
 

BORANG BIDAAN PENGANJURAN KEJOHANAN  

PERSATUAN MEMANAH KEBANGSAAN MALAYSIA (NAAM) 
 

Sila [ √ ] untuk kejohanan yang akan dianjurkan: 

√ Kejohanan Kategori 

 Kejohanan Memanah Kebangsaan Recurve, Compound, Barebow 

 Kejohanan Memanah Kebangsaan Siri 1 / 2 Recurve, Compound, Barebow 

 Kejohanan Memanah Kebangsaan (Indoor) Recurve, Compound, Barebow 

 Kejohanan Memanah Remaja Kebangsaan Recurve, Compound 

 Kejohanan Memanah Remaja Kebangsaan Siri 1 / 2 Recurve, Compound 

 Kejohanan Memanah Antarabangsa Recurve, Compound, Barebow 

 

Pemohon hendaklah mengemukakan borang bidaan ini 5 bulan sebelum kejohanan.  

Permohonan ini adalah untuk ahli gabungan dan ahli bersekutu sahaja.  

Borang bidaan ini perlu dibaca bersekali dengan Manual Penganjuran Kejohanan NAAM. 

Kejohanan yang dianjurkan tidak boleh dianjurkan bersama dengan kejohanan memanah 

terbuka atau tertutup.  

Kriteria yang diperlukan sebelum membuat bidaan. Tandakan [ √ ] di dalam petak berikut: 

 Mempunyai padang latihan dan padang kejohanan berasingan. 

 
Padang kejohanan boleh memuatkan antara 42 hingga 50 target buttress dengan 
mengambil kira 1 lorong seluas minimum 4.5 meter. 

 Tandas mencukupi dan berdekatan dengan padang kejohanan. 

 Soket elektrik mencukupi untuk khemah pegawai teknikal. 

 Menyediakan draf jadual kejohanan. 

 Hotel atau homestay untuk pegawai teknikal berdekatan dengan venue kejohanan. 

 
Khemah dan kipas untuk peserta, pegawai pasukan dan pegawai teknikal mencukupi 
serta khemah berasingan bagi penonton. 

 Bersetuju dengan tarikh kejohanan yang ditetapkan oleh NAAM. 

 Bersetuju mematuhi undang-undang World Archery dan NAAM termasuk kod etika. 

 Bersetuju dengan kontrak tawaran yang akan diberi setelah bidaan berjaya. 

 
Surat jemputan penganjuran kejohanan haruslah dikeluarkan 3 bulan sebelum 
kejohanan bermula.  

 
Mempunyai rekod baik dengan NAAM dan tiada tunggakan yuran ahli gabungan atau 
ahli bersekutu serta persatuan yang aktif.  

 
Akan memohon lesen penganjuran kejohanan dengan Pesuruhjaya Sukan selepas 
mendapat kontrak tawaran penganjuran serta menerima Surat Sanksi dari NAAM. 

 Mematuhi perjanjian anti-doping yang berkuatkuasa. 

 
Menyediakan perkhidmatan ambulan serta keperluan medik. Memaklumkan mengenai 
penganjuran kejohanan kepada hospital / klinik kesihatan terdekat. 

 
Mempunyai penajaan bagi penganjuran kejohanan dari individu atau syarikat atau 
agensi. 

 

 



 

 

BAHAGIAN A : Maklumat Persatuan / Kelab 

Nama Persatuan / Kelab :  

Alamat :  

   

Poskod :  

Bandar :  

Negeri :  

Nama Wakil Untuk Dihubungi :  

Jawatan Persatuan / Kelab :  

No. Telefon :  

No. Faks   

Emel :  
 

BAHAGIAN B : Maklumat Kejohanan Yang Akan Dianjurkan 

Cadangan Tarikh Kejohanan :  

Cadangan Tempat 
Kejohanan :  

Alamat Tempat Kejohanan :  

   

Poskod :  

Bandar :  

Negeri :  

Nama Pemilik Tempat :  
   

Kategori  :  Recurve 
    

   Compound 
    

   Barebow 
    

 

BAHAGIAN C : Pengisytiharan 
 

Saya / Kami dengan ini mengaku bahawa segala maklumat yang dinyatakan di dalam 

Borang ini adalah benar dan tepat.  Saya / Kami faham bahawa apa-apa pernyataan palsu 

yang dibuat di dalam Borang ini adalah satu kesalahan di bawah Akta Pembangunan Sukan 

1997 dan bersetuju dikenakan tindakan seperti yang termaktub di dalam Manual 

Penganjuran Kejohanan NAAM.  
 

Tandatangan Presiden :  

Nama :  

Tarikh :  Cop  Persatuan / Kelab : 

    

 


