
 

 

 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران

 تعهد نامه شرکت در مسابقات
 

دس لجبل فذساسیَى ّبکی جوَْسی اسالهی ایشاى ٍ ثشگضاس کٌٌذگبى هسبثمبت اص جولِ سشپشست  ........................................یذ تعْذات ثبصیکي ایي هتي هؤ

اهل اجشایی هی ثبشذ. ثشاسبس ایي هتي تعْذاتی ثِ ششح ریل ثشای هذت یک دٍسُ دسج گشدیذ. کل، هسئَل فٌی، هسئَل داٍساى، داٍساى ٍ سبیش عَ

 9317 سال لیگ برتر باشگاههای هاکی کشور ػوٌبً دٍسُ عجبست است اص:

 بازیکن اعالم داشت که از موارد زیر مطلع و به آنان ملتسم خواهد بود: 

شَد ٍ دس غیش ایٌظَست ثبصیکي حك ششکت دس هسبثمبت سا ًخَاّذ هی ًَشتِ ٍ اهؼبء ایي تعْذ ًبهِ ثشای ّش دٍسُ ثِ طَست جذاگبًِ   .1

داشت ٍ هسئَلیت ّش گًَِ تخطی اص ایي ششؽ ثب ثبصیکي خَاّذ ثَد. ایي تعْذ ًبهِ ثبیذ لجل اص ششٍع هسبثمبت ثِ فذساسیَى یب سشپشست 

 کل تحَیل دادُ شَد. 

 ....................................................................................................................................................ّئیت / ثبشگبُ: 

 9317 سال لیگ برتر باشگاههای هاکی کشورهسبثمبت       : 
 .............................................................. :تبسیخ تَلذ    ......................................................................................................................................................ششکت کٌٌذُ : 

هَافمت ٍ سػبیت کبهل هتعْذ ثِ  اًؼجبطی فذساسیَى سا هطبلعِ ًوَدُ است ٍ ػوي هسبثمبت ٍ ثبصیکي الشاس ٍ اعالم داشتِ کِ آییي ًبهِ  .2

ایٌظَست هلضم ثِ ججشاى خسبسات خَاّذ ثَد ٍ فذساسیَى حك تظوین گیشی دس  دس غیش هی ثبشذ ّب آییي ًبهِ ایي اسبس عولکشد ثش

 . هی ثبشذخظَص ٍػعیت ثبصیکي سا خَاّذ داشت. هشجع سسیذگی ثِ ایي اهش فذساسیَى 

دس  کِّوچٌیي هی پزیشد  ٍ آى سا کبهالً هی پزیشد.هطبلعِ کشدُ آگبّبًِ ػذ دٍپیٌگ جْبًی سا  ثبصیکي اعالم هی داسد همشسات آییي ًبهِ .3

 .ػذ دٍپیٌگ جشیوِ کٌٌذجْبًی سا ثشاسبس هفبد لشاسداد  ٍیفذساسیَى ّبکی ٍ فذساسیَى ثیي الوللی ّبکی هی تَاًٌذ  طَست تخلف،

 ذ دٍپیٌگ ٍ همشسات ثیي الوللی اًجبم شَد. اسبس آییي ًبهِ جْبًی ػ اعتشاع ثِ ًتیجِ دٍپیٌگ ثبیذ ثش

همشسات هسبثمبت هشثَطِ ٍ سبیش ثٌذّب  5-1ّبکی ثِ خظَص ثٌذ فذساسیَى ثبصیکي اعالم هی داسد اص سٍیِ ٍ همشسات تظَیش ثشداسی   .4

ّب ٍ فیلن ّبی گشفتِ شذُ جْت اّذاف فذساسیَى هَافمت داسد کِ ایي اهش ثِ طَست  آگبّی کبهل داسد ٍ ثب استفبدُ فذساسیَى اص عکس

 استفبدُ غیش تجبسی ٍ غیش ثبصسگبًی خَاّذ ثَد. 

هَاسدی اص ایي دست ػوي ججشاى خسبسات ٍ استکبة دس طَست ثشٍص لبًًَی ششؽ ثٌذی آگبُ ثَدُ ٍ هوٌَعیت کِ اص ثبصیکي اعالم هی داسد  .5

 اسیَى حك ثشخَسد لبًًَی ٍ هعشفی ثِ هشاجع لؼبیی سا داسد.فذس ,هبدی ٍ هعٌَی

ثشگضاسی هسبثمبت کست هٌفعت ٍ  دس تین اجشایی ٍ سبیش عَاهلکِ الذام فذساسیَى ّبکی،  ثبصیکي ثب اطالع کبهل الشاس ٍ اعالم هی داسد  .6

دس طَست ثشٍص حَادث ٍ سَاًح  ٍطالع کبهل داسد ثبصیکي اص اهکبى ثشٍص حَادث ٍ سَاًح دس عولیبت ٍسصشی ا ثٌبثشایي شذًوی ثبسَد دّی 

ٍ دس طَست عذم سعبیت  ًوی داًذهسبثمبت سا هتَجِ فذساسیَى، تین اجشایی ٍ سبیش عَاهل هسئَلیت  ایي دس طَل هسبثمبت فَق الزکش

 اسبس لبًَى هسئَل هی ثبشذ.  ثش بًَى هجبصات اسالهی، شخض خبطیل 151هبدُ  ثهمشسات ثٌذ 

 قانون مجازات اسالمی 951اده م

 عالٍُ ثش هَاسد هزکَس دس هَاد لجل، استکبة سفتبسی کِ طجك لبًَى جشم هحسَة هی شَد، دس هَاسد صیش لبثل هجبصات ًیست: -151هبدُ 

 ًمغ همشسات هشثَؽ ثِ آى ٍسصش ًجبشذ ٍ ایي همشسات ّن هغبیش هَاصیي ششعی ًجبشذ.عولیبت ٍسصشی ٍ حَادث ًبشی اص آى، هششٍؽ ثش ایٌکِ سجت حَادث،  -ث

 
پزیشا هی ثبشن. ساتعْذ ًبهِ ت ایي هٌذسجب ثب آگبّی کبهل ..................................................................... ثشوبسُ هلی ...................................................................... ایٌجبًت  

 

                                                                                                                              :ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
                                                                                                                       تبسیخ:
                                                                                                     :اهؼبء ٍ اثش اًگشت
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