
1396سال کشوربانوان لیگ برتر باشگاه هاي آئین نامه مقدماتی 
:مقررات عمومی- 1بخش 

بر حسب تیم هاي شرکت کننده گروه بندیمی گردند و بصورت رفت و برگشت متمرکز طبق تقویم اعالم شده برگزار خواهد تیم 6با مسابقات -
.در پایان دو تیم به دسته یک سقوط می کنند. شد

میزبان بنا به درخواست هیئت یا باشگاه مربوطه و بر اساس اصل امکانات و شرایط بهتر انتخاب خواهد شد و هزینه رفـت و برگشـت و غـذا    -
.بعهده تیم هاي شرکت کننده خواهد بود

.پرداخت حق رشد بر اساس مقررات مربوطه موجود در سایت فدراسیون هاکی الزامی است-
.اد با هیئت یا باشگاه قبلی، ارائه رضایت نامه فسخ قرارداد فعلی الزامی استدر صورت عدم اتمام قرارد-
ضمنا . ارائه رضایت نامه انعقاد قرارداد جدید از هیئت سازنده الزامی است, در صورت انعقاد قرارداد با هیئت یا باشگاهی غیر از هیئت سازنده-

نیاز بـه مرحلـه   ) باشد و یکبار هم حق رشد وي به هیئت سازنده پرداخت شده استبازیکنی که تحت قرارداد هیچ باشگاهی نمی (بازیکن آزاد 
. مذکور ندارد

.دنحضوراً به فدراسیون تحویل گردطبق تاریخ اعالم شده در بخشنامه هاقرارداد بازیکنان و اعضاء تیم پس از ثبت در هیئت استان باید -
).به همراه داشتن کارت الزامی است(معتبر از فدراسیون پزشکی داشته باشند بازیکنان و کادر تیم باید کارت بیمه حوادث ورزشی -
م کلیه بازیکنان ملزم به استفاده از تجهیزات قانونی مصوب فدراسیون بین المللی هاکی که در کتاب قوانین ذکر شده می باشند و مسئولیت عد-

.تائید آنها به عهده تیم شرکت کننده می باشد
بازیکن بعالوه سرپرست، جانشین سرپرست، مربی، کمک مربی، فیزیوتراپ و دکتر جهـت صـدور آیـدي    18حداکثر اسامی هر تیم می توانند-

. نحوه حضور آنها در نیمکت تیم بر اساس قوانین هاکی می باشد. کارت  به فدراسیون معرفی نماید
.اعضاء تیم باید کتباً توسط هیئت هاکی استان تائید و معرفی شوند-
ضـمناً جهـت   .  رنگی زمینه سفید و یک برگ کپی شناسنامه و کپی کارت ملی جهت صدور آیـدي کـارت الزامیسـت   3×4قطعه عکس 3ل ارسا-

هنگـام ورود بـه محـل    . (سال اصل کارت ملی و شناسنامه باید به رویت فدراسیون هاکی رسـانده شـود  18صدور آیدي کارت بازیکنان زیر 
)همراه داشتن آیدي  کارت براي کلیه اعضاي تیم الزامیست... طه فنی و جایگاه تماشاچیان و مسابقات اعم از زمین بازي، محو

.ارسال تعهد نامه سرپرست، مربی، بازیکنان و لیست اعضاء تیم به فدراسیون الزامیست-

:مقررات فنی- 2بخش 
هاکی موجود در سایت فدراسیون برگـزار خواهـد شـد و    مسابقات بصورت هاکی داخل سالن و براساس آخرین قوانین فدراسیون بین المللی -

کلیه سرپرستان، مربیان، بازیکنان و اعضا، تیم ملزم به رعایت مقررات بوده و بازیکنان در طول هر مسابقه باید بـا در نظـر گـرفتن سـالمت     
.سایر بازیکنان ایفاي نقش کنند

.جدول مسابقات تهیه خواهد شدبر اساس اصول استانداردانجام و سید بندي، گروه بندي و قرعه کشی در محل فدراسیون-
نفر هر مسابقه 12بازیکن باید جز، لیست 2بازیکن حداقل 3از این . بازیکن خود داشته باشد18سال در ترکیب 18بازیکن زیر 3هر تیم باید -

.باشد
.هر تیم باید حداقل دو دست لباس کامل با رنگ هاي مختلف داشته باشد-
.تیم ها الزاماً باید داراي کارت مربیگري هاکی باشندمربیان-
.سال سن داشته باشند30سرپرستان تیم ها باید حداقل باالي -
.باشد و شماره دروازه بانان هم باید از میان این شماره ها انتخاب شود32الی 1شماره هاي لباس بازیکنان باید از عدد -
و چنانچه تیمی در زمان اعالم شده در محل مسابقات حاضر نباشد مشمول قانون عدم صالحیت مسابقات راس ساعت مقرر برگزار می شود -

.خواهد شد
.سرپرستان و مربیان تیم هاي شرکت کننده باید در جلسه فنی که شب قبل از انجام مسابقات تشکیل خواهد شد شرکت نمایند-



ن، تجهیزات دروازه بانان و سایر تجهیزات را جهت کنترل بـه همـراه داشـته    سرپرستان باید در جلسه فنی نمونه دو دست لباس کامل بازیکنا-
.باشند

:مسئولیت هاي میزبان-3بخش 
و تجهیزات الزم از لحظه شروع تا پایان مسابقات و تقبـل هزینـه   ) پزشک معتمد هیئت پزشکی استان، آمبوالنس(هماهنگی جهت کادر پزشکی -

هاي مربوطه 
ساعت قبل از شروع مسابقات به سرپرست کل، زمین باید کامالً خط کشی و تور دروازه ها بسـته شـده باشـد، میـز و     24تحویل زمین بازي -

.صندلی10صندلی هاي الزم جهت کادر برگزاري، و نیز تیم هاي شرکت کننده که براي هر تیم 
. تامین امنیت کامل مسابقات و کادر برگزاري بر عهده رئیس هیئت استان خواهد بود-
...)توپ، وسایل مورد نیاز میز فنی و(تحویل تجهیزات به سرپرست کل -
.تدارك محل مناسبی جهت اسکان کادر برگزاري مسابقات که قبال به تائید نماینده فدراسیون رسیده باشد-
.تدارك محل مناسبی جهت اسکان تیم ها که قبال به تائید نماینده فدراسیون رسیده باشد-
تتامیهبرگزاري مراسم اخ-
تعبیه جایگاه ویژه جهت روابط عمومی، انتظامات و دبیر خانه مسابقات-

:نکته
دمواردي در که این آیین نامه به آنها اشاره نشده در آیین نامه کمیته هاي مسابقات، فنی و انضباطی فدراسیون هاکی قابل استناد می باشن

جمهوري اسالمی ایرانفدراسیون هاکی 
رضایتنامه والدین



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

:متن رضایتنامه

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

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

رضایت و موافقت خود مبنی , بموجب این رضایتنامه, --------------------شماره ملی ------ ----------- صادره 
.ی نمایممرا اعالم ردد که زیر نظر فدراسیون هاکی برگزار می گ1396کشور بانوان لیگ برترشرکت در جهتحضور فرزندم 

:         شماره تماس ولی

تاریخ و اثـر انگشـت ولی بازیکن, امضـاء


