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መግቢያ 

የአትሌቲክስ ማዘውተሪያ ስፍራዎች እና መሳሪያዎች ለአትቲክስ ስፖርት ልማት ያላቸው 

ጠቀሜታ እጅግ የጎላ ነው፡፡ይህንኑ መሰረት በማድረግ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች፣ ማሰልጠኛ 

ማዕከላት፣ ክለቦች እና ተቋማት የማዘውተሪያ ስፍራዎች በመገንባትና የአትሌቲክስ መሳሪያዎች 

በግዥ በማሟላት ለስፖርቱ ዕድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ ናቸው፡፡ 

በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን መተዳደሪያ ደንብ ክፍል ሁለት አንቀጽ ስድስት ለፌዴሬሽኑ 

በተሠጠው ስልጣንና ተግባር ደረጃቸውን የጠበቁ የአትሌቲክስ ማዘውተሪያ ስፍራዎች እንዲገነቡ 

ይደግፋል፣ ዕውቅና ይሠጣል ይላል፡፡ በዚሁ መሰረት በአገራችን የሚገነቡ የአትሌቲክስ 

የማዘውተሪያ ስፍራዎች ደረጃቸውን ጠብቀው እንዲገነቡና ከግንባታው ጋር ተያይዞ ከውጪም 

ሆነ ከአገር ውስጥ በዓለም አትሌቲክስ (World Athletics) ውድድር ህግ መሰረት የአትሌቲክስ 

መሳሪያዎች በግዥ ለማሟላት ይቻል ዘንድ ይህ ስታንዳርድ ተዘጋጅቷል፡፡ 
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አንቀጽ አንድ 
ጠቅላላ 

ይህ ሰነድ የአትሌቲክስ ማዘውተሪያ ስፍራዎች እና መሳሪያዎች ስታንዳርድ ተብሎ ሊጠቀሰ 
ይችላል፡፡ 
 

አንቀጽ ሁለት 
አጭር ርዕስ 

ይህ የአትሌቲክስ ማዘውተሪያ ስፍራዎችና መሳሪያዎች ስታንዳርድ ቁጥር    2014 
ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 
 

አንቀጽ ሦስት 
አውጭው አካል 

የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ነው፡፡ 
 

አንቀጽ አራት 
ዓላማና አስፈላጊነት 

ዓላማ 

ደረጃቸውን የጠበቁ የአትሌቲክስ ማዘውተሪያ ስፍራዎች እንዲገነቡና በዓለም አትሌቲክስ 
የተረጋገጡ የአትሌቲክስ መሳሪያዎች በግዥ እንዲሟሉ ለማድረግ፤  

 

አስፈላጊነት  

1. ደረጃቸውን የጠበቁ የአትሌቲክስ ማዘውተሪያ ስፍራዎች ለመገንባት፤ 

2. በአገሪቷ የሚገነቡ የአትሌቲክስ ማዘውተሪያ ስፍራዎች ወጥነት እንዲኖራቸው ለማስቻል፤ 

3. በስታንዳርዱ መሰረት ለሚገነቡ የማዘውተሪያ ስፍራዎች ሙያዊና የፋይናንስ ድጋፍ 
ለማድረግ፤ 

4. ደረጃቸውን የጠበቁና ዕውቅና የተሰጣቸው የአትሌቲክስ መሳሪያዎች በግዥ ለማሟላት፤ 

5. የአትሌቲክስ መሰረተ ልማቶች ለማስፋፋት፤ 
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አንቀጽ አምስት 

ትርጓሜ 

የቃላት ትርጉም ሌላ ትርጉም የሚጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ሰነድ ውስጥ፡- 

1. “የዓለም አትሌቲክስ” ማለት የአትሌቲክስ ስፖርትን በዓለም አቀፍ ደረጃ በበላይነት 

የሚመራ አካል ነው፡፡ 

2. “የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን” ማለት በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የአትሌቲክስ 

ስፖርትን ለማስፋፋትና ለመምራት በህግ ሃላፊነት የተሰጠው አካል ማለት ነው፡፡ 

3. “ስታንዳርድ” ማለት የአትሌቲክስ ማዘውተሪያ ስፍራዎች እና መሳሪያዎች ማሟላት 

የሚገባቸው መስፈርቶች ማለት ነው፡፡ 

4. “የውድድር ህግ” ማለት በዓለም አትሌቲክስ የአትሌቲክስ ውድድሮች የሚመራበት ህግ 

ማለት ነው፡፡ 

5. “የማዘውተሪያ ስፍራ” ማለት ለአትሌቲክስ ስልጠናና ውድድር አገልግሎት እንዲውሉ 

የተዘጋጀ ማንኛውም ስፍራዎች ናቸው፡፡ 

6. “መሳሪያዎች” ማለት በዓለም አትሌቲክስ የተረጋገጡ ለአትሌቲክስ ስልጠናና ውድድር 

አገልግሎት የሚውሉ መሳሪያዎች ማለት ነው፡፡ 

7. “ትራክ” ማለት መጠነ ዙሪያው 400 ሜትር የሆነ ከአስፋልትና ሴንቴቲክ የሚሰራ 

ለአትሌቲክስ ተግባራት የሚውል የማዘውተሪያ ስፍራ ነው፡፡ 

8. “የአሸዋ ትራክ” ማለት ከአሸዋና ከቀይ አፈር ወይም ሸክላ አፈር የሚሰራ መጠነ ዙሪያው 

400 ሜትር የሆነ ደረጃውን የጠበቀ የአትሌቲክስ ማዘውተሪያ ስፍ ነው፡፡ 

9. “የአሸዋ ጥርጊያ ሜዳ” ማለት ከ1.5ኪ/ሜትር እስከ 2ኪ/ሜትር መጠነ ዙሪያ እና 10 

ሜትር ስፋት ያለው ደረጃቸውን በጠበቁ የግንባታ ግብዓቶች የተሰራና የላይኛው ንጣፍ 

በቀይ አፈርና በተፈጨ ሸክላ የተሞላና ለአትሌቲክስ ኢቨንቶች ስልጠና የሚውል 

ማዘውተሪያ ስፍራ ነው፡፡ 
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አንቀጽ ስድስት 
የሩጫ ፋሲሊቲዎች 

6.1 የትራክ ፋሲሊቲዎች 
- 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 ኢቨንቶች መነሻቸው እና መድረሻቸው የሚታወቅና ሁሉም መሞች 

ቀለም የተቀቡ (Lane marked) መሆኑ፤ 

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

አንቀጽ 160 መሰረት ደረጃውን ጠብቆ የተገነባ ትራክ መሆን አለበት:: 

6.2 የአሸዋ ትራክ ፋሰሊቲ 
- የአሸዋ ትራክ ሴንቴቲክ ትራክን ተክቶ ለአትሌቲክስ ስልጠናና ውድድር አገልግሎት 

የሚውል እና የትራክ ግብዓቶችን በሙሉ ያሟላ መጠነ ዙሪያው 400 ሜትር የሆነና 

ደረጃውን ጠብቆ የተገነባ መሆን አለበት:: 

6.3 የአሸዋ ጥርጊያ ሜዳ ፋሲሊቲ 
የአሸዋ ጥርጊያ ሜዳ ለተለያዩ የአትሌቲክስ ስልጠና ተግባራት የሚውል ከ1.5 ኪ/ሜትር 

እስከ 2 ኪ/ሜትር መጠነ ዙሪያ እና 10 ሜትር ስፋት ያለው ደረጃቸውን ከጠበቁ ለአሸዋ 

ጥርጊያ ሜዳ ግንባታ የሚያስፈልጉ ግብዓቶች አሟልቶ የተሰራ  በተለይ የላይኛው ሜዳው 

ንጣፍ በቀይ አፈርና በተፈጨ ሸክላ አፈር የተሸፈነ መሆን አለበት፡፡ 

አንቀጽ ሰባት 
የዝላይ ፋሲሊቲዎች 

7.1 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 እና ስፋቱ 

3 ሜትር (10ሜ×3ሜ) መሆኑ፤ 
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- 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 የሚቀበር ሲሆን የስሉስ ዝላይ መነሻ ሳንቃ /Take off board/ 

ደግሞ ከመዝለያው ሜዳ ጫፍ ለሴቶች ከ11 ሜትር እና ለወንዶች ከ13 

ሜትር ላይ የሚቀበሩ ይሆናል፤  

- በተጨማሪ የአለም አትሌቲክስ ውድድር ህግ አንቀጽ 184 መጠቀም 

ያስልጋል፤ 

- በይበልጥ የዓለም አትሌቲክስ ውድድር ህግ አንቀጽ 182 መጠቀም 

ያስፈልጋል፤ 
 

7.2 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፤ 

- የአግዳሚ ዘንግ (cross bar) ርዝመት ከ3.98 ሜትር እስከ 4.02 ሜትር 
መሆን አለበት፡፡ 
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7.3 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 በዘላዩ ላይ ስፖርታዊ 

ጉዳት እንዳይደርስ ለመከላከያነት ከመነሻ ሳጥን  (box) ከሁለቱም ቋሚዎች 

ፊት 2 ሜትር ቁመት ያላቸው ፍራሾች መሬት ላይ ይዘረጋሉ፡፡ 

- የአለም አትሌቲክስ የውድድር ህግ አንቀጽ 187 ለተጨማሪ ማብራራያ 

መጠቀም ይቻላል፡፡ 

አንቀጽ ስምንት 
የውርወራ ፋሲሊቲዎች 

8.1 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፤ 
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- የማገጃ ጣውላ (Stopping board) በግማሽ ክብ በመወርወሪያ ክቡ ጫፍ ላይ 

ከመሬት ጋር የሚታሰር መሆኑ፤ 

- 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፤ 

8.2 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/ 34.920 ሆኖ በጨረሩ ውስጥ ያለው 

ሜዳ 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፤ 

8.3 የመዶሻ መወርወሪያ ፋሲሊቲ 

- የመዶሻ መወርወሪያ ክብ ዲያሜትር 2.135 ሜትር መሆኑ፤ 

- የመዶሻ መወርወሪያ ውስጠኛ ክብ የሚሰራው ከኮንክሪት፣ አስፋልት ወይም 

ከተመሳሳይ ነገሮች 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፤ 
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- የመዶሻ መወርወሪያ ጨረር /sector/ 34.920 ሆኖ በጨረሩ ውስጥ ያለው  

ሜዳ ሳርማና ለስላሳ ሆኖ በውርወራ ጊዜ መዶሻው ያረፈበት ቦታ በቀላሉ 

ለማወቅ የሚያስችል መሆኑ፤ 

- መዶሻ ከዲስከስ መወርወሪያ ክብ ለመወርወር የሚቻል ሆኖ የዲስከስ 

መወርወሪያ ዲያሜትር ከ2.50 ሜትር ወደ 2.135 ሜትር በመቀነስ መስራት 

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፡፡ 

 

8.4 የጦር መወርወሪያ ፋሲሊቲ 

- ለጦር ውርወራ መንደርደሪያ ትራክ መገንባት እንዳለበት፤ 

- የጦር መወርወሪያ መንደርደሪያ ከ30 -36.5 ሜትር መሆኑ፤ 

- የጦር ውርወራ የሚካሄደው 4 ሜትር ስፋት  እና 8 ሜትር ሬድየስ 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/ ሳርማ፣ለስላሳና የተስተካከለ ሆኖ የጦሩ 

ጫፍ መሬት ላይ በሚያርፍበት ጊዜ በቀላሉ መሬት መጫር አለበት፡፡ 
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አንቀጽ ዘጠኝ 

የአትሌቲክስ መሳሪያዎች  

9.1 የውርወራ መሳሪያዎች 

 

መሳሪያዎች 

የዕድሜ ምድብ (age Category) 

ከ18 ዓመት በታች (U18) ከ20 ዓመት በታች (U20) አዋቂ 

ሴት ወንድ ሴት ወንድ ሴት ወንድ 

አሎሎ 3 ኪ/ግ 5 ኪ/ግ 4 ኪ/ግ 6 ኪ/ግ 4 ኪ/ግ 7.260 ኪ/ግ 

ዲስከስ 1 ኪ/ግ 1.5 ኪ/ግ 1 ኪ/ግ 1.75 ኪ/ግ 1 ኪ/ግ 2 ኪ/ግ 

መዶሻ  3 ኪ/ግ 5 ኪ/ግ 4 ኪ/ግ 6 ኪ/ግ 4 ኪ/ግ 7.260 ኪ/ግ 

ጦር 500 ግራም 700 ግራም 600 ግራም 800 ግራም 600 ግራም 800 ግራም 

 

- የተለያዩ መጠን ያላቸው ማርከሮች (Markers)፤ 

- የንፋስ አቅጣጫ ማሳያ (wind Sock)፤ 

- የተለያየ መጠን ያላቸው ሜትሮች (meters) ፤ 

- የአሎሎ መወርወሪያ ማገጃ (Stopping Board)፤ 

- የአሎሎ፣ ዲስከስ፣ መዶሻ እና ጦር ማስቀመጫ (Storeage racks)፤ 

- የዲስከስ እና መዶሻ ውርወራ ማገጃ (Safety Cage) ያስፈልጋል፤ 
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9.2 የዝላይ መሳሪያዎች 

- የርዝመትና ስሉስ ዝላይ መነሻ ሳንቃዎች (Take off boards)፤ 

- የተሟላ የከፍታ ዝላይ ፋሲሊቲዎች (Set)፤ 

- የተሟላ የምርኩዝ ዝላይ ፋሲሊቲዎች (Set)፤ 

- የተለያየ ክብደት ያላቸው የምርኩዝ ዝላይ መዝለያዎች (Volting poles) 

9.3 የታየም ትሮኒክስ መሳሪያዎች (time tronics equipments) 

- (Start information system set) 

- የንፋስ ፍጥነት መለኪያ (wind gauge)  

- Photo finish (Set)  

- የተሟላ የዝላይና ውርወራ ውጤቶች መለኪያ (Field terminals set) 

- የውጤቶች መግለጫ ቦርድ (events score board) 

- የዝላይ የሙከራ ሰዓት ማሳያ (Count down clock) 

9.4 የትራክ መሳሪያዎች 

- መሰናክሎች (Hurdles)፤ 

- የውሃ መሰናክል (Steeple Chase hurdles)፤ 

- የመሰናክሎች ማጓጓዣ ጋሪ፤ 

- የሩጫ ሰዓት (Stop Watch)፤ 

- የመም ማሳያ ሳጥን (lane marker)፤ 

- የሪሌ መቀባበያ ዱላ (relay button)፤ 



11 

 

- የተለያዩ መጠን ያላቸው ኮኖች፤ 

- የዳኛ ባንዲራዎች፤  

- የዳኞች ካርዶች፤ 

- የርምጃ ውድድር ህግ ጥሰቶች ማሳያ ፔዳሎች(pedals)፤ 

አንቀጽ አስር 

ሰነዱን ስለማሻሻል 

ይህ ስታንዳርድ በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሊሻሻል ይችላል፡፡ 

አንቀጽ አስራ አንድ 

ሰነዱን ስለሚጸድቅበት ጊዜ 

ይህ ስታንዳርድ በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባዔ ከጸደቀበት ከ  2014 

ዓ/ም ጀምሮ የጸደቀ ይሆናል፡፡ 

 

    ኮ/ር ደራርቱ ቱሉ 

የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌደሬሽን  

     ጥር/2014 ዓ/ም 

 


