
 8931 (بانوان) كشورودستجات آزاد باشگاها تنيس جام حذفيآئين نامه اجرايي مسابقات 

   )گراميداشت سردارسپهبد شهيد قاسم سليماني(



  سید گذاری مسابقات :نحوه  -1

 1931چهار تیم اول جام حذفی سال  بیبه ترت – الف 

 1931سال  لیگ برتراول  میچهار ت بیبه ترت -ب

 کنان صاحب رنکینگ فدراسیون جهانیبازی بیبه ترت - ج

 تنیس ونیفدراس نگیصاحب رنک کنانیباز بیبه ترت -د

 خواهد بود. كمیته مسابقاتبر اساس نامه تنظیمی و ابالغیه ورود تیم های شركت كننده  -2

در سيال  جسسيات  واقير در فدراسيیون      11سياعت   40/12/39 یکشينهه در روز آیيی  ناميه    یي    بيا عنایيت بيه بنيد    قرعه كشيی   -9

 باشد( مي ها در اين مراسم آزاد )ورود سرپرستان تيمگیرد  صورت میتنیس در تهران 

 .اهند شدواعزام خبرگزیده و  فدراسیون تنیس كمیته داوران مسابقات توسطو داوران سرداور -0

 باشد. می فدراسیون تنیس یو تغذیه به عهده ا زبانیم یبه عهده  یاسکان سرداوران اعزام -5

 می باشد. شركت كننده تیمهایدر طول مدت مسابقات بعهده  واسکان تغذیه،كسیه هزینه های ایاب وذهاب -1

 (سرپرست يا يک مربي  بازيكن + 4) یا  (سرپرست يا + يک مربيبازيكن  2)می باشد  5 حداكثر و نفر 9حداقلسازمان هر تیم  -1

 .تواند بازیک  هم باشد اما مربی می ردیقرار گ میدر ارنج ت ک یعنوان بازه تواند ب یتهصره: سرپرست نم

 به باال در تركیب تیم ممنوع می باشد.  11/14/9951حضور بازیکنان  از متولدی   -9

داشيت  برگيه    كمیتيه مسيی المکیي  و   و وزارت ورزشنفير بيازیک  خيارجی بيا شيرایط       خيود یي    تیمتواند در تركیب  هر باشگاه می -3

 .استفاده نماید سالمت از فدراسیون پزشکی صحت و

 باشد. موظف به تامی  پزش  می حضور پزش  در محل برگزاری مسابقات الزامی است و شهر میزبان -14

 باشيگاه مربوطيه بيوده و    سيال برگيزاری مسيابقه بيا      دارای قيرارداد رسيمی   در صيورت ليزوم  كسیه بازیکنان و مربیان معرفی شيده  -11

 قرار داد نداشته باشند. در ای  مدت  ریگبا هیچ باشگاه دی

بيال ميانر    هيا  میتي  ریآن در سيا  تیعضيو   آزاد شيناخته شيده و   زیکباشيد بيا   دهیقراردادش بيه اتميام رسي    یکنیچنانچه باز :يک  تبصره

 . باشد یم

هيا    سيت  سيت ودر تميام  9سيت از   2بيه صيورت    )سینگل( ویي  بيازی دو نفيره )دوبيل(     بازی انفرادی 2تمام مسابقات به صورت  -12

 .قانون تای برك اجرا  خواهدشد

 مسابقات دو نفره انجام نخواهد شد. در صورت پیروزی تیمی، در بازیهای انفرادی در صورت لزوم -19

 .الشکل استفاده نمایند های همرنگ و متحد سدر مسابقات دو نفره از لهاها موظفند  باشگاه -10



هيا    سيت ودر تميام سيت   9سيت از   2بيازی انفرادی)سيینگل( ویي  بيازی دو نفيره )دوبل(بيه صيورت         2تمام مسابقات به صيورت   -15

در سيت سيوم سيوپر تيای بيرك ا نجيام ميی شيود مسيابقات بيدون            و No Addدر دونفره به صيورت   د وقانون تای برك اجرا  خواهدش

وقفه تا انتها ادامه خواهد داشت.

 ( سکس مسابقه دونفره )دوبل( با هم روبرو خواهند شد.نگلی)س یابتدا دو مسابقه انفراد ها میدرارنج ت -11

ر مسيابقات الزاميی ميی باشيد و در صيورت نداشيت  كارتهيای مربوطيه از         همراه داشيت  كيارت بیميه ورزشيی و كيارت شيركت د       -11

 حضور بازیک  توسط سر داور مسابقات جسوگیری بعمل خواهد آمد.

  مسيی  باني    ميی باشيد كيه ميی بایسيت بيه حسياب        رياا   000/000/08مهسي   ها جهت ورود به ایي  مسيابقات    حق ثهت نام تیم -91

واریيز و اصيل    ایيران  فدراسيیون تنيیس جمهيوری اسيالمی     بنيام     9080500086400 حسياب  بيه شيماره  شعهه نمایشگاه بی  المسسی 

 ارسال گردد. كمیته مسابقات فیش به همراه مدارك مورد نیاز حداكثر تا  زمان مشخص شده به 

مسيابقات بيا همياهنگی سير داور تصيیم گیيری        ميدیر در صورت بروز مشکالت غیير مترقهيه در حيی  برگيزاری مسيابقات توسيط        -13

 .خواهد شد

دقیقيه از زميان تعیيی  شيده تيیم حریيف بيه عنيوان تيیم برنيده بيا             15در صورت حاضر نشدن ی  تیم در محل مسيابقه پيس از    -24

بر صفر اعالم خواهد شد. 9نتیجه 

 در نظر گرفته خواهد شد. مهیجر الیر 444/444/1مهس    ینفره هر  و دو یدرصورت عدم حضور در مسابقات انفراد -21

ميورد اعتيراش را   ،  چنانچه تیمی به یکی از بازیکنيان باشيگاه دیگيری اعتيراش داشيته باشيد میهایسيت توسيط سرپرسيت تيیم            -22

 رسید دریافت نمایند. تسسیم وسرداور مسابقات  ای مدیر  و  ریال وجه نقد به 444/444/1مام مهس  ضبه ان "كتها

 .ساعت پس از پایان مسابقه تسسیم گردد و پس از موعد مقرر ترتیب اثر نخواهد شد 9بایستی حداكثر تراش اع-1تهصره

 در صورتیکه اعتراش وارد اعالم شود مهس  مذكور عودت داده خواهد شد. -2تهصره

و در صيورت تخسيف   رعایت قوانی  رفتاری مطابق با قيوانی  فدراسيیون بيرای بازیکنيان ، مربيی سرپرسيت تیمهيا اجهياری اسيت           -29

ریال جریمه نقيدی در نظير گرفتيه و حيداكثر تيا مسيابقه بعيدی ميی بایسيت مهسي  فيو              444/444/5تا  444/544در محل مسابقه از 

 و رسید آن را دریافت نمایند. شدهمحسوب می شود پرداخت  سازمان لیگمسابقات كه به عنوان نماینده  مدیربه 

ودر صيورت هير گونيه تخسيف      اجيرا  مسيابقات   در بيرای كسیيه دسيت انيدر كياران شيركت كننيده        الزم به ذكر است آیی  نامه انضهاطی

 هد بود.ادر كمیته انضهاطی قابل پیگیری خو آمده پیش مورد

شيود پيس از    دیي تائ ميدیر، سيرداور و یيا نماینيده فدراسيیون      امير توسيط     یي ا کيه یطوره كنند ب یتهان گریکدیبه نفر  میاگر دو ت -20

 خواهند شد. ینقد مهیبازنده و جر میهر دو ت  یانضهاط تهیو كم كمیته مسابقات  دیو تائ یبررس

 

 

 

 

 



 

( و 54) یدر مسيابقات انفيراد   کنيان یو جهيت هير بيرد باز    ازیي ( امت1( و دو نفيره ) 9) یدر هير مسيابقه انفيراد    کنانیبابت حضور باز -25

 واهد شد.كشور ثهت خ نگیرنک یه بندمنظور كه در رد ازی( امت14دو نفره)

 : كميته مسابقات  ه بهئارامدارك مورد نياز جهت  -25

 استان مربوطه به همراه آلهوم مخصوص كه عکسهای نفرات تیم در آن ضمیمه باشد. سیتن ئتیمعرفی نامه از ه:  1-21

 (یوستیدو قطعه )طهق آلهوم پ 9*0: عکس بازیکنان ، مربی و سرپرست  2-21

 مت نظام وظیفه رضایت نامه از تربیت بدنی ستاد كل نیروهای مسسح جهت عضویت در باشگاه مورد نظردر صورت اشتغال به خد:  9-21

 سال19كکی شناسنامه یا كارت مسی برای بازیکنان زیر :  0-21

یگریكارت مرب یكک: 5-21

 اصل فیش واریزی : 1-21

 استان مربوطه تئیآن توسط ه دییسال و تا 19 ریز کنانیباز یبرا ینامه ول تیرضا:  1-21

 باشد. ( مدارك ارسال نمودند نیازی به ارسال مجدد نمی دسته دو ، )لیگ دسته ی  : بازیکنانی كه جهت مسابقات2تهصره

 ريا ( 000/000/200)كل جايزه نقدی   سابقات :: جوايز م 20

 ریال 444/444/14 مهس    -حکم قهرمانی)برای تمام اركان تیم(     -:  تیم قهرمان :كاپ قهرمانی   1-21

 ریال 444/444/54 مهس   –حکم نائب قهرمانی)برای تمام اركان تیم(     –: تیم نایب قهرمان : كاپ نائب قهرمانی  2-21

 ریال 444/444/25 مهس   )هرتیم( -)برای تمام اركان تیم(   "تیم های راه یافته  به مرحسه نیمه نهائی :  حکم سوم مشتركا : 9-21

 

 ها : آخرين مهلت ثبت تيم

  9/82/31روز شنبه  85ساعت 

 ارسا  اسامي و مدارك و فيش بانكي از سوی هيات تنيس استان با 


