳወቅ አለባቸው፡፡ 

7. ሁለቱም ተዋዋዮች በጋራ የተስማሙበትን ውል በአንደኛው ወገን ፍላጐት ብቻ 

ማፍረስ አይቻልም፡፡ ሆኖም ግን አንደኛው ወገን በራሱ ጊዜ ውሉን ካፈረሰ የጋራ 

u
የተጨመረ

u
የተጨመረ
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ስምምነት ውሉ እንደተጠበቀ ሆኖ ውል አፍራሹ ውል ለፈረሰበት ወገን ብር 

20,000.00 (ሀያ ሺህ ብር) ካሣ በመክፈል ውሉን ሊያቋርጥ ይችላል፡፡ 

8. ሁለቱ ተዋዋዮች ውላቸውን ጨርሰው እንደገና ለማደስ ከፈለጉ የሁለቱን ተዋዋዮች 

የስምምነት ፊርማ በክለቡ ማህተም አስደግፎ ለክልሉ/ለከተማ አስተዳደሩ አትሌቲክስ 

ፌዴሬሽን በማቅረብ ውሉን ማሳደስ ይቻላል፡፡ 

9. አንድ ክለብ በገባው ውል መሠረት አትሌቱ ማግኘት የሚገባውን ጥቅም ሲያጣና 

አትሌቱ ሁኔታውን ለክልሉ/ለከተማ አስተዳደሩ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ካሳወቀ 

ፌዴሬሽኑ ሁኔታውን ካጠና በኋላ በደንቡ መሠረት አስፈላጊውን እርምጃ ይወስዳል፡፡ 

10. አንድ አትሌት በአንድ የውድድር ዓመት ለሁለት ክለቦች ፈርሞ ተገቢነት ተሰጥቶት 

ሲወዳደር ቢገኝ አትሌቱ ብር 5,000.00 (አምስት ሺህ ብር) የሚቀጣ ሲሆን ተገቢነቱ 

ቀድሞ ለፈረመበት ክለብ ይሆናል፡፡ ተገቢነት በሌለው ክለብ ተመዝግቦ በውድድሩ 

ያስመዘገበው ውጤትም በሙሉ ይሰረዛል ፤ ተገቢነቱን ሳያረጋግጥ መዝግቦ ያወዳደረ 

ክለብም ብር 5000.00 (አምስት ሺህ ብር) ይቀጣል፡፡  ቅጣቱን የሚያስፈጽመው 

አወዳዳሪው አካል ይሆናል፡፡ 

11. አንድ አትሌት በነበረበት ክልል/ከተማ አስተዳደር ውስጥ በሚገኝ ክለብ 

መመዝገብ/መቀጠር ከፈለገ ቀደም ሲል ከነበረበት ክለብ የመልቀቂያ ደብዳቤ በማቅረብ 

ሊመዘገብ/ሊቀጠር ይችላል፤ ሆኖም ግን ከሌላ ክልል/ከተማ አስተዳደር የመጣ ከሆነ 

ከክልሉ/ከከተማ አስተዳደሩ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን መልቀቂያ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡  

12. የአትሌቶችን የዝውውር ሂደት የሚፈቅደውና የሚያጸድቀው የክልሉ/የከተማ 

አስተዳደሩ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ነው፡፡ 

13. የአትሌቶችን ተገቢነትና ዝውውር ጉዳይ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በይግባኝ 

የማየትና በጉዳዩ የመወሰን ሙሉ ስልጣን አለው፡፡ 

14. አንድ አትሌት ከክለቡ ጋር የሚኖረው የውል ስምምነት ለአንድ ዓመት ብቻ 

ይሆናል፡፡ ሆኖም በክለቡ እና በአትሌቱ ስምምነት መሠረት ውሉን በየዓመቱ ማደስ 

ይቻላል፡፡ 

አንቀጽ አስራ አንድ 

የአትሌት ኃላፊነትና ግዴታ 

በአንድ ክለብ ተይዞ በመሰልጠን እና በመወዳደር ላይ የሚገኝ አትሌት ለክለቡ ከዚህ በታች 

የተዘረዘሩትን መፈፀም አለበት፡፡ 
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1. ክለቡ በሚሳተፍባቸው የክልል/የከተማ አስተዳደር አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ወይም 

የብሔራዊ ፌዴሬሽኑ በሚያዘጋጃቸውና ለመሳተፍ በተመዘገበባቸው ውድድሮች 

የመሣተፍ ግዴታ አለበት፡፡ 

2. ማንኛውም አትሌት በተለያዩ ውድድሮች ላይ ተሳትፎ በግልም ሆነ በቡድን 

ከሚያገኘው ሽልማት ከክለቡ ጋር በገባው የስምምነት ውል መሠረት ለክለቡ ክፍያውን 

የመፈጸም ግዴታ አለበት፡፡ 

3. በአትሌቱና በክለቡ መካከል በሚፈፀም ውል መሠረት የውል ጊዜውን ሳያጠናቅቅ 

አትሌቱ ወደሌላ የክልል/የከተማ አስተዳደር ክለብ መዛወር ከፈለገ በአንቀፅ 8 ቁጥር 7 

በተገለፀው መሠረት የሚፈለግበትን ክፍያ መፈፀም ይኖርበታል፡፡ 

 

አንቀጽ አስራ ሁለት 

አትሌቱ ማግኘት ስለሚገባው ጥቅም 

1. አትሌቱ በክለቡ የሚያገኘው ጥቅማጥቅም ክለቡና አትሌቱ በሚያደርጉት የውል 

ስምምነት መሠረት ሆኖ ቢያንስ፡- 

ሀ. ደመወዝ 

ለ. የተሟላ የልምምድና የውድድር ስፖርት ትጥቅ 

ሐ. የትራንስፖርት አገልግሎት (አበል) 

መ. የተሟላና ተገቢ ስልጠና 

ሠ. የላብ መተኪያ ምግብ 

ረ. የማሳጅ/የፊዚዮቴራፒ አገልግሎት 

ሰ. የሕይወት ዋስትናና የሕክምና አገልግሎት ክለቡ ሊያሟላ ይገባል፡፡ 

 

ክፍል አራት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

አንቀጽ አስራ ሦስት 

የስም ለውጥ ስለማድረግ 

አንድ ክለብ በራሱ ጠቅላላ ጉባዔ ውሳኔ መሠረት የክለቡን መጠሪያ ስም መለወጥ 

ይችላል፡፡ ይህንንም ውሳኔ ለክልሉ/ለከተማ አስተዳደሩ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን አሳውቆ ካፀደቀ 

በኋላ ተግባራዊ ያደርጋል፡፡ ሆኖም ግን የሌላ በስራ ላይ ያለ ክለብ ወይም ተቋቁሞ የፈረሰ 

u
የሌላ ወይም
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የአትሌቲክስ ስፖርት ክለብ ስም ወይም ተመሳስሎ ሶስተኛ ወገን ሊያደናግር የሚችል ስም 

መጠቀም አይቻልም፡፡ 
 

አንቀጽ አስራ አራት 

ስለ ውህደት 
 

በአንድ ክልል/ከተማ አስተዳደር የሚገኙ ሁለት ክለቦች በራሳቸው ጠቅላላ ጉባዔ ውሳኔ 

መሠረት ሊዋሀዱ ይችላሉ፡፡ መጠሪያቸውም ሁለቱም በተስማሙበት የሚወሰን ሲሆን 

ይህንንም ውሳኔ ለክልሉ/ለከተማ አስተዳደሩ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አቅርበው በማፀደቅ 

ተግባራዊ ያደርጋሉ፡፡ 
 

አንቀጽ አስራ አምስት 

ስለመፍረስ 

አንድ ክለብ በራሱ ጠቅላላ ጉባዔ ውሳኔ መሠረት ሊፈርስ ይችላል፡፡ መፍረሱንም 

ለክልሉ/ለከተማ አስተዳደሩ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ያሳውቃል፡፡ የክልሉ/የከተማ አስተዳደሩ 

አትሌቲክስ ፌዴሬሽንም ምክንያቱን በማጣራት በ30 ቀናት ውስጥ ለብሔራዊ ፌዴሬሽኑ 

ያሳውቃል፡፡ 
 

አንቀጽ አስራ ስድስት 

ስለ ቅጣት 

16.1 ማንኛውም ክለብ በክልል/በከተማ አስተዳደር እና በሀገር አቀፍ ፌዴሬሽኑ የወጡ 

ደንቦችን፣ መመሪያዎችንና ውሳኔዎችን ጥሶ በተገኘ ጊዜ የክልሉ/የከተማ አስተዳደሩ 

አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በሥነ-ምግባር ደንብ /መመሪያ/ መሠረት አስፈላጊውን እርምጃ 

ይወስዳል፤ የክልሉ/የከተማ አስተዳደሩ ፌዴሬሽን የማስተካከያ እርምጃ ባልወሰደ ጊዜ 

ብሔራዊ ፌዴሬሽኑ ጉዳዩን አጣርቶ አስፈላጊውን እርምጃ ሊወስድ ይችላል፡፡  
 

16.2 ይህንን መመሪያ የጣሰ ወይም የዚህን መመሪያ አፈፃፀም ያሰናከለ ማንኛውም ክለብ 

አግባብ ባለው የአትሌቲክስ ስፖርት ሕግ መሠረት ይቀጣል፤ ብሄራዊ ፌዴሬሽኑም 

የሥነ-ሥርዓት እርምጃ ሊወስድ ይችላል፡፡ 

 

 

u
የተጨመረ ቁጥር

u
የተጨመረ ቁጥር
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አንቀጽ አስራ ሰባት 

መመሪያውን ስለመተርጐም 

  በዚህ መመሪያ ላይ ትርጉም የሚያስፈልጋቸው ጉዳዩች ሲያጋጥሙ የብሔራዊ ፌዴሬሽኑ 
ሥራ-አስፈፃሚ ኮሚቴ የመተርጐም ስልጣን ይኖረዋል፡፡ 
   

አንቀጽ አስራ ስምንት 

መመሪያውን ስለማሻሻል 
 

18.1 በዚህ መመሪያ በሚነሱ ጉዳዮች ላይ አሻሚ ትርጉም የሚያሰጡ ሁኔታዎች ቢያጋጥሙ 

የብሔራዊ ፌዴሬሽኑ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናል፡፡ 

18.2 ይህ መመሪያ እንዲሻሻል ክለቦች በተወካያቸው ወይም በክልሎች/ከተማ አስተዳደር 

ፌዴሬሽኖች ሲጠየቅ እና ጥያቄው ለጠቅላላ ጉባኤ ቀርቦ ከ50% ፐርሰንት በላይ 

መሻሻሉ ከታመነበት ሊሻሻል ይችላል፡፡ 

 

አንቀጽ አስራ ዘጠኝ 

የመመሪያው ተፈፃሚነት 
 

ይህ መመሪያ በክልል/ከተማ አስተዳደር ፌዴሬሽኖች፣ በክለቦች፣ በአትሌቶችና በአሠልጣኞች 

ላይ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ 

 
 

አንቀጽ አስራ ዘጠኝ 

መመሪያው ተፈፃሚ የሚሆንበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባዔ ከፀደቀበት ጥቅምት 12 ቀን 

2010 ዓ.ም. ጀምሮ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡   

 

ሻለቃ አትሌት ኃይሌ ገ/ስላሴ 

    የኢት.አት.ፌ.ኘሬዚዳንት 

u
16.1 ነበር

u
16.2 ነበር


