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 بسمه تعالی

 فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسالمی ایران

دوومیدانی  (داخل سالن )مسابقاتیین نامه آکمیته مسابقات و لیگ فدراسیون دو و میدانی ج.ا.ا

 (3199)باشگاههای کشور  یقهرمان

         

 اول: کلیاتفصل 

 

است که حسب نظر مالکین و مدیران آن مجموعه و با تایید فدراسیون دو و میدانی  باشگاه، مجموعه ورزشی  -3ماده 

 شرایط حضور در مسابقات باشگاه های دو و میدانی را داشته باشد. 

 . باشدنمیهای کشور های دو و میدانی باشگاهمجاز به شرکت در رقابت بصورت آزادهیچ ورزشکاری  -الف تبصره

قی که حمایت مالی تیم را بعهده گرفته است در مسابقات توانند تحت نام یک شخصیت حقیها میباشگاه -بتبصره 

 را رعایت نموده باشد.  از فصل اول )کلیات( 1شرکت نماید منوط به اینکه مفاد ماده 

  باشگاهتعداد اعضاء  - 2ماده 

یک سرپرست و یک یا چند و  بانوانو برای آقایان ثابتورزشکار 11 از حداکثرو  11حداقل مجاز است  یهر تیم باشگاه

 در ترکیب خود استفاده نماید.  ، ماساژور، پزشک، خدمات و ...مربی

  ورزشکار خارجی ثابت در تیم خود است.  3هر باشگاه مجاز به استفاده از حداکثر  -تبصره الف

قبل از آغاز مسابقه ارنج تیم خود را به کمیته مسابقات اعالم نموده و   روز 4حداکثر باشگاه ها موظفند  -بتبصره 

 تغییرات نهایی را در جلسه فنی اعمال نماند.    

های فاقد البسه برای شرکت در مسابقات امدادی الزامی است و از حضور تیماستفاده از لباس متحدالشکل   -1ماده 

 خواهد آمد.متحدالشکل جلوگیری بعمل 

باشگاه مکلف به ارائه بیمه نامه ورزشی و حوادث سال جاری که دارای تاریخ انقضاء مناسب است برای  – 4 ماده

 ورزشکاران، مربیان و سایر اعضای تیم به کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون دو و میدانی می باشد

 .سامانه فدراسیون ثبت نام نمایندکلیه ورزشکاران میبایستی تا قبل از شروع مسابقات در  -5ماده 

 

یک (برای کلیه ورزشکاران و همراهان تیم شامل مربیان و سرپرستان و ماساژورو.....،  PCRانجام دو تست  -6ماده 

در شهر  PCRاختصاصی کرونا قبل از حرکت از استان مربوطه به همراه گزارش منفی آن و انجام تست دوم  PCR  نمونه

 اجباری می باشد. و ارائه آن در زمان تحویل شماره پیراهن ورزشکار )میزبان مسابقه با گزارش منفی

 از شرکت ورزشکار در مسابقات جلوگیری بعمل خواهد آمد. PCRدر صورت عدم ارائه پاسخ  منفی دو تست  

. 

 مسابقاتفصل دوم: مقررات مربوط به 

ماده  14در  و )صبح و بعدازظهر( هروز 2مرحله  1در  1311در سال  کشور داخل سالن هایلیگ باشگاه مسابقات -3ماده 

  گردد. میبرگزار بشرح زیر ماده برای بانوان  14برای آقایان و 

متر با مانع، پرتاب وزنه، پرش طول، پرش سه گام،  11متر،  1113متر،  1011متر،  011متر،  411متر، 11:آقایانمواد مسابقات 

  هفتگانه متر پیاده روی ، 0111متر امدادی،  4×  411پرش ارتفاع، پرش با نیزه، 
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متر با مانع، پرتاب وزنه، پرش طول، پرش سه گام،  11متر،  3111متر،  1011متر،  011متر،  411متر، 11: بانوانمسابقات مواد 

 پنجگانه  متر پیاده روی، 3111متر امدادی، 4×  411نیزه، پرش ارتفاع، پرش با 

 ماده امدادی )تیمی( شرکت نماید.  1ماده انفرادی و  2حداکثر در  ،هر ورزشکار مجاز است -2ماده 

 ، کارت ملی کلیه ورزشکاران باشگاه مربوطه می باشد.عکسدار هر باشگاه مکلف به ارائه شناسنامه -الفتبصره 

 

 انفرادی و تیمی امتیازات هنحوه محاسبفصل سوم: 

 باشد.یل میذشیوه توزیع امتیازات انفرادی ورزشکاران به شکل جدول  -3ماده 

در صورت به وجود آمدن وضعیت تساوی، تیم دارنده موارد  ورزشکار برتر هر ماده امتیازاتی تعلق خواهد گرفت. 0به 

 امتیاز بیشتر در مواد مسابقات در مقام باالتر قرار می گیرد. 

 

 شیوه محاسبه امتیازات انفرادی و تیمی -1جدول 

 ماده
 رتبهامتیاز 

 هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

 1 2 3 4 0 1 0 11 هفتگانه/ پنجگانه  پیاده روی/ تمامی مواد از جمله

 

 امتیاز تشویقی تعلق خواهد گرفت.  11 نیز )یا تساوی با آن( را جابجا کنند داخل سالن  رکورد ملی  به ورزشکارانی که -2ماده 

 

 : مسابقاتچهارمفصل 

 مسابقات در کلیه مواد بصورت نهایی برگزار خواهد شد.  -3ماده 

ه بصورت نهایی مناسب تشخیص داد آنبا تشخیص کمیته برگزاری مسابقات و لیگ، در موادی که برگزاری  -تبصره الف

  و نفرات برتر به مرحله نهایی صعود خواهند کرد.  نشود، ابتدا بصورت مقدماتی برگزار

 و اعالم شده توسط کمیته برگزاری مسابقات لیستتاپ جدیدترین ها در مواد مختلف بر اساس دسته بندی -2ماده 

در صورت  11های سال شامل کلیه رقابت ،مسابقات مالک برای تهیه تاپ لیست .نجام خواهد شدافدراسیون  لیگ

  صالحدید و نیاز از تاپ لیست سال گذشته نیز استفاده خواهد شد. 

 خود شرکت یای غیر از ماده تخصصکه در ماده شاخصیبندی ورزشکاران گیری در خصوص دستهتصمیم -تبصره الف

 ، بر عهده کمیته برگزاری مسابقات خواهد بود. اندکرده

ورزشکارانی که در ماده انتخاب شده در برگ ارنج شرکت ننمایند، حق حضور در سایر مواد را نخواهند داشت.  -تبصره ب

جهت پیشگیری از حذف، ورزشکار بایستی با لباس رسمی مسابقات در ساعت مقرر در محل آغاز ماده خود قرار گرفته 

 دم حضور ورزشکار در آخرین ماده باشد. و از سرداور مسابقات اجازه عدم حضور دریافت نماید. حتی اگر ع

 هر باشگاه ملزم به استفاده از دو ورزشکار رده سنی جوانان می باشد.-1ماده 

اگر نام ورزشکاری بطور همزمان در دو تیم باشگاهی باشد، مالک تعیین تیم برای این ورزشکار، قرارداد -تبصره الف

 مکتوب باشگاه است.

ورزشکار در یک  3هستند در موادی که از رده سنی جوانان استفاده می کنند در برگ ارنج  با شگاه ها مجاز  –ب تبصره 

 ماده را نام نویسی کنند. )به شرطی که یک از آنها رده سنی جوانان باشد(.

 مسابقات در بخش بانوان با حجاب مصوبه وزارت ورزش و جوانان برگزار خواهد. -4ماده  
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 شرکت کنندگانفصل پنجم: مقررات مربوط به 

خود در مسابقات شرکت به بایستی از طریق واحد محل خدمت مربوط ورزشکاران مشمول خدمت نظام وظیفه  -3ماده 

 ندارند.  را های غیر نظامیحق شرکت در تیم ،نمایند. ورزشکاران مشمول

نیرویی که در آن نکه آحق حضور در تیم نظامی غیر مربوط به خود را ندارد، مگر  ،هر ورزشکار مشمول -الفتبصره 

یا اینکه از جانب نیروی محل خدمت خود به و دارای باشگاه نبوده  باشگاه های دو و میدانی کشور کند در لیگخدمت می

 رضایت نامه ارائه دهد. باشگاه نظامی جدید 

های غیر نظامی شرکت نمایند که از محل نیروی خدمت مجاز هستند در تیمدر صورتی ورزشکاران مشمول  -بتبصره 

 ارائه نمایند.  رضایت نامه مکتوبخود جهت تیم جدید 

 الزامیست.به کمیته مسابقات از تیم مبدا به مقصد،  ارائه یک نسخه از رضایت نامه مشمولین -جتبصره 

های باشگاهی نظامی تنها مجاز به استفاده از نیروهای خود هستند و جهت استفاده از سایر نیروهای نظامی تیم -د تبصره

 بایستی رضایت نامه دریافت کنند. 

شوند، مجاز هستند با همان تیمی که پیش از مشمول ورزشکارانی که در خالل برگزاری مسابقات مشمول می -2ماده 

 و حق تغییر تیم ندارند.  ادامه دهند شدن عضو آن بودند به مسابقات

د، بایستی کماکان از طریق سرمشموالنی که در خالل برگزاری مسابقات خدمت سربازی آنها به پایان می -تبصره الف

 و حق تغییر تیم ندارند. تیم باشگاهی نظامی خود به مسابقات ادامه دهند

 

 : تخلفاتششمفصل 

 هایدر صورت مشاهده هرگونه رفتار ناهنجار و خالف شئونات اخالقی و ورزشی از سوی هر یک از اعضای تیم -3ماده 

هت ، جاز جمله ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و همراهان تیم، موضوع توسط عوامل کمیته برگزاری مسابقات باشگاهی

 به کمیته انضباطی ارجاع داده خواهد شد. اخذ تصمیمات متناسب

ورزشکار حذف خواهد ات ، کلیه امتیازورزشکاری مثبت اعالم شود استفاده از مواد نیروزایاگر نتیجه تست  -2ماده 

 شد. 

باشگاه از مثبت اعالم شود، از یک باشگاه ورزشکار  3حداقل  استفاده از مواد نیروزاینتیجه تست اگر  -تبصره الف

 جایگاهی نخواهد داشت.  نیز بندی نهاییده و در ردهمسابقات حذف خواهد ش

 م: هیئت حل اختالففصل هفت

 اعتراضات -الف

به دبیرخانه مستقر در محل  پس از اعالم نتیجه دقیقه 31حداکثر تا هرگونه اعتراض نسبت به نتایج مسابقات بایستی 

ریال وجه نقد به مسئول کمیته برگزاری مسابقات  4111111تیم به همراه مبلغ  ، بصورت مکتوب توسط سرپرستمسابقات

 رگزاری مسابقات ارائه شود. بو در غیاب وی به سرپرست 

 دقیقه( ترتیب اثر داده نخواهد شد.  31های دریافتی پس از مهلت مصوب )به اعتراض -تبصره الف

 گروه بررسی تخلفات و اعتراضات: -ب

 زیر است: افراد نفر شامل 0هیات حل اختالف  مرکب از 

 سرداور ماده مورد اعتراض  -2                         مسئول کمیته برگزاری مسابقات و لیگ -1

 دبیر فدراسیون -4          دو نفر کارشناس خبره از جانب رئیس فدراسیون -3
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 تم: عقد قرارداد و نقل و انتقاالت ورزشکارانفصل هش

مذاکره و عقد قرارداد با یک ورزشکار بشرط آنکه ورزشکار مذکور با باشگاه دیگری قرارداد نداشته باشد، منوط به وجود 

 :استشرایط ذیل 

 دو و میدانی ج.ا.ا ابقات و لیگ فدراسیونسرعایت حد نصاب تعداد نفرات بر اساس اعالم کمیته م -3ماده 

یک نسخه در اختیار ورزشکار و یک نسخه به همراه تمامی مدارک  .نسخه تنظیم شود  3 قرارداد الزم است در -2ماده 

 ون ارائه شود. یهمراه با گواهی امضاء تنظیم شده در دفتر باشگاه مربوطه ثبت و سپس به فدراس

به ورزشکار به مثابه فقدان رابطه دو طرف تلقی و اولین قرارداد ارائه شده به  عدم ارائه نسخه قرارداد تنظیمی -1ماده 

  مالک تعیین وضعیت ورزشکار و باشگاه می باشد.فدراسیون به همراه گواهی امضاء، 

باشد که به کمیته می ن قراردادیتنظیم قرارداد دوم توسط یک ورزشکار، تخلف محسوب شده و مالک اولی -4ماده 

ها محروم خواهد از حضور در رقابت آینده شده باشد. چنین ورزشکاری خود بخود به مدت یک فصل داده تحویل مسابقات

 شد. 

اختالف طرفین قرارداد توسط هیات حل اختالف بررسی و حکم صادر خواهد شد. لذا طرفین با امضای قرارداد  -5ماده 

مرضی الطرفین هیات حل اختالف در خصوص اختالفات احتمالی موظف به ذکر و تایید و امضای این موضوع یعنی داوری 

 تباع و الزم االجرا خواهد بود.موجود بوده و رای داوری مذکور برای طرفین دعوی بدون نیاز به مراجعه دادگاه الزم اال

 باشگاه ها قرار خواهد گرفت. رفرم قرارداد مورد تایید توسط کمیته مسابقات تهیه و در اختیا -6ماده 

 قرارداد بین طرفین محرمانه بوده و بدون مجوز کتبی باشگاه و ورزشکار جزییات آن منتشر نخواهد شد. -7 ماده
 
 
 

 توجه :

 در موارد پیش بینی نشده کمیته مسابقات تصمیم گیری خواهد کرد.             
 


