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መግቢያ 

የአትሌቲክስ ስልጠና መሰረት ከሆኑት ተግባራት አንዱ ሳይሳዊ መርህን የተከተለ የአትሌቶች 

ምልመላ ሲሆን በተዋረድ ከፍ ወዳለ የስልጠና ምዕራፍ በመሸጋገር እና በሀገር ውስጥ ብሎም 

ሀገርን በመወከል በአህጉርና አለም አቀፍ ውድድሮች ላይ ተሳታፊ የሚሆኑ ውጤታማ 

አትሌቶችን በማፍራት ይደመደማል፡፡ የአለም አትሌቲክስ ስልጠና እርከን ከምልመላ ጀምሮ 

የሚኖሩ ተግባራትን በእድሜ ምድብ ላይ መሰረት ያደረገ ሲሆን አሰልጣኞችም ባላቸው 

የስልጠና ደረጃ እና የስራ ልምድ ላይ ተመርኩዘው አትሌቶችን በመመልመል ስልጠናቸውን 

እንዲያከናውኑ ያስገድዳል፡፡ ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ከተቋቋመበት ጊዜ 

ጀምሮ ላለፉት በርካታ ዓመታት  ይከተል የነበረው የስልጠና ሂደት በአመዛኙ የአትሌቲክስ 

እድገት ተዋረዱን ባልጠበቀና አሰልጣኙ በሚገባው የስልጠና እርከን ላይ የሚገኙ አትሌቶችን 

እያሰለጠነና ልምድ እያካበተ ወደ ሚቀጥለው ደረጃ በመሸጋገር ላይ የተመሠረተ ባለመሆኑ 

ሀገራችን የሚገባትን ያህል ውጤታማ አትሌቶችን ማፍራት እንዳትችል አድርጓታል፡፡ 

በመሆኑም ይህንን ችግር መቅረፍ እንዲያስችለው ፌዴሬሽኑ በ2003 ዓ.ም በጥናት ላይ 

የተደገፈ የአሰልጣኞችን ደረጃ የሚያሳይ የደረጃ መስጫ መስፈርት አዘጋጅቶ ቢያቀርብም 

በተለያዩ ምክንያቶች የተነሳ በሚገባ መልኩ ሳይተገበር ቀርቷል፡፡ በዚህ መንገድ መቀጠሉ ከዚህ 

የበለጠ ጉዳት ማስከተሉ የማይቀር በመሆኑ ያለፈውን መስፈርት በማሻሻልና ስልጠናውን 

ለህፃናት(ከ6/7 _ 11/12 ዓመት ላሉት)፣ ከ18 ዓመት በታች ላሉት፣ ከ20 ዓመት በታች ላሉት 

እንዲሁም ለአዋቂ ብሔራዊ ቡድን (20 ዓመትና ከዚያ በላይ) በሚል በተከፈለ የእድሜና 

የተሳታፊነት እርከን በማስቀመጥ እና አሰልጣኞችንም እንደየ አስፈጊነቱ በረዳት አሰልጣኝ፣  

አሰልጣኝ፣ ም/ዋና አሰልጣኝ እና ዋና አሰልጣኝ ምድብ በመለየት እንዲሁም የቀድሞውን 

መስፈርት በማሻሻልና ወደ አፈጻጸም መመርያ በመለወጥ ከ2014 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ 

የሚሆን ይህ የአሰልጣኞች ደረጃ መስጫ መመርያ ተዘጋጅቷል፡፡ 
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የመነሻ ሁኔታ 

የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ባለፉት ዓመታት ለነበሩት የብሔራዊ ቡድን ውድድር 

ዝግጅት ስልጠናዎች አሰልጣኞችን ለመምረጥ ይጠቀምባቸው የነበሩት መስፈርቶች የተለያዩ 

እና ወጥነት የጎደላችው፣ ለአድልኦ የተጋለጡና ስራን ለትክክለኛው ሰው ያልሰጡ በመሆናቸው 

ከአሰልጣኞች፣ አትሌቶችና ከሚመለከታቸው ተቋማት ቅሬታዎች ሲቀርቡ ኖረዋል፡፡ ይህ ጉዳይ 

በዚህ ብቻ ያበቃ ሳይሆን በባለሙያዎች መካከል አላስፈላጊ የሆኑ ሽኩቻዎች እንዲፈጠሩ 

በማድረጉ በውጤት ላይ የነበረው አሉታዊ ተፅዕኖው የበዛ ነበር፡፡ ከላይ ለተፈጠሩት ብሎም 

እንደሀገር ባለሙያው መስራት ያለበትን ስራ በሚገባው ልክ ባለማከናወኑ ብዙ ዋጋ እንዲከፈል 

አድርጓል፡፡ በመሆኑም ለነዚህ ክፍተቶች መሰረቱ የአሰልጣኞች ደረጃ መስጫ መመርያ 

ባለመኖሩ ስለሆነ ይህንን መፍታት የሚያስችል በእድሜ እርከን በሕፃናት (ከ13 አመት 

በታች)፤ ከ18 አመት በታች ፣ ከ20 አመት በታች እና ከ20 ዓመት ጀምሮ በአዋቂ በክለቦችና  

ብሔራዊ ቡድን ደረጃ ለሚያሰለጥኑ አሰልጣኞች እንዲሁም በአገሪቱ በአትሌቲክስ  ልማት 

ዘርፍ ከፍተኛ አስተፃኦ የሚያበረክቱትንና እያበረከቱ ያሉትን አካላት ሚና ባገናዘበና 

የአትሌቲክስ ስፖርትን ውጤት በላቀ ደረጃ በሚያሻሽል መልኩ ይህ የአትሌቲክስ አሰልጣኞች 

ደረጃ መስጫ መመርያ ተዘጋጅቷል፡፡ 
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ክፍል አንድ 
ጠቅላላ 

አንቀጽ አንድ 
አጭር ርዕስ 

ይህ መመርያ የአትሌቲክስ አሰልጣኞች ደረጃ መስጫ መመርያ ቁጥር 4/2014 ዓ.ም ተብሎ 

ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

አንቀጽ ሁለት 
ትርጉም 

2.1 “የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን” ማለት የአትሌቲክስ ስፖርትን በመላው ሀገሪቱ 

ለማስፋፋትና ለመምራት በህግ ኃላፊነት የተሰጠው አካል ማለት ነው፡፡ 

2.2  “የአለም አትሌቲክስ” ማለት የአትሌቲክስ ስፖርትን በአለም አቀፍ ደረጃ በበላይነት 

የሚመራ አካል ማለት ነው፡፡  

2.3  “ክለብ” ማለት የአትሌቲክስ ስፖርት እንቅስቃሴን ለማራመድ የተቋቋመ ማህበር ማለት 

ነው፡፡ 

2.4  “የአትሌቲክስ ስፖርት” ማለት የመም፣ የሜዳ ተግባራት፣ የጎዳና ላይ ሩጫ፣ ርምጃ፣ 

የሀገር አቋራጭና የተራራ ላይ ሩጫን ያካተተ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ማለት ነው፡፡ 

2.5  “የአትሌት ተወካይ” ማለት የአትሌቶች ወኪል በመሆን ከአለም አትሌቲክስ እና ከኢትዮጲያ 

አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ህጋዊ እውቅና ያለው አካል ማለት ነው፡፡ 

2.6  “የክልል/ከተማ አስተዳር አትሌቲክስ ፌዴሬሽን” ማለት የአትሌቲክስ ስፖርትን 

በክልሉ/ከተማ አስተዳደሩ ለማስፋፋትና ለመምራት በሕህ ኃላፊነት የተሰጠው አካል ማለት 

ነው፡፡ 

2.7  “ማሰልጠኛ ማዕከል” ማለት በክልልሎች/ከተማ አስተዳደሮች ላይ በሚቋቋሙ ልዩ 

ስፍራዎች ውስጥ እድሜያቸው ከ20 አመት በታች የሆኑ አትሌቶች የሚሰለጥኑበት የራሱ 

የሆነ የስልጠና ስፍራ መመገቢያና ማደርያ ያለው ተቋም ማለት ነው፡፡ 



የአትሌቲክስ አሠልጣኞች ደረጃ መስጫ ስታንዳርድ 

 

5 

 

2.8  “ማሰልጠኛ ፕሮጄክት” ማለት በክልሎች/ከተማ አስተዳደሮች ላይ በሚቋቋሙ 

(ወረዳዎች፣ቀበሌዎች እንዲሁም ት/ቤቶች) ውስጥ እድሜያቸው ከ18 አመት በታች የሆኑ 

አትሌቶች የሚሰለጥኑበት ስፍራ ማለት ነው፡፡ 

2.9  “ብሔራዊ ቡድን” ማለት በአንድ አህጉራዊ ወይም አለም አቀፋዊ ውድድር ዝግጅት 

የተመረጡና በሆቴል ወይም በካምፕ ዝግጅት የሚያደረጉ አትሌቶች፣ አሰልጣኞችና ሌሎች 

ባለሙያዎችን ያካተተ ቡድን ማለት ነው፡፡ 

2.10 “ብሔራዊ አትሌት” ማለት በተማከለ ወይም ባልተማከለ መንገድ ከክልሎች/ከተማ 

አስተዳደሮች ወይም ክለቦች በተሻለ ብቃት የተመረጡና በፌዴሬሽኑ ድጎማና ትጥቅ 

ተሟልቶላቸው የሚሰለጥኑ አትሌቶች ማለት ነው፡፡ 

አንቀጽ ሦስት 
አውጪው አካል 

 
የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በተሻሻለው የፌዴሬሽኑ መተዳደርያ ደንብ መሰረት ይህንን 

የአትሌቲክስ አሰልጣኞች ደረጃ መስጫ መመርያ አውጥቷል፡፡ 

አንቀጽ አራት 

ዓላማ 

የአትሌቲክስ ስፖርትን ለማሳደግ በሚደረገው ጥረት አትሌቶች በሀገር ውስጥና አለም አቀፍ 

ስልጠናና ውድድሮች ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንዲደርሱና ተተኪዎችን በብዛትና በጥራት ማፍራት 

የሚችሉ አሰልጣኞችን በየደረጃቸው በመለየት ወጥነት ያለው አሰራርን ለማስፈን ነው፡፡  

አንቀጽ አምስት 

አስፈላጊነት 

5.1. የአሰልጣኞች ደረጃ መስጫ መስፈርትን ለማሻሻል፤ 

5.2. ለአሰልጣኞች ወጥ የሆነ ደረጃ ለመስጠት 

5.3. አሰራር ውስጥ የገጠሙንን ችግሮች ለመፍታት 

5.4. ውጤታማና ብቃት ያላቸው አሰልጣኞችን ለማፍራት 

 

ማሳሰቢያ፡- በዚህ መመርያ ውስጥ በወንድ ጾታ የተገለጸው ለሴት ጾታም ያገለግላል፡፡   



የአትሌቲክስ አሠልጣኞች ደረጃ መስጫ ስታንዳርድ 

 

6 

 

ክፍል ሁለት 

የአሰልጣኞች ደረጃ መስፈርት 

አንቀጽ ስድስት 

የህፃናት አትሌቲክስ አሰልጣኝነት 

6.1  እድሜያቸው ከ13 ዓመት በታች ለሆኑ ረዳት አሰልጣኝ (Assistant coach) ለመሆን፤ 

ሀ. እድሜ ከ 21 ዓመት በላይ የሆነ፤ 

ለ. በስፖርት ሳይንስ/ሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት/በቴክኒክና ሙያ ወይም ተዛማጅ በሆነ 

ትምህርት ቢያንስ ዲፕሎማ ያለው እና የህፃናት አትሌቲክስ አሰልጣኝነት ስልጠና ወስዶ 

ያለፈ፤ 

ሐ. የእንግሊዝኛ ቋንቋ መናገርና መፃፍ የሚችል፤ 

መ. መሰረታዊ የኮምፒውተር ኮርስ የወሰደ፤ 

ሠ. የዲስፕሊን ግድፈት የሌለበት፤  

ረ. ከማንኛውም ሱስ ነፃ የሆነ፤  

ሰ. በስፖርት ሳይንስ/ሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት በአስተማሪነት ቢያንስ ለ2 አመት ያገለገለ፤ 

እና እያገለገለ የሚገኝ፤ 

 

6.2  እድሜያቸው ከ13 ዓመት በታች ለሆኑ አሰልጣኝ (Coach) ለመሆን፤ 

ሀ. እድሜ ከ21 ዓመት በላይ የሆነ፤ 

ለ. በስፖርት ሳይንስ/ሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት በቴክኒክና ሙያ ወይም ተዛማጅ በሆነ 

ትምህርት ቢያንስ ዲፕሎማ ያለው እና የህፃናት አትሌቲክስ አሰልጣኝነት ስልጠና የወሰደ፤ 

ሐ. የእንግሊዝኛ ቋንቋ መናገርና መፃፍ የሚችል፤ 

መ. መሰረታዊ የኮምፒውተር ኮርስ የወሰደ፤ 

ሠ. የዲስፕሊን ግድፈት የሌለበት፤  

ረ. ከማንኛውም ሱስ ነፃ የሆነ፤  

ሰ. በስፖርት ሳይንስ/ሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት በአስተማሪነት ቢያንስ ለ4 አመት ያገለገለ፤ 

እና እያገለገለ የሚገኝ፤ 
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አንቀጽ ሰባት 

ከ18 አመት በታች ለሆኑ አትሌቶች አሰልጣኝነት፤ 

7.1  ረዳት አሰልጣኝ (Assistant coach) ለመሆን፡- 

ሀ. እድሜ ከ 21 ዓመት በላይ የሆነ፤  

ለ. በስፖርት ሳይንስ/ሰውነት ማጎልመሻና ተዛማጅ የሆነ ትምህርት ቢያንስ ዲፕሎማ ያለው 

ወይም በቴክኒክና ሙያ የአራተኛ ደረጃ የአትሌቲክስ አሠልጣኝነት ዲፕሎማ ያለው፤ 

ሐ.2ኛ ደረጃ የሀገር ውስጥ አሰልጣኝነት ስልጠና ወስዶ ያለፈ ወይም የቀድሞ የጃንሜዳ 

የአትሌቲክስ አሠልጣኝነት ስልጠና ወስዶ ያለፈ እና ቢያንስ ለ4 ዓመት አትሌቶችን 

ያሰለጠነና በማሰልጠን ላይ የሚገኝ ወይም የአለም አትሌቲክስ አንደኛ ደረጃ /WA level 

1/ ኮርስ ወስዶ ያለፈ እና ቢያንስ ለ2 ዓመት ያሰለጠነ፤ ለዚህም ካገለገለበት ተቋም 

ማስረጃ ማቅረብ የሚችል፤  

➢ ቀደም ሲል አትሌት የነበረ/ የነበረች በተወዳዳሪነት ወቅት ውጤታማ የነበረ፤ 

መ. የእንግሊዝኛ ቋንቋ መናገርና መፃፍ የሚችል፤ 

ሠ. መሰረታዊ የኮምፒውተር ኮርስ የወሰደ፤ 

ረ በት/ቤት ወይም በቀበሌ ቡድን ይዞ ቢያንስ ለ2 ዓመት ያሰለጠነ፤ 

ሰ. የዲስኘሊን ግድፈት የሌለበት፤ 

ሸ. ከማንኛውም ሱስ ነፃ የሆነ፤ 

❖ በተራ ቁጥር 7.1 ላይ የተገለፀውን መስፈርት የሚያሟላ ከ18 አመት በታች የሆኑት 

አትሌቶች ረዳት አሰልጣኝ፡- 

ሀ. ጀማሪ አትሌቶችን 

ለ. የትምህርት ቤት ተማሪዎችን  

ሐ. የፕሮጄክት አትሌቶችን ያሰለጥናል፤ 
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7.2  አሰልጣኝ (Coach) ለመሆን፡- 

ሀ. እድሜ ከ 21 ዓመት በላይ የሆነ/የሆነች  

ለ. በስፖርት ሳይንስ/ሰውነት ማጎልመሻና ተዛማጅ የሆነ ትምህርት ቢያንስ ዲፕሎማና ከዚያ በላይ 

ያለው ወይም በቴክኒክና ሙያ የአራተኛ ደረጃ የአትሌቲክስ አሠልጣኝነት ዲፕሎማ 

ያለው፤ 

ሐ. 2ኛ ደረጃ የሀገር ውስጥ አሰልጣኝነት ስልጠና ወስዶ ያለፈ ወይም የቀድሞ የጃንሜዳ 

የአትሌቲክስ አሠልጣኝነት ስልጠና ወስዶ ያለፈ እና ቢያንስ ለ6 ዓመት አትሌቶችን 

ያሰለጠነና በማሰልጠን ላይ የሚገኝ ወይም የአለም አትሌቲክስ አንደኛ ደረጃ /WA level 

1/ ኮርስ ወስዶ ያለፈ እና ቢያንስ ለ4 ዓመት ያሰለጠነ፤ ለዚህም ካገለገለበት ተቋም 

ማስረጃ ማቅረብ የሚችል፤ ወቅታዊ የሲኦሲ ውጤት ያለው፤ 

  
➢ ቀደም ሲል አትሌት የነበረና/ የነበረችና በተወዳዳሪነት ወቅት ውጤታማ የነበሩ/ ይበረታታሉ፤   

መ. የእንግሊዝኛ ቋንቋ መናገርና መፃፍ የሚችል፤ 

ሠ. መሰረታዊ የኮምፒውተር ኮርስ የወሰደ፤ 

ረ በት/ቤት ወይም በቀበሌ ቡድን ይዞ ቢያንስ ለ4 ዓመት ያሰለጠነ፤ 

ሰ. የዲስኘሊን ግድፈት የሌለበት፤ 

ሸ. ከማንኛውም ሱስ ነፃ የሆነ፤ 

❖ በተራ ቁጥር 7.2 የተገለፀውን መስፈርት የሚያሟላ ከ18 አመት በታች የሆኑት አትሌቶች  

አሰልጣኝ፡- 

ሀ. የፕሮጄክት አትሌቶችን ፤ 

ለ. የክለብና የማዕከላት ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ተተኪ አትሌቶችን ፤  

ሐ. በብሔራዊ ደረጃ የተመረጡ ከ18 አመት በታች የሆኑ አትሌቶችን በአሰልጣኝነት ደረጃ 

ያሰለጥናል፡፡ 
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አንቀጽ ስምንት 

ከ20 አመት በታች ለሆኑት አትሌቶች አሰልጣኝነትን በተመለከተ  

    8.1. ረዳት አሰልጣኝ (Assistant coach) ለመሆን፡- 

ሀ. እድሜ ከ 21 ዓመት በላይ የሆነ፤  

ለ. በስፖርት ሳይንስ/ሰውነት ማጎልመሻና ተዛማጅ የሆነ ትምህርት ቢያንስ ዲፕሎማና ከዚያ 

በላይ ያለው ወይም በቴክኒክና ሙያ የአትሌቲክስ አሠልጣኝነት ደረጃ 4 ዲፕሎማ 

ያለው፤ 

ሐ. የአለም አትሌቲክስ አንደኛ ደረጃ /WA level/ ኮርስ ወስዶ ያለፈ እና ቢያንስ ለ3 ዓመት 

ያሰለጠነ ወይም የአለም አትሌቲክስ ሁለተኛ ደረጃ /WA level ll/ ኮርስ ወስዶ ያለፈ፤ 

ወይም የቀድሞ የጃንሜዳ/ ከአገር ውጭ ሦስት ወርና ከዚያ በላይ የሚሰጠውን 

የአትሌቲክስ አሠልጣኝነት ስልጠና ወስዶ ያለፈ እና ቢያንስ ለ2 ዓመት ያሰለጠነና 

አትሌቶችን በማሰልጠን ላይ የሚገኝ፤ ለዚህም ካገለገለበት ተቋም ማስረጃ ማቅረብ 

የሚችል፤ ወቅታዊ የሲኦሲ ውጤት ያለው፤ 

➢ ቀደም ሲል አትሌት የነበረናና በተወዳዳሪነት ወቅት ውጤታማ የነበረ ይበረታታሉ፤  

መ. የእንግሊዝኛ ቋንቋ መናገርና መፃፍ የሚችል፤ 

ሠ. መሰረታዊ የኮምፒውተር ኮርስ የወሰደ፤ 

ረ. በት/ቤት፣ በቀበሌ፣ በወረዳ፣ በዞን በክልል/ከተማ አስተዳደር ደረጃ ቡድን ይዞ ቢያንስ 

ለ2 ዓመት ያሰለጠነ፤ 

ሰ.  የዲስኘሊን ግድፈት የሌለበት፤ 

ሸ. ከማንኛውም ሱስ ነፃ የሆነ፤ 

❖ በተራ ቁጥር 8.1 ላይ የተገለፀውን መስፈርት የሚያሟላ ከ20 አመት በታች የሆኑት 

አትሌቶች ረዳት አሰልጣኝ፡- 

ሀ. ከ20 አመት በታች የሆኑትን የማሰልጠኛ ማዕከላት አትሌቶች፤  

ለ. የክለብና ማዕከላት ከ20 አመት በታች የሆኑት፤ አትሌቶችን፤  

ሐ. በዞን ወይም በክልል/ከተማ አስተዳደር ደረጃ ያሉ አትሌቶችን፤  

መ. በብሔራዊ ደረጃ የተመረጡ ወጣት አትሌቶችን በረዳት አሰልጣኝነት ደረጃ ያሰለጥናል፤ 
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8.2  ከ20 አመት በታች ለሆኑት አትሌቶች አሰልጣኝ (Coach)ለመሆን፡- 

ሀ. እድሜ ከ 21 ዓመት በላይ የሆነ፤  

ለ. በስፖርት ሳይንስ/ሰውነት ማጎልመሻና ተዛማጅ የሆነ ትምህርት ቢያንስ ዲግሪና ከዚያ 

በላይ ያለው፤ 

ሐ. የአለም አትሌቲክስ አንደኛ ደረጃ /WA level I / ኮርስ ወስዶ ያለፈ እና ቢያንስ ለ4 

ዓመት ያሰለጠነ ወይም የአለም አትሌቲክስ ሁለተኛ ደረጃ /WA level ll / ኮርስ ወስዶ 

ያለፈ ወይም የቀድሞ የጃንሜዳ /ከአገር ውጭ ሦስት ወርና ከዚያ በላይ የሚሰጠውን 

የአትሌቲክስ አሠልጣኝነት ስልጠና ወስዶ ያለፈ እና ቢያንስ ለ3 ዓመት ያሰለጠነ እና 

አትሌቶችን በማሰልጠን ላይ የሚገኝ፤ በማሰልጠን ውጤታማ የሆነ ለዚህም ካገለገለበት 

ተቋም ማስረጃ ማቅረብ የሚችል፤ወይም ወቅታዊ የሲኦሲ ውጤት ያለው፤  

➢ ቀደም ሲል አትሌት የነበረና በተወዳዳሪነት ወቅት ውጤታማ የነበረ ይበረታታሉ፤ 

መ. የእንግሊዝኛ ቋንቋ መናገርና መፃፍ የሚችል፤ 

ሠ. መሰረታዊ የኮምፒውተር ኮርስ የወሰደ፤ 

ረ. በት/ቤት ወይም በቀበሌ ቡድን ይዞ ቢያንስ ለ2 ዓመት ያሰለጠነ፤ 

ሰ. የዲስኘሊን ግድፈት የሌለበት፤ 

ሸ. ከማንኛውም ሱስ ነፃ የሆነ፤ 

❖ በተራ ቁጥር 8.2 የተገለፀውን መስፈርት የሚያሟላ ከ20 አመት በታች የሆኑት አትሌቶች 

አሰልጣኝ፡- 

ሀ. የማሰልጠኛ ማዕከላት ከ20 አመት በታች የሆኑትን አትሌቶች፤  

ለ. የክለብ ከ20 አመት በታች የሆኑትን አትሌቶች፤  

ሐ. በዞን ወይም በክልል/ከተማ አስተዳደር ደረጃ ያሉ አትሌቶችን፤  

መ. በብሔራዊ ደረጃ የተመረጡ ከ20 አመት በታች የሆኑት አትሌቶችን በአሰልጣኝነት ደረጃ 

ያሰለጥናል፤ 
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አንቀጽ ዘጠኝ 

የብሔራዊ አትሌት ወይም  የብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝነት 

9.1  አሰልጣኝ(Coach) ለመሆን፤ 

 ሀ. እድሜ ከ 21 ዓመት በላይ የሆነ፤  

  ለ. በስፖርት ሳይንስ/ በሰውነት ማጎልመሻ ወይም ተዛማጅ ትምህርት ቢያንስ ዲግሪ፤ 

ሐ. የአለም አትሌቲክስ ሁለተኛ ደረጃ /WA level ll / ስልጠና ወስዶ ያለፈ/ 

በክለብ/በማሰልጠኛ ማዕከል/ አካዳሚ/ማሰልጠኛ ፕሮጄክት አሰልጣኝነት 6 አመት 

የሰራ፤ የአለም አትሌቲክስ አሰልጣኝነት ዲፕሎማ /WA ዲፕሎማ/ ወስዶ ወይም 

ከአገር ውጭ ሦስት ወርና ከዚያ በላይ የሚሰጠውን የአትሌቲክስ አሠልጣኝነት ስልጠና 

ወስዶ ያለፈ በክለብ አሰልጣኝነት 4 ዓመት ያሰለጠነ፤እና በማሰልጠን ውጤታማ 

የሆነ፤ለዚህም ካገለገለበት ተቋም ማስረጃ ማቅረብ የሚችል፤ በአሠልጣኝነት ሙያ 

ዘርፍ በአጠቃላይ አትሌቲክስ ልማት ጥናትና ምርምር ለማድረግ ተነሳሽነት ያለውና 

ተግባራዊ ማድረግ የሚችል፤ወይም ወቅታዊ የሲኦሲ ውጤት ያለው ወይም ቀደም 

ሲል አትሌት የነበረና በተወዳዳሪነት ወቅት ውጤታማ የነበረ ይበረታታሉ፤ 

መ. የእንግሊዝኛ ቋንቋ መናገርና መፃፍ የሚችል፤ 

ሠ. የዲስኘሊን ግድፈት የሌለበት፤ 

ረ. መሰረታዊ የኮምፒውተር ኮርስ የወሰደ፤ 

ሰ. ከማንኛውም ሱስ ነፃ የሆነ፤ 

ሸ. ከሀ- ሰ የተዘረዘሩነትን መስፈርቶች አሟልቶ በግል  አሰልጣኝነት ውጤታማ አትሌቶችን 

ያፈራ፤ 

❖ በተራ ቁጥር 9.1 የተገለፀውን መስፈርት የሚያሟላ የብሔራዊ አትሌት/የብሔራዊ ቡድን  

አሰልጣኝ፡- 

ሀ. በብሔራዊ አትሌት/ብሔራዊ ቡድን ደረጃ የተመረጡ ከ18 እና 20 አመት በታች 

የሆኑት አትሌቶችን በምክትል ዋና አሰልጣኝነት ወይም በዋና አሰልጣኝነት ደረጃ 

ያሰለጥናል፤ 

ለ. የብሔራዊ አትሌት/ቡድን አዋቂ አትሌቶችን በአሰልጣኝነት ደረጃ ያሰለጥናል፤ 
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9.2. ም/ዋና አሰልጣኝ (Advanced/Senior coach) ለመሆን፡- 

ሀ. እድሜ ከ 21 ዓመት በላይ የሆነ፤  

  ለ. የስፖርት ሳይንስ ሰውነት ማጎልመሻ ወይም ተዛማጅ ትምህርት ቢያንስ 2ኛ ዲግሪ   

ያለው፤ 

 ሐ. የአለም አትሌቲክስ ሦስተኛ ደረጃ /WA level lll / ስልጠና ወስዶ ያለፈና በክለብ ዋና 

አሰልጣኝነት ከ4 ዓመት በላይ የሰራ ወይም በውጭ ሀገር ከ3 ወር በላይ የሚሰጠውን 

የአትሌክስ አሰልጣኝነት ኮርስ ወስዶ ያለፈና በክለብ ዋና አሰልጣኝነት ከ2 አመት በላይ 

የሰራ፤ በተጨማሪም ለአህጉር፣ አለም አቀፍና ለኦሎምፒክ ውድድሮች አትሌቶችን 

ያስመረጠና ለዚህም ማስረጃ ማቅረብ የሚችል፤በአሠልጣኝነት ሙያ ዘርፍ ወይም 

በአጠቃላይ አትሌቲክስ ልማት ጥናትና ምርምር ለማድረግ ተነሳሽነት ያለውና 

ተግባራዊ ማድረግ የሚችል፤ወይም ወቅታዊ የሲኦሲ ውጤት ያለው፤  

➢ ቀደም ሲል አትሌት የነበረና በተወዳዳሪነት ወቅት ውጤታማ የነበረ ይበረታታሉ፤ 

መ. የእንግሊዝኛ ቋንቋ መናገርና መፃፍ የሚችል፤ 

ሠ. የዲስኘሊን ግድፈት የሌለበት፤ 

ረ. መሰረታዊ የኮምፒውተር ኮርስ የወሰደ፤ 

ሰ. ከማንኛውም ሱስ ነፃ የሆነ፤ 

ሸ. ከሀ- ሰ የተዘረዘሩነትን መስፈርቶች አሟልቶ በግል አሰልጣኝነት ውጤታማ አትሌቶችን 

ያፈራ፤ 

❖ በተራ ቁጥር 9.2 የተገለፀውን መስፈርት የሚያሟ የብሔራዊ አትሌት/የብሔራዊ ቡድን 

ም/ዋና አሰልጣኝ፡- 

ሀ. በብሔራዊ ደረጃ የተመረጡ ከ18 እና 20 አመት በታች የሆኑ አትሌቶችን በዋና 

አሰልጣኝነት ያሰለጥናል፤ 

ለ. የብሔራዊ አትሌት/ቡድን አዋቂ አትሌቶችን በምክትል ዋና አሰልጣኝነት  ያሰለጥናል፤ 
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9.3  ዋና አሰልጣኝ (Master/ Chief/ Head coach) ለመሆን፡- 

 ሀ.  እድሜ ከ 21 ዓመት በላይ የሆነ፤  

 ለ. በሰውነት ማጎልመሻ/በስፖርተት ሳይንስ  ቢያንስ 2ኛ ዲግሪ ያለው፤ 

ሐ. የአለም አትሌቲክስ ሦስተኛ ደረጃ /WA level lll / ስልጠና ወስዶ ያለፈና ወይም በውጭ 

ሀገር ከ3 ወር በላይ የሚሠጠውን የአትሌክስ አሰልጣኝነት ኮርስ ወስዶ ያለፈና እና 

በብሔራዊ አትሌት/ቡድን በም/ዋ/አሰልጣኝ ከ2 አመት በላይ የሰራ ወይም በዋና 

አሰልጣኝነት 1 አመት የሰራ ለአለም ሻምፒዮናና ለኦሊምፒክ አትሌቲክስ ውድድሮች 

አትሌቶችን ያስመረጠ ለዚህም ማስረጃ ማቅረብ የሚችል፤ በአሠልጣኝነት ሙያ ዘርፍ 

ወይም በአጠቃላይ አትሌቲክስ ልማት ጥናትና ምርምር ለማድረግ ተነሳሽነት ያለውና 

ተግባራዊ ማድረግ የሚችል፤ወይም ወቅታዊ የሲኦሲ ውጤት ያለው፤  

➢ ቀደም ሲል አትሌት የነበረና/ የነበረችና በተወዳዳሪነት ወቅት ውጤታማ የነበሩ ይበረታታሉ፤ 

መ. የእንግሊዝኛ ቋንቋ መናገርና መፃፍ የሚችል፤ 

ሠ. የዲስኘሊን ግድፈት የሌለበት፤ 

ረ. መሰረታዊ የኮምፒውተር ኮርስ የወሰደ፤ 

ሰ. ከማንኛውም ሱስ ነፃ የሆነ፤ 

ሸ. ከሀ- ሰ የተዘረዘሩነትን መስፈርቶች አሟልቶ በግል አሰልጣኝነት ውጤታማ አትሌቶችን 

ያፈራ፤ 

❖ በተራ ቁጥር 9.3 የተገለፀውን መስፈርት የሚያሟላ የብሔራዊ አትሌት/የብሔራዊ ቡድን 

ዋ/አሰልጣኝ፤ 

❖ በኦሎምፒክ/አለም ሻምፒዮና እና ለተለያዩ የአለም አቀፍ ውድድሮች የተመረጡ የብሔራዊ 

ቡድን አዋቂ አትሌቶችን በዋ/አሰልጣኝነት ያሰለጥናል፤ 

❖ የብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ/አስተባባሪ ሊሆን ይችላል፤ 
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አንቀጽ አስር 

 ደረጃ ስለመስጠት  

ከላይ የተጠቀሱትን መስፈርቶች ለሚያሟሉ አሰልጣኞች የስራ ሒደቱ በሚያቀርበው መነሻ 

ሀሳብ ተረጋግጦ በፌዴሬሽኑ ጽ/ቤት የሙያ ደረጃ ይሰጣል፤  

አንቀጽ አስራ አንድ 

የሙያ ደረጃ ስለማደስ 

ፌዴሬሽኑ በሚያዘጋጃቸው የሙያ ማሻሻያ ስልጠናዎችና በሚሰጡ ምዘናዎች ላይ መሰረት 

ባደረገ የአሰልጣኙ የሙያ ደረጃ በየ2 አመቱ ይታደሳል፤ 

 

አንቀጽ አስራ ሁለት 

መመርያውን ስለመተርጎም 

ትርጉም የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ሲያጋጥሙ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስራ 

አስፈፃሚ ኮሚቴ የመተርጎም ስልጣን ይኖረዋል፡፡ 

አንቀጽ አስራ ሶስት 

መመርያውን ስለማሻሻል 

ይህ የአትሌቲክስ አሰልጣኞች ደረጃ መስጫ መመርያ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ታይቶ 

በፌዴሬሽኑ ጠቅላላ ጉባኤ ሊሻሻል ወይም ሊለወጥ ይችላል፡፡ 

አንቀጽ አስራ አራት 

ተፈጻሚ የሚሆንበት ጊዜ 

ይህ የአትሌቲክስ አሰልጣኞች ደረጃ መስጫ መመርያ በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጠቅላላ 

ጉባኤ ከጸደቀበት ቀን ከ…………… 2014 ዓ.ም ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡   

                                      ኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉ  
                                         የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን  
                                                  ፕሬዚዳንት 

 


