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መግቢያ 

የአትሌቲክስ ስፖርት በአገሪቱ ተወዳጅ ከሆኑትና የረጅም ጊዜ ዕድሜ ካላቸው ስፖርቶች አንዱ 

እንደመሆኑ መጠን በውጤትም ደረጃ ከሌሎች ጋር ሲነፃፀር የተሻለና ሀገራችንን በዓለም  

አደባባዮች በሰፊው የሚያስጠራ ተወዳጅ የስፖርት ዓይነት ነው፡፡ 

ይሁን እንጂ እንደረጅም ጊዜ ተግባራዊነቱና በዓለም አቀፍ ደረጃ ካለው ተሳትፎና ውጤት  

አንጻር ዛሬ ኢትዮጵያ የአትሌቲክስ ስፖርት ት/ቤት መሆን ይገባት ነበር፡፡ አገራችን 

ከሚሊዮኖች መካከል ጥቂት ብቁ በሆኑ ብርቅዬ አትሌት ልጆችዋ አንፀባራቂ ውጤት ከፍተኛ 

ስምና ዝናን  ብታተርፍም ከጊዜ ወደ ጊዜ ስማቸው ብዙም የማይታወቅ አገሮች በአጭር ጊዜ 

ውስጥ በብዛትና በጥራት አትሌቶችን በማፍራት ረገድ ከእኛ ጋር በመፎካከር ላይ ይገኛሉ፡፡ 

ይህ ጉዳይ ራሱን የቻለ ሌሎች ተጨማሪ ምክንያቶች ቢኖሩትም ለጊዜውም ቢሆን የስልጠና 

ሂደት ዋነኛ ክፍል የሆነውና የአትሌቶቻችንን አጠቃላይ የእድገት መለኪያ የሚሆነው ቁልፍ 

ጉዳይ በየክልሎቻችን ለአትሌቲክስ ስፖርት ተስማሚ በሚሆን መልክአምድር ላይ የአትሌቲክስ 

ማሰልጠኛ ማዕከላትን በማቋቋምና በመክፈት ስልጠና መስጠትና ተተኪ አትሌቶችን ማፍራት 

አማራጭ የሌለው ጉዳይ መሆኑን ያስገነዝበናል፡፡ 

በተለያዩ ጊዜያት በተደረጉ የመስክ ምልከታዎችና የርስበርስ ግንኙነቶች ለመገንዘብ 

እንደተቻለው ትክክለኛው የአትሌቶች መፍለቂያ ምንጭ እነዚህ ተቋማት በመሆናቸው በሀገሪቱ 

የአትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከላት በብዛት መቋቋማቸው አማራጭ የሌለው ጉዳይ ከመሆኑም 

በላይ ዋስትና እንደሆነ ማረጋገጥ ተችሏል፡፡  

በዚህ መሰረት አሁን ካሉት እጅግ በበዛ መልኩ በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ውስት 

የማሰልጠኛ ማዕከላትን መክፈት ይኖርበታል፡፡ የሚከፈቱት ማሰልጠኛ ማዕከላት ማሟላት 

የሚገባቸውን ቅድመ ሁኔታዎች የሚኖራቸውን አደረጃጀቶች፤ ፋሲሊቲዎች እና የሰው ኃይል 

መታወቅ ስላለበትና በአገሪቱ የሚከፈቱት የአትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከላት ወጥነትና 

ደረጃቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ ይህ ስታንዳርድ ተዘጋጅቷል፡፡ 
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ክፍል አንድ 

ጠቅላላ 

አንቀጽ አንድ 
አጭር ርዕስ 

 
ይህ ስታንዳርድ የአትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከላት ማቋቋሚያ ስታንዳርድ ቁጥር ……./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  “የክልል/ከተማ አስተዳር አትሌቲክስ ፌዴሬሽን” ማለት የአትሌቲክስ ስፖርትን 

በክልሉ/ከተማ አስተዳደሩ ለማስፋፋትና ለመምራት በሕህ ኃላፊነት የተሰጠው አካል ማለት 

ነው፡፡ 

2.6  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፡፡ 

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

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

አትሌቶች የሚሰለጥኑበት ስፍራ ማለት ነው፡፡ 
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2.8  “ብሔራዊ ቡድን” ማለት በአንድ አህጉራዊ ወይም አለም አቀፋዊ ውድድር ዝግጅት 

የተመረጡና በሆቴል ወይም በካምፕ ዝግጅት የሚያደረጉ አትሌቶች፣ አሰልጣኞችና ሌሎች 

ባለሙያዎችን ያካተተ ቡድን ማለት ነው፡፡ 

 

አንቀጽ ሶስት 
አውጪው አካል 

 
የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በተሻሻለው የፌዴሬሽኑ መተዳደርያ ደንብ መሰረት ይህን 

የአትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከላት ማቋቋሚያ ስታንዳርድ አውጥቷል፡፡ 

 

አንቀጽ አራት 
ዓላማ 

ደረጃውን የጠበቁ የአትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከላት ለመክፈት  የሚያስችል ማቋቋሚያ 

ስታንዳርድ ለማዘጋጀት፤ 

አንቀጽ አምስት 
አስፈላጊነት 

5.1.በኢትዮጵያ ውስጥ ተሰጥኦ ያላቸው ተተኪ አትሌቶችን ማፍራት የሚያስችሉ  

አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከላትመክፈት እንዲቻል፤ 

5.2. ከዘመናዊ የስልጠና ሂደቶች እጅግ ርቀው የሚገኙትን የአርሶ አደር ሕብረተሰብና 

የአርብቶ አደር ሕብረተሰብን ልጆች ባሉበት ቦታ ላይ በስፖርቱ የዘመናዊ ስልጠና 

ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ፤  

5.3. በሀገር ውስጥ የሚቋቋሙት የስልጠና ማዕከላት ወጥነትና ደረጃቸውን ጠብቀው 

እንዲገነቡ ለማስቻል፤ 

5.4. በስልጠናው የተያዙት አትሌቶች እድሜያቸው በሚፈቅደው ልክ በተለያዩ ሀገራዊ፣ 

አህጉራዊና አለም አቀፋዊ ውድድሮች ላይ ተሳታፊ መሆን እንዲችሉ ለመደገፍ፤ 
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   ክፍል ሁለት 

አንቀጽ ስድስት 

የማሰልጠኛ ማዕከላትን ለማቋቋም መሟላት የሚገባቸው ግብአቶችና ምቹ 
ሁኔታዎች 

6.1. ለአትሌቲክስ (የመምና ሜዳ ተግባራት) ስልጠና አመቺ መልክዓ ምድርና አየር 

ንብረት ያለው፤ ለአብነት አካባቢያዊ ተፈጥሮው፤ የዳገት ላይ ልምምዶችን 

መስራት እንዲቻል ዳገታማ ስፍራ በቅርበት ያለው፤ ለአገር አቋራጭ ልምምድ 

(የብርታት ስልጠና) መስርያ የሚያገለግል ቢያንስ ከ5-10 ኪ.ሜ ለጥ ያለ 

የሳር/የአሸዋ መሬት ያለው፤ 

6.2. ከአትሌቲክስ ስልጠና አንጻር የዕምቅ ስጦታ ምንጭ( potential area) መሆኑ  

ወይም ከአካባቢው ወይም አጎራባች ስፍራዎች በአትሌቲክሱ የላቀ ደረጃ የደረሱ 

አትሌቶች ምንጭ መሆኑ የተረጋገጠ፤ 

6.3.  ደረጃቸውን የጠበቁ መጋቢ የማሰልጠኛ ፕሮጄክቶች ያሉት፤ 

6.4.  የትራክ ስራዎችን መስራት የሚቻልበት ከ6-8 መስመር/መም ያለውና ልኬቱ 

አራት መቶ ሜትር አሸዋ የተሞላ ዌም ሲንቴቲክ የሆነ መሀሉ በሳር የተሞላ 

ለውርወራና ዝላይ ተግባራት የሚያገለግል ሜዳ ያለው፤ 

6.5. የአካል ብቃት ስራዎች መስራት የሚያስችል 40 x 20 ሜትር የሚሆን 

የጂምናዝየም መስርያ ቦታ ያለው፤ 

6.6. የቢሮ አገልግሎት፤ የህክምና፤ የምግብ ማብሰያ፤ የንብረት ማስቀመጫ፤ የቤተ 

መጽሀፍት የመመገቢያና መዝናኛ ክፍሎችና አዳራሾች ያለው፤ 

6.7. ቢያንስ ከ50-60 ለሚሆኑ ሴትና ወንድ አትሌቶች ማደሪያና ሻወር፤መጸዳጃ ቤት፤  

6.8.  በአካባቢው ላሉት አጎራባች ማሰልጠኛ ፕሮጄክቶች/ወረዳዎች በክላስተር አገልግሎት  

መስጠት የሚሰጥ አማካይ ቦታ ላይ የሚገኝ፤ 

6.9.  በጊቢው ውስጥ ከ1.5 – 2 ኪ.ሜ የሆነ ለሀገር አቋራጭ ስልጠና ልምምድ 

መስርያ ቦታ ያለው፤  

6.10. በአካባቢው የመሰረተ ልማት(መብራት፤ ንጹህ ውሀ፤ መንገድ፤ ትምህርት ቤት፤ 

ሆሰፒታል/ክሊኒክ ወዘተ….) መሰረተ ልማቶች የተሟሉለት መሆናቸው፤ 
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አንቀጽ ሰባት 

የአትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከላት አደረጃጀት 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

              

                                        

  

 

 

 

የወረዳ ስፖርት ምክር 
ቤት 

የሰው ሀብትና ንብረት 
አስተዳደር ቡድን 

 

የማሰልጠኛ ማዕከሉ 
ስራ አስኪያጅ 

የአትሌቲክስ ልማት 
ቡድን 

የግዢና የሎጂስቲክ 
ቡድን 

መንግስታዊ ያለሆኑ 
ተቋማት 

ልዩ ልዩ የመንግስት 
ተቋማት 

የህክምና  ቡድን 
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አንቀጽስምንት 

                       ባለድርሻ አካላት 

  የስልጠና ማዕከላት ባለድርሻ አካላት ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ናቸው፤ 

• የወረዳ ስፖርት ምክር ቤት 

• የክልል/ከተማ አስተዳደሮች ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ 

• የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን 

• የዞን ወጣቶችና ስፖርት ጽ/ቤት 

• ቀበሌዎችና ሕብረተሰቡ፤ 

8.1 የባለድርሻ አካላት ተግባርና ኃላፊነት 

8.1.1. የወረዳ ስፖርት ምክር ቤት 

 የስልጠና ማዕከላቱ የሚገኙባቸው የወረዳ ስፖርት ምክር ቤት በሚከተለው መልኩ 

የሥራ እንቅስቃሴያቸውን ያከናውናል፡ 

ሀ. የማዕከል ስራ እንቅስቃሴያቸውን በተገቢው መልኩ ለማከናወን ኮሚቴዎች በማዋቀር 

ሥራቸውን ያከናውናሉ፡፡ 

 ለ. በወረዳ ደረጃ የሚቋቋመው ኮሚቴ 7 አባላቶች ያሉትና ከሚከተሉት ክፍሎች 

የተውጣጡ ይሆበናሉ፡ 

• ከወረዳው ምክር ቤት አስተዳዳሪ/ከንቲባ……..………………….ሰብሳቢ 

• የወረዳው ስፖርት ጽ/ቤት ኃላፊ …..…………………….…ም/ሰብሳቢ 

• የወረዳው የአቅም ግንባታ ኃላፊ…………………………………አባል 

• የወረዳው ትምህርት ጽ/ቤት ኃላፊ……………………………….አባል 

• የማዕከሉ ስ/አስኪያጅ..……..…………………………………….አባል 

• የጤና ቢሮ ኃላፊ…………………………………………………አባል 

• የወረዳው ፖሊስ ጽ/ቤት ኃላፊ ..……….…………………….….አባል  

ሐ. የማዕከል ስልጠና ሂደቱን ከግብ ለማድረስ ወረዳዎችን በመወከል ከላይ የተዘረዘሩት 

አባላቶችን የያዘው ኮሚቴ የማዕከል ስልጠናውን የተመለከቱ የተለያዩ ሥራዎችን 

ያከናውናል፡፡ 

  መ. ከዞኑ፣ ክልልና ከማዕከል የሚላክ ገንዘብን፣ የተለያዩ የስልጠና መሳርያዎችና 

ቁሳቁሶችን በኃላፊነት ተረክበው ለስልጠናው ሂደት እንዲደርስ ያደርጋል፤ 
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በተጨማሪም አፈፃፀሙን ይከታተላሉ ስለ አፈፃፀሙም ለሚመለከታቸው አካለት 

በወቅቱ ሪፖርት ያደርጋል፡፡ 

ሠ. የስልጠና ሂደትን በወር አንድ ጊዜ በመገምገም አስፈላጊውን መመሪያና አመራር 

ይሰጣል፤ በተጨማሪም አስፈላጊ ጉዳዮች በየወቅቱ ለሚመለከታቸው አካላት 

ሪፖርት ያደርጋል፤ ችግሮችን ይፈታል፤ ጥሩ ተግባሮችን ያበረታታል፡፡ 

ረ. የወረዳውን ማህበረሰብ በማስተባበር አስፈላጊውን የገንዘብና የማቴሪያል ድጋፎች 

ያደርጋል፡፡ 

 

8.1.2.  የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን 

ሀ. ፌዴሬሽኑ የማዕከል የስልጠና ሂደቱን በተሳካ ሁኔታ ማካሄድ እንዲያስችለው 

ባለሙያዎችን በመመደብ እንቅስቃሴውን ይከታተላል፤ ስለወደፊቱ የማዕከሉ እድገት 

አቅጣጫ ያስቀምጣል፡፡  

ለ. በማዕከሉ ለተያዙት አትሌቶችና አሰልጣኞች የተለያዩ የስፖርት ትጥቅ ድጋፍ 

ያደርጋል፡፡ 

ሐ. ለማዕከሉ አንድ አሰልጣኝ ደመወዝ ይከፍላል፤  

መ. በአመት አንድ ጊዜ በአገር አቀፍ ደረጃ በሚደረገው የማሰልጠኛ ማዕከላት አትሌቶች 

ውድድር ላይ ተሳታፊ ለሚሆኑ አትሌቶችና አሠልጣኞች አስፈላጊውን የበጀት 

ድጋፍ ያደርጋል፡፡ 

ሠ. ከማሰልጠኛ ማዕከሉ ጋር በመተባበር በባለሙያዎች በሚደረግ ግምገማና ክትትል 

ብቃት ያላቸውን አሠልጣኞች መዝኖ በማዕከል ላይ እንዲመደብና እንዲያሰለጥኑ 

ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጥራል፡፡ 

ረ. በስልጠናው ከተያዙት አትሌቶች መካከል ጥሩ ውጤት (ሰዓት) ያላቸውን ወጣቶች 

ማዕከሉን በሚከታተሉ ባለሙያዎች ግምገማና በውድድር ውጤታቸው ወደ ትልልቅ 

ክለቦች ገብተው አገራቸውን እንዲወክሉ ሙያዊ ድጋፍ ያደርጋል፡፡ 

ሰ. የማዕከል ስልጠናው የሚመራበትን ሰነድ እና ለስልጠና የሚያስፈልጉ የተለያዩ 

መመርያዎች እንዲዘጋጁና እንዲሰራጭ ያደርጋል፤ 

ሸ. ከማዕከሉ በሚላኩት የስልጠና የአፈፃፀም ሂደትን ከያዙ ሪፖርቶች በመነሳት 

ስልጠናውን በመገምገም የማስተካከያ ሃሳቦችን ይሰጣል፡፡ 
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ቀ. ማዕከሉን ለመከታተል በተመደበ የስራ ሒደትና የተለያዩ የፌዴሬሽኑ አካላቶች 

አማካይነት በዓመት 2 ጊዜ የስልጠና ሂደቱን ይገመግማል፡፡ 

በ. የማዕከሉ የስልጠና ሂደትን የሚያሳድጉ የተለያዩ መመሪያዎችንና ለስልጠና 

የሚያስፈልጉ ማኑዋሎችን ያዘጋጃል፤ግንዛቤ ያስጨብጣል፡፡ 

ተ. ስልጠናው ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ እንዲካሄድ በየዓመቱ መጀመሪያ ላይ አንድ ጊዜ 

አጠቃላይ የአሠልጣኞች የሙያ ማሻሻያ ስልጠና(ኮርስ) ይሰጣል፡፡ 

  

8.1.3.  ክልሎች/ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ 

የክልሉ /ከተማ አስተዳደሩ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ  የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነቶች 

ይኖሩታል፡- 

ሀ. ሰልጣኞች በክልል አቀፍ ደረጃ ውድድር እንዲያካሄዱ ከሌሎች ክፍሎች ጋር 

በመተባበር ቅድመ ሁኔታዎችን ያመቻቻል ለውድደሩ የሚያስፈለገውን ወጪ 

ይሸፍናል፡፡ አትሌቶችንም እንደ ውጤታቸው በማወዳደር ይሸልማል፣ ያበረታታል 

ለአሠልጣኞችም ማበረታቻ ሽልማት ይሰጣል፡፡ 

ለ. ማዕከሉ በሚገኙባቸው የስልጠና ጣቢያዎች ሙያተኞችን በመላክ በዓመት 3 ጊዜ 

(በየ4 ወር ልዩነት) የሥራ ግምገማ ያካሂዳል፡፡  

ሐ. ለማዕከሉ የገንዘብና የማቴሪያል ድጐማዎች ያደርጋል፡፡ 

 

8.1.4. የዞን ወጣቶችና ስፖርት ጽ/ቤት 

የማዕከል ስልጠና ከላይ የተጠቀሱት የዞኑ አመራሮች በሚከተለው መልኩ የሚንቀሳቀሱ 

ሲሆን በተጨማሪ የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነት ይኖራቸዋል፡- 

 ሀ. የዞኑ ወጣቶችና ስፖርት ጽ/ቤት አመራሮች የማዕከሉን  የስራ ሂደት በተገቢው 

መልኩ ለማከናወንና ሥራውን በዋነኛነት የሚሰሩ የዞኑ የስልጠና ባለሙያ 

(ኤክስፐርት) ኃላፊነት በመስጠት የስልጠና ዕቅድና ኘሮግራም በማውጣት 

እንዲንቀሳቀሱ ያደርጋል፡፡ 

 ለ. ከኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንና ከክልል የሚላኩ ቁሳቁሶችን በኃላፊነት በመረከብ 

በወቀቱ ለማዕከሉ ያስተላለፋል፡፡ 
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 ሐ. በዞኑ የሚገኙ ሙያተኞችን በማስተባበር ስልጠናው በዓመት 4 ጊዜ (በየ3 ወሩ) 

በዕቅድና በኘሮግራም የሚመራ መሆኑን በመገምገም መስተካኪያዎችን ይሰጣል 

የዚህንም ዝርዝር ሂደት ለክልሉ ያሳውቃል፡፡ 

መ. የስልጠና ሂደቱን ለመቆጣጠር በየማዕከሉ በመገኘት በየ3 ወሩ የሰዓት ሙከራ 

(ውድድር) በማድረግ የሰልጣኞችን የብቃት ደረጃ በመገምገም ውጤቱን በተለያዩ 

ቅጻች በመሙላት ለክልል ያስተላልፋል፡፡ 

ሠ. የዞኑን ሕዝብ በማስተባበርና በሌላ በተለያዩ በመጋበዝ ለማዕከል ስልጠናው 

የሚያግዙ የገንዘብና የቁሳቁስ ድጐማ ያደርጋል፡፡ 

 

8.1.5.  የወረዳ ወጣቶችና ስፖርት ጽ/ቤት 

  ሀ. የወረዳው የወጣቶችና ስፖርት ጽ/ቤት በስልጠና ጣቢያው በመገኘት በሳምንት አንድ 

ቀን በመገኘት ስልጠናውን በቅርብ ይከታተላል፤ በስልጠና ላይ የሚታዩትን ችግሮች 

ለመፍታት ጥረት ያደርጋል፤ ከአቅም በላይ ከሆነ ለወረዳው ስፖርት ምክር ቤት 

በማቅረብ ችግሩን የሚፈታበትን መፍተሄ በኮሚቴ ደረጃ ያፈላልጋል፤  

ለ. ከማዕከሉ የተሰጠውን ትጥቅና የገንዘብ ድጋፍ በአግባቡ ለስልጠና አስፈላጊ ለሆኑ 

ተግባራት  እየተጠቀመበት መሆኑን በቅርብ ይከታተላል፡፡ 

 ሐ. ከማሰልጠኛ ማእከላቱ ጋር በመተባበር የሰልጣኞችን የሕይወት ታሪክና 

ውጤታቸውን የሚገልጽ መዝገብ (ፋይል) በማዘጋጀት በየጊዜው በስልጠና ወቅት 

የሚያስመዘግቡትን ውጤትና ሙከራ መዝግቦ በመያዝ በጽ/ቤት ማስቀመጥ፡፡ 
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አንቀጽ ዘጠኝ 

የአትሌቶች፤ አሰልጣኞች፤ቴክኒካል እና አስተዳደር ስታፍ ሁኔታ 

9.1. አትሌቶችን በተመለከተ 

  9.1.1. የአትሌቶች ዕድሜ፡ ከ17 - 19 አመት/ከ 20 አመት በታች 

  9.1.2. የአትሌቶች ቁጥርና የጾታ ስብጥር፡  

          ወንድ- 15 ፤ ሴት - 15 ድምር 30 

  9.1.3. የሚሰጠው የስልጠና አይነት 
                  ሩጫ፡- አጭር ርቀት፣ መካከለኛ ርቀት እና ረጅም   ርቀት 

                  ውርወራ፡- ዲስከስ፣ አሎሎ፣ ጦርና መዶሻ ውርወራ 

                  ዝላይ፡- ርዝመት፣ ሱሉስ፣ ከፍታና ምርኩዝ ዝላይ 

                  ርምጃ 

  9.1.4. የስልጠና ምድብ ፡- ከ20 አመት በታች 

  9.1.5. የቆይታ ጊዜ ፡ 2/3 አመት 

9.2.  የአሰልጣኞች፤የቴክኒክ እና አስተዳር ሰራተኞች በተመለከተ 

9.2.1. . አሰልጣኞችን በተመለከተ 

        ሀ. ሩጫ 2 አሰልጣኝ (አንድ ዋና አሰልጣኝ እና አንድ አሰልጣኝ) 

        ለ.  ውርወራ 2 አሰልጣኝ (አንድ ዋና አሰልጣኝ እና አንድ አሰልጣኝ) 

        ሐ. ዝላይ 2 አሰልጣኝ (አንድ ዋና አሰልጣኝ እና አንድ አሰልጣኝ) 

        መ. ርምጃ 2 አሰልጣኝ (አንድ ዋና አሰልጣኝ እና አንድ አሰልጣኝ) 

     9.2.2 የቴክኒክ እና አስተዳር ሰራተኞች 

        ሀ. አንድ የማዕከል ኃላፊ/ ስራ አስኪያጅ 

        ለ. አንድ የቴክኒክ ኃላፊ 

        ሐ. አንድ የህክምና ባለሙያ 

        መ. አንድ የማሳጅ ቴራፒስት 

        ሠ. አንድ የኮሙኒኬሽን ባለሙያ 

        ረ. አንድ የጽህፈት አገልግሎት ባለሙያ 

        ሰ. አንድ ላይብረሪያን 

        ሸ. ሌሎች የአስተዳደር ሰራተኞች በማዕከሉ አደረጃጀት የሚሟላ፤ 
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9.3. የአትሌቶችና አሰልጣኞች መምረጫ መስፈርት 

9.3.1. የአትሌቶች መምረጫ መስፈርት 

  ሀ. በማዕከል አትሌትነት የሚመደቡ ወጣቶች በማዕከል ስልጠናውን የሚከታተሉ 

ባለሙያዎች ወይም ኤክስፐርቶች ሌሎች የሚመለከታቸው ክፍሎች እና በኢትዮጵያ 

አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በተዘጋጀ መስፈርት ምርጫው ይከናወናል፡፡ 

   ለ. በማዕከል ለስልጠናው ከተያዙት አትሌቶች መካከል ጥሩ ውጤት አምጥተው 

በክለቦች የሚታቀፉ አትሌቶች እንዲሁም በተለያዩ ምክንያቶች ውጤት በሌላቸው 

ምትክ ሌሎች የተቀመጠውን መስፈርት የሚያሟሉ አትሌቶች ተመልምለው 

ይተካሉ፤ 

     

     9.3.2. የአሰልጣኞች መምረጫ መስፈርት 

  ሀ. በማዕከል አሠልጣኝነት የሚመደቡ አሠልጣኞች በማዕከል ስልጠናውን የሚከታተሉ 

ባለሙያዎች ወይም ኤክስፐርቶች ሌሎች የሚመለከታቸው ክፍሎች በተለያዩ 

ጊዜያት በሚያደርጉት ክትትልና ግምገማ ጥሩ ዲስኘሊንና ትምህርት ችሎታና ብቃት 

ያላቸውን አሠልጣኞች ከክልል ከዞንና ከወረዳ የስፖርት ባለሙያዎች ጋር በመሆን 

እንዲመደቡ ያደርጋል፡፡ 

    ለ. የአሠልጣኞች ምርጫ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በሚያወጣው መስፈርት 

መሠረት ይከናወናል፡፡ 
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ክፍል አራት 
አንቀጽ አስር 

የአትሌቲክስ ስልጠና ማዕከላት ማሟላት የሚገባቸው ማዘውተሪያ  
ስፍራዎች  

 

የአትሌቲክስ ስልጠና ማዕከላት ሳይንሳዊ ስልጠና በመስጠት ተተኪ አትሌቶች ለማፍራት 

መሟላት ከሚገባቸው ግብዓቶች አንዱ የማዘውተሪያ ስፍራዎች እና የስልጠና መሳሪያዎች 

ከፍተኛ ሚና አላቸው፡፡ በዚሁ መሰረት በአንድ የአትሌቲክስ ስልጠና ማዕከል መሟላት 

የሚገባቸው የአትሌቲክስ የማዘውተሪያ ስፍራዎች በመነሻነት ቀርቧል፡፡ 

10.1. የሩጫ ፋሲሊቲዎች  
10.1.1. የትራክ ፋሲሊቲ 

- መጠነ ዙሪያው  400ሜትር የሆነ ከ6-8 መም (Lane) ያለው ትራክ፤  

- ትራኩ ሁሉንም የሩጫ ተግባራት በተለይ የውሃ መሰናክሎች (Steple chase) እና 

የ110 ወንዶች መሰናክል (hurdles) ያካተተ ፤ 

- የሁሉም ትራክ ተግባራት መነሻቸው እና መድረሻቸው ቀለም የተቀባ (Lane 

marking) ስለመሆኑ፤ 

- በአጠቃላይ ትራኩ በዓለም አትሌቲክስ (World Athletics) የውድድር ህግ ማኑዋል  

አንቀጽ 160 መሰረት ደረጃውን ጠብቆ የተገነባ ትራክ መኖር አለበት:: 

10.1.2. የአሸዋ ትራክ ፋሰሊቲ 

- ትራክ ባልተገነባበት የስልጠና ማዕከል የትራክ ግብዓቶችን በሙሉ ያሟላ መጠነ 

ዙሪያው 400 ሜትር የሆነና ደረጃውን የጠበቀ የአሸዋ ትራክ ግንባታ ማሟላት 

ያስፈልጋል:: 

10.1.3.  አሸዋ ጥርጊያ ሜዳ ፋሲሊቲ 

ከትራክ ወይም አሸዋ ትራክ ግንባታ በተጨማሪ በማዕከሉ ለተለያዩ የአትሌቲክስ ስልጠና 

ተግባራት የሚውል ከ1.5 ኪ/ሜትር እስከ 2 ኪ/ሜትር ርቀት የሚሸፍን የአሸዋ ትራክ 

ጥርጊያ ሜዳ መገንባት ያስፈልጋል፡፡ የማዘውተሪያ ስፍራው የተለያየ መጠነ ዙሪያ 

ያለው ሆኖ ከተለያዩ ግብዓቶች የሚሰሩ ሲሆን በተለይ የላይኛው ሜዳው ንጣፍ በቀይ 

አፈርና በተፈጨ ሸክላ አፈር የተሸፈነ መሆን አለበት፡፡ 
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10.2.  የሜዳ ተግባራት ፋሲሊቲዎች 
10.2.1. የዝላይ ፋሲሊቲ 
10.2.1.1. የርዝመት እና ስሉስ ዝላይ ፋሲሊቲ 
- የርዝመት/ስሉስ ዝላይ መንደርደሪያ ከአስፋልትና፣ ኮንክሪት የተሰራ ትራክ 

መሆኑ፤ 

- የመንደርደሪያዎቹ ርቀት ከ40 ሜትር እስከ 45 ሜትር ሆኖ የመንደርደሪያው 

ትራክ ስፋት 1.22 ሜትር መሆኑ፤ 

- የሁለቱም ሜዳዎች መዝለያ (Landing Pitch) ርዝመቱ 10 ሜትር ስፋቱ 3 

ሜትር (10ሜ×3ሜ) መሆኑ፤ 

- መዝለያው በደቃቅ አሸዋ የተሞላና ጥልቀቱ 50 ሳ.ሜ የሆነ፤ 

- የርዝመት ዝላይ እና የስሉስ ዝላይ ኢቨንቶች በአንድ መዝለያ ሜዳ የሚከናወኑ 

ሲሆን የሚለያዩት በመነሻ ቦታቸው /Take off board/ ብቻ ነው፡፡ ይኸውም 

የርዝመት ዝላይ መነሻ ሳንቃ /Take off board/ ከመዝለያው ሜዳ ጫፍ ከ1-3 

ሜትር ላይ የሚከናወን ሲሆን የስሉስ ዝላይ መነሻ ሳንቃ /Take off board/ 

ደግሞ ከመዝለያው ሜዳ ጫፍ ለሴቶች ከ11 ሜትር እና ለወንዶች ከ13 ሜትር 

ላይ ነው፡፡ 

 

10.2.1.2. የከፍታ ዝላይ ፋሲሊቲ 

- ለከፍታ ዝላይ መንደርደሪያ ትራክ የሚያስፈልግ መሆኑ፤ 

- የመንደርደሪያው ትራክ ስፋት ከ15-16 ሜትር መሆኑ፤ 

- በቀላሉ የማይወድቁና መቆሚያ (Stand)፣ ልኬት እና አግዳሚ ዘንግ (cross 

bar) ማስቀመጫ ያላቸው ሁለት ቋሚ ብረቶች (up right) የሚያስፈልጉ 

መሆኑ፤ 

- በቋሚ ብረቶች (up right) መካከል ከ4 ሜትር እስከ 4.04 ሜትር ርቀት መኖር 

እንዳለበት፤ 

- የአግዳሚው ዘንግ (cross bar) መሸከሚያ (cross bar support) ጠፍጣፋና 40 

ሚ.ሜ ስፋትና 60 ሚ.ሜ ርዝመት ያለው መሆኑ፤ 

- የመዝለያ ፍራሽ /Landing mat) 6 ሜትር ርዝመት፣ 4 ሜትር ስፋት እና 0.7 
ሜትር ከፍታ ያለው መሆኑ ወይም ከ5 ሜትር ርዝመት፣ 3 ሜትር ስፋት እና 
0.7 ሜትር ከፍታ ያላነሰ መሆኑ፤ 
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- የአግዳሚ ዘንግ (cross bar) ርዝመት ከ3.98 ሜትር እስከ 4.02 ሜትር መሆን 
አለበት፡፡ 
 

10.2.1.3. የምርኩዝ ዝላይ ፋሲሊቲ 

- ለምርኩዝ ዝላይ መንደርደሪያ ትራክ መገንባት እንዳለበት፤ 

- የመንደርደሪያው ርቀት ከ40 ሜትር እስከ 45 ሜትር ሆኖ የመንደርደሪያው 

ትራክ ስፋት 1.22 ሜትር መሆኑ፤ 

- የምርኩዝ ዝላይ ፖል መትከያ 1 ሜትር ርዝመት እና 0.60 ሜትር ስፋት 

ያለው ሳጥን (box) በመንደርደሪያው ትራክ ትክክል (levels) የሚቀበር 

መሆኑ፤ 

- ከብረት የተሰሩና በቀላሉ የማይወድቁ ሁለት ቋሚ (up right or post) 

የሚያስፈልጉ መሆኑ፤ 

- የቋሚዎች ታችኛው ክፍል በዘላዮችና በቋሚዎች ላይ ጉዳት እንዳያደርስ 

መከላከያ ስፖንጅ (padding) ያለው መሆኑ፤ 

- የምርኩዝ ዝላይ አግዳሚ ዘንግ (cross bar) ርዝመት ከ4.30 ሜትር እስከ 4.37 

ሜትር መሆኑ፤ 

- የምርኩዝ መዝለያ (Volting Poles) ከተለያዩ ብረት ነክ ነገሮች የተሰሩና 

የተለያየ መጠን ያላቸው ሲሆን የፖሉ ታችኛው ክፍል ለስላሳ መሆኑ፤ 

- የምርኩዝ ዝላይ ማረፊያ ፍራሽ (Landing area) 6 ሜትር ርዝመት፣ 6 

ሜትር ስፋት እና 0.80 ሜትር ከፍታ ያለው ሲሆን በዝላዩ ላይ ስፖርታዊ 

ጉዳት እንዳይደርስ ለመከላከያነት ከመነሻ ሳጥን  (box) ከሁለቱም ቋሚዎች 2 

ሜትር ቁመት ያለው ፍራሽ ይኖራል፡፡ 

10.2.2.  የውርወራ ፋሲሊቲ 

10.2.2.1. የአሎሎ መወርወሪያ ፋሲሊቲ 

- የአሎሎ መወርወሪያ ክብ ሆኖ ከአስፋልትና ኮንክሪት የሚሰራና የማያዳልጥ ሆኖ 

የክቡ ዲያሜትር 2.135 ሜትር መሆኑ፤ 

- የአሎሎ መወርወሪያ ክብ ዙሪያ (Rim) ውፍረት 6 ሚ.ሜ ሆኖ ነጭ ቀለም 

የተቀባ መሆኑ፤ 

- የማገጃ ጣውላ (Stop board) በግማሽ ክብ በመወርወሪያ ክቡ ጫፍ ላይ 

ከመሬት ጋር የሚታሰር መሆኑ፤ 
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- ከአሎሎ መወርወሪያ ክብ መሃል ወደ ውጭ 5 ሳ.ሜ ስፋት እና 0.75 ሜትር 

ርዝመት ያለው መስመር በሁለቱም አቅጣጫ መሬት ላይ የሚሰመር መሆኑ፣ 

- የአሎሎ መወርወሪያ ጨረር /sector/ 34.920 ሆኖ በጨረሩ ውስጥ ያለው ሜዳ 

ሣራማ፣ ለስላሳና ወጣገባ ያልሆነ መሆን አለበት፤ 

10.2.2.2. የዲስከስ መወርወሪያ ፋሲሊቲ 

- የዲስከስ መወርወሪያ ክብ ዲያሜትር 2.50 ሜትር መሆኑ፤ 

- የዲስከስ መወርወሪያ ውስጠኛ ክብ የሚሰራው በኮንክሪት አስፋልት እና 

የማያዳልጥ መሆኑ፣ 

- ከዲስከስ መወርወሪያ ክብ መሃል ወደ ውጭ 5ሳ.ሜ ስፋት እና 0.75 ሜትር 

ርዝመት ያለው ከክቡ በሁለቱም አቅጣጫ መሬት ላይ የሚሰመር መሆኑ፤ 

- የዲስከስ መወርወሪያ ጨረር /sector/ ሆኖ ጨረሩ ሳርማና ለስላሳ ሆኖ 

በውርወራ ጊዜ ዲስከሱ የሚያርፍበት ቦታ በቀላሉ ለማወቅ የሚያስችል 

መሆኑ፤ 

- የዲስከስ ውርወራ በሚካሄድበት ጊዜ ዲስከሱ በአትሌቶች፣ ዳኞች እና 

ተመልካቾች ላይ ጉዳት እንዳያደርስ መከላከያ (throwing cage) መሟላት 

አለበት፤ 

 

10.2.2.3. የመዶሻ መወርወሪያ ፋሲሊቲ 

- የመዶሻ መወርወሪያ ክብ ዲያሜትር 2.135 ሜትር መሆኑ፤ 

- የመዶሻ መወርወሪያ ውስጠኛ ክብ የሚሰራው ከኮንክሪት፣ አስፋልት ወይም 

ከተመሳሳይ ነገሮች የተሰራ መሆኑ፤ 

- የመዶሻ መወርወሪያ ክብ ዙሪያ (Rim) ውፍረት 6ሚ.ሜ እና ነጭ ቀለም የተቀባ 

መሆኑ፤ 

- ከመዶሻ መወርወሪያ ክብ ውጭ 5.ሳ.ሜ ስፋት እና 0.75 ሜትር ርዝመት ያለው 

ከክቡ በሁለቱም አቅጣጫ መሬት ላይ የሚሰመር መሆኑ፤ 

- የመዶሻ መወርወሪያ ጨረር /sector/ 34.920 ሆኖ በጨረሩ ውስጥ ያለው  

መሬት ሳርማና ለስላሳ ሆኖ በውርወራ ጊዜ መዶሻው ያረፈበት ቦታ በቀላሉ 

ለማወቅ የሚያስችል መሆኑ፤ 
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- መዶሻ ከዲስከስ መወርወሪያ ክብ ለመወርወር የሚቻል ሆኖ የዲስከስ 

መወርወሪያ ዲያሜትር ከ2.50 ሜትር ወደ 2.135 ሜትር በመቀነስ መሰራት 

የሚቻል መሆኑ፤ 

- ከመዶሻ መወርወሪያው ክብ ውጭ 5ሳ.ሜትር ስፋት እና 0.75ሜትር ርዝመት 

ያለው  በሁለቱም አቅጣጫ መሬት ላይ የሚሰመር መስመር መኖር እንዳለበት፡፡ 

- የዲስከስ ውርወራ በሚካሄድበት ጊዜ መዶሻው በአትሌት፤ አሰልጣኝ እና 
በተመልካች ላይ ጉዳት እንዳያደርስ ማገጃ (throwing cage) የሚሰቀል 
ይሆናል፡፡ 
 

10.2.2.4. የጦር መወርወሪያ ፋሲሊቲዎች 

- ለጦር ውርወራ መንደርደሪያ ትራክ መገንባት እንዳለበት፤ 

- የጦር መወርወሪያ መንደርደሪያ አነስተኛው ርቀት 30 ሜትር መሆኑ፤ 

- የጦር ውርወራ የሚካሄደው 4 ሜትር ስፋት እና 8 ሜትር ሬድቶስ ባለው 7 

ሳ.ሜ ስፋት ባለው አርክ ውስጥ መሆኑ፤ 

- የጦር መወርወሪያ ጨረር /sector/ 28.910 መሆኑ፤ 

- በጦር መወርወሪያ ጨረር /sector/ ጫፍ በመነሳት ጨረሩን ማራዘም የሚቻል 

መሆኑ፤  

- የጦር መወርወሪያ ጨረር /sector/ ከሬዲየሱ መነሻ ሳርማ፣ለስላሳና የተስተካከለ 

ሆኖ የጦሩ ጫፍ መሬት ላይ በሚያርፍበት ጊዜ በቀላሉ መሬት መጫር 

አለበት፡፡ 



 

 
 

አንቀጽ አስራ አንድ 

ለአትሌቲክስ ስልጠና የሚያስፈልጉ መሳሪያዎች 
ለአትሌቲክስ ስልጠና ማዕከል ከሚያስፈልጉ ግብዓች መካከል የስልጠና መሳሪያዎች በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ በዚሁ መሰረት አንድ 
የስልጠና ማዕከል ሲቋቋም የተሟላና ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና ለመስጠት ከዚህ በታች የተዘረዘሩት የስልጠና መሳያዎች መሟላት አለበት፡፡  

ተ.ቁ የመሳሪያው ዓይነት ብዛት ምርመራ 

1 የመነሻ ድግን/Starting blocks/ 16 (ከነመጠባበቂያ   

2 የውሃ መሰናክል /Steeple chase hurdles/ 5   

3 ኮኖች፣(ትልቅ፣ መካከለኛ፣ ትናንሽ) ከየዓይነቱ 10   

4 መሰናክል (Hurdles) 120 (ከነመጠባበቂያ)   

5 የመም ቁጥር ማሳያ ከ1-8   

6 የሩጫ ማስነሻ ሽጉጥ ወይም ተመሳሳይነት ያላቸው መሳሪያዎች 2   

7 የዙር መቆጣጠሪያ (ከ1-25 ከነደውሉ) 1   

8 የሩጫ ሰዓት መያዣ /Stop Watch/ 10   

9 ለከፍታ ዝላይ የሚያገለግሉ የተሟሉ መሳሪያዎች  የተሟላ (set)   

10 ለምርኩዝ ዝላይ የሚያገለግሉ የተሟሉ መሳሪያዎች የተሟላ (set)   

11 የምርኩዝ ዝላይ መዝለያ ፖል የተለያዩ ክብደትና ቁመት ያላቸው ብዛቱ በማዕከሉ ዕቅድ የሚወሰን 
ይሆናል 

12 

አሎሎ    

ብዛቱ በማዕከሉ ዕቅድ የሚወሰን 
ይሆናል 

12.1 አሎሎ ባለ 6 ኪ/ግ   
12.2 አሎሎ ባለ 5 ኪ/ግ   
12.3 አሎሎ ባለ 4 ኪ/ግ   
12.4 አሎሎ ባለ 3 ኪ/ግ   

13 

መዶሻ    
ብዛቱ በማዕከሉ ዕቅድ የሚወሰን 

ይሆናል 13.1 መዶሻ ባለ 6 ኪ/ግ   

13.2 መዶሻ ባለ 5 ኪ/ግ   



 

 

13.3 መዶሻ ባለ 4 ኪ/ግ   

13.4 መዶሻ ባለ 3 ኪ/ግ   

14 

ጦር   

ብዛቱ በማዕከሉ ዕቅድ የሚወሰን 
ይሆናል 

14.1 ጦር ባለ 700 ግራም   

14.2 ጦር ባለ 600 ግራም   

14.3 ጦር ባለ 500 ግራም   

15 

ዲስከስ   

ብዛቱ በማዕከሉ ዕቅድ የሚወሰን 
ይሆናል 

15.1 ዲስከስ ባለ 1.75 ኪ/ግ   
15.2 ዲስከስ ባለ 1.50 ኪ/ግ   
15.3 ዲስከስ ባለ 1 ኪ/ግ   

16 ሜትር የተለያየ መጠን ያለው (100 ሜትር፣ 50 ሜት፣ 30ሜትር፣ 10 ሜትር)   
ብዛቱ በማዕከሉ ዕቅድ የሚወሰን 

ይሆናል 

17 የመነሻ ድግን፣ የመዶሻ፣ የአሎሎ፣ የዲስከስ እና የጦር መጓጓዣ ጋሪዎች   
ብዛቱ በማዕከሉ ዕቅድ የሚወሰን 

ይሆናል 

18 የመሰናክልና ስፖንጅ ማጓጓዣ ጋሪ   
ብዛቱ በማዕከሉ ዕቅድ የሚወሰን 

ይሆናል 

19 የመቀባበያ ዱላ (relay Batton) 12 ከነመጠባበቂያ 
20 የርዝመትና የስሉስ ዝላይ መነሻ ሳንቃዎች (take of boards) ባለ 10 ሳ.ሜ ስፋት 10 ከነመጠባበቂያ 
 
 
ማስታወሻ 
 
ከላይ የተዘረዘሩት የስልጠና መሳሪያዎች መጠናቸው (weight and height) አብዛኞቹ በዓለም አትሌቲክስ (WA) ዕውቅና አግኝተው 
የሚመረቱ ናቸው፡፡  
በዚሁ መሰረት ማሠልጠኛ ማዕከላት እነዚህን መሳሪያዎች መነሻ በማድረግ በአካባቢያቸው በሚገኙ ግብዓቶች በመጠቀም አስመስለው 
በመስራት ለስልጠና ተግባር ማዋል ይችላሉ፡፡ 



 
0 

የስልጠና የኘሮጀክት የበጀት ምንጭ 

የስልጠና ማዕከሉን ውጤታማ ለማድረግ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ክፍሎች በበጀት 

ምንጭነት  የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ 

• የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ባህልና ስፖርት ሚኒሰቴር 

• የክልል መንግስት ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ 

• የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ 

• የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን 

• የዞን ምክር ቤትና ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ 

• የወረዳ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ 

• የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ድርጅቶች 

• ባለሀብቶች 

• ማህበረሰቡ 

 

 

 

 

 


