آئین نامه کمیته مسابقات

فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران

ماده 1
تعریف:
کمیته مسابقات فدراسیون هاکی که در این آیین نامه به اختصار کمیته نامیده می شود از کمیته های دائمی مستقر در فدراسیون
می باشد که به عنوان تنها مرجع ذیصالح کشور ،سیاستگزاری ،برنامه ریزی ،رهبری ،نظارت و هدایت امور مربوط به مسابقات را
برعهده دارد و به عنوان نماینده منحصر به فرد فدراسیون ،وظیفه تصمیم گیری در ارتباط با کلیه امور مررتب برا مسرابقات را در
جمهوری اسالمی ایران عهده دار می باشد.
ماده 2
اهداف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16

تعیین تقویم کلیه مسابقات هاکی اعم از بانوان و آقایان
تهیه و تدوین جداول مسابقات
چاپ و نشر جزوات مرتب با مسابقات
تائید صالحیت تیم های شرکت کننده در مسابقات مختلف
هماهنگی با سایر نهادها و سازمان های خارج از فدراسیون جهت برگزاری مسابقات
اعمال اصول برگزاری مسابقات بین المللی در مسابقات داخلی با در نظر گیری شرای و امکانات
قانونگذاری مرتب با مسابقات داخلی
هماهنگی با کمیته های داوران ،انتصاب و آموزش در خصوص برگزاری دوره های مورد نیاز مسابقات
تدوین آئین نامه های مرتب با مسابقات
ارائه راهکار به هیئت های استانی در خصوص هر چه بهتر برگزاری مسابقات
ارائه پیشنهاد به هیئت رئیسه در خصوص مسابقات
تعیین میزبانان مسابقات پس از بررسی های الزم
تعیین حق میزبانی مسابقات
بررسی گزارشات سرپرستان کل مسابقات
تعیین نماینده در مسابقات در صورت ضرورت جهت دریافت فیدبک از اعمال قوانین و مقررات خاص
بررسی تخلفات درجه  2 ،1و  3در مسابقات و در صورت نیاز ارجاع به کمیته انضباطی

ماده 3
اعضاء:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

رئیس
دبیر
نایب رئیس بانوان فدراسیون
تبصره  :1باضافه سه عضو دیگر که از کارشناسان خبره هاکی کشور می باشند.
کارشناس خبره
کارشناس خبره
کارشناس خبره

 -تبصره  :2مدت انتصاب هر عضو یکسال است .انتصاب مجدد بالمانع است.

 تبصره  :3در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء در سه جلسه متوالی ،رئیس کمیته کتباً مورد را به رئیس فدراسیونگزارش و درخواست عضو جدید می نماید.
 تبصره  :4در صورت عدم فعالیت هر یک از اعضاء ,رئیس کمیته کتباً مورد را به رئیس فدراسیون گزارش و درخواستعضو جدید می نماید.
ماده 4
وظایف و شرایط اعضاء
 .1رئیس کمیته
 : 1,1اجرای مقررات ،ضواب و دستورالعمل های فدراسیون
 : 1,2نمایندگی فدراسیون در کلیه مسایل مرتب با مسابقات
 : 1,3هدایت و نظارت عوامل و عناصر زیر مجموعه
 : 1,4نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های کمیته که توس اعضاء در راستای توسعه مسابقات انجام می شود
 : 1,5نظارت بر فعالیت کمیته مسابقات استان ها
 : 1,6اعالم نظر درمورد صالحیت فنی روسای کمیته های مسابقات استان ها قبل از انتصاب
 : 1,7سایر وظایف رئیس کمیته همان وظایف مسئولین بخش های فرعی می باشد که از طریق زیر مجموعه هرای کمیتره
انجام می شود.
 :1,8رئیس کمیته با پیشنهاد دبیر کل و حکم رئیس فدراسیون برای مدت یکسال منصوب می شود (انتصاب مجدد بالمرانع
است).
 .2دبیر کمیته
 : 2,1دبیر کمیته مسئولیت اجرایی کمیته ،ایجاد هماهنگی برین اعضراء و بخشرهای فرعری و هم نرین مسرئولیت برت
مذاکرات و تنظیم صورتجلسات رسمی کمیته را عهده دار می باشد
 : 2,2مسئول دریافت پیشنهادات اعضاء
 : 2,3ایجاد بایگانی کمیته مسابقات
 : 2,4دبیر کمیته برابر ضواب فدراسیون انجام وظیفه خواهد نمود.
 : 2,5دبیر کمیته با پیشنهاد دبیر کل و حکم رئیس فدراسیون برای مدت یکسال منصوب می شود (انتصاب مجدد بالمرانع
است).
 .3سایر اعضاء
 : 3,1دارای صالحیتهای فنی و اخالقی
 : 3,2اعضاء کمیته با پیشنهاد رئیس و دبیر کمیته و حکم رئیس فدراسیون برای مدت که یکسال منصوب می شود (انتصاب
مجدد بالمانع است).
 تبصره  :5کلیه اعضاء جهت خروج از کمیته مسابقات باید درخواست و دلیل خود را کتباً به رئیس فدراسیون اعالمدارند.

ماده 5
جلسات کمیته
 .1جلسات کمیته ماهیانه یا دو ماهی یکبار به دعوت رئیس کمیته و اطالع رسانی دبیر کمیته صورت می گیرد.
 .2جلسات با نصف باضافه یک رسمیت پیدا می کند .موضوعات مورد بحث با همین تعداد تصویت و با همین تعداد نیز
قابل لغو می باشند.
 .3جلسات کمیته می تواند بصورت ویدئو کنفرانس صورت گیرد.
 .4در صورت ضرورت و نیاز به تعیین تکلیف برخی موضوعات که برگزاری جلسه میسر نمی باشد ،می توان هماهنگی
های الزم بصورت تلفنی و در قالب فرم پیشنهاد بصورت ارسال نمابری انجام گیرد.
 .5در صورت نیاز ،رئیس کمیته از سایر روسای کمیته ها و کارشناسان جهت حضور در جلسات یا ارائه پیشنهادات دعوت
بعمل می آورد.
 .6دستور جلسه باید حداقل  11روز قبل از شروع جلسه توس دبیر کمیته به اطالع اعضاء رسیده باشد.
 .7کلیه مباحث قابل طرح باید در قالب فرم پیشنهاد برای دبیر کمیته ارسال تا در دستور جلسه قرار گیرد.
 .8کلیه مصوبات کمیته جهت اجرایی شدن باید توس رئیس فدراسیون تائید گردند.
 -تبصره  :6حق الجلسات اعضاء توس فدراسیون تعیین و پرداخت می گردد.

این آئین نامه مشتمل بر  5ماده و  6تبصره در مورخ  1394/4/21به تصویب رئیس فدراسیون هاکی رسید.
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