فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران
تعهد نامه شرکت در مسابقات
این متن مؤید تعهدات بازیکن

........................................

در قبال فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران و برگزار کنندگان مسابقات از جمله سرپرست

کل ،مسئول فنی ،مسئول داوران ،داوران و سایر عو امل اجرایی می باشد .براساس این متن تعهداتی به شرح ذیل برای مدت یک دوره درج گردید.

ضمناً دوره عبارت است از :لیگ برتر باشگاههای هاکی کشور سال 1397
بازیکن اعالم داشت که از موارد زیر مطلع و به آنان ملتزم خواهد بود:
.1

این تعهد نامه برای هر دوره به صورت جداگانه نوشته و امضاء می شود و در غیر اینصورت بازیکن حق شرکت در مسابقات را نخواهد
داشت و مسئولیت هر گونه تخطی از این شرط با بازیکن خواهد بود .این تعهد نامه باید قبل از شروع مسابقات به فدراسیون یا سرپرست
کل تحویل داده شود.
هئیت  /باشگاه:
مسابقات
شرکت کننده :

.2

....................................................................................................................................................

 :لیگ برتر باشگاههای هاکی کشور سال 1397
......................................................................................................................................................

تاریخ تولد:

..............................................................

بازیکن اقرار و اعالم داشته که آیین نامه مسابقات و انضباطی فدراسیون را مطالعه نموده است و ضمن موافقت و رضایت کامل متعهد به
عملکرد بر اساس این آیین نامه ها می باشد در غیر اینصورت ملزم به جبران خسارات خواهد بود و فدراسیون حق تصمیم گیری در
خصوص وضعیت بازیکن را خواهد داشت .مرجع رسیدگی به این امر فدراسیون می باشد.

 .3بازیکن اعالم می دارد مقررات آیین نامه ضد دوپینگ جهانی را آگاهانه مطالعه کرده و آن را کامالً می پذیرد .همچنین می پذیرد که در
صورت تخلف ،فدراسیون هاکی و فدراسیون بین المللی هاکی می توانند وی را براساس مفاد قرارداد جهانی ضد دوپینگ جریمه کنند.
اعتراض به نتیجه دوپینگ باید بر اساس آیین نامه جهانی ض د دوپینگ و مقررات بین المللی انجام شود.
.4

بازیکن اعالم می دارد از رویه و مقررات تصویر برداری فدراسیون هاکی به خصوص بند  5- 1مقررات مسابقات مربوطه و سایر بندها
آگاهی کامل دارد و با استفاده فدراسیون از عکس ها و فیلم های گرفته شده جهت اهداف فدراسیون موافقت دارد که این امر به صورت
استفاده غیر تجاری و غیر بازرگانی خواهد بود.

 .5بازیکن اعالم می دارد که از ممنوعیت قانونی شرط بندی آگاه بوده و در صورت بروز و ارتکاب مواردی از این دست ضمن جبران خسارات
مادی و معنوی ,فدر اسیون حق برخورد قانونی و معرفی به مراجع قضایی را دارد.
.6

بازیکن با اطالع کامل اقرار و اعالم می دارد که اقدام فدراسیون هاکی ،تیم اجرایی و سایر عوامل در برگزاری مسابقات کسب منفعت و
سود دهی نمی باشد بنابراین بازیکن از امکان بروز حوادث و سوانح در عملیات ورزشی اطالع کامل دارد و در صورت بروز حوادث و سوانح
در طول مسابقات فوق الذکر این مسئولیت را متوجه فدراسیون ،تیم اجرایی و سایر عوامل مسابقات نمی داند و در صورت عدم رعایت
مقررات بند ث ماده  158قانون مجازات اسالمی ،شخص خاطی بر اساس قانون مسئول می باشد.

ماده  158قانون مجازات اسالمی
ماده  - 158عالوه بر موارد مذکور در مواد قبل ،ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود ،در موارد زیر قابل مجازات نیست:
ث  -عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن ،مشروط بر اینکه سبب حوادث ،نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
اینجانب  . ....................................................................بشماره ملی  .....................................................................با آگاهی کامل مندرجات این تعهد نامه را پذیرا می باشم.
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