جانب اندية الرقص المحترمة،
جانب حكام اإلتحاد المحترمين،
جانب مدربي الرقص الرياضي المحترمين،
يسر اإلتحاد اللبناني للرقص الرياضي أن يعلمكم عن بدئه بخطة تدريبية للحكام اللبنانيين على عدة مراحل تحت إشراف
مباشر من اإلتحاد العالمي للرقص الرياضي ( ، )WDSFوتتضمن المراحل التالية :
 -1المرحلة األولى :يرسل اإلتحاد العالمي مدربا ً للحكام في تقنيات الرقص الالتيني الحديثة بحسب المناهج المستحدثة .يقوم
المدرب بهذه الدورة على مدة  ٧أيام بمعدل  ٣ساعات يوميا ً خالل األسبوع و  ٦ساعات في نهاية األسبوع ،تتتوج بتقييم
تعطى على أساس نتائجه شهادة ً للحكام بالتدريب في الرقص الالتيني مصدرها اإلتحاد العالمي ومصدقة أيضا ً من وزارة
الشباب والرياضة  .يجب على كل حكم إتحادي يبغي أن يتابع نشاطه في التحكيم على الفئات الالتينية أن يكون حاصالً على
هذه الشهادة.
 -٢المرحلة الثانية :يرسل اإلتحاد العالمي مدربا ً للحكام في تقنيات الرقص القياسي ( )Standardالحديثة بحسب المناهج
المستحدثة .يقوم المدرب بهذه الدورة على مدة  ٧أيام بمعدل  ٣ساعات يوميا ً خالل األسبوع و  ٦ساعات في نهاية األسبوع ،
تتتوج بتقييم تعطى على أساس نتائجه شهادة ً للحكام بالتدريب في الرقص الستاندرد مصدرها اإلتحاد العالمي ومصدقة أيضا ً
من وزارة الشباب والرياضة  .يجب على كل حكم إتحادي يبغي أن يتابع نشاطه في التحكيم على الفئات الستاندرد أن يكون
حاصالً على هذه الشهادة.
 -٣المرحلة الثالثة :بعد إتمام المرحلتين األولى والثانية ،سيقوم اإلتحاد العالمي للرقص الرياضي بالتعاون مع اإلتحاد اللبناني
للرقص الرياضي بمؤتمر ( ) congress WDSFعلى مدة  ٣أيام مع مدربين إثنين (التيني وقياسي) يقومان بتدريب الحكام
ويعطيان بعد التقييم شهادة "حكم" معطاة من اإلتحاد العالمي للرقص الرياضي ومصدقة أيضا ً من وزارة الشباب والرياضة
 -٤المرحلة الرابعة (اختيارية) :لمن يبغي الحصول على شهادة -Adjudicator Class Bمن اإلتحاد العالمي للرقص
الرياضي ،أن يحضر مؤتمرا ً ثانيا ً في خالل فترة  ١٨شهرا ً  ،سواء في لبنان أو في الخارج
إن اإلتحاد يدعو جميع الحكام الحاليين والمستقبليين للمشاركة الكثيفة في هذه الدورات واستغالل هذه الفرصة المميزة لتجديد
معلوماتهم والحصول على الشهادات العالمية من  ،WDSFالتي ستكون الزمة لكل حكم ليتابع نشاطه في اإلتحاد اللبناني
للرقص الرياضي.
تجدر اإلشارة إلى أن هذه الدورات موجهة إلى الحكام والمدربين وذوي الخبرة فقط ،وليست بهدف تعليم الرقص لمن ال خبرة
له ،ويرجى من جميع األندية التقيد بذلك عند إرسال أسماء المشتركين من نواديهم
وأخيراً ،سوف يتكفل اإلتحاد بقسم كبير من تكاليف هذه الدورة.
إن الدورة األولى (الرقص الالتيني) ستكون مع الراقص والمدرب والحكم الدولي الذي اختاره اإلتحاد العالميStefan ،
، Greenبين الرابع والعاشر من كانون الثاني  ،٢٠١٦ونرسل اليكم البرنامج المفصل مرفقا ً بهذا البريد  .يشجعكم اإلتحاد
على تنظيم أوقاتكم وصفوفكم خالل هذا األسبوع من أجل المشاركة الفعالة من قبل جميع المعنيين في الدورة
إن تكاليف هذه الدورة تزيد عن  ٦٠٠٠يورو ،وسيغطي اإلتحاد أكثرية تكاليفها ،أما المشاركون فيتوجب عليهم دفع إشتراك
رمزي للمشاركة بالدورة عبارة عن  ٧٠دوالر أميركي .تنتهي الدورة بإمتحان تعطى على أساسه الشهادة من ،WDSF

وكلفة هذا اإلمتحان  ١٠٠دوالر تعود لإلتحاد العالمي ،وكل من يريد أن يحكم مباريات في المستقبل يجب أن يكون حاصالً
على هذه الشهادة ،بما معناه أن التكاليف ستكون:
 ٧٠ دوالر للدورة فقط
 ١٧٠ دوالر للدورة مع اإلمتحان والشهادة
يرجى من كل من يريد المشاركة من األندية أو الحكام المستقلين إرسال األسماء إلينا قبل تاريخ نهاية تشرين الثاني .2015
لكل من يرغب بتسجيل ساعة تدريبية خاصة مع المدرب ( ،)Private Lessonيرجى اإلتصال بأنديتكم التي يمكنها التواصل
مع اإلتحاد لحجز ساعاتكم الخاصة (كلفة الحصة الواحدة لمدة  ٤٥دقيقة هي  ٩٠يورو)
لمزيد من التوضيحات ،يرجى اإلتصال بأمانة سر اإلتحاد
وشكرا ً
أمين السر
شربل رامح
الرئيس
خاجيك طوركوميان

