
 (بانوان) 3189كشور هايهباشگا تنيس دوآئين نامه اجرايي مسابقات ليگ دسته 

 

 .برگزار خواهد شداي به صورت دوره و  گروهيك تيم و كمتر در  9صورت حضور مسابقات ليگ دسته دو در  -3

و در گردد در چند گروه برگزار ميتيم باشند ؛ بنا به تعداد تيمهاي مسابقات  9در صورتي كه تيمهاي حاضر در مسابقات باالتر از  -2

 بازيهاي مسابقات بصورت حذفي انجام خواهد شد. تيمهاي اول هر گروه مستقيماً به مرحله بعد صعود خواهند نمود . مرحله دوم 

ور و نماينزده سزازمان ليزگ ؛ سزرداروز قبل از برگززاري مسزابقات بزا حضزور  3يين نامه آ  2و بند  3با عنايت به بند قرعه كشي  -1

 گيرد . صورت مي در شهر ميزبان  سرپرستان باشگاههاي حاضر

 باشد. فدراسيون تنيس  ميكميته داوران مسابقات توسط وداوران  سرداوراعزام  -4

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

 هده باشگاه شركت كننده مي باشد.در طول مدت مسابقات بعو اسكان تغذيه ، كليه هزينه هاي اياب وذهاب -6

 سرپرست( مربي3بازيكن + 4نفر مي باشد )  5سازمان هر تيم  -7

 : سرپرست حق حضور در تركيب تيم  به صورت بازيكن را ندارد. 3تبصره

 .  هد بودعنوان بازيكن در اركان تيمي حضور نمايد سازمان هرتيم بدين صورت خواه كه مربي تيمي بخواهد ب: در صورتي 2تبصره 

 سرپرست ( 3مربي بازيكن+ 3بازيكن +  1)

 و به باال در تركيب تيم ممنوع مي باشد.32/55/3194حضور بازيكنان متولدين  -9

استفاده فدراسيون پزشكي  كميتهتواند در تركيب تيم خود يكنفر بازيكن خارجي با داشتن برگه صحت وسالمت از  هر باشگاه مي -8

   نمايد.

 .باشد در محل برگزاري مسابقات الزامي است و شهر ميزبان موظف به تامين پزشك مي حضور پزشك -35

باشزگاه مربوطزه بزوده وبزا هزي   سال برگزاري مسزابقه بزا  كليه بازيكنان و مربيان معرفي شده مي بايست داراي قرارداد رسمي -33

 قرار داد نداشته باشند. در اين مدت  ريگباشگاه دي

 .ابنديباالتر حضور  يگهايدر ل تواننديدو شركت نمودند نمدسته  گيدر لكه  يكنانيباز -32

 تيبا اخذ رضزا تواننديم و محسوب شده كيدسته  گيلبازيكن عنوان ه ب نديصعود نما كيدسته  گيكه به ل ييمهايتبازيكنان : تبصره

 .نديدرآ كي گيحاضر در ل يمهايت ريسا تينامه به عضو



 سزازمان ،يزك نسزخه بزه ليگ سزازماننسخه تنظيم كه پس از ثبت در دفتر هيات استان و دفتر 4در  كنانبازي قرارداد باشگاه و -31

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

سزتها  قزانون  سزت ودر تمزام1ست از  2بازي انفرادي)سينگل( ويك بازي دو نفره )دوبل(به صورت  2تمام مسابقات به صورت  -34

ا نجام مي شود مسزابقات بزدون  امتيازي( 35) تاي برك م ودر ست سوم  No Addتاي برك اجرا  خواهدشد ودر دونفره به صورت 

 .نتها ادامه خواهد داشتوقفه تا ا

 الزاميست. مرحله گروهيدر  ات دو نفرهقدر صورت پيروزي تيمي در بازيهاي انفرادي ادامه مساب -35

همراه داشتن كارت بيمه ورزشي و كارت شركت در مسابقات الزامي مي باشد و در صورت نداشتن كارتهزاي مربوطزه از حضزور  -36

 جلوگيري بعمل خواهد آمد. توسط سر داور مسابقات بازيكن

 . راه خواهند يافت يدر سال جار كيدسته به مسابقات ليگ مستقيم تيم هاي اول و دوم  -17

 تبصره : در صورت نياز و تصميم سازمان ليگ ؛ تيمهاي سوم به بعد در مسابقات به ليگ دسته يك در سال جاري راه خواهند يافت.

ماليزات بزر ارز   8با احتساب %ريال مي باشد كه ميليون  555/555/35اين مسابقات مبلغ ها جهت ورود به  حق ثبت نام تيم -38

بزه  ايز   253-37822-655جزاري شزماره   انيبزه حسزاب بانزك پارسزمي باشد كه مي بايست ميليون ريال  555/155/36افزوده 

نيزاز حزداك ر تزا   كشور واريز و اصل فيش به همراه مدارك مورد سيتن گيبنام سازمان ل 7387/5273/5632/6223شماره كارت 

 تنيس ارسال گردد. گيزمان مشخص شده به سازمان ل

مسابقات با هماهنگي سر داور تصيم گيري خواهزد مديردر صورت بروز مشكالت غير مترقبه در حين برگزاري مسابقات توسط  -25

 .شد

حريف به عنوان تيم برنزده بزا نتيجزه دقيقه از زمان تعيين شده تيم  35در صورت حاضر نشدن يك تيم در محل مسابقه پس از  -23

 .گردد  محسوب ميتيم بازنده باخت  براي اعالم خواهد شد و 6-5ها  بر صفر و تمامي ست1

بزه  "بايست توسط سرپرست تيم مزورد اعتزراض كتبزا چنانچه تيمي به يكي از بازيكنان باشگاه ديگري اعتراض داشته باشد مي -22

 قد به سرپرست مسابقات تسليم ورسيد دريافت نمايند.ريال وجه ن555/555/3مام مبلغ ضان

بديهي است پس از موعد مقرر اعتزراض فزور رسزميت ساعت پس از پايان مسابقه تسليم گردد  1تراض بايستي حداك ر اع-3تبصره

 .نخواهد داشت 

 در صورتيكه اعتراض وارد اعالم شود مبلغ مذكور عودت داده خواهد شد.-2تبصره



ن رفتاري مطابق با قوانين فدراسيون براي بازيكنان ، مربي و سرپرست تيمها اجباري اسزت و در صزورت تخلزف در رعايت قواني -21

ريال جريمه نقدي در نظر گرفته و حداك ر تا مسابقه بعدي مي بايسزت مبلزغ فزور بزه  555/555/5تا  555/555/3محل مسابقه از 

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

 ودر صورت هر گونه تخلزف مزورد اجراءمسابقات  در الزم به ذكر است آيين نامه انضباطي براي كليه دست اندر كاران شركت كننده

 هد بود. ادر كميته انضباطي قابل پيگيري خو آمده پيش

 شرح است :  نحوه امتياز دهي مسابقات بدين -24

 امتياز  1تيم برنده =  -

 تيم بازنده = صفر امتياز  -

 ست شماري و گيم شماري لحاظ ميگردد. ،تبصره : در صورت تساوي دو تيم در جمع امتيازات قانون بازي شماري 

منظور كه در رده بندي  ( امتياز25( امتياز و جهت هر برد بازيكنان در مسابقات انفرادي )2حضور بازيكنان در هر مسابقه )بابت  -25

 رنكينگ كشور ثبت خواهد شد.

  سازمان ليگمدارك مورد نياز جهت ثبت قرار داد در -26

 الف : معرفي نامه باشگاه مربوطه با تائيد هيئت استان

 )ضميمه آلبوم(قطعه  دو 1*4ب : عكس بازيكنان ، مربي و سرپرست 

 ستاننسخه اي تنظيمي ثبت شده در هيئت ا 4ج : قرار داد 

 باشد دهياستان رس تيهئ دييسال كه به تا 39ريز كنانيباز يقانون ينامه ول تيرضا:  د

 (1كپي مدرك مربيگري )حدااقل درجه : س

 اصل فيش واريزي:  ص

 كپي بيمه ورزشي:  ط

 عمل خواهد آمد(ه هايي كه مدارك بازيكنان آنها كامل نباشد در مسابقات جلوگيري ب تيماز حضور ) 


