
 

 1396سال  لیگ برتر باشگاه های کشورآئین نامه مقدماتی 
 

 مقررات عمومی:  - 1بخش 

سابقات با  - صول  8م ساس ا سید بندی و گروه بندی بر ا شد.  شت متمرکز برگزار خواهد  صورت رفت و برگ تیم در یک گروه ب

 کرد.استاندارد انجام خواهد شد. در پایان مسابقات دو تیم به دسته یک سقوط خواهند 

 ریال می باشد. 000/000/30ورودی لیگ )حق شرکت(  -

 کلیه هزینه رفت و برگشت، غذا بعهده تیم های شرکت کننده خواهد بود. -

 می باشد(.محل اسکان  کموظف به تدار خود مانه)در صورت عدم رضایت, میمی باشد  تدارک محل اسکان بر عهده میزبان -

 پرداخت حق رشد بر اساس مقررات مربوطه موجود در سایت فدراسیون هاکی الزامی است. -

 فسخ قرارداد فعلی الزامی است. در صورت عدم اتمام قرارداد با هیئت یا باشگاه قبلی، ارائه رضایت نامه -

در صووورت انعقاد قرارداد با هیئت یا باشووگاهی غیر ائ هیئت سووائنده, ارائه رضووایت نامه انعقاد قرارداد جدید ائ هیئت سووائنده  -

سائنده  شد وی به هیئت  شد و یکبار هم حق ر شگاهی نمی با ضمنا بائیکن آئاد )بائیکنی که تحت قرارداد هیچ با ست.  الزامی ا

 داخت شده است( نیائ به مرحله مذکور ندارد. پر

 قرارداد بائیکنان و اعضاء تیم پس ائ ثبت در هیئت استان طبق تاریخ بخشنامه حضوراً به فدراسیون تحویل گردد. -

شتن کارت الزامی  - شند )به همراه دا شته با شکی دا سیون پز شی معتبر ائ فدرا بائیکنان و کادر تیم باید کارت بیمه حوادث ورئ

 ست(.ا

کلیه بائیکنان ملزم به استفاده ائ تجهیزات قانونی مصوب فدراسیون بین المللی هاکی که در کتاب قوانین ذکر شده می باشند و  -

 مسئولیت عدم تائید آنها به عهده خود تیم شرکت کننده می باشد.

سامی  - ست، مربی، ک 16هر تیم می توانند حداکثر ا سرپر شین  ست، جان سرپر مک مربی، فیزیوتراپ و دکتر جهت بائیکن بعالوه 

 صدور آیدی کارت به فدراسیون معرفی نماید. نحوه حضور آنها در نیمکت تیم بر اساس قوانین هاکی می باشد. 

 اعضاء تیم باید کتباً توسط هیئت هاکی استان تائید و معرفی شوند. -

رت ملی و مدرک نظام وظیفه مرتبط جهت صدور رنگی ئمینه سفید و یک برگ کپی شناسنامه, کپی کا 3×4قطعه عکس  3ارسال  -

شتن  شاچیان و ... همراه دا سابقات اعم ائ ئمین بائی، محوطه فنی و جایگاه تما ست.  )هنگام ورود به محل م آیدی کارت الزامی

 آیدی  کارت برای کلیه اعضای تیم الزامیست(

ست،  - سرپر سال تعهد نامه  ست, ار سرپر شین  ضاء تیمبائیکناکمک مربی, مربی، جان ست اع شرکت در  ن و لی بهمراه تعهدنامه 

 مسابقات کلیه نفرات به فدراسیون الزامیست.

 

 مقررات فنی:  - 2بخش 

مسابقات بصورت هاکی داخل سالن و براساس آخرین قوانین فدراسیون بین المللی هاکی موجود در سایت فدراسیون برگزار  -

ستان، مربیان، بائیکنان و سرپر شد و کلیه  سابقه باید  خواهد  ضا، تیم ملزم به رعایت مقررات بوده و بائیکنان در طول هر م اع

 با در نظر گرفتن سالمت سایر بائیکنان ایفای نقش کنند.

 سید بندی، گروه بندی و قرعه کشی در محل فدراسیون انجام و بر اساس اصول استاندارد  جدول مسابقات تهیه خواهد شد. -

بائیکن خود داشوته باشود. اسوتفاده ائ بائیکنان ملی پوش  16ئیکن ملی پوش غیر بومی در ترکیب با 3هر تیم می تواند حداکثر  -

یا بیشتر ائ آن است استفاده ائ  2بومی استان خللی بر این قانون ایجاد نمی کند. در شرایطی که تعداد بائیکنان ملی پوش بومی 

ستفاده ائ این قانون منوط به دریافت 2بائیکنان ملی پوش غیر بومی به حداکثر  شود. ا رضایت نامه و پرداخت حق  محدود می 



برگزار گردید می  1396رشد است. مبنای ملی پوش بودن عضویت در تیم ملی در جام ملت های آسیا )دوحه قطر( که در سال 

 باشد.

 هر تیم باید حداقل دو دست لباس کامل با رنگ های مختلف داشته باشد. -

 باشند )ارائه تصویر کارت الزامی است(. 2 مربیان تیم ها الزاماً باید دارای کارت مربیگری هاکی درجه -

 سال سن داشته باشند. 30سرپرستان تیم ها باید حداقل باالی  -

 باشد و شماره دروائه بانان هم باید ائ میان این شماره ها انتخاب شود. 32الی  1شماره های لباس بائیکنان باید ائ عدد  -

ی در ئمان اعالم شده در محل مسابقات حاضر نباشد مشمول قانون مسابقات راس ساعت مقرر برگزار می شود و چنانچه تیم -

 عدم صالحیت خواهد شد.

 سرپرستان و مربیان تیم های شرکت کننده باید در جلسه فنی که شب قبل ائ انجام مسابقه تشکیل خواهد شد شرکت نمایند. -

ست لباس کامل بائیکنان، تجهیزات در - سه فنی نمونه دو د ستان باید در جل سایر تجهیزات را جهت کنترل به سرپر وائه بانان و 

 همراه داشته باشند.

 

 نظام وظیفه:  - 3بخش 

 رئیس سائمان وظیفه عمومی ناجا( 14/4/94مورخ  94/9/13/3/23)بخشنامه شماره  -

رانیکه قانون خدمت وظیفه عمومی و همچنین تسریع در ساماندهی وضعیت ورئشکاران، کلیه ورئشکا 10در راستای اجرای ماده 

سال تمام( رسیده اند می بایستی تا قبل ائ انجام خدمت دوره ضرورت  مدراکی دال بر روشن شدن وضعیت خدمتی  18به سن )

 خود ارائه، تا بتوان به ادامه فعالیت ورئشی در هیئت ها و باشگاه های مربوطه اقدام نمایند.

ئارت ورئش و جوانان، هیچ یک ائ فدراسیون ها، هیئت ها و و 4/4/93مورخ  93ص//288/110ضمناً بر اساس بخشنامه شماره 

سال تمام که فاقد کارت پایان خدمت و یا معاف ائ خدمت  18باشگاه های ورئشی مجائ به بکارگیری ورئشکاران وظیفه باالی 

سائمان وظیفه عمومی  نمی باشند و بکارگیری دارندگان برگ اعزام، معافیت تحصیلی یا معافیت موقت صرفاً با کسب اجائه کتبی

 امکان پذیر می باشد.

لذا بر همین اساس ائ ثبت قرارداد با ورئشکارانی که به سن مشمولیت رسیده و فاقد مجوئ های فوق باشند، جلوگیری 

 به عمل خواهد آمد. 

استان خود )محل بائیکنانی که بصورت سربائ قهرمان در حال گذراندن خدمت مقدس سربائی می باشند, باید فقط در تیم  -

خدمت( بائی کنند. در صورتیکه  تیم محل خدمت در مسابقات حضور ندارد, بائیکن مربوطه می تواند با اخذ رضایتنامه ائ هیئت 

 مربوطه با تیم دیگری قرارداد انعقاد نماید.

 

 مسئولیت های میزبان:  - 4بخش 
والنس( و تجهیزات الئم ائ لحظه شروع تا پایان مسابقات و تقبل هزینه هماهنگی جهت کادر پزشکی )پزشک معتمد هیئت پزشکی استان، آمب -

 های مربوطه 

ئمین باید کامالً خط کشی و تور دروائه ها بسته  -ساعت قبل ائ شروع مسابقه به نماینده فدراسیون یا مسئول فنی  24تحویل ئمین بائی  -

 صندلی 10یم های شرکت کننده که برای هر تیم شده باشد، میز و صندلی های الئم جهت کادر برگزاری، و نیز ت

 تامین امنیت کامل مسابقات و کادر برگزاری بر عهده رئیس هیئت استان خواهد بود.  -

 تحویل تجهیزات به سرپرست کل )توپ، وسایل مورد نیائ میز فنی و...( -

 رسیده باشد.تدارک محل مناسبی جهت اسکان کادر برگزاری که قبال به تائید نماینده فدراسیون  -

 تعبیه جایگاه ویژه جهت روابط عمومی، انتظامات و دبیر خانه مسابقات -

 

 نکته:

 مسابقات، فنی و انضباطی فدراسیون هاکی قابل استناد می باشنداین آیین نامه به آنها اشاره نشده در آیین نامه کمیته های  که درمواردی 



 

 
 

 
 

 

 را اعالم نمایند * 1396, لیگ برترنسبت به حضور فرزند خود در سال باید رضایت مکتوب  18نان زیر ولی بازیک *            

 

 

 متن رضایتنامه:

 

ه صادر-----------شماره شناسنامه  ----------متولد  ----------فرزند  ------------------بدینوسیله اینجانب 

                              ----------------------------------------------شماره ملی -------------------

 ----------------------------------------------------------------------------به نشانی

              ---------شماره شناسنامه ------------- متولد -----------فرزند     ---------------ی / قیم بازیکن ول

بموجب این رضایتنامه, رضایت و موافقت خود مبنی ,  --------------------لی شماره م  -----------------صادره 

 ی نمایم.م را اعالم کشور که زیر نظر فدراسیون هاکی برگزار می گردد  لیگ برترشرکت در  جهتحضور فرزندم 

 

 

 شماره تماس ولی:         

 

 

 

 

 امضـاء, تاریخ و اثـر انگشـت ولی بازیکن

 
 

 
 

 

 

 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران

 رضایتنامه والدین

 

 


