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  :مقدمه

با جوانان بزرگساالن ،نونهاالن، نوجوانان،  خردساالن هايدر رده استانهاي نامه ليگ تكواندو قهرماني باشگاهآئين

مديران، اندركاران مسابقات، گيري از نظرات مسئولين و دستاستفاده از تجربيات چندين ساله برگزاري ليگ و بهره

ده در ادوار گذشته و همچنين كارشناسان خبره در اين امر بازنگري و اصالح كننهاي شركتسرپرستان و مربيان تيم

نامه چه در گذشته و چه در اين زمان مساعدت گرديده كه الزم است از كليه عزيزاني كه در تهيه و نگارش اين آئين

مديران و مسئولين  نامه موجب آرامش خاطرمطمئناً اجراي اين آئين. اند تشكر و قدرداني گرددو همكاري نموده

اندركاران اجرايي برگزاري مسابقات خواهد بود چراكه تأسي و توجه ها و همچنين مديران و دستها، تيمباشگاه

مندي خوشايندي در نامه ضمن ارائه راهكارهاي مناسب، نظم و قانونهاي ذيربط به آئينجانبه تمامي مجموعههمه

  .يجاد خواهد كردهاي مطلوب و پويا امسير برگزاري ليگ

. كننده خواهد بودهاي درگير تعيينجانبه تمامي مجموعهمطمئناً در اين مسير اعتقاد، اراده و همكاري صميمانه و همه

-ها و تيمما به سهم خود دست تمامي عزيزان در امر برگزاري اعم از مديران، سرپرستان، مربيان و ورزشكاران باشگاه

فشاريم و اعتقاد داريم با تعامل را مي... هاي اجرايي، داوران، قضايي و ري اعم ازكميتهها و همچنين مسئولين برگزا

  .هاي تكواندو برداريمهاي اساسي و بلندي در ارتقاء سطح كيفي و كمي ليگتوانيم گامسازنده ميمنطقي و 

  )انشاءاهللا. (به اميد اينكه ما را در اين راه تنها نگذاريد

  

  ان تهران هيئت تكواندو است
  سازمان ليگ
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  :اهداف

مستعد و بوجود آوردن رقابت سالم بين بازيكنان و مربيان  نيروهايكشف  ايجاد زمينه مناسب جهت شناسائي و -1

  هاي منتخب استانارزيابي آنان جهت عضويت و احراز پست مربيگري تيمو 

- به ورزش تكواندو و هدايت سرمايهگذاري بخش خصوصي براي توان بخشيدن ايجاد زمينه مناسب جهت سرمايه -2

 ها ي موجود تكواندو با توجه به قابليتمو سسات  گذاري

هاي مسابقاتي آن در بين مجامع ورزشـي و  دفاعي تكواندو و شناساندن روش ـ  تعميم و گسترش ورزش رزمي -3

 عموم مردم 

در طول سال و جلوگيري از آل رواني و فني افراد تحت تعليم در سطح ايده ،هاي جسمانياستمرار آمادگي -4

 كشور هاي تكواندو افت توان آنان به منظور پيشي گرفتن از بهترين

 داوران و هنرآموزان و كسب تجربه بيشتر از مسابقات  ـ ارتقاء سطح دانش مربيان -5

 هاي اجرائي كادر برگزاري مسابقات باال بردن قابليت -6
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  استان كميته برگزاري ليگ:  1 ماده
  . برگزار ميگردد  تهران  استانتكواندوليگ وزير نظر هيئت سازمان تحت سرپرستي  هيئتليگ باشگاههاي تكواندو  –1- 1

و تكواند رئيس هيئت انتخاب و ابالغ ايشان توسط سازمان ليگمتخصص و كارآزموده بوسيله  ،ليگ از بين افراد متعهد برگزاريكميته  –2-1
 .صادر ميگردد

  . نفر به شرح ذيل ميباشند 5ليگ مركب از  برگزاريكميته  -3-1
  رئيس سازمان ليگ ) الف
  ليگ  سازمان نائب رئيس) ب
  دبير سازمان ليگ) ج
  مدير اجرايي ليگ مربوطه) د
  فني هيئتنماينده كميته ) ه
  نماينده كميته داوران هيئت)چ

  وظايف مدير اجرايي ليگ:  2ماده 
و ساير  ،پزشك،حراست،سيستم داوريتشك استانداردالزم جهت برگزاري مطلوب مسابقات اعم ازامكانات  وازديد از سالن مسابقات ب -2- 1

   موارد
   سازمان ليگ تهيه گزارش جامع از نحوه برگزاري مسابقات و ارائه به  -2- 2
  هاي مصوبالعملبرگزاري مطلوب مسابقات طبق دستور -2- 3
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امكان برگزاري مسابقات در موعد مقرر  ،عوامل طبيعي يا حوادث غير مترقبه علت بروزاگر به ) 1تبصره 
نباشد مدير اجرايي ليگ موظف است با هماهنگي رئيس سازمان ليگ نسبت به تعليق مسابقات و اعالم 

  . زمان و مكان بعدي اقدام نمايد
 
 
 

  انوروظايف كميته دا: 3ماده 
  ن به سازمان ليگ  معرفي نماينده كميته داورا -1-3

  معرفي داوران مجرب و واجد شرايط جهت قضاوت مسابقات به سازمان ليگ  -2-3

كار قضاوت با تعيين و ابالغ سازمان ليگ  2بند  داوران هر مسابقه از بين داوران معرفي شده در) 2تبصره 
  .داشت برعهده خواهند مسابقات را

  
  
  

  وظايف نماينده كميته داوران: 4ماده 
  برگزاري جلسه هماهنگي داوران قبل از شروع مسابقات و ابالغ قوانين به آنها  -4- 1

  ارنج داوران تعيين شده جهت هر دوره از مسابقات  - 2-4
  رئيس سازمان ليگنظارت بركار داوران و ارزشيابي آنان و ارائه گزارش به  - 3-4

  ام وزن كشيواجد الشرايط به مدير اجرايي ليگ جهت انج انمعرفي داور  - 4-4
  )به عنوان عضو(حضور در كميته قضايي مسابقات ليگ   - 5-4
  شركت در كليه جلسات سازمان ليگ - 6-4

  فنيوظايف نماينده كميته : 5ماده 
  ت ليگ وهمكاري با مديراجرايي ليگ مربوطه درخصوص انتخاب بهترينهاي هفته قاحضوردر كليه مساب - 1-5

  زارش به رئيس سازمان ليگنظارت بركيفيت فني مسابقات وگ - 2-5
  )عنوان عضوه ب(حضور درجلسات قضايي سازمان ليگ  - 3-5

  شركت دركليه جلسات سازمان ليگ - 4-5
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  وظايف باشگاهها: 6ماده 
حضور سرپرست و مربي در تمام مسابقات الزامي بوده و بدون حضور سرپرست يا نماينده وي كه بصورت كتبي ميبايست  - 1-6

تواند توسط سرمربي يامربي كشي ميبرگ ارنج وزن .شركت تيم در مسابقات جلوگيري خواهد شدمعرفي شده باشد از 
  .ارائه گردد تأييد ووي بايست توسط سرپرست يانماينده قانوني برگ ارنج مسابقه الزاماً ميلي تيم تأييد گردد و

) كوچينگ حكمو  بيگريمر حكم(مربي هر تيم بايد داراي مدرك رسمي و مورد تاييد فدراسيون ) 3تبصره 
همچنين هر تيم مي تواند به عنوان .مربيگري شركت كرده باشد كالسهاي هماهنگي ساليانه در وده وب

  .در كادر مربيان تيم ثبت نام نمايد3سال و درجه دان 25كمك مربي يك نفربا شرايط سني حداقل 
  . مربوطه راتكميل نمايندفرم  مربيان بايد صالحيتشان به تأييد سازمان ليگ رسيده و -2-6
  .باشندهاي ديگر نميمبارزين هر تيم مجاز به استفاده از وسايل ايمني با آرم باشگاه -3-6
نقاب براي  و دستكش ، محافظ دندان - بندساق - ساعد بند –كاله  - هوگو(تهيه كليه وسايل ايمني استاندارد مبارزين  - 6- 4

توليد كننده هاي لوازم ايمني استاندارد از  . (باشدعهده باشگاه ميه قه بدر طول مساب...) وخرد ساالن ونونهاالن 
  )معرفي خواهند شد هيئتطرف 

  
باشگاه مربوطه استفاده  مصوب توانند از رنگ هوگوهاي تكواندو ميليگ هاي استقالل وپيروزي درصورت حضور درتيم - 5-6

   .نمايند
  .رنج مشخص و داراي بازوبند باشدتيم بايستي در برگ ا) كاپيتان(سرگروه  - 6-6
موظفند كارت صادره از سوي سازمان ليگ را در طول برگزاري ... كليه اعضاء تيم اعم از بازيكنان، مربي، سرپرست و  - 7-6

  . مسابقات همراه داشته باشند
  . وي تيم ملي قرار دهندختيار اردبازيكن يا بازيكنان را در ا ،ها موظفند براساس درخواست كتبي فدراسيونباشگاه - 8-6

هيئت تكواندو استان مبني بر حضور بازيكن در تيم استان مربوطه جهت باشگاهها موظفند براساس درخواست كتبي  - 9-6
  .المللي همكاري الزم به عمل آورندهاي بينشركت در مسابقات كشوري و يا تورنمنت

به اردوي تيم ملي دعوت  و نونهاالن  سه نفر از رده سني نوجوانان در رده سني بزرگساالن واگر دو نفر از اعضاي تيمي  - 10-6

آيند و فدراسيون اجازه حضور آنها در به عضويت تيم ملي درآسيايي وجهاني رسمي جهت شركت درمسابقات و يا 
عويق مسابقات روز قبل از تاريخ مسابقات با ارائه درخواست كتبي نسبت به ت 10مسابقات را ندهد باشگاه مي تواند حداقل 

  .خود اقدام نمايد
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و يا مورد تأييد فدراسيون تيمي بعنوان يار كمكي جهت شركت در تورنمنت هاي بين المللي  ينفر از اعضا 4اگر  - 11-6
قبل از تاريخ اعزام با ارائه  روز10مسابقات كشوري در اختيار تيم هاي استاني و يا باشگاهي قرار گيرند باشگاه مي بايست 

  . كتبي نسبت به تعويق مسابقات خود اقدام نمايد درخواست

امه تقبل نرا طبق آئين 14 و 13دربند هاي بازيهاي عقب افتاده باشگاه موظف است كليه هزينه) 4تبصره 
  . نمايد

  . دنباشتابع تصميمات سازمان ليگ مي هاهاي عقب افتاده، باشگاهخصوص زمان و مكان بازيدر) 5تبصره 
  .باشدمكان مسابقات مجاز نمي ها درخصوص تغيير زمان وفيمابين باشگاه توافق) 6تبصره 

  وظايف ميزبان:  8ماده 
قوانين فدراسيون تكواندو جمهوري هاي سازمان ليگ و دستورالعمل ميزباني مسابقات با كيفيت باال و طبق -1-7

  اسالمي ايران 
  .آماده شودمدير اجرايي ليگ تائيد اخذ با اندارد طبق استكليه امكانات موجود بايستي  وسالن مسابقات  -2-7

  .باشد) نفر 500حداقل (بايد داراي جايگاه تماشاگر برگزاري مسابقات مي سالن)  7تبصره 
  ، سيستم داوري استاندارد، با پرينتر و باسكول ديجيتالي )8×8( به ابعاداستاندارد تكواندو انگ جشياب مين تأ -3-7
  منيت در سالن مسابقات برقراري نظم و ا -4-7
  با هماهنگي مدير اجرايي ليگ مسئول در محوطه مسابقه جلوگيري از ورود افراد غير -5-7

  در محل مناسب  مسئولين اجرايي مسابقاتداوران و  و پذيرايي اسكان -6-7
    ، خدماتي در سالن، انتظاميمين كادر پزشكيتأ -7-7

  . ليگ صورت پذيرد مدير اجرائيبا هماهنگي  بايستي تامين كادر مورد نياز )  8تبصره 
  .... وسايل پذيرائي و –زنگ  –صندلي  -ميز – شاملمورد نياز مسابقه اداري تامين وسايل  -8-7
تدل روز قبل با ارائه مدرك و داليل مس 15تيم ميزبان در صورت عدم امكان برگزاري مسابقات بايستي حداقل  -7- 9

، مسابقات در تاريخ و اعالم نمايد تا در صورت تائيد سازمان ليگت استان به ئق هيازطريكافي مراتب را كتباً  و

  .محل ديگري برگزار گردد
، خدمات، انتظامات، اسكان، و پذيرايي به مسابقات شامل اجاره بهاي سالن، پزشككليه هزينه هاي مربوط  -7- 10

  . باشدداوران و كميته برگزاري بر عهده ميزبان مي
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  روش برگزاري: 8ماده 
  .گرددها ارسال ميتكواندو به باشگاه هيئتييد تنظيم و پس از تأ سازمان ليگبرنامه برگزاري ليگ توسط  - 1-8

   كننده در ليگي شركت هابندي تيمدسته و گروه: 9ماده 
  : دربخش آقايان و بانوان به شرح ذيل مي باشدليگهاي تكواندو  - 9- 1
  )فقط در يك مرحله رفت برگزار مي گردد ( ليگ دسته يك خردساالن، جام شكوفه ها  - 1
  )در دو مرحله رفت و برگشت برگزار مي گردد ( ي برتر ، جام شكوفه هاليگ برتر خردساالن - 2
)ددگر يمرحله رفت برگزار م كيفقط در ( ، جام شكوفه ها نونهاالن  كيدسته  گيل - 3  

  )گردد  يدر دو مرحله رفت و برگشت برگزار م( برتر  يالن ، جام شكوفه هابرتر نونها گيل - 4
  )گردد  يبرگزار م و برگشت مرحله رفت دودر ( آينده سازان المپيك ، جام نوجوانان  كيدسته  گيل - 5
  )گردد  يمرحله رفت برگزار م كيفقط در (  ايثارگران ، جام جوانان و بزرگساالن  كيدسته  گيل - 6
تعداد تيمها را در هر دسته افزايش يا كاهش  هيئت استانتواند با تاييد ليگ ميسازمان با توجه به اعالم آمادگي باشگاهها  – 2-9

  .دهد
مي  تواند در رده هاي مختلف ) مربي-سرپرست(كادرتيم نمايندشركت ميهاي مختلف ليگ رده كه درهايي باشگاه - 3-9

  .ت نمي تواند در يك رده براي دو تيم مربيگري يا سرپرستي نمايدحضور داشته باشد ولي مربي يا سرپرس

  قوانين رده سني و اوزان مسابقات: 10ماده 
  .و فدراسيون تكواندو جمهوري اسالمي ايران برگزار خواهد شدWTFمسابقات طبق قوانين جاري  - 10- 1

 2 -10 -   رده سني به شرح ذيل مي باشد.  

  )10/10/86الي  11/10/83(سال تمام  11حداكثر  و 9ليگ خردساالن حداقل ) الف       

  ) 10/10/83الي  11/10/80(سال تمام مي باشد   14و حداكثر  12ليگ نونهاالن حداقل ) ب

  ) 11/10/80الي  11/10/78متولدين (سال تمام مي باشد 17و حداكثر  15ليگ نوجوانان حداقل ) ج

  )ن به پايي 10/10/78متولدين (  مي باشد سال به باال 17بزرگساالن  –رده سني جوانان ) د
                                       را ثبت نام و در هر مسابقه از دو نفر در  10/10/83الي  1/1/83از متولدين  بازيكن 4يك خردساالن هر تيم ميتواند درليگ دسته 

               و در را ثبت نام  10/10/80الي  1/1/80بازيكن متولد   4م ميتواند در ليگ دسته يك نو نهاالن هر تي.دلخواه استفاده كند وزنهاي
  هر مسابقه از دو نفر در وزنهاي دلخواه استفاده كند
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:جدول اوزان بانوان  

)چهار وزن المپيكي(بزرگساالن - جوانان   نوجوانان نونهاالن خردساالن وزن  
كيلوگرم - 29    كيلوگرم  -24 1 يلوگرمك -42  كيلوگرم - 49   
كيلوگرم24 -26 2 كيلوگرم 29- 33  كيلوگرم44-42  كيلوگرم49 - 557   
كيلوگرم 28-26 3 كيلوگرم 33- 37  كيلوگرم 46-44  كيلوگرم 57 - 67   
كيلوگرم28 - 30 4 كيلوگرم 37 -41  كيلوگرم46- 49  كيلوگرم  +67   
كيلوگرم30 -32 5 كيلوگرم 44-41  كيلوگرم49 - 52    - 
گرمكيلو 34-32 6 كلوگرم 44 - 47  كيلوگرم52 - 55    - 
كيلوگرم34 -36 7 كيلوگرم47 - 51  كيلوگرم 55 – 59    - 
كيلوگرم 36- 38 8 كيلوگرم51 - 55  كيلوگرم 59 -63    - 
كيلوگرم38 -40 9 كيلوگرم55- 59  كيلوگرم63 -68    - 
كيلوگرم+ 59      كيلوگرم +40 10 كيلوگرم+ 68    - 

 

 
  

 

  

 :  )آقايان(  اوزان - 10- 3
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هاي مختلف ليگ حضور داشته باشند كه در رده صورتي ها درهاي ملي باشگاهبه جهت پشتوانه براي تيم: 9تبصره 

بعنوان مثال يك . (در دو رده استفاده نمايندسني به شرط داشتن شرايط  انتوانند از بازيكنمي)تيم هاي هم نام(

  .ابد حضور يايثارگران ليگ  هم در سازان ويك تيم هم در ليگ آينده تواند ا زشرايط سني مي نبازيكن به شرط داشت

  

  

  دوره ليگ: 11ماده 

بود و خواهد تكواندو استان  هيئت شامل يك فصل بصورت رفت ساالنه طبق تقويم ورزشي دسته يك دوره برگزاري ليگ - 11- 1

  .تكواندو استان خواهد بود ئتيساالنه طبق تقويم ورزشي هو برگشت  شامل يك فصل بصورت رفت  دوره برگزاري ليگ برتر

  باشگاهها نامثبت:  12ماده 
  .شودليگ انجام مي سازمانثبت نام تيمها بر اساس برنامه تنظيمي از سوي  - 1-12

منزله انصراف از ليگ تلقي شده و ه مقرر نسبت به ثبت نام اقدام ننمايند، ب مهلت هايي در پايانچنانچه تيمي يا تيم - 2-12

  .به طريق زير نسبت به جايگزيني اقدام خواهد نمود سازمان ليگ
تيم و سازمان ليگ  هيئتدر صورت صالحديد   گيري نمايد،چنانچه تيمي در طول فصل از مسابقات انصراف يا كناره - 3-12

  .ديگري جايگزين و كليه نتايج مكتسبه تيم منصرف براي تيم جديدالورود لحاظ خواهد شد
  مدارك الزم جهت ثبت نام تيمها:  13ماده 

  .ز طريق هيئت تكواندو استانباشگاه ا يامعرفينامه تيم  - 1-13
وتأييديه  باشدمربي كه مورد تائيد هيئت تكواندو استان ميو فتوكپي حكم مربيگري رسمي فدراسيون براي سرمربي  - 2-13

  .هاي هماهنگي ساليانه مربيان كشورشركت دركالس

  از مسئولين تيم 3×4دوقطعه عكس  - 3-13

مسئول تداركات  و پزشك ،مربي، سرمربي ،مدير رست،سرپ ،مديرعاملمسئولين تيم شامل ) 10 تبصره
  .باشدمي

  فتوكپي شناسنامه مسئولين تيم  - 4-13
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و  بازيكن براي آينده سازان 6 ليگ دسته يك بانوانو جام برتر و ايثارگران ليگ بازيكن در 5ثبت نام حداقل  - 5-13
   و نونهاالنخردساالن 

بانك ملت شعبه پيچ شميران حساب جام بنام هيئت تكواندو استان تهران و  713197- 27پرداخت وروديه تيم به حساب  – 6-13

  ارائه رسيد آن به سازمان ليگ
  عضويت در بانك اطالعات فدراسيون براي كلية اعضاي تيم - 7-13

  .بازيكناني كه بانك اطالعات آنها در استانهاي ديگر ثبت است اجازه حضور در ليگ استان را ندارند- 8-13
بانك اطالعاتي آنان نامه انتقالي به هيئت استان تهران تحويل شده باشد مي توانند در صورتي كه جهت نقل و انتقال )11تبصره 

  .در ليگ استان تهران حضور يابند

  

  .گردداعالم مي هيئتها همه ساله توسط مبالغ وروديه تيم) 12 تبصره
بديهي است . سازمان ليگ ثبت گردد ورسيد دريافت شود ودر دبيرخانه ودهمدارك جهت ثبت نام مي بايست كامل ب - 

  .مدارك ، تاريخ ثبت دردفتر سازمان ليگ مالك خواهدبود ندرصورت كامل بود

  بازيكنان و مدارك الزم جهت ثبت نام:  14ماده 
نفر براي آينده  30و  ليگ دسته يك بانوان و برترجام  ، ايثارگراننفر براي ليگ  24تعداد بازيكنان هر تيم حداكثر  - 1-14

   و خردساالن سازان و نونهاالن
تيم هاي حاضر در ليگ دسته يك  1395در سال .دنبازيكنان بايد داراي حكم كمربند قرمز به باالاز فدراسيون باش - 2-14

  .بازيكن با كمربند آبي در ارنج خود شركت دهند 5مي توانند خردساالن و نونهاالن 
   .طبق شرايط ثبت نام امكان پذير ميباشدبااحتساب روز وزن كشي روز قبل از شروع هر مسابقه  3ثبت نام بازيكنان تا  - 3-14
  .بازيكنان با رعايت ضوابط نقل و انتقاالت فصل مسابقات مجاز به شركت در يك تيم هستند - 4-14

  : مدارك ثبت نام بازيكن
  )يا سرپرست يك نسخه ورزشكار يا مربي باشگاه ، نسخهيك سازمان ليگ، يك نسخه ( نسخه 3انعقاد قرارداد در  - 5-14

قراردادهايي كه مخدوش بوده و يا كامل نشده باشد و مبلغ آن تعيين نگرديده باشد، فاقد : 31تبصره 
  .باشداعتبار بوده و سازمان ليگ از پذيرش و ثبت آن معذور مي

  )اصل عكس مالك ميباشد(جديد 3×4دوقطعه عكس -6-14
  پي شناسنامه اصل و فتوك -7-14
  اصل و فتوكپي حكم كمربند قرمز به باال - 8-14
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  اصل و فتوكپي كارت بيمه ورزشي در سالجاري  -9-14
  93-94يا گواهي اشتغال به تحصيل و يا كارت دانشجويي سال اصل و كپي كارت پايان خدمت  -10-14
  رضايت نامه كتبي طي آئين نامه نقل و انتقاالت  -11-14
  فدراسيون از هيئت تكواندو استان شماره شناسايي بانك اطالعات  تأييد و -12-14

از ثبت نام بازيكناني كه فاقد هر يك از مدارك فوق باشند جلوگيري بعمل خواهد سازمان ليگ ) 41تبصره 
  .آورد

  نامه از باشگاه مربوطه معرفي -14- 13
ارائه رضايت نامه از تيم مربوطه در ليگ كشور  بازيكناني كه در تيمهاي ليگ كشوري حضور دارندفقط در صورت-14- 14

  .مجاز به حضور در ليگ استان مي باشند
  . سال تكميل فرم رضايتنامه و گواهي سالمتي الزامي ميباشد 18براي بازيكنان زير  )51تبصره 

دادن رضايتنامه  تواند بايكشي نكرده باشد، قرارداد او قابل فسق بوده وباشگاه منام نموده ولي وزنبازيكني كه ثبت -14- 15
  .وتوافق طرفين نسبت به جايگزيني بازيكن جديد اقدام نمايد

سازمان ليگ  باشگاه است و فرمهاي مربوطه به عهده سرپرست تيم و مسئوليت صحت مدارك واظهارات درج شده در -16-14
  .متخلف برخورد نمايد انجام شده باتواند متناسب با تخلف موارد نقص پي ببرد ميبه هر زمان كه  در

  قرعه كشي:  15ماده 
با حضور سرپرستان يا  سازمان ليگ قرعه كشي تيمها طبق برنامه تنظيمي قبل از شروع فصل جديد ليگ از سوي  - 1-15

  .نمايندگان باشگاهها  صورت مي پذيرد
گي از طرف سرپرست يا نمايندگان به نمايندسازمان ليگ  در صورت عدم حضور سرپرست يا نماينده يك يا چند تيم ،  - 2-15

  .قرعه كشي را انجام ميدهد
و مواردي كه در جلسه  كشي هاي غايب حق هيچگونه اعتراضي نسبت به نتيجه قرعهباشگاه) 61 تبصره

  .را ندارندقرعه كشي تصويب مي شود 
  تنظيم جدول مسابقات:  16ماده 

  .ددجدول مسابقات پس از پايان قرعه كشي تنظيم ميگر - 1-16
 كثيراالنتشار جرايد بههاي شركت كننده در ليگ بصورت مكتوب ارسال نموده و باشگاهجدول مسابقات را سازمان ليگ  - 2-16

  .اعالم مي گردد
  .گيردانجام ميسازمان ليگ توسط  لهرگونه تغيير در جدول مسابقات با داليل مستد - 3-16
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ان استان تهران در صورت همزماني با ليگ هاي هم رده در رده كشوري در ليگ دسته يك خردساالن، نونهاالن و ليگ نوجوان
  .ليگ استان پابر جا خواهد بود و برگزار مي گرددو هيچگونه تغييري در زمانبندي ليگ هاي دسته يك انجام نمي شود

  وزن كشي:  17ماده 
) هفته مربوطه(هاي رقيب سرپرستان تيم كشي بازيكنان طبق جدول زمانبندي شده با توجه به برگ ارنج با حضوروزن - 1-17

قبل از  ئيس سازمان ليگ در روزيا ر و تاييد مدير اجرايي ليگ نفر داور رسمي فدراسيون يكيا نمايندگان مربوطه توسط 
  0زماني كه توسط سازمان ليگ تعيين مي گردد انجام مي گيرد  رمحل ومسابقه د

و شهرستانهاي حاشيه استان تهران كه به محل وزن كشي دور مي باشند  به جهت سهولت امكان حضور تيمهاي حوزه - 2-17
سازمان ليگ مجاز است در صورت درخواست سرپرست تيم در نزديكترين محل به تيم درخواست كننده وزن كشي را انجام 

  .دهد
  .در صورت ارائه برگ ارنج در زمان وزن كشي بالمانع استحضور نماينده تيم مقابل - 3-17
  .توسط نماينده سازمان ليگ انجام مي گردد 17-2زن كشي تيم هاي درخواست كننده بند و- 4-17
هزينه نماينده وزن كشي كه از طريق سازمان ليگ تعيين مي گرددو همچنين اياب و ذهاب  وي به عهده تيم درخواست - 5-17

  .كننده مي باشد
همچنين حضور اولياء و افراد فاقد مسئوليت در محل وزن محل وزن كشي بايد مورد تأييد نماينده سازمان ليگ باشد - 6-17

  .كشي ممنوع مي باشد
كشي كشي تيم رقيب در محل وزنتواند هنگام وزنسرپرست يا نماينده وي در صورتي مي) 71تبصره 

  .جهت نظارت حضور بهم رساند كه قبالً برگ ارنج تيم خود را تحويل مدير اجرايي ليگ مربوطه داده باشد
و پس از تحويل . توانند به دفعات وزن بازيكنان خود را كنترل نمايندكشي رسمي ميها قبل از شروع وزنتيم -7-17

  .سازمان ليگ برگ ارنج غير قابل تغيير مي باشدبرگ ارنج تيم به مسئولين 

تيار اخ كشي رسمي درقبل از شروع وزن كشي راباشد كه باسكول وزنكميته برگزاري موظف مي) 81تبصره 
  .دهد تيمها براي كنترل وزن بازيكنان قرار

  كشي مهلت دارد تا يكبار ديگر هرگاه بازيكني سر وزن نباشد حداكثر تا پايان زمان وزن) 91تبصره 
  .كشي نمايدوزن

كشي كليه كشي حضور نيابد بعد از انجام وزندر مهلت مقرر تيم مربوطه در وزن هرگاه بازيكني) 20تبصره 
  .كشي حضور يابدتواند در وزنبل از انقضاي زمان كلي تعيين شده فقط يكبار ميتيمها و ق

باشد و بعد از مي رسميكشي زمان وزن مانده به پايانزمان ارائه برگ ارنج از نيم ساعت قبل تا نيم ساعت  - 8-17
  . گرددآن برگ ارنج دريافت نخواهد شد و تيم بازنده اعالم مي
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  .پذير استكن با كارت مخصوص ليگ امكانوزن كشي هر بازي - 9-17
با دريافت هزينه  مدير اجرايي ليگهر گاه كارت بازيكن يا بازيكنان در محل حاضر نباشد ) 21 تبصره

آن از بازيكن يا بازيكنان مورد نظر  تأييدبررسي پرونده تيم مذكور و  وو كارت شناسايي معتبر مربوطه 
 .آوردوزن كشي بعمل مي

در صورت عدم حضور به موقع تيم در وزن كشي با ارائه مدارك كتبي مستدل موضوع در   )22 تبصره
  . گرددسازمان ليگ مطرح و تصميم مقتضي اتخاذ مي

  . پذيردانجام مي زمان اعالم شده توسط سازمان ليگ دروزن كشي يك روز قبل از بازي و  -17- 10
تواند ميمربي تيم  ن صرفاً سرمربي وعدم حضور ايشا صورت در كشي را تنها سرپرست وبرگ ارنج وزن - 11-17

  .تأييد نمايد
مربوطه  مديراجرايي ليگبايست حداقل نيم ساعت قبل از شروع مسابقه به برگ ارنج تيم براي مسابقه مي - 12-17

تيم درنهايت باخت براي  انضباطي ويا تعلل در اين امر موجب جريمه نقدي و بديهي است تأخير و. تحويل گردد
  .شد مربوطه خواهد

  
  .كشي را به عنوان چك كردن ندارنديك از بازيكنان حق استفاده از باسكول رسمي وزنهيچ - 13-17
  .برگ ارنج براي مسابقه پس از تحويل به مسئولين سازمان ليگ قابل تغيير نمي باشد -14-17

  امتيازات:  18ماده 
  . ه مي گرددامتيازات تيمي مسابقات به شرح ذيل محاسب -1-18

  امتياز  3هر برد تيمي با حريف يا بدون حريف ) الف
  امتياز  1هر تساوي تيمي ) ب

  هر باخت تيمي با حريف يا بدون حريف بدون امتياز ) ج

بردو باخت انفرادي بازيكنان در جدول امتيازات محاسبه نمي گردد و فقط در صورت تساوي ) 23 تبصره
  .دخواهد ش محاسبه امتيازات تيمها

  رده بندي:  19ماده 
  . رده بندي تيمها بر اساس امتيازات كسب شده انجام مي گردد -1-19

  . در صورت تساوي دو يا چند تيم رده بندي به ترتيب زير مشخص ميگردد -2-19
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  ترين تفاضل برد و باخت انفراديباال) الف
 باالترين برد انفرادي) ب

 فراديئين ترين باخت انپاباخت انفرادي كمتر ) ج

 برگشت و باالترين برد صورت گرفتهرفت و در نتيجه ديدار دو تيم ) د

  )براساس برگ ارنج هفته آخر(وزن طبق قرعه كشي  5برگزاري مسابقه مجدد در در) ه

  برتر و ليگ دسته يك صعود و سقوط و ورود تيمها به ليگ: 20ماده 
كرده و دو تيم آخر ليگ هاي برتر به ليگ دسته يك  هر سال دو تيم ليگ هاي دسته يك به ليگ برتر صعود -1-20

  .صعود مي كنند
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  :21ماده 
 و طبق مقررات جاريبايستي بر اساس عقد قرارداد  استانمربيان در سطح باشگاههاي  هرگونه نقل و انتقال بازيكنان و

  .صورت گيرد

  :22ماده 
سـال و حـداكثر    يـك كه حداقل مدت آن  سازمان ليگتهيه شده از طرف  اردادقرموظفند فرم  انو بازيكن اههباشگا
بازيكن در مدت قرارداد مجاز بـه مـذاكره بـا    (.را تكميل و براساس مواد مندرج در آن مبادله نمايند باشدميسال دو

  .)باشدهيچ باشگاه ديگري نمي
منعقد  قرارداد طبق آيين نامهاعالم شده در هر رده براساس سقف نفرات آزاد هر باشگاه مي تواند با بازيكنان  -1-22

   .و به ثبت برساند
زمان خدمت آنان به قرارداد آنها به قوت خود باقي و شوند كه به خدمت مقدس سربازي اعزام مي بازيكناني -2-22

  .شودمدت قرارداد اضافه مي
اند فقط تا پايان مدت باشگاههاي نظامي و انتظامي از بازيكناني كه به كسوت مقدس سربازي پذيرفته شده -3-22

باشند و بعد از آن بازيكن در صورت داشتن قرارداد با  مجاز به استفاده بعنوان خدمت سربازي مي, خدمت 
به انعقاد قرارداد يا باشگاه نظامي  عدم تمايل وصورت نداشتن قرارداد، گاه قبلي به آن باشگاه عودت و درباش

 و مذكور از سقف تيم كسر نفر. تواند براساس قوانين بازيكن آزاد عمل نمايدمي و شدهمحسوب  آزادبازيكن 
  .نمايد اقدام ويتواند نسبت به جايگزيني آن تيم مي

 توانداين ماده، مي 4ر بند هاي مذكور دبازيكن باشگاههاي نظامي نيز پس از آزاد نمودن بازيكن يا) 42تبصره 
  .تكميل سقف تيم خود طبق ضوابط مقرر، ثبت نام بعمل آورد بازيكن جايگزين تا

در مدت خدمت مقدس سربازي ) ... مالي و(فقط مجاز به بستن قرارداد مي اباشگاههاي نظ  )52تبصره 
نامه و بعد از طبق آئينبايست باشند و در صورت تمايل به عقد قرارداد جديد اين امر ميبازيكن مي

  .دريافت كارت پايان خدمت توسط بازيكن صورت پذيرد
هاي ورزشي موظفند از پذيرش و عقد قرارداد با مشموالن غايب و فراري و مشموالني كه به سن كليه باشگاه -4-22

  .اند خود داري نماينداند و وضعيت نظام وظيفه خود را روشن نكردهسال تمام رسيده 18
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از بازيكنان سرباز يا نظامي را نداشته مگر با  هنظامي حق استفادهيچ باشگاه نظامي و غير) 62ه تبصر
  .بي از تربيت بدني نيروي مربوطهدريافت مجوز كت

  : 23ماده 
با بازيكن  هيئتهاي توانند به ترتيب زير و با در نظر گرفتن شرايط و مقررات و دستورالعمليك از باشگاهها ميهر

  .منعقد نمايند قرارداد
  :باشنداد كه داراي شرايط ذيل مياستفاده از بازيكنان آز -1-23

  . قرارداد منعقد نكرده باشد  تاكنون بازيكني كه با هيچ باشگاهي) الف
  ي عضويت نداشته باشد هبازيكني كه يك فصل كامل در هيچ باشگا) ب
  .اشگاهي قرار داد نداشته باشدبازيكني كه خدمت مقدس سربازي را انجام داده و با هيچ ب) ج
  . ابطال شده باشد هيئتبازيكني كه قرار داد آنها توسط كميته قضايي و انظباطي ) د
  .گرددازيكنان آنها آزاد محسوب ميگردند بگيري نموده و يا منحل ميكه از ليگ كناره باشگاههايي) ه

  شوند بازيكنان آنها آزاد محسوب مي از ليگ حذف در طول فصل كه هاييباشگاه يا باشگاه :)72تبصره 
  . گردندنمي

جهت اخذ  باشگاهها موظفند  به جهت تقدير از زحمات مربيان و ترغيب آنها به تربيت نيروهاي مستعد،  -2-23
از اولين قرارداد مالي با بازيكن را به اولين مربي بازيكن پرداخت و رسيد مربوطه را بعد از % 20مبلغ  رضايتنامه

  .ارائه نمايند سازمان ليگهيات تكواندو استان به همراه معرفينامه و ساير مدارك ذكرشده به  تائيد

اگر قرارداد فسخ گردد بازيكن در آن   )طرفين قرارداد( در طول فصل مسابقات با توافق بازيكن و باشگاه  -3-23
  .ين را نخواهد داشت فصل حق بازي در تيم ديگري را نداشته و باشگاه نيز حق جذب بازيكن جايگز

نامه كتبي از مربي اول ها موظفند هنگام عقد اولين قرارداد با بازيكنان غيربومي ضمن دريافت رضايتباشگاه -4-23
  .نامه كتبي هيئت استان مربوطه را نيز اخذ نمايندبازيكن رضايت

گ قرارداد قانوني در صورت عدم ارسال مدارك و گزارش فسخ قرارداد از نظر سازمان لي) 82 تبصره
  .باشندبوده و دو طرف ملزم به رعايت مفاد آن مي

روز  15 حداكثر ظرف مدتطرف مقابل بايد  صورت يك جانبهه فسخ قرارداد بدر صورت ) 92 تبصره
   .ارسال نمايد سازمان ليگبصورت كتبي به  را با مدارك مستدلاعتراض خود 
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سازمان تربيت هيئت استان يا فدراسيون يا ل از طرف سازمان ليگ، بيش ازنيم فصدر صورت محروميت بازيكن  -5-23
بازيكن موظف به پرداخت خسارت به و بدني باشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به مفاد قرارداد ندارد و قرارداد فسخ 

  .باشدباشگاه مي
  .گرددتعيين مي مرجع تصميم گيرنده محروميت بازيكنخسارت وارده از طرف )  30 تبصره

سرپرستان مربوطه محروم گردد باشگاه موظف  يااگر بازيكني به دليل عملكرد باشگاه يا مربي ) 31 صرهتب
  .باشدبه پرداخت حق و حقوق بازيكن مذكور و اجراي قرارداد مي

  .قرارداد خود را تمديد كنند, باشگاه و بازيكن مي توانند هر چند بار كه بخواهند  - 23- 6

  : 24ماده 
  .در وضعيت قراردادهاي بازيكنان تغييري حاصل نخواهد شد د،هام يك باشگاه واگذار شوكه س ر صورتيد

  : 25ماده 
  .ليگ صورت پذيردسازمان زيرنظر  هرگونه نقل و انتقال امتياز باشگاهها بايد با اطالع هيات تكواندو

  :26ماده 
بايستي كه وضعيت بازيكنان را از نظر ن ميباشگاهها در موقع تنظيم قرارداد با بازيكنان در صورت ابهام وضع بازيك

  .استعالم و سپس اقدام به تنظيم قرارداد جديد نمايند سازمان ليگقرارداد قبلي از 

  : 27ماده 
هر مبلغي كه با توافق باشگاه و بازيكن و يا مربي در متن قرارداد قيد شده باشد معتبر و ساير توافقهاي جانبي از نظر 

اصلي  كل مبلغ قرارداد از% 25ر و غير قابل رسيدگي مي باشد و در صورت مشاهده تخلف فاقد اعتباهيئت اين 
  .بعنوان جريمه از باشگاه و بازيكن بطور مساوي دريافت خواهد شد ) قرارداد با مبلغ باالتر(

  :28ماده 
ايگزين كردن جه مجاز ب سازمان ليگجه شدن با موارد ذيل و با تائيد اباشگاه در جريان مسابقات در صورت مو

  .بازيكن جديد مي باشد
  فوت بازيكن - 32- 1
با , بيماري غير قابل عالج و يا صعب العالج و يا صدماتي كه بازيكن را براي هميشه از همراهي تيم باز مي دارد –32- 2

  تائيد كميته پزشكي فدراسيون
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  :29ماده 
مگر از طريق مراحلي كه در آئين , ديگري در آيد تواند پيش از پايان قرارداد به عضويت باشگاههيچ بازيكني نمي

  . نامه ذكر شده است

  تعهدات باشگاه نسبت به بازيكن: 30ماده 
   .كليه تعهدات خود مندرج در فرم قرارداد را نسبت به بازيكن عمل نمايدباشگاه موظف است  - 30 - 1
قص عضو و هرگونه بيماري ناشي از مسابقات ن –صدمات  –سوانح  –باشگاه موظف است بازيكن را در برابر فوت  - 30- 2

  .يا تمرينات يا به هنگام مسافرتهاي داخل و خارج از كشور بيمه نموده و بيمه نامه ضميمه قرارداد شود
باشگاه موظف است نسبت به آگاه كردن بازيكن به مفاد مندرج در آئين نامه داخلي باشگاه اقدام و آئيننامه هاي  - 30- 3

را به بازيكن ابالغ و با اخذ امضاء و اثر انگشت سبابه ابالغ را به تائيد  هيئت استانانضباطي مصوب و  ليگ مسابقات
  .بازيكنان برساند

  .باشدروز مرخصي در زماني كه مسابقات انجام نمي شود را با توافق باشگاه دارا مي 20بازيكن حق استفاده از  - 30- 4
تمرينات و مسافرتهاي مربوط به مسابقات  –بازيكن ناشي از مسابقات باشگاه موظف است در صورت مصدوميت  - 30- 5

وظايف مطرح در قرارداد را به انجام برساند و بالعكس در صورتيكه اين  و باشگاه مربوطه تيمهاي مليتمرينات 
  .مصدوميت خارج از مواد نكات ياد شده باشد بازيكن حق ادعاي مزاياي مربوطه را نخواهد داشت

د مزاياي مدت محروميت محروم گردد باشگاه مي توانبواسطه عملكرد خود گاه بازيكن از مسابقه يا مسابقاتي هر  - 30- 6
  .را  پرداخت ننمايد و نيز مي تواند تنبيهات انضباطي الزم را وفق آئين نامه داخلي در نظر بگيرد

   تعهدات بازيكن نسبت به باشگاه:  31ماده 
  . عهدات خود مندرج در فرم قرارداد را نسبت به باشگاه عمل نمايدبازيكن موظف است كليه ت - 31- 1
بازيكن نميتواند در طول زمان قرارداد بدون اجازه باشگاه خود در تمرينات باشگاه ديگر شركت و يا در بازيهاي  - 32- 2

ف محسوب رسمي يا غير رسمي باشگاههاي ديگر شركت كند مگر با رضايت باشگاه مربوطه و در صورت اقدام تخل
 .و قابل پيگيري ميباشد

مسابقه و مسافرتهاي ورزشي كه بطور عرف و منطق برنامه ريزي  –بازيكن موظف است در كليه جلسات تمرين  - 31- 3
شده باشد حاضر شده و دستورات مسئولين و مربيان را اجراء نمايد و در صورت استنكاف باشگاه مي تواند برابر 

  .ه كه قبالً تعيين و اعالم شده باشد تنبيهات انضباطي براي بازيكن اعمال نمايدمفاد آئين نامه داخلي باشگا
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در صورتيكه بازيكن به هر دليل ممنوعيت عقد قرارداد داشته و قرارداد امضاء نمايد موظف است برابر  - 31- 4
ضباطي فدراسيون درخواست باشگاه كليه وجود اخذ شده را بازپرداخت نمايد و اعالم باشگاه مشمول مقررات ان

 .خواهد گرديد

به , عمل ننمايد سازمان ليگر صورتيكه باشگاه يا بازيكن براساس مفاد قرارداد و آئين نامه هاي مصوبه د - 31- 5
و براساس مقررات و  هيئت استانسازمان ليگ با ارجاع پرونده به كميته قضايي درخواست هر يك از آنها 

ساعت بعد از ابالغ به  72حداكثر ( دره در صورت درخواست تجديد نظرراي صا, مي نمايدمستندات راي صادر 
ارجاع و راي نهايي براي طرفين الزم االجرا ميباشد در غير اينصورت فدراسيون مي تواند  استانبه هيات ) طرفين

آئين  هيئتبازيكن طبق با به درخواست شاكي تيم مربوطه را براي  مدت مشخصي به حالت تعليق در آورده و يا 
 .نامه انظباطي رفتار نمايد

 سازمان ليگ, در صورت عقد قراردادهاي همزمان از سوي بازيكن با چند باشگاه و عدم حل موضوع با توافق  - 31- 6
در غير اينصورت كارت بازيكن از . ميباشند سازمان ليگراي نهائي را اعالم و باشگاه و بازيكن ملزم به اجراي راي 

 . با بازيكن طبق مقررات برخورد خواهد شد ودرجه اعتبار ساقط 

  : 32ماده 
  .باشدعهده و برذمه باشگاه و بازيكن ميه هاي احتمالي قراردادها بكليه ماليات

  :33ماده 
  .به مورد اجراء گذاشته خواهد شد و ذتصميم مقتضي اتخا مطرح و سازمان ليگموارد پيش بيني نشده احتمالي در
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  اعتراضات : 34ماده
توسط سرپرست  هزينه رسيدگي به شكاياتبهمراه  در فرم مخصوص كليه اعتراضات بايد بصورت كتبي و مستند - 34- 1

  . تسليم گردد به شرح ذيلاجرائي  مديريا نماينده تيم به 
كثر تا ده دقيقه پس از پايان عملكرد داوران ، طبق قوانين جاري بايستي حدا واعتراض نسبت به نتيجه هر مسابقه  - 34- 2

  .آن مسابقه بصورت كتبي تسليم گردد
، بايستي حداكثر يياجراعملكرد كميته همچنين اعتراضات نسبت به صالحيت بازيكنان يا بازيكن يك تيم و  - 34- 3

  .ددتسليم سازمان ليگ گرمسابقه  ساعت از زمان اتمام 72ظرف 
كشي بازيكنان، تغيير در برگ ارنج و هر مسابقه از قبيل نحوه وزن اجرايياعتراض نسبت به عملكرد كميته - 34- 4

  . زمان وزن كشي به مدير اجرايي ليگ تسليم گردد اتمامدقيقه پس از  20حداكثر تا جابجايي ديدارها بايد 
  .شودابالغ مي تيمهاي شركت كنندهتعيين و به  سازمان ليگمقدار وجه اعتراضات در آغاز هر سال توسط  - 34- 5
گردد و در صورت باطل بودن اعتراض نفع معترض باشد وجوه مربوطه مسترد ميه ي صادره بأكه ر در صورتي - 34- 6

  .ليگ واريز خواهد شد سازمان پس از تنظيم صورتجلسه وجوه مربوطه به حساب

  باطيضموارد ان :35ماده 
  .ندباشگاهها موظفند تا پايان ليگ در كليه مسابقات خود شركت نماي - 35- 1
برابر  ليگ خودداري نمايد يا محروم گردد،نام يا در خالل مسابقات از شركت در چنانچه باشگاهي پس از ثبت - 35- 2

  .باطي با باشگاه مربوطه رفتار خواهد شدضآئين نامه ان
وم و غيبت نمايد از ادامه مسابقات محرمتوالي يا غيرمتوالي مسابقه  5در صورتيكه باشگاهي طول ليگ در  - 350- 3

  . امتيازات آن در جدول بشرح ذيل محاسبه خواهد شد
مسابقه حاضر نگردد كليه امتيازات مربوط به آن تيم در ليگ از جدول حذف و  5كه جمعاً در  در صورتي) الف

  .براي كليه تيمها يكسان محاسبه خواهد شد
تيازي در نظر گرفته         امتيازات كسب شده تيم غايب در ديدارهاي قبلي حذف و براي هيچ تيمي ام) ب

  .نمي شود
  .تيم هايي كه در نيم فصل دوم اصالً حضور نيافتند وياانصراف دادندشامل بند ب خواهندبود) 32تبصره 
و برد انفرادي به تعداد ارنج تيم براي كليه تيمها منظور و  صفربر 3در موارد فوق امتياز تيمي ) 33 تبصره

  .طبق مقررات انظباطي اعمال خواهد شدبراي تيم خاطي تصميمات مقتضي 
برنده و بتعداد نفرات وزن كشي شده برد  صفربر  3يك تيم، تيم مقابل بدون مجوز در صورت عدم حضور  - 35- 4

  . تيم غايب با جريمه نقدي و انظباطي مواجه خواهد شدتعلق خواهد گرفت و همچنين تيم حريف انفرادي 
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كه بدليل بي حرمتي، اعمال غير ورزشي وغير اخالقي توسط داور يا  ا كادر تيمي سرپرست ،هر بازيكن، مربي  - 35- 5
از شركت در سه مسابقه بعدي تيم  مسابقه از زمين مسابقه اخراج گردد طي صورتجلسه كميته قضائي اجراييكميته 

  . محروم ميگردد
تري ش واصله مستوجب جريمه سنگينگزار بنا بهمربي، سرپرست و ساير كادر تيم  ،كه عمل بازيكن در صورتي - 35- 6

انظباطي عالوه بر محروميت ذكر شده  قضايي و كميته ارجاع و هيئت استانموضوع به كميته قضايي  باشد
  .نمود تصميماتي برابر آئين نامه اتخاذ خواهد

عالوه بر باخت در  عنوان اعتراض محل مسابقه را ترك نمايد يا از ادامه مسابقه خودداري نمايده چنانچه تيمي ب - 35- 7
  . مواجه خواهند شدجريمه نقدي و انظباطي برابر با آئين نامه،  باآن مسابقه 

گردد و كليه نفرات ي تيم مذكور در آن مسابقه حذف ميدر اينگونه موارد كليه بردهاي انفراد) 43 تبصره
  .دنگردبازنده اعالم مي

نتيجه  شده استكليه مسابقات كه تخلف انجام در يا باشگاه، از سوي تيم  در صورت ارائه هرگونه مدرك جعلي - 35- 8
ضمناً با متخلف برابر آئين نامه . ارنج تيم مقابل منظور خواهد شد به تعدادو نتيجه انفرادي بر صفر  3تيمي 

  .انضباطي رفتار خواهد شد
تيم مسائل فوق بعد از  نظمي از طرف تماشاگران و طرفداران يكدر صورت بروز هرگونه اغتشاش و يا بي - 35- 9

ا بدون مجاز خواهد بود مسابقات آن باشگاه را در مكان ديگر ي سازمان ليگ، انضباطي ضايي وق بررسي در كميته
حضور تماشاگر برگزار نمايد و سرپرست و مربي تيم موظف به حفظ نظم در بين تماشاگران مربوط به تيم خود 

  .مي باشند
، باشگاه مربوطه موظف است خسارت طرفداران يك تيمناشي از حضور  در صورت ضرر و زيان) 53 تبصره

  .وارده را جبران نمايد
هيئت استان انضباطي به سازمان ليگ و كميته قضايي و بيني نشده و همچنين مسائل انضباطي ساير موارد پيش - 35- 10

  .تصميمات مقتضي اتخاذ خواهد شد وارجاع داده 
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  ساير مقررات: 36ماده 
منظور تحكيم مباني اخالقي و تقويت روح ورزش و نظم اجتماعي هر سال يادبودي بر حسب ه ب سازمان ليگ - 36- 1

امتياز بيشتري كسب نمايد  انضباطضوابط و شرايط خاص به باشگاهي كه در مجموع از لحاظ اخالق و رفتار و 
  .نمايداعطاء مي

ر ليگ هاي استان تهران  كليه تيم هايي كه از استان تهران در ليگ كشور حضور دارند به جهت جذب تيم ها د - 36- 2
مي بايست در ليگ استان تهران نيز حداقل يك تيم  داشته باشند در غير اين صورت هيئت استان تهران مي تواند 

  .از تاييد مدارك آن تيم جهت ارائه به سازمان ليگ فدراسيون خوداري نمايد
ومرتبط بامنافع ملي ، حفظ ارزش د باش نشدهكه در اين آئين نامه پيش بيني  آيدصورتيكه مواردي پيش در  - 36- 2

 هيئت اعالم و تصميمات متخذه از سوي  مراتب را كتباً به هيئت استانتواند مي سازمان ليگوتحكيم ليگ باشد 
  .شودگذاشته ميبه مرحله اجرا 

هاي داخلي يا خارجي اعزام تكواندو به تورنمنت ابط موجود با تائيد هيئت كشور طبق ضو تيمهاي قهرمان ليگ - 36- 3
 .شوندمي

 نحوي تنظيم وه را ب براي كادرفني وبازيكنان خود.... و نوي، معهاي تشويقي، تبليغيبايستي برنامهباشگاهها مي - 36- 4
 ها دربرنامه تغيير يا خواست تعويق وت دربديهي اس. هاي ليگ ايجاد نشوداجراي برنامه در خللياجرا نمايند كه 
 .سوي باشگاهها مورد قبول واقع نخواهد شد اين خصوص از

كليه مفاد مربوط به صعود و سقوط تيم ها در جلسه مربوط به سرپرستان در ابتداي هر دوره ليگ تعيين به اطالع  - 36- 5
  .تيم هاي شركت كننده خواهد رسيد

 سازماننمايندگان  اي با حضورد نمودن مواد اين آئين نامه در پايان ليگ طي جلسههرگونه تغييري يا كم و زيا - 36- 6
 .باشدنفر از سرپرستان تيم ها امكان پذير مي تكواندو و دو هيئت ليگ و كميته فني 
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سالمت ورزشكار  شركت ورزشكار آسيب ديده درحين وخارج از مسابقه منوط به ارائه گواهي) 63تبصره 

  .توسط كميته پزشكي سازمان ليگ خواهدبود
  .عضويت كليه ورزشكاران ودست اندركاران تيم ورزشي دركميته خدمات درماني فدراسيون پزشكي ورزشي - 36- 7

براساس دستورالعمل سازمان تربيت بدني ورزشكاران بدون داشتن كارت بيمه ورزشي حق ) 73تبصره 
  .ي وكالسهاي آموزشي راندارندشركت درمسابقات ، تمرين

  قوانين ومقررات دوپينگ: 37ماده 
اخذ دوپينگ عبارتست از وجود يك نوع ماده ممنوعه مواد حاصل از سوخت وساز آن ويانشانگر آن درنمونه  - 37- 1

  .شده از ورزشكار
  .ميزان محروميت اولين باردوسال دومين بار مادام العمر

ميزان محروميت اولين بار دوسال و         –ك ماده ممنوعه يا روش ممنوعه مصرف وياتالش براي مصرف ي - 37- 2
  دومين بار مادام العمر

نع كننده پس از گيري بدون داليل قاغيبت يا طفره رفتن از شركت در نمونه: گيرينمونه امتناع از شركت در - 37- 3
  .گيريدريافت حكم نمونه

  .الس ميزان محروميت حداقل سه ماه حداكثر دو
گيري خارج از مسابقات همانند ندادن اطالعات الزم درمورد محل حضور ورزشكار جهت نمونه دراختيار قرار - 37- 4

  .سال دوگيري ميزان محروميت حداقل سه ماه حداكثر نمونه غيبت از محل حضور يا عدم اعالم
  .باشدمكان مي زمان و هر در كميته كنترل دوپينگ مجاز به اخذ نمونه از ورزشكار انتخاب شده: 83تبصره 

سال  كاري هريك از مراحل كنترل دوپينگ، ميزان محروميت اولين بار دوجهت دست درتالش  كاري يادست - 37- 5
  .العمردومين بار مادام و

  .العمرولين بار دو سال و دومين بار مادامهاي ممنوعه، ميزان محروميت اروش مالكيت مواد و - 37- 6
  .العمرسال حداكثر مادام روش ممنوعه، ميزان محروميت حداقل چهار تد هرگونه ماده وس و داد - 37- 7
نين همكاري ، تشويق ، حمايت ، كمك رساني ، چتجويز يا قصد تجويز ماده يا روش ممنوعه به ورزشكاران هم - 37- 8

، ميزان فحتي تالش براي تخل هرگونه مشاركت براي تخلف و اجرا، مديريت، همدستي، مخفي كردن و
   .العمرسال حداكثر مادام محروميت حداقل چهار

  



  
 

  
  
  
  
 

 

 
  1395سال « 

30 

  
  
  
  
  

                                                    
                           

              
             

                 
                   

                       
                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

مـرداد مـاه سـال    در  شـش فصـل    اين آئين نامه مشتمل بـر 

ــه و 1386 ــگ تهي ــازمان لي ــال  درس ــاه س ــروردين م  1395در ف

 هيئـت تكوانـدو  بـه تأييـد و تصـويب     بازنويسي مجدد گرديدو 

 .جهت اجراء رسيد 
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همت جسماني و رضايت نامسال فرم  
  الف : متقاضــي

و  با آگاهي كامل ازقوانين.............. ....................................متولد ............................................................................... احتراماً اينجانب 
.جهت شركت در مسابقات ليگ را دارم..................................................................... ه مقررات جاري ليگ تقاضاي عضويت در باشگا  

ا امض                                                                                                                                                                                    
ضي انگشت متقا اثر  

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

 ب : رضايت	نامه ولي بازيكن زير 18 سال
با آگاهي كامل از قوانين ............................................................ ولي آقاي ............................................................. احتراماً اينجانب     

در سال ............................................. اشگاهب در فرزندم عضويت بر	مبني خود كامل رضايتتكواندو استان تهران و مقررات جاري ليگ 
دارم	و شركت در مسابقات مربوطه را اعالم مي ..........    

تو  اثر انگش امضا  
...............................................................................................................................................................................................................  

  ج : نظريه پزشك
طبق معاينه ....................................... پزشكي داراي شماره نظام ............................................................................... احتراماً اينجانب    

تأييد  .......جسماني نامبرده را جهت شركت در مسابقات ليگ سال  المتس............................................................ بعمل آمده از آقاي 
نمايم	مي    

امضا و مهر محل  
……………………………………………………………………………………………………………........... 

   رياست محترم سازمان ليگ
احتراماً نظر به درخواست انجام شده و اعالم رضايت ولي متقاضي و نظريه پزشك در خصوص آقاي     

ر كارت شركت در اين باشگاه ضمن ارايه مدارك مربوطه طبق مقررات جاري درخواست صدو....................................................... 
پذيرم	براي نامبرده را داشته و ضمن گواهي و تأييد صحت امضاكنندگان فوق هرگونه مسئوليت مربوطه را مي .........مسابقه ليگ سال     

 
يو نام خانوادگ نام  

  تيم و مهر باشگاه سرپرست
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قـرارداد فـرم  

 
  ماده 1) مشخصات طرفين قرارداد

 ..............................................................................................تلفن  و نشاني	به..................................... ين باشگاه قــرارداد فيمـــاب اين
از اين پس باشگاه  كه........................... اره شناسنامه به شم.................... فرزند ............................................... به نمايندگي آقاي 

..................................  شناسنامه شمـاره به..............................  فرزنـد............................................................  آقاي و شود	ناميده مي
 ................................ نعنوا	به........................................................................................... و تلفن  نشاني به............. ............. متولــد

.گردد	مي منعقد لذي شرح به تكواندو استان تهران ليگ مسابقات در شركت جهت شود،	مي ناميده قرارداد طرف پس ازاين كه   
  ماده 2) موضوع قرارداد

تكواندو استان  ليگ نامه	آيين مفاد از كامل	اطالع با فوق باشگاه تكواندو تيم در عضويت بر	قرارداد بين باشگاه و طرف قرارداد مبني اين
گردد	مي تنظيم تهران    

  ماده 3) تعهدات باشگاه
ورزشيرعايت كليه شئونات اسالمي و مسائل اخالقي -1  
مياستاندارد جهت تمرينات منظم بازيكنان ت تامين محل مناسب و امكانات مناسب و -2  

  .دهد قرارورزشي 	بيمه پوشش	طرف قرارداد خود را تحت ياعضا يباشگاه موظف است تمام-3
 به مربوط هاي	مسابقه و مسافرتدر صورتيكه طرف قرارداد در مدت قرارداد در حين انجام تمرينات يا مسابقه يا اعزام به محل : 1 تبصره
رارداد ق مدت پايان تا را خود تعهدات پزشكي هاي	هزينه كليه است موظف باشگاه. نمايد تأييد پزشكي فدراسيون و گردد مصدوم مسابقه

.اجرا نمايد  
  ماده 4) تعهدات طرف قرارداد

ورزشي رعايت كليه شئونات اسالمي  مسائل اخالقي-1  
ه جلسات تمرين تيم طبق برنامه باشگاهحضور منظم در كلي -2   
گردد	شركت در كليه مسابقات تمرينات و مسافرتهاي ورزشي كه از طرف باشگاه ابالغ مي-3   

دش خواهد برخورد وي با باشگاه داخلي نامه	آيين طبق ورزشي هاي	درصورت غيبت غيرموجه در تمرينات و مسابقات و مسافرت-4  

  .نمايد انعقاد قرارداد ديگري باشگاه هيچ با قرارداد پايان از پيش تواند	طرف قرارداد نمي  -5
  ماده 5) مدت قرارداد
قابل اجرا و قانوني بوده و فسخ آن قبل از موعد ............................. به مدت ...................... لغايت ......................... اين قرارداد از تاريخ 

.باشد	مي اجرا قابل مربوطه نامه	يه مدارك و شواهد مستدل بر طبق توافق طرفين و يا رأي سازمان ليگ بر اساس آيينمقرر پس از ارا  
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  ماده 6) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
.باشديكسال ميريال براي مدت ................................................................................ كل قرارداد  مبلغ  

  ماده 7) فسخ قرارداد
دبو خواهد پذير	امكان قرارداد اين فسخ طرفين توافق يا و ليگ سازمان نامه	اساس آيين بر   

  ماده 8) اختالفات
.باشدهيئت تكواندو استان تهران مي  حل اختالفات مربوط به اين قرارداد كميته قضايي  مرجع   

هر يك از مفاد قرارداد از سوي سازمان ليگ پذيرفته نخواهد شد و بازيكن اجازه شركت در  صورت مخدوش بودن و يا عدم تكميل در
 مسابقات را نخواهد داشت

 
 

سازمان ليگ  باشگاه                                                                                                                                    قرارداد طرف  
مهر و امضاء                    امضاءواثر انگشت                                                        مهروامضاء                                                

 
 


