
 88  ركشو پسران باشگاهاي تنيسسال  18و16جوانان زير آئين نامه اجرايي مسابقات ليگ 

 

بصورت رفت و تيم به باال به چند گروه تقسيم و  11تيم برگزار گردد در دو گروه و از  11مسابقات نوجوانان درصورتی که با  -1

 برگزار خواهد شد.برگشت 

 خواهد بود. سازمان ليگ تنيسمه تنظيمي و ابالغيه بر اساس ناورود تيم هاي شركت كننده  -1

    روز قبل از برگزاري مسابقات با حضور نمايندگان باشگاهها مستقر در شهر ميزبان  1آيين نامه  1با عنايت به بند قرعه كشي  -3

 صورت ميگيرد .

 باشد. ميتنيس  سازمان ليگمسابقات توسط  سرداور معرفی -4

 .باشد اسكان وتغذيه داوران اعزامي به عهده شهر ميزبان مي -5

 كليه هزينه ها در طول مدت مسابقات بعهده باشگاه شركت كننده مي باشد. -6

 سال، يک مربی ويک سرپرست استفاده نمايد. 16بازيکن زير  1سال و  18بازيکن زير  1بايست از  میهر باشگاه  -7

 به باال 11/11/1378سال  18به باال، زير 11/11/1381 سال 16زير شرايط سنی ليگ نوجوانان: -8

 و به باال در تركيب تيم ممنوع مي باشد.11/11/1386حضور بازيكنان متولدين  -8

 حضور پزشك در محل برگزاري مسابقات الزامي است و شهر ميزبان موظف به تامين پزشك ميباشد. -11

 ا بازيکنان مد نظر خود فقط با ولی قانونی بازيکنان قرارداد منعقد نمايند.باشگاهها موظفند جهت انعقاد قرارداد ب -11

يك نسخه به  کميته  نسخه تنظيم كه پس از ثبت در دفتر هيات استان و دفتر کميته ليگ، 4 رارداد باشگاه و ولی بازيكنان درق -11

 ات مربوطه خواهد بود.                                                                                                       ليگ ،يك نسخه به باشگاه طرف قرار داد،يك نسخه به بازيكن ويك نسخه نزد هي

  No Add در دونفرره بره صرورتبازي انفرادي )سينگل( و يک بازي دونفرره )دوبرل( خواهرد برود  1تمام مسابقات به صورت  -13

                                                               انجام می شود مسابقات بدون وقفه تا انتها ادامه خواهد داشت.و در ست سوم سوپر تای برک 

مستقيم يا  ( 18زير و يک نفر  16يک نفر زير  صورت )ه درمسابقات نوجوانان در برگ ارنج نفرات اول ودوم هرتيم ب -14

 .باشد یم 18 رينفر ز کيو  16 رينفر ز کيبازي دو نفره  درو ضربدري با هم روبه رو شده 

از دو برازيکن  تواننرد سرال اسرتفاده نماينرد امرا نمری 16توانند از وجود دو بازيکن زيرر  ها می تبصره : در برگ ارنج نوجوانان تيم

 استفاده نمايند.سال  18زير 

 خواهد بود:  ليبه شرح ذ ازاتينحوه محاسبه امت -15

 مبذول خواهد شد.  ازيباخت صفر امت یو برا ازيامت 3هر برد  يیگروه بصورت دوره ا کيدر  مي( هشت تالف

 ازيرباخرت صرفر امت یو بررا ازيرامت 3هرر بررد  يریبصرورت دوره او از ده تيم به براال در چنرد گرروه در دو گروه الف و ب  مي( ده تب

بعنوان مثال در با هم به رقابت خواهند پرداخت  کانسلشنبصورت بدست آمده  یمقام ها بيمبذول خواهد شد ودر مرحله بعد به ترت

لحراظ خواهرد شرد و در دور  ازيرامت کيرو مقرام دوازدهرم  ازيرامت 11مقرام اول  بيردر مجمروع مسرابقات بره ترت صورت دوازده تيمری

ودر دور  ازيررامت 11شررد در دور رفررت مقررام سرروم را کسررب کرررده با یمريدو خواهررد بررود بعنرروان مثررال اگررر ت بيضررر ازاتيرربرگشرت امت

 آورد. خواهدبدست  ازيامت 34که در مجموع  ازيامت 14را بدست آورد  یبرگشت عنوان قهرمان

 در صورت پيروزي تيمي در بازيهاي انفرادي ادامه مسابقات دو نفره در صورت لزوم الزاميست. -16

همراه داشتن كارت بيمره ورزشري و كرارت شرركت در مسرابقات الزامري مري باشرد و در صرورت نداشرتن كارتهراي مربوطره از  - 17

 حضور بازيكن توسط سر داور مسابقات جلوگيري بعمل خواهد آمد.

برا همران  کيردسرته  گيمسابقات ل انيو تا پا یمعرف گيرنگ را به سازمان ل 1خود را حداقل  یباشگاهها موظفند رنگ لباسها -18

 ..ندينما یلباسها باز



برر  اتيرمال 8لاير مري باشرد كره برا احتسراب   ونيرليم 111/111/15حق ثبت نام تيم ها جهرت ورود بره ايرن مسرابقات مبلر   -18

 اير 111-17811-611جاري شماره   انيكه مي بايست به حساب بانک پارس باشد یم لاير ونيليم 111/351/16ارزش افزوده 

و اصرل فريش بره همرراه مردارك مرورد نيراز  ريرزکشرور وا سيتنر گينام سازمان له ب 7187/1171/1611/6111به شماره کارت 

 تنيس ارسال گردد گيحداكثر تا  زمان مشخص شده به سازمان ل

در صورت بروز مشركالت غيرر مترقبره در حرين برگرزاري مسرابقات توسرط مديرمسرابقات برا همراهنگي سرر داور تصريم گيرري  -11 

 خواهد شد.

 دقيقه از زمان تعيين شده تيم حريف به عنوان تيم برنده برا نتيجره  15ورت حاضر نشدن يك تيم در محل مسابقه پس از در ص -11

 اعالم خواهد شد وبه تيم بازنده باخت فني مبذول خواهد شد. 6-1بر صفر و تمامي ستها  3 

 در نظر گرفته خواهد شد. مهيجر لاير 111/111/1مبل   کيو دونفره هر  یدرصورت عدم حضور در مسابقات انفراد -11

چنانچه تيمي به يكي از بازيكنان باشگاه ديگري اعتراض داشته باشد ميبايست وتوسط سرپرست تيم مورد اعترراض را كتبرا   -13

 رسيد دريافت نمايند. لاير وجه نقد به سرپرست مسابقات تسليم و 111/511مام مبل  ضبه ان

 .ساعت پس از پايان مسابقه تسليم گردد و پس از موعد مقرر ترتيب اثر نخواهد شد 3تراض بايستي حداكثر اع-1تبصره

 در صورتيكه اعتراض وارد اعالم شود مبل  مذكور عودت داده خواهد شد.-1تبصره

ف رعايت قوانين رفتاري مطابق با قوانين فدراسيون براي بازيكنان ، مربي و سرپرسرت تيمهرا اجبراري اسرت و در صرورت تخلر -14

لاير جريمه نقدي در نظر گرفته و حداكثر تا مسابقه بعدي مي بايسرت مبلر  فروه بره  111/111/1تا  111/511در محل مسابقه از 

 محسوب مي شود پرداخت گردد و رسيد آن را دريافت نمايند. سازمان ليگمسئول برگزاري مسابقات كه به عنوان نماينده 

 ودر صورت هر گونه تخلف مورد اجراءمسابقات  در اي كليه دست اندر كاران شركت كنندهالزم به ذكر است آيين نامه انضباطي بر

 هد بود.ادر كميته انضباطي قابل پيگيري خو آمده پيش

سرازمان  ديرو تائ یشود پس از بررسر ديتائ گيسازمان ل ندهيامر توسط نما نيا کهيکنند بطور یتبان گريکديبه نفع  مياگر دو ت -15

  خواهند شد ینقد مهيبازنده و جر ميهر دو ت  یانضباط تهيو کم گيل

 (51) یدر مسابقات انفراد کنانيو جهت هر برد باز ازي( امت1( و دو نفره )3) یدر هر مسابقه انفراد کنانيبابت حضور باز -61

  کشور ثبت خواهد شد. نگيرنک یمنظور که در رده بند ازي( امت11و دو نفره) 

  سازمان ليگت ثبت قرار داد درمدارك مورد نياز جه -71

 معرفي نامه باشگاه مربوطه با تائيد هيئت استان -1-17

 به همراه آلبوم مخصوص كه عكسهاي نفرات تيم در آن ضميمه باشدقطعه  دو 3*4عكس بازيكنان ، مربي و سرپرست  -1-17

 كپي شناسنامه يا كارت ملي  -3-17

 (3اقل درجه )حدكپي مدرك مربيگري  -4-17

 اصل فيش واريزي -5-17

 كپي بيمه ورزشی -6-17

   کنانيباز ژهي( وIRIPINداشتن کد شناسه ) -7-17

 مهايت ژهي( وIRIPINداشتن کد شناسه ) -8-17

 بازيکنان و تاييد آن توسط هيئت استان مربوطه.کليه رضايت نامه ولی برای  -8-17

 

 در مسابقات جلوگيری بعمل خواهد آمد(هايی که مدارک بازيکنان آنها کامل نباشد از حضور  )تيم 

 


