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FCنادينحن Rosengård
تنص سیاسة كرة القدم على كیفیة إدارة أنشطة األطفال والشباب. ھذا ینطلق من رؤیتنا ونقاط اھتماماتنا الرئیسیة

ویصف إطار عمل أنشطة أطفالنا وشبابنا.

امن بحلمك
FCرؤیةتتمثل Rosengårdكلیجرؤحیثوالناس.المناطقجمیعتشملالتيالمتكافئةمالموخلقفي

األطفال والعائالت على اإلیمان بأحالمھم ویكون لدیھم أھداف للمستقبل، داخل وخارج ارضیة المالعب.

نقاط اھتماماتنا الرئیسیة
FCنشاطیستند Rosengårdنحنالفوز.وثقافةالتضامن،المساواة،الثالث:الرئیسیةاالھتمامنقاطحول

نسعى كل یوم جاھدین لنكون قوة جیدة في المجتمع ُتحدث فرقاً حقیقیاً.

المساواة
في ھذا المجال نخوض النضال من أجل المساواة والتكامل واالندماج. ھدفنا ھو أن یحصل الجمیع على فرص

متكافئة سواء في ممارسة الریاضة أو في المجتمع. نحن نعمل بنشاط لضمان إدراج الجمیع، بغض النظرعن من
تكون او من اي بلد أتیت او من تحب.

التضامن
FCعائلةفي Rosengårdمنلكلاألمانبمثابةستكوناتحادنافيالتعاونبالمشاركة.الجمیعیشعرأنیجب

ینشط فیھا وحولھا.

ثقافة الفوز
FCفي Rosengård،منأكثرھيالفوزثقافةلكندائما،ھدفناھوالفوزللفوز.قويتقلیدھناككانلطالما

مجرد ألقاب وانتصارات. نرید أن نحقق نجاحاً في كرة القدم وأیضا أن تعزز المجتمع. ستكون لدینا ثقافة رابحة
عندما نھدف دائًما إلى ان نكون األفضل ولكن ایضاً الوعي بأن الفشل ھو جزء من طریق النجاح.

اتحاد الریاضة السویدي والمجتمع السویدي
FC Rosengårdالتيالقیمنتبعالسویدي.المجتمعمنجزءوھوالسویديالریاضياالتحادإلىینتمياتحادھو

تقوم علیھا الحركة الریاضیة:

نحن نحمي القیم الدیمقراطیة ، وعلیھ ستتاح الفرصة لكل من یقاسمنا قیمنا المشاركة في أنشطتنا.●
سنعامل الجمیع باحترام ، بغض النظر عن الجنس والمیول الجنسیة.●
سنتبع القواعد التي وضعھا المجتمع.●
سنلتقي بالخصم وجمھور الفریق الخصم وكل من یعمل خالل أحداث المباراة بلطف واحترام.●
سنبتعد عن كل أشكال االعتداءات التي تقلل شأن اآلخرین.●



سنعمل من اجل بیئة منافسة منصفة نواجھ فیھا الفوز والخسارة بروح ریاضیة.●

FCلناديالقدمكرةأنشطة Rosengård
FC Rosengårdلمدینةافضلمستقبلاجلمنیومكلنعملنحنبقوة.بالمستقبلیؤمنریاضياتحادھو

مالمو ، یكون فیھا لألطفال والشباب اھداف ویؤمنون بأحالمھم. كرة القدم ھي طریقتنا للمساھمة في مجتمع الغد
وتعزیز نشأة الفرد.

في سیاسة كرة القدم نصف كیفیة تنظیم وتنفیذ ھذا العمل.

الھیكل التنظیمي
تنقسم أنشطتنا الخاصة بالشباب إلى ثالثة أقسام: كرة قدم األطفال، كرة قدم الشباب ، ونشاط النخبة التحضیریة. أما

أنشطة الكبار لدینا فتتألف من نشاط النخبة.

من الشائع في الریاضة أن یكون التنافس على أساس الجنس وصوالً إلى نشاطات الكبار التي ُتقسم على أساس
FCفينحنالعمر. Rosengårdوتطورھم.الشبابصحةعلىسلبیةعواقبلھماالتقسیمینكالأننرى

إن السبب وراء قیام اإلتحاد بتقسیم المنافسات على أساس العمر ھو أن ھذا العامل ُیعتبر مؤشرا شائعا للقدرة
األدائیة. الھدف ھو أن تكون بیئات المنافسة متكافئة ومتطورة.

في الواقع  ، ومن ناحیة أُخرى ، إن العمر ھو مجرد جانب واحد من عدة جوانب قد تصف إمكانیات الالعب. حتى
أن الدراسات أظھرت أن تنظم الریاضة على أساس العمر یمنح میزة ألولئك الذین یولدون في وقت مبكر من العام.

لذلك ضمن أنشطتنا ، ھناك إمكانیة للنظر إلى الالعبین من وجھات نظر أخرى غیر العمر من أجل الوصل إلى
استنتاجات حول كیفیة تحفیز األطفال والشباب ومنحھم األمان. في ھذه النظرة الشاملة ، ُتعتبر الجوانب االجتماعیة
والنفسیة على نفس درجة أھمیة مھارات الالعب وقدرتھ على اتخاذ القرارات واإلمكانیات الجسدیة. یتطور األطفال

FCشبابأنشطةفينحنلذلكمتفاوتة.بدرجاتوالشباب Rosengårdإنجازاتلمقارنةدائمااألولویةتكون
الفرد السابقة على المقارنة مع أقرانھ.

FCفي Rosengård،ورؤیةمًعاالتعلم.الجنسعنالنظربصرفمًعاللتدریبالفرصةاألطفاللجمیعستتاح
الفرص بدالً من الحدود، أمر مھم بالنسبة لنا كاتحاد. لذلك، نعمل أیًضا من أجل بیئة یمكن لجمیع األجناس التنافس

فیھا مًعا ضمن كرة قدم األطفال. المجتمع األكثر مساواة ھو مجتمع تسوده التكافؤ. بذلك یفوز الجمیع.



الحافز الذاتي
سیقوم  نشاطنا على أساس الحافز الذاتي لألطفال والشباب. إن الرغبة في الحركة، وأن تكون جزًءا من السیاقات االجتماعیة

والرغبة في التطویر والمنافسة ، ھي متطلبات أساسیة في النشاط و أثمن رأس مال عند الالعب. في نشاطنا  یجب على
الالعبین إیجاد الظروف والتحفیز األمثل لیتمكنوا من اإلیمان بأحالمھم.

الریاضة المستدامة
الصحة النفسیة والجسدیة من المتطلبات األساسیة للنجاح في كرة القدم وفي الحیاة. نعمل من أجل ریاضة مستدامة في جمیع

أنشطة الشباب. سیمیز المنظور طویل المدى والصبر والتوقعات اإلیجابیة طریقتنا في التعامل مع الریاضیین الشباب.

كرة القدم ـ واحدة من العدید من الریاضات االخرى
كرة القدم ھو شغفنا ولكن ایضاً لدینا قلب كبیر لجمیع أنواع، نعتبر كرة القدم ھي أكثر الریاضات متعة.اتحادنافي

الریاضات األخرى. أن تكون نشیًطا وفي حركة دائمة، وأن تكون جزًءا من السیاقات االجتماعیة ، وأن تقیس نفسك وتشعر
بالسعادة أمر مھم بغض النظر عن الریاضة التي ُتمارسھا.

نحن نحترم رغبة الجمیع في ممارسة المزید من األلعاب الریاضیة ونشجع العبینا على ممارسة الریاضة على نطاق واسع
FCفىالالعبونوبكثرة. Rosengårdأيتجاھلیتملنوالتشجیع.بالَتفھمدائًماسُیقابلونریاضاتعدةیمارسونالذین

شخص ألنھ یمارس ریاضة أخرى أكثر من كرة القدم.

نشاط النخبة
نعتبر كرة القدم بجمیع أشكالھا نشاًطا ُمفیداً وإیجابًیا یجلب الفرح والمشاركة. تعتبر ریاضات النخبة جزًءا صغیًرا فقط من

جمیع النشاطات األخرى ولكن لھا مكانة كبیرة من االھتمام وبالتالي تلعب دوًرا مھًما لكثیر من الناس.
FCفينشطا.نفسھالمرءیكنلموإنحتى،وتلھمھمالناستمسالریاضیةالبطوالت Rosengårdالنخبةأنشطةُتقام

للتنافس على األلقاب ولكن أیًضا ألن قوة جاذبیة كرة قدم النخبة ھي قوة للتغییر. سنسعى جاھدین لتحقیق النجاح الریاضي في
نفس الوقت الذي نتخذ فیھ موقًفا من أجل التكامل والمساواة.

FCفي Rosengårdیحبونكثیرونالقدم.كرةفيوالدولیةالوطنیةالنخبةإلىللوصولإمكانیاتھناكتكونأنیجب
التنافس وأن ُیقارنون باألفضل. معنا، الالعبون الذین یحلمون بالنجاح والمباریات الكبیرة سیكتسبون الثقة والدعم في طریقھم

إلى ھناك.

یجب أن ُتبنى ریاضات النخبة على الثقة. الثقة في قدرات الفرد والثقة بین القادة والالعبین وأولیاء األمور والنادي. الستثمار
النخبة ، یجب أن تكون الرغبة في االكتشاف والمنافسة ھي األساس. بغض النظر عن الربح أو الخسارة، سیتعلم المرء

باستمرار المزید عن نفسھ.

FCوتمثیلالنخبةأنشطةفيمكانألخذالفرصةالشبابتمنحبطریقةالتحضیریةالنخبةنشاطسُتقام Rosengårdفي
FCیتحمل،ذلكلتحقیقالكبار.مستوى Rosengårdمسؤول.وتوجیھوصبربدقةدائًماالعملخاللمنالمسؤولیة
FCفيالقادةیتصرفأنویجب Rosengårdالقدم.كرةفيأحالمھموتحقیقالنمومنالشبابیتمكنحتىداعمبشكل



FCفيالتحضیریةالنخبةنشاطفي Rosengårdآخر.اتحادفيالقدمكرةلعبمواصلةبضرورةالالعبینإبالغیتمقد
یتم اتخاذ مثل ھذه القرارات بالتشاور بین مدرب الالعب والشخص المسؤول عن النشاط في نھایة موسم الخریف وُتبلغ في
محادثة یشارك فیھا المدرب والشخص المسؤول عن النشاط والالعب و بحضور ولي األمر. یعتمد سبب عدم منح الالعب

مكاًنا في الموسم القادم على الحافز وااللتزام وإمكانیة الحصول على وقت للعب.

سیاسات المباریات
یجب أن تكون المباریات ممتعة وتعلیمیة ، مما یساھم في استمرار الریاضة والتطور لألطفال والشباب. ومع ذلك، ال یعتقد

الجمیع أنھ من الممتع خوض مباراة، لذلك یتحمل الكبار مسؤولیة كبیرة لجعل المباریات أنشطة ممتعة لتكون أھم أحداث
األسبوع. ھذه المسؤولیة یتحملھا الجمیع على مدار السنوات التي یتابعون فیھا الشباب في ریاضاتھم.

سیاسة مباریات الدوري
FCفي Rosengård،تكونأننرید.للمباریاتمثالیةبیئاتعلىللحصولالدوريمباریاتفيالتسجیلدائًمایتم

المباریات ممتعة وملیئة بالتحدیات وتعلیمیة.

كرة قدم األطفال
في كل مباراة  یتم استدعاء عدد محدود من الالعبین. یجب السماح لجمیع الالعبین الذین تم اختیارھم للمباراة بلعب شوطین

منالالعبینجمیعسیتمكنالتنسیقھذا(فيالعبین8اختیاریتم5ضد5تكونالتيللمباریاتالمباراة.مناألقلعلى
والدوريللملخصاتالمجموعاتسُتبلغالعبین.10حتىاختیاریتم(صغیر)7ضد7والوقت)،منالقدربنفساللعب

الذي یقدم للكثیرین فرصة للعب المباریات بشكل متكر. في كرة قدم األطفال ُیمنح الالعبون الفرصة للعب على أسطح مختلفة
ومھام مختلفة. نرید أن یحاول الالعبون اللعب في جمیع المواقع ونعتقد أنھ یدعم التطویر وفھم اللعبة ومراحلھا.

نقوم بتدریباتنا ومباریاتنا بطریقة تثیر الرغبة في التدریب واللعب. ومع ذلك ، قد ال یكون الالعبون قادرین على المشاركة في
التدریب أو المباریات بسبب المرض أو األنشطة المدرسیة أو اإلصابة. نرید أن تتاح لألطفال فرصة اللعب بشكل منتظم.. إذا
كانت ھناك حاجة لالختیار فإننا نأخذ في االعتبار االلتزام الذي أظھره الالعب في التدریب والحضور. من الشروط األساسیة

لتمثیل نادینا أن یتصرف الالعب بطریقة محترمة تجاه الجمیع.

كرة قدم الشباب
في كل مباراة ، یتم استدعاء عدد محدود من الالعبین. یجب أن یلعب جمیع الالعبین الذین تم اختیارھم شوطین على األقل من

حتىاختیاریتم(صغیر)9ضد9والعبین،10إلىیصلمااختیاریتم،(كبیر)7ضد7تكونالتيللمباریاتالمباراة.
فيمتكرر.بشكلالمباریاتفيللمشاركةفرصةالجمیعتمنحالتيالدوريبطوالتمنلعددالمجموعاتسُتبلغالعًبا.13

كرة قدم الشباب نرید أن یتمكن الالعبون من اللعب في موقعین مختلفین على األقل. اللعب في مواقع مختلفة یدعم تطویر فھم
اللعبة ومراحلھا.

نقوم بتدریباتنا ومباریاتنا بطریقة تثیر الحافز والرغبة في التدریب واللعب. ومع ذلك ، قد ال یكون الالعبون قادرین على
المشاركة في التدریب أو المباریات بسبب المرض أو األنشطة المدرسیة أو اإلصابة. لذلك فإننا عند االختیار للمباراة، نركز

بشكل أساسي على االلتزام الذي أظھره الالعب في التدریب. الحضور في حد ذاتھ لیس ضماًنا لالختیار. الشرط الرئیسي
لتمثیل نادینا ھو أن یتصرف الالعب بطریقة محترمة تجاه الجمیع ، داخل وخارج الملعب ، منذ االختیار السابق.



نشاط النخبة التحضیریة
وقتمندقیقة25عنتقلالمدةسیلعبونالعًبا.13إلىیصلمااختیاریتم،(كبیر)9مقابل9تكونالتيللمباریات
یتمماعادًةولكن،المنافسةلمباریاتالعًبا18إلىیصلمااختیاریتم،11ضد11تكونالتيللمباریاتبالنسبةالمباراة.

Svenskaباستثناءاللعبوقتمناألقلعلىدقیقة25المختارونالالعبونیضمنالعًبا.16اختیار Spel F19.
الشرط األساسي لتمثیل نادینا ھو أن یتصرف الالعب بطریقة محترمة تجاه الجمیع، داخل وخارج الملعب.

FCفيالتحضیریةالنخبةأنشطةضمن Rosengårdالالعبُیظھرهالذيااللتزامعلىأیضاًالمباراةتشكیلةاختیاریعتمد
في التدریب منذ االختیار الماضي وفي المباراة السابقة. نتوقع أن یكون الالعبون نشیطین و مندفعین في تطورھم وملتزمین

في برنامج التدریب األسبوعي. الحضور في حد ذاتھ ال یضمن لعب المباراة. حتى عدم حضور التمارین والحدیث بخصوص
الغیابات یلعب دورا في االختیار. تعتبر الجوانب الفسیولوجیة، مثل اإلصابات، واألیام التي تلي المرض أو تصاعد التوتر
عوامل إضافیة أخرى تؤثر على االختیار. تقع على عاتق المدربین مھمة إجراء حوار مع الالعبین حول االختیار ، ولكن

أیًضا یتحمل الالعبون أنفسھم مسؤولیتھم الخاصة في السعي للحدیث مع المدربین.

في أنشطة النخبة التحضیریة ُیتوقع أن یتمكن الالعبون من اللعب على األقل في موقعین مختلفین. أحد ھذین الموقعین سُیعتبر
ھو الموقع االساسي واآلخر ھو الموقع البدیل. لدى القادة حوار مستمر مع الالعبین حول مراكزھم. نعتقد أن اللعب في نفس
المركز یخلق األمان واالنغماس. واللعب في مركز آخر لھ جانب تعلیمي. التنّوع ھو أداة للتحفیز وبنفس الوقت یقود إلى فھم

متزاید للعبة وفھم الزمالء في الفریق ویخلق فرصة لصقل مھارات خاصة.

سیاسة المشاركة في البطولة
البطوالت ذات أھمیة كبیرة للتضامن في المجموعة. تتاح لألطفال والشباب فرصة قضاء بعض الوقت مع بعضھم البعض

ألیام كاملة أو عطالت نھایة األسبوع أو عدة أیام متتالیة. تعتبر البطوالت أیًضا مكمالً ھاًما لبیئة المباریات.

FCفيبھ.أمورھموأولیاءالالعبینإبالغویتمواضحبشكلمحددھدفعلىالبطوالتفيالمشاركةتعتمد Rosengård
، مشاركة الفرق في البطوالت یكون إما لھدف اجتماعي ، حیث یتم التدریب على سیاقات البطولة أو لھدف التنافس على

أفضل المراكز. ترتبط تلك األھداف بعضھا ببعض حیث تستند المشاركة بھدف تحدید المراكز على الھدف االجتماعي
والجوانب التعلیمیة. أن الھدف من المشاركة ھو الذي یحدد كیفیة تشكیل الفریق للبطولة وكیفیة توزیع وقت اللعب والمواقع.

البطولة لھدف اجتماعي
FCفریقشاركعندما Rosengårdالمحورھماوالتضامنالسروریكونأنیجب،اجتماعيلھدفالبطولةفي

األساسي. سیكون للجمیع نفس الشروط و سیحصلون على نفس القدر من وقت اللعب. الھدف من البطولة ھو االستمرار في
تطویر المجموعة وااللتقاء بعضھم البعض. كرة القدم ھي النشاط الذي نجتمع حولھ ولكن الجوانب اجتماعیة ھي المحور

األساسي. نحن نمثل االتحاد من خالل إظھار مدى أھمیة التضامن بالنسبة لنا.

البطولة لھدف تعلیمي
عندما یشارك فریق لھدف تعلیمي، ستكون الجھود التعلیمیة المحددة مسبقا تكمیلیة للسعادة والتضامن. یتم اختیار مجاالت

التعلیم ھذه من قبل المدربین ویمكن أن تشمل: استعادة اللیاقة بین المباریات، علم نفس كرة القدم، التوجیھ، اللعب في مواقع
مختلفة وما إلى ذلك. سیحظى جمیع الالعبین بالكثیر من وقت اللعب، فقط في النھائیات یمكن أن تؤثر المنافسة من أجل

المراكز على توزیع وقت اللعب.



البطولة من أجل الحصول على المركز

من أجل الحصول على المركز، ال توجد أي  ضمانات بشأن وقت اللعب. وحتى في ظلفي البطوالت التي تشارك فیھا الفرق
ھذه الظروف، سیحترم التعاون االجتماعي في الفریق والجوانب التعلیمیة. تشكیل فریق جید یسھل تنفیذ البطولة ویضمن

إمكانیة وضع األداء والنتائج في المحور خالل الفترة الزمنیة المحدودة التي تقام فیھا البطولة. تقع على عاتق المدربین
مسؤولیة الحوار مع الالعبین الذین لم یتم اختیارھم للمشاركة في البطولة.

سیاسة المباریات الدولیة والبطوالت الدولیة
ُتلعب كرة القدم بطرق مختلفة في البلدان المختلفة. لذلك تعتبر المباریات الدولیة سواء للتدریب او لخوض المباریات فرصة

FCیشاركالتحضیریةالنخبةأنشطةضمناللعب.منأخرىوأنماطإیقاعاتعلىللتعّرففریدة Rosengårdفيأحیانا
البطوالت الدولیة. المباریات ضد منافس قوي ومع وقت اللعب المعتاد یكون لھا األولویة قبل شكل البطولة.

جمیع األلعاب الدولیة، المباریات والبطوالت الدولیة ، سُتلعب ألھداف تعلیمیة.

نشاط النخبة التحضیریة كرة قدم الشباب كرة قدم االطفال

اجتماعي اجتماعي اجتماعي بطولة محلیة

تعلیمي تعلیمي بطولة إقلیمیة

تعلیمي تعلیمي بطولة وطنیة

مركز بطولة دولیة

تعلیمي مباریات ودیة أوروبیة

FCمنناديمنجزًءاتصبحأن Rosengård

سیكون بمقدور الجمیع لعب كرة القدم
FCفي Rosengårdعندمابالرضااألطفالیشعرالقدم.كرةریاضةحبفيلیقعوافرصةعلىالجمیعیحصلأننرید

یكونون نشیطین ، لذلك یشارك الكثیر منھم إلى العدید من األنشطة المختلفة. لقوة جاذبیة كرة القدم، تعتبر نشاًطا یحاول
الكثیرون تجربتھ عاجالً أم آجالً. سنمثل كرة القدم بأفضل طریقة من خالل جعل األنشطة ممتعة ومثیرة. ضمن كرة القدم

األطفال ستتاح للجمیع فرصة المشاركة.



یجب أن یكون التدریب في كرة قدم الشباب مصدر إلھام والذي بدوره یؤدي إلى زیادة الحافز الداخلي للمشاركة في التدریبات
FCلدىیكونالعندمالالعبینأخرىخیاراتسُتقدیموالمباریات. Rosengårdمنالمزیدلتشكیلالالزمةالموارد

المجامیع أو ألخذ المزید من الالعبین. فمن خالل شبكة عالقاتنا مع االتحادات األخرى في المنطقة المحلیة وعلى المستوى
اإلقلیمي، سنساعد ونقدم المواد الخام للفرد حتى یتمكن من لعب كرة القدم في اتحاد آخر.

FCیأخذالتحضیریةالنخبةنشاطفي Rosengårdالمراجعنستخدمبذلكوللقیامسنوات.لعدةلعبواالذینالالعبینفقط
و مالحظاتنا الخاصة قبل تقدیم التدریب التجریبي. في جمیع الحاالت األخرى ، یجب تقدیم بدائل في شكل جمعیات أخرى.

سیاسة االستقطاب
FCفينحن Rosengårdقدمكرةفيطبیعيأمرأنھعلىإلیھُینظرمالدینا.الشبابألنشطةالالعبینباستقطابنقومال

الكبار ، نعتبره طریقة خاطئة للصغار. فعلى الرغم من معرفتنا بالعبین طموحین قطعوا شوًطا طویالً في مجال تطورھم
FCفيالالعبلیبدأمناسًباالوقتكانإذامانعرفاللكنناالشخصي Rosengård.فياألداءأنبحقیقةذلكیتعلق

المباریات نادراً ما یعطي صورة شاملة أو یصف نقاط القوة لدى الالعب. نظًرا ألننا نقیم الحافز الذاتي عالیا ونعلم أنھا
ضروریة لمسیرة ریاضیة مستدامة ، فإننا نعطي األولویة للتعرف على الالعب بشكل أفضل أوالً. نترك األمر لالعب لیتحكم

في اإلطار الزمني وُنشجعھ على اتخاذ قراراتھ الریاضیة الخاصة.

تدریب تجریبي
نحن ال نتحدث في كرة قدم األطفال عن التدریب التجریبي وإنما عن "التجربة". التجربة تعني التعرف على الریاضة أو

FCعلىالتعرف Rosengård.العام.مدارعلىمعناالتدریبعلىللتسجیلأمورھموأولیاءباألطفالنرحب
سنقدم دعم ألكبر عدد ممكن من األطفال للعب معنا بقدر ما تسمح بھ الموارد كمدربین وأرضیة المالعب. إذا كانت المجموعة

مكتملة، فسیتم استخدام نظام قائمة االنتظار. نظام االنتظار یعني أنھ یتم تقدیم األطفال للتجربة معنا وعند توفر األماكن.
التسجیل للمجموعات في كرة قدم األطفال یتم عبر الموقع اإللكتروني.

في لعبة كرة قدم الشباب، یتم إجراء التدریب التجریبي على أساس العمر. حتى نتعرف على الالعب بشكل أفضل ، سیسھل
FCفيالبدءالالعبینعلىالمبسطاألسلوبھذا Rosengård.یحضرالمعنيالالعبأنیعنيالتجریبيالتدریب

التدریب لمدة أسبوعین. تمنح فترة التدریب التجریبیة الالعب فرصة للتعرف على نشاطاتنا، اكتساب خبرة في كیفیة إجراء
التدریب، وتجربة كیف تسیر الحیاة الیومیة عندما تضطر إلى الوصول إلى مكان ریاضي مختلف عن ذي قبل. إذا تغیب

الالعب عن التدریب ألسباب مثل المرض أو اإلصابة أو الوضع العائلي فقد ُیتخذ قرارا بتمدید الفترة.
FCیحتفظ Rosengårdلمإذاأوالمجموعة،تشكیلةالموجودة،المواردعلىبناًءاالتحادفيمكانتقدیمعدمفيبالحق

تحصل مھارات وقدرات الالعب على التحفیز األمثل في اتحادنا.

ُیجرى التدریب التجریبي في نشاط النخبة التحضیریة بنفس الطریقة في كرة قدم الشباب. بالمقابل، ال یؤخذ العمر في
االعتبار. وبالمقابل مع أي مجموعة یمكن إجراء االختبار التجریبي، یعتمد على المالحظات، المراجع ، وتجارب المنافسة.

قبل التدریب التجریبي، سیتوجب دائًما على الالعب وأولیاء أمر الالعب إبالغ االتحاد الحالي بأنھم یعتزمون القیام بالتدریب
FCفيالتجریبي Rosengård.فيالمسؤولالشخصیقومFC Rosengårdوُیبلغالحاليباالتحادباالتصالدائًما

عن التدریب التجریبي لدینا.



نشاط النخبة التحضیریة كرة قدم الشباب كرة قدم االطفال

جدول واتفاق جدول ثابت بشكل مستمر

دیسمبر.15-نوفمبر1الموسم:بعد دیسمبر.15-نوفمبر15موسم:انتھاءبعد وفقا لنظام قائمة االنتظار

فبرایر.15-ینایر15موسم:بدءقبل أبریل15-ینایر15موسم:بدءقبل

15-اغسطس1الصیف:فصلخالل
اغسطس.

15-اغسطس1الصیف:فصلخالل
اغسطس.

تدریب الزائر
في إطار تدریب الزائر، یتم استضافة الالعبین ذوي الحافز والطموح العالي من االتحادات األخرى للمشاركة في بیئات

التدریب الخاصة بنا في نشاط النخبة التحضیریة. السیاقات الجدیدة ملھمة وستساھم تدریباتنا في تطویر الالعبین.
الغرض من تدریب الزائر ھو لتحفیز الالعبین من خارج اتحادنا، ویمكن أن یؤدي بمرور الوقت إلى انتقالھم الدائم إلى

FC Rosengård.

FCفيالناجحالنخبةاستثماریعتمد Rosengårdالذيھوھذاالحافزمستوىوالحافز.العالیةالطموحمستویاتعلى
FCفيالریاضیةالمسیرةاستمراركانإذامامعرفةمننتمكنأنقبلمنھالتأكدنرید Rosengårdولصالحمستداًما

العب.
FCمعبانتظامالزائرالالعبسیتدرب Rosengårdعلىللتعرفالفرصةالالعبُیمنحالطریقةوبھذهطویلة.ولفترة

أنشطتنا، الالعبین والقادة لدینا، وبنفس الوقت سنتعرف أكثر على الالعب الزائر. یبدأ تدریب الزائر بتدریب الالعب مرة
FCمعاألسبوعفيواحدة Rosengård.یجبلالعب.الحالياالتحادمعبالتشاورفقطالتدریبوقتزیادةتتمأنیجب

دائًما إعطاء األولویة للبیئة االصلیة للالعب قبل نشاطنا.


